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� Μπορεί να προβληθεί και η ∆ιαφάνεια ∆ 1.3 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (Ο∆ΗΓΌΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ) 

� Συζήτηση: Η έννοια της ανάδρασης (feedback) 

Να αναφερθεί ότι όταν αλλάζει µία µεταβλητή σε ένα «ανοιχτό σύστηµα» όπως αυτό 

των ζωντανών οργανισµών, υπάρχουν 2 τρόποι µε τους οποίους το σύστηµα 

αντιδρά: 

α. Θετική ανάδραση: Αντίδραση µε τρόπο ώστε να αυξήσει την τιµή της αλλαγής της 

µεταβλητής. Σπάνιο στους ζωντανούς οργανισµούς (δεν διαρκεί µεγάλο χρονικό 
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 διάστηµα και δεν οδηγεί σε οµοιόσταση) αλλά εµφανίζεται όπως π.χ. στα νεύρα όπου 

χρειάζεται ένα 

ελάχιστο ερέθισµα «ουδός (κατώφλι) διέγερσης», ένα ελάχιστο δυναµικό, που οδηγεί σε 

ένα µεγαλύτερο δυναµικό δράσης. 

β. Αρνητική ανάδραση: Αντίδραση κατά την οποία το σύστηµα αντιδρά µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αντιστρέψει τη µεταβολή και να επαναφέρει το σύστηµα στην προηγούµενη 

κατάσταση (Οµοιόσταση).  

� Ορισµός οµοιόστασης. Να σηµειωθεί ότι όρος αποτελείται από δύο λέξεις και ότι και η 

αντίστοιχη λέξη στα Αγγλικά homeostasis έχει ελληνική ρίζα. Μπορεί να αναφερθεί 

(εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό) ότι κατά την οµοιόσταση οι οργανισµοί µπορεί: 

α. Να συµµορφώνονται µε το περιβάλλον (το περιβάλλον επιδρά στην τελική τιµή της 

µεταβλητής π.χ. ρύθµιση θερµοκρασίας στους εξώθερµους οργανισµούς) ή  

β. Να ρυθµίζουν και να διατηρούν την τιµή της µεταβλητής σε σταθερά επίπεδα (δυναµική 

ισορροπία) ανεξάρτητα από τις µεταβολές του περιβάλλοντος. 

� Ερώτηση: Τι είναι ασθένεια; Πώς προκαλείται µια ασθένεια; (Αναφέρουµε όλες τις 

περιπτώσεις µε έµφαση στους παθογόνους µικροοργανισµούς και σε συνάρτηση µε το 

σενάριο Α (είδη κυττάρων)). 

 

∆ραστηριότητα ∆Γ3 (Παιχνίδι ρόλων) 

� Στο εργαστήριο του σχολείου γίνεται παρατήρηση σε οπτικό µικροσκόπιο σε κύτταρα 

αίµατος και κύτταρα µυϊκού ιστού. 

� Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των 2 ατόµων, τους υπενθυµίζουµε το ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) (βλ. στο τέλος) που τους δώσαµε στην 

εισαγωγή των σεναρίων, και τους δίνουµε επιπλέον το φύλλο εργασίας Γ4. 

� Προβάλλεται από το κύτταρο µια πόλη: Κεντρικό µενού, Εισαγωγή, Μικροσκόπια 

(επιλέγουµε οπτικό και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο). 
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� Τους δίνεται το φύλλο εργασίας Γ5 ([αντιστοιχεί στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 

(ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) από το Κύτταρο µια πόλη, 
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Κεντρικό µενού, Πόροι, ∆ραστηριότητες, Γ΄ Γυµνασίου, Φύλλα εργασίας, Φύλλο 

εργασίας 13]. 

� Παιχνίδι: Ανα δύο άτοµα συζητούν και υποστηρίζουν τα πλεονεκτήµατα της µιας ή της 

άλλης τεχνολογίας σύµφωνα µε το φύλλο εργασίας Γ4. Μετά ανταλλάσσουν θέση και 

υποστηρίζουν την άλλη τεχνολογία. Η επιχειρηµατολογία γίνεται και ενώπιον όλης της 

τάξης και ακολουθεί,  

� Συζήτηση: 

Το σκεπτικό που πρέπει να φανεί είναι το ακόλουθο:Οι βιολογικές κατασκευές διαφέρουν 

στο µέγεθος. Εποµένως διαφορετικές τεχνολογίες θα αναπτυχθούν και θα εφαρµοστούν 

κατά τη µελέτη βιολογικών δοµών µε διάφορα µεγέθη. Να καταδειχθεί η αρχή ότι δύο 

αντικείµενα (ή δύο σηµεία) µπορούν να αναλυθούν όταν φωτιστούν µε ακτινοβολία που 

το µήκος κύµατός της δεν είναι µικρότερο από την απόσταση που υπάρχει µεταξύ των δύο 

αντικειµένων. Γενικά όσο µικρότερο είναι το µέγεθος του ανιχνευτή (π.χ. µήκος 

ακτινοβολίας) τόσο µεγαλύτερη, καλύτερη και λεπτοµερέστερη ανάλυση της δοµής θα 

έχουµε. Αρα ανάλογα µε µέγεθος χρησιµοποιούµε και την κατάλληλη τεχνολογία. (βλ. και 

σενάρια Α και Β) 

 

∆ραστηριότητα ∆Γ4 (επίσκεψη στο εικονικό εργαστήριο) 

� ∆ίνεται το φύλο εργασίας Γ6  

� Επίσκεψη στο εικονικό εργαστήριο στη διεύθυνση 

http://science.education.nih.gov/supplements/technology/student στην 

ενότητα Lesson 3—Putting Technology to Work  
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όπου οι µαθητές αξιολογούν το πλάνο εργασίας τους [καλό είναι (αν και οι µαθητές 

δουλεύουν σε ζευγάρια) να κατευθύνει τα βήµατα ο εκπαιδευτικός], βγάζουν τα 

συµπεράσµατά τους, τα ανταλλάσσουν µεταξύ τους και συζητούνται στην τάξη (βλ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ).  
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Σηµείωση: Οι αντιδράσεις των µαθητών κατά την απάντηση του φύλλου εργασίας Γ6 

ποικίλουν. Πιθανόν κάποιοι να ζητάνε περισσότερες πληροφορίες, όπως π.χ. να µιλήσουν 

µε κάποιο ασθενή και να διαπιστώσουν τα συµπτώµατα. Ο εκπαιδευτικός δέχεται τις 

παρατηρήσεις, αλλά τους προτρέπει να δουλέψουν µε τα στοιχεία που έχουν (πχ τους λέει 

ότι θα είχε πράγµατι ενδιαφέρον µια συνέντευξη µε ένα ασθενή αλλά χρειάζεται χρόνος, 

ταξίδι, η µολυσµένη πόλη είναι αποκλεισµένη κλπ). 

Για απλοποίηση της εργασίας ζητάµε από τους µαθητές να περιοριστούν στο οπτικό και 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Ανάλογα όµως µε το επίπεδο της τάξης ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να κάνει προεκτάσεις και στις άλλες τεχνολογίες µε ερωτήσεις όπως: 

� Με ποιο τρόπο πιθανολογείτε ότι ο µολυσµατικός παράγων προκαλεί την ασθένεια; 

� Υπάρχει φάρµακο για την θεραπεία ή την καταστολή της ασθένειας; 

 

Αξιολόγηση (τελική): 

 

∆ίνονται τα παρακάτω φύλλα αξιολόγησης: 

 

Φύλλο αξιολόγησης Γ1 

Λαµβάνοντας υπόψη τα φύλλα εργασίας Γ1 και Γ2, να σχεδιάσετε τον εννοιολογικό χάρτη 

ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος (σε όλες τις συνθήκες)  

(Η απάντηση υπάρχει στις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ). 

 

Φύλλο αξιολόγησης Γ2 ). 

Να αντικαταστήσετε τους αριθµούς που υπάρχουν µε την κατάλληλη λέξη 
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(Η απάντηση υπάρχει στις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ). 

 

Σηµ. Στις δραστηριότητες αξιολογούνται εκτός των άλλων και η συµµετοχή, η 

συνεργασία, η δηµιουργική σκέψη, η πρωτοτυπία, η επιχειρηµατολογία, η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, η ικανότητα εύρεσης λύσεων. 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φύλλο Εργασίας Γ1 
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Φύλλο εργασίας Γ2 
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Φύλλο εργασίας Γ3 (αναδραστικοί µηχανισµοί) 

 

∆ίνονται οι  παρακάτω καταστάσεις ή διαταραχές (αλλαγές) στο ανθρώπινο σώµα:  

� Σταθερή θερµοκρασία στους 36,60 C. 

� Συγκέντρωση γλυκόζης στο αίµα. 

� ΡΗ αίµατος σταθερό στο 7,4. 

� Συγκέντρωση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα. 

� Εξουδετέρωση παθογόνων µικροοργανισµών. 

Να σχεδιάσετε διαγράµµατα και να αναπτύξετε προφορικά στην τάξη, πώς πετυχαίνει ο 

οργανισµός την ισορροπία στις αντίστοιχες συνθήκες και µε ποιο αναδραστικό µηχανισµό. 

 

Φύλλο εργασίας Γ4. 

Είµαστε έτοιµοι να επισκεφθούµε το εργαστήριο και να προσπαθήσουµε να διαγνώσουµε 

την αιτία της ασθένειας. ∆υστυχώς όµως η κάθε οµάδα δεν θα έχει στη διάθεσή τους όλα 

τα µικροσκόπια, αλλά µόνο ένα. Έτσι κάθε οµάδα θα έχει τις παρακάτω επιλογές: 

� Να δει παρασκευάσµατα αίµατος και µυϊκού ιστού υγιών και προσβεβληµένων ατόµων, 

στο οπτικό µικροσκόπιο. ή 

� Να δει παρασκευάσµατα αίµατος και µυϊκού ιστού υγιών και προσβεβληµένων ατόµων, 

στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. 

Ποια οµάδα πιστεύετε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει σωστή και γρήγορη 

διάγνωση; 
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Φύλλο εργασίας Γ5 
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Φύλο εργασίας Γ6 

 

Η ασθένεια έχει ήδη προσβάλλει αρκετό πληθυσµό, γι΄ αυτό θα θέλαµε µε την έρευνά σας 

να µας δώσετε απάντηση όσο το δυνατό συντοµότερα στις παρακάτω ερωτήσεις: 

� Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η ασθένεια αφορά το επίπεδο των κυττάρων; 

� Αν είναι έτσι η ασθένεια προκαλείται από κάποιο µολυσµατικό παράγοντα; 

� Τι είδους µολυσµατικός παράγων είναι; (βακτήριο ή ιός) (για διευκόλυνση δεν ζητάµε 

αναζήτηση για πρωτόζωα ή µύκητες) 

� Ο µολυσµατικός παράγων προσβάλλει τον µυϊκό ιστό; 

� Ο µολυσµατικός παράγων προσβάλλει κύτταρα του αίµατος; 

Να καταστρώσετε και να γράψετε ένα πλάνο εργασίας στο οποίο να αναφέρετε µε σειρά 

τις ενέργειες που θα κάνετε για να απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις. Π.χ. Ποιο 

µικροσκόπιο θα χρησιµοποιήσετε πρώτα; Γιατί; Με ποιο σκεπτικό θα αποδείξετε αν ο 

µολυσµατικός παράγων είναι βακτήριο ή ιός; Ποια υπόθεση κάνετε για τον τρόπο που 

προσβάλλει τα κύτταρα; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Απάντηση στο φύλλο εργασίας Γ2 
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Απάντηση στο φύλλο εργασίας Γ6 

Απαντώντας στην ερώτηση 1, για να δούµε το κυτταρικό επίπεδο χρησιµοποιούµε το 

οπτικό µικροσκόπιο, όπου όµως δεν διακρίνουµε µολυσµατικούς παράγοντες παρά µόνο 

προσβεβληµένους ιστούς. Προχωρώντας σε µεγαλύτερη ανάλυση στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο βλέπουµε να υπάρχουν µολυσµατικοί παράγοντες σε προσβεβληµένους 

ιστούς αλλά και σε υγιείς. Αυτό µπορεί να µπερδέψει λίγο τους µαθητές αλλά δεν ζητάµε 

εξήγηση (εκτός αν το επίπεδο της τάξης είναι πολύ υψηλό, βλέπε και σηµείωση) και 

εστιάζουµε µόνο στο µέγεθος του µολυσµατικού παράγοντα που είναι ιός γιατί το βακτήριο 

θα µπορούσε (λόγω του µεγέθους τους βλ. σενάρια Α, Β) να εντοπιστεί και µε το οπτικό 

µικροσκόπιο. 
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Απάντηση στο φύλλο αξιολόγησης Γ1 
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Απάντηση στο φύλλο αξιολόγησης Γ2 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (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. 
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� 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; 
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Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον Ανθρωπο 

Α. Κεντρική ιδέα του σεναρίου: 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλία της ενότητας αυτής οι µαθητές κατευθύνονται βήµα - βήµα 

και ανακαλύπτουν τη γνώση για την καλύτερη κατανόηση του συστήµατος µεταφοράς και 

αποβολής ουσιών στον άνθρωπο µε τη χρήση του διαδικτύου και κατάλληλου 

υποστηρικτικού υλικού. 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις 

� Κλειστό κυκλοφορικό σύστηµα 
� ∆οµή και λειτουργία της καρδιάς των θηλαστικών 
� Τελικά προϊόντα της πέψης 
� Άχρηστα προϊόντα του µεταβολισµού 

 

Παρανοήσεις - Αντιστάσεις - Εναλλακτικές ιδέες 

Οι µαθητές, σε πολλές περιπτώσεις, δεν αντιλαµβάνονται ότι στο αίµα κυκλοφορούν 

κύτταρα και µάλιστα διαφορετικά σε ό,τι αφορά τη µορφολογία και τη λειτουργία τους. 

Επίσης πιστεύουν ότι το χρώµα του αίµατος εξαρτάται από το αγγείο (µπλε στις φλέβες και 

κόκκινο στις αρτηρίες). 

 

Σύνδεση µε άλλες επιστήµες  

Σύνδεση µε τη φυσική προκειµένου να ερµηνεύσουµε την λειτουργία της καρδιάς 

(αντλία). Επίσης το φαινόµενο της διάχυσης των ουσιών µέσω των τριχοειδών αγγείων και 

της κίνησης του αίµατος προς την καρδιά µέσω των φλεβών. 

Σύνδεση µε τη Χηµεία προκειµένου να αναφερθούµε στη δοµή της αιµοσφαιρίνης, της 

πρωτεΐνης  που µεταφέρει το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. 

Σύνδεση µε την τεχνολογία, της οποίας τα επιτεύγµατα συνέβαλλαν στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων υγείας σχετικών µε το κυκλοφορικό (βηµατοδότης) και το ουροποιητικό 

(αιµοκάθαρση) σύστηµα. 

 

Σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή 

∆ιαδικασίες όπως η αιµοδοσία, οι µεταγγίσεις αίµατος, η αιµοκάθαρση κτλ. συνδέουν 

θέµατα που αφορούν το κυκλοφορικό και το ουροποιητικό σύστηµα µε την καθηµερινή 

ζωή. 
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Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Η ανακαλυπτική µέθοδος πλαισιωµένη µε δραστηριότητες που σκοπό έχουν την 

κατανόηση της λειτουργίας του κυκλοφορικού και του ουροποιητικού συστήµατος στον 

άνθρωπο. 

 

Γ. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής, ο µαθητής θα πρέπει: 

 Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα κυκλοφορίας ουσιών στον οργανισµό του 

ανθρώπου καθώς    και της αποβολής των αχρήστων προϊόντων του µεταβολισµού. 

 Να αναφέρει τα µέρη του κυκλοφορικού συστήµατος του ανθρώπου και να 

περιγράφει, συνοπτικά, τη µεγάλη και τη µικρή κυκλοφορία του αίµατος. 

 Να διακρίνει τα είδη των αγγείων που συµµετέχουν στην κυκλοφορία των   ουσιών 

και να συσχετίζει τις δοµικές διαφορές µε τις λειτουργικές διαφορές των αγγείων 

αυτών. 

 Να διακρίνει τα συστατικά του αίµατος και να εξηγεί σε γενικές γραµµές το ρόλο 

του καθενός. 

 Να περιγράφει, σε γενικές γραµµές, το ουροποιητικό σύστηµα του ανθρώπου 

καθώς και το ρόλο των οργάνων που το απαρτίζουν. 

 Να συσχετίζει τη λειτουργία του ουροποιητικού και του  κυκλοφορικού 

συστήµατος. 

 Να αναγνωρίζει παράγοντες που επηρεάζουν την καλή λειτουργία του 

κυκλοφορικού και του ουροποιητικού συστήµατος. 

 

 

∆. Φάσεις της διδασκαλίας 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΡΟΗΣ 

(φάσεις) 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

(κατά φάση) 

Φάση 1η 

Ουσίες που 

πρέπει να 

Ρωτάµε τους µαθητές για την τύχη των συστατικών που παράγονται 

στον πεπτικό σωλήνα µετά τη διάσπαση των θρεπτικών ουσιών (των 

τροφών). Καταγράφουµε τις απόψεις τους και σχολιάζουµε µαζί τους 
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µεταφερθούν 

 

 

 

την ανάγκη αφ’ ενός συστήµατος το οποίο θα µεταφέρει τις θρεπτικές 

ουσίες στα κύτταρα των ιστών για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών τους, αφετέρου ενός συστήµατος το οποίο θα µεταφέρει τις 

άχρηστες ουσίες του µεταβολισµού σε όργανα κατάλληλα για την 

αποβολή τους. 

Φάση 2η 

Το 

κυκλοφορικό 

σύστηµα του 

ανθρώπου 

 

 

 

 

 

Προβάλλουµε τη διαφάνεια (1) µε το κυκλοφορικό σύστηµα του 

ανθρώπου και ζητάµε από τους µαθητές να αναφέρουν τα κυριότερα 

όργανα του συστήµατος αυτού (καρδιά, αιµοφόρα αγγεία) και να 

διατυπώσουν απόψεις για το ρόλο τους.  

Προβάλλουµε τη διαφάνεια (2) µε την καρδιά και ζητάµε από τους 

µαθητές να προσδιορίσουν τη θέση της στη θωρακική κοιλότητα (ως 

προς το διάφραγµα, το στέρνο και τους πνεύµονες). Στη συνέχεια τους 

ζητάµε να περιγράψουν την καρδιά (κόλποι, κοιλίες, βαλβίδες). Τους 

βοηθάµε να παρατηρήσουν και να περιγράψουν διαφορές µεταξύ 

δεξιάς και αριστερής πλευράς και συσχετίζουµε τη συγκεκριµένη δοµή 

µε τη λειτουργία που επιτελείται από το όργανο αυτό. 

Ζητάµε από τους µαθητές, µε τη βοήθειά µας να περιγράψουν την 

πορεία του αίµατος από την καρδιά προς τους πνεύµονες (µικρή 

κυκλοφορία), καθώς και την πορεία του αίµατος από την καρδιά προς 

την περιφέρεια και πάλι προς την καρδιά (µεγάλη κυκλοφορία). 

Αιτιολογούµε τις συγκεκριµένες πορείες που ακολουθεί το αίµα 

προκειµένου να αποβληθεί το διοξείδιο του άνθρακα και να προσληφθεί 

το οξυγόνο. 

Λειτουργία καρδιάς (ιστοσελίδα 3). 

Στη φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί το CD-ROM για τη Βιολογία 

α΄ - γ΄ γυµνασίου όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη 

δοµή της καρδιάς καθώς και την πορεία του αίµατος κατά τη µικρή και 

µεγάλη κυκλοφορία.  

Φάση 3η 

Είδη αγγείων 

 

 

 

Προβάλλουµε τη διαφάνεια (3) µε τα είδη των αγγείων και ζητάµε από 

τους µαθητές να διακρίνουν αρχικά δοµικές διαφορές µεταξύ αρτηριών, 

φλεβών και τριχοειδών (διάµετρος, ποσότητα µυϊκού ιστού, ύπαρξη 

βαλβίδων). Στη συνέχεια τους βοηθάµε να συσχετίσουν τη 

συγκεκριµένη δοµή µε το ρόλο του κάθε αγγείου. 

Στη φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί το CD-ROM για τη Βιολογία 

α΄ - γ΄ γυµνασίου όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη 
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δοµή των αρτηριών και των φλεβών και πως αυτή συνδέεται µε τη 

λειτουργία τους. 

Φάση 4η 

Το αίµα 

 

 

 

 

Προβάλλουµε τη διαφάνεια (4) µε τη σύσταση του αίµατος και βοηθάµε 

τους µαθητές να κατανοήσουν το ρόλο των τριών οµάδων κυττάρων 

του αίµατος (ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα, αιµοπετάλια) καθώς και 

τη σύσταση του πλάσµατος.  

Ζητάµε από τους µαθητές να περιγράψουν µορφολογικά τα 

ερυθροκύτταρα και υπενθυµίζουµε στους µαθητές το βασικό ρόλο τους 

στη µεταφορά του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα µε τη 

βοήθεια της αιµοσφαιρίνης που περιέχουν (διαφάνεια 5). 

Ζητάµε από τους µαθητές να περιγράψουν τα λευκοκύτταρα και τους 

εξηγούµε, σχετικά µε το ρόλο τους στην άµυνα του οργανισµού και τη 

δυνατότητα που έχουν να διαπερνούν τα τοιχώµατα των αιµοφόρων 

αγγείων (διαφάνεια 7). 

 

Φάση 5η 

Παράγοντες 

που 

επηρεάζουν 

την καλή 

λειτουργία του 

κυκλοφορικού 

συστήµατος 

 

 

Γίνεται αναφορά στους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήµατος, όπως τη διατροφή, 

την άσκηση, το κάπνισµα κτλ. (διαφάνεια 8). 

Ροή αίµατος (ιστοσελίδα 1). 

 

Σχηµατισµός πλάκας (ιστοσελίδα 2). 

 

Φάση 6η 

Ουροποιητικό 

σύστηµα 

 

 

Προβάλλουµε τη διαφάνεια (9) µε το ουροποιητικό σύστηµα και ζητάµε 

από τους µαθητές να περιγράψουν τη λειτουργία που επιτελεί το 

σύστηµα αυτό. Τους παροτρύνουµε, παρατηρώντας τη διαφάνεια, να 

περιγράψουν το ουροποιητικό σύστηµα και να προσδιορίσουν τη θέση 

των οργάνων του συστήµατος αυτού στο σώµα του ανθρώπου.  

Σχολιάζουµε το ρόλο του καθενός από τα όργανα του συστήµατος 

αυτού σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή τους στην αποµάκρυνση 

αχρήστων συστατικών του οργανισµού. 

Φάση 7η  

Παράγοντες 

που 

Γίνεται αναφορά στις ουρολοιµώξεις και στις υγιεινές συνήθειες που 

συµβάλλουν στην αποφυγή τους. 
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επηρεάζουν 

την καλή 

λειτουργία του 

ουροποιητικού 

συστήµατος 

 

 

 

Ε.  Εκπαιδευτικό υλικό 

1. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 

 

1    2 3 4 

 

 

5    6 7 
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8    9 

 

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

• Προσδιορισµός του σφυγµού σε διάφορα σηµεία του σώµατος, µέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης.  

• Ανάθεση εργασιών σχετικών µε τις οµάδες αίµατος, την αιµοδοσία, τη σχέση 

διατροφής και άσκησης µε τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήµατος κτλ.  

 

Φύλλο Εργασίας  1 

(∆ιαγνωστική Αξιολόγηση) 

1. Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες των θρεπτικών  ουσιών που περιέχονται στις 

τροφές; 

2. Να αναφέρετε διαφορές µεταξύ ανοικτού και κλειστού κυκλοφορικού συστήµατος 

των ζώων. 

3. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω ενδείξεις στo είδος της καρδιάς που αντιστοιχούν.α. 

θηλαστικά, β. αµφίβια, γ. ψάρια 
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Είναι αγγεία µε τη ……………

διάµετρο

Έχουν……………..διάµετρο από

αυτή των …………..

Έχουν……………..διάµετρο από

αυτή των …………..

Επιτρέπουν την ανταλλαγή

ουσιών µεταξύ ……………. 

και …………..

Περιέχουν αίµα πλούσιο σε

……………..

Περιέχουν αίµα πλούσιο σε

……………..

Επιστρέφουν το αίµα ……….    

…………………..

Αποµακρύνουν το αίµα από ……

……………….

Έχουν τα…………..τοιχώµατα

από όλα τα αγγεία

Έχουν …………..τοιχώµαταΈχουν …………..τοιχώµατα

ΤριχοειδήΦλέβεςΑρτηρίες

Φύλλο εργασίας 2 (Ενδιάµεση Αξιολόγηση)

Να συµπληρώσετε τα κενά στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Φύλλο εργασίας  3 

(Τελική αξιολόγηση) 

1.  Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει το εσωτερικό της καρδιάς του ανθρώπου. Να  

αντιστοιχίσετε τα παρακάτω µε τις ενδείξεις του διαγράµµατος: 

α) δεξιός κόλπος 

β) αίµα µε κατεύθυνση τα κύτταρα του σώµατος 

γ) δεξιά κοιλία 

δ) φλέβα που µεταφέρει στην καρδιά αίµα από όλο το σώµα 

ε) αριστερή κοιλία 

στ) βαλβίδα που εµποδίζει τη ροή του αίµατος  πίσω στον αριστερό κόλπο 

ζ) καρδιακός µυς (µυοκάρδιο) 

η) αίµα µε κατεύθυνση από την καρδιά προς τους πνεύµονες 

θ) αίµα µε κατεύθυνση από τους πνεύµονες προς την καρδιά 

ι) βαλβίδα που εµποδίζει τη ροή του αίµατος πίσω στην αριστερή κοιλία  



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

 80 

 

2.  α) Να ονοµάσετε τα µέρη του ουροποιητικού συστήµατος (από το Α έως το ∆). 

β) Να αντιστοιχίσετε τις ενδείξεις του σχήµατος µε τις παρακάτω προτάσεις: 

 i)Φιλτράρει της ουσίες του αίµατος που πρέπει να αποβληθούν 

 ii)Μεταφέρει το αίµα για καθαρισµό στους νεφρούς 

 iii)Συλλέγει τα ούρα 

 iv)Μεταφέρει τα ούρα στην ουροδόχο κύστη 

 

 

Ζ.  Τεχνολογικά εργαλεία 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

POWER POINT 

WORD 

 

Η. Βιβλιογραφία 

1. «Εκπαιδευτικό λογισµικό βιολογίας α΄ και γ΄ Γυµνασίου» Μπίνας Γ., Ντούσκος Χ., 

Κωστής ∆., Πανταζής Γ., Μακροδήµος Ν., ∆ανιηλίδης ∆. 
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Αίµα  

Α. Κεντρική ιδέα του σεναρίου: 

Η διδασκαλία της ενότητας αυτής µε τη χρήση του διαδικτύου και συγκεκριµένο διεύθυνση: 

http://science.nhmccd.edu/bio/bio1int.htm, στον οποίο κατευθύνονται οι µαθητές βήµα - 

βήµα και ανακαλύπτουν γνώση και δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση της 

σύστασης και του ρόλου του αίµατος. 

Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Η ανακαλυπτική µέθοδος πλαισιωµένη µε δραστηριότητες που σκοπό έχουν την κατανόηση 

του ρόλου του αίµατος και την αξιολόγηση των  µαθητών σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας. 

Γ. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές µετά το τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής θα πρέπει: 

Να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα του αίµατος ως ένα είδος συνδετικού ιστού. 

Να αναφέρουν τις κυριότερες κατηγορίες των κυττάρων του αίµατος. 

Να διακρίνουν τις µορφολογικές διαφορές των παραπάνω κυττάρων. 

Να περιγράφουν το ρόλο καθε κατηγορίας των κυττάρων του αίµατος. 

Να περιγράφουν το ρόλο των ερυθροκυττάρων στην µεταφορά των 

αναπνευστικών αερίων. 

Να διακρίνουν τις οµάδες αίµατος και να αναφέρουν τα προβλήµατα που 

προκύπτουν κατα τη διάρκεια των µεταγγίσεων. 

Να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες των λευκοκυττάρων. 

Να περιγράφουν το ρόλο των λευκοκυττάρων στην άµυνα του οργανισµού. 

Να αναφέρουν ασθένειες που 

σχετίζονται µε το αίµα. 

 

∆. Φάσεις της διδασκαλίας 

Ο καθηγητής αναζητά συγκεκριµένη 

διεύθυνση στο δίκτυο 

(http://science.nhmccd.edu/biol/bio1i

nt.htmtm) 

 

Στην οθόνη 1 ενεργοποιεί το κουµπί: 

biology home page.  
Οθόνη 1 
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Εµφανίζεται η οθόνη 2, στην οποία 

ενεργοποιεί το κουµπί: Human Anatomy 

& Physiology II.  

 

 

 

 

 

Στην οθόνη 3 που εµφανίζεται εστιάζει στα 

Blood Links και συγκεκριµένα στο: 

Introduction  to hematology. Εµφανίζεται 

η οθόνη 4. 

 

 

 

Στην οθόνη 4 εστιάζει στο Course Introduction και εµφανίζεται η οθόνη 5. 

Πληροφορεί τους µαθητές για την ιδιαιτερότητα του αίµατος που συνιστά τον µόνο 

ιστό που ρέει στο σώµα µας. Μεταφέρει το 

οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά σε όλα τα 

κύτταρα του σώµατος αλλά συγχρόνως συµβάλει 

στην αποµάκρυνση των αποβλήτων από τους 

πνεύµονες, τα νεφρά και το συκώτι. Έχει 

σηµαντικό ρόλο στην άµυνα του οργανισµού 

καθώς και στη ρύθµιση της θερµοκρασίας και τη 

µεταφορά ορµονικών µηνυµάτων . Αυτός ο 

ιδιαίτερος ιστός µεταµοσχεύεται ευκολότερα 

από κάθε άλλον ιστό (µετάγγιση). 

Στην οθόνη 5 εστιάζει στο What is Blood. 

Εµφανίζεται η 

δοµή του 

αίµατος στο 

µικροσκόπιο 

Εικόνα 1 

Οθόνη 2 

Οθόνη 3 

Οθόνη 4 

Οθόνη 5 
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όπου διακρίνονται 

 κύτταρα (κυρίως τα ερυθροκύτταρα που δίδουν το χρώµα στο αίµα) που κολυµπούν σε 

υποκίτρινο υγρό το πλάσµα (εικ. 1).  

Στην ίδια οθόνη φαίνεται και η µορφολογία των κυττάρων 

του αίµατος µε µικροσκόπιο σάρωσης (τα κίτρινα είναι τα 

λευκοκύτταρα, τα πράσινα τα αιµοπετάλια) (εικ. 2). 

 

 

 

 

 

Στην οθόνη 4 εστιάζει στο: How 

Blood Cells are Made και 

εµφανίζεται η οθόνη 6. 

 

Από την οθόνη 6 µελετάµε την 

εικόνα 3 και ο καθηγητής 

πληροφορεί τους µαθητές για 

την προέλευση των κυττάρων 

του αίµατος, από τα αρχέγονα 

πολυδύναµα κύτταρα του 

µυελού των οστών 

(αιµοβλάστες). Επανερχόµαστε 

στην οθόνη 4 και εστιάζουµε  στο: Plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

 

Οθόνη 6 

Εικόνα 3 

Οθόνη 7 

Εικόνα 4 
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Στην οθόνη 7 που εµφανίζεται 

εστιάζουµε στην εικόνα 4. 

Πληροφορούµε τους µαθητές για το 

ρόλο του πλάσµατος και στη συνέχεια 

παρατηρούµε πως κατανέµονται τα 

συστατικά του αίµατος µετά από 

φυγοκέντρηση µε το πλάσµα να 

αποτελεί την ανώτερη υποκίτρινη 

στιβάδα. 

Στην οθόνη 4 εστιάζουµε στο: Red 

Blood Cells. 

Εµφανίζεται η οθόνη 8 όπου φαίνονται τα ερυθροκύτταρα και η αιµοσφαιρίνη (εικ. 

5,6) 

 

 

Σχολιάζουµε τη µορφολογία των 

ερυθροκυττάρων (εικ. 5) και ενηµερώνουµε 

τους µαθητές ότι τα κύτταρα αυτά όταν 

ωριµάσουν χάνουν τον πυρήνα προκειµένου 

να µεταφέρουν πλέον µόνο το οξυγόνο. 

Είναι τα πολυπληθέστερα κύτταρα του αίµατος και το κόκκινο χρώµα τους το 

οφείλουν στην αιµοσφαιρίνη, µία πρωτεΐνη (εικ. 6) που αποτελείται από τέσσερις 

αλυσίδες ανά δύο όµοιες και τέσσερις οµάδες αίµης µιας οµάδας που συνδέεται µε 

τον σίδηρο.  

 

Στη οθόνη 8 εστιάζουµε στο: Diseases of Red Blood 

C

e

l

l

s

. 

Στην οθόνη 9 που προκύπτει 

παρατηρούµε τη φυσιολογική 

Οθόνη 8 

Οθόνη 9 

Εικόνα 5 
Εικόνα 6 

Εικόνα 7 
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εξέλιξη των ερυθροκυττάρων (εικ.7). Αυτά παράγονται στο µυελό των οστών, ωριµάζουν 

πριν εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίµατος και στη συνέχεια ζουν για 120 ηµέρες περίπου. 

Στη συνέχεια καταστρέφονται στο συκώτι και το σπλήνα. Ο οργανισµός σε περιπτώσεις 

απώλειας αίµατος το αναπληρώνει τάχιστα εκτός αν συντρέχουν λόγοι που µπορεί να 

οδηγήσουν σε παθολογικές καταστάσεις. Στην οθόνη 9 µπορούµε να αναζητήσουµε 

λεπτοµέρειες για περιπτώσεις παθήσεων που οφείλονται σε δυσλειτουργίες των 

ερυθροκυττάρων. 

Αναθέτουµε στους µαθητές εργασία για τις οµάδες αίµατος.  

Στην οθόνη 4 εστιάζουµε στο: White Blood Cells 

Στην οθόνη 10 που προκύπτει διακρίνουµε τις 

πέντε κατηγορίες των λευκοκυττάρων (εικ. 8). 

Πληροφορούµε τους µαθητές για την 

ποικιλοµορφία των λευκοκυττάρων και για τον 

ιδιαίτερο τους ρόλο στην άµυνα του οργανισµού 

(ειδική και µη ειδική) αλλά και την δυνατότητα 

ορισµένων από αυτά να εγκαταλείπουν την 

κυκλοφορία (διαπίδυση) και να φθάνουν σε όποιο 

σηµείο του 

οργανισµού είναι απαραίτητα. Αναφέρεται ο ιδιαίτερος ρόλος των λεµφοκυττάρων στην 

ειδική άµυνα του οργανισµού. 

     

ουδετερόφιλα µονοκύτταρα λεµφοκύτταρα   ιωσινόφιλα βασεόφιλα 

Εικόνα 8 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο ρόλο των λευκοκυττάρων στην άµυνα 

του οργανισµού µπορούµε να ενεργοποιήσουµε την 

ένδειξη: Fighting Infections και για τις ασθένειες που 

οφείλονται σε δυσλειτουργίες των λευκοκυττάρων 

την ένδειξη: Diseases of White Cells.  

Στην οθόνη 10 ενεργοποιούµε την ένδειξη: Platelets 

και εµφανίζεται η οθόνη 11. 

Πληροφορούµε τους µαθητές για το ρόλο των 

Οθόνη 10 

Οθόνη 11 
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αιµοπεταλίων (εικ.9) στην πήξη του αίµατος και ενεργοποιώντας την ένδειξη: Diseases of 

 Platelets µπορούµε να ενηµερωθούµε για ασθένειες που οφείλονται σε 

δυσλειτουργίες των αιµοπεταλίων. 

 

  

Εικόνα 9 

 

Από την οθόνη 3 

ενεργοποιούµε την 

ένδειξη: Animations 

Και στην οθόνη 12 που 

εµφανίζεται 

ενεργοποιούµε την 

ένδειξη: Blood. 

Εµφανίζεται η οθόνη 

13 στην οποία έχουµε να επιλέξουµε προσοµοιώσεις  

Επιλέγουµε την ένδειξη: Red Blood Cells (Visconsin Online) και παρακολουθούµε την 

προσοµοίωση για τα ερυθροκύτταρα. Μετά το τέλος της προσοµοίωσης λαµβάνοντας 

υπόψη και τα κείµενα που περιέχονται σ’ αυτήν, δίνεται στους µαθητές τεστ 

αξιολόγησης για τα ερυθροκύτταρα. 

Προβάλλεται η παρακάτω διαφάνεια  

 

Οθόνη 12 Οθόνη 13 
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και σχολιάζεται το είδος της δίαιτας που συµβάλει στην καλή κατάσταση των 

ερυθροκυττάρων µας και κατ’ επέκταση του οργανισµού µας. Τονίζεται ο ρόλος της 

βιταµίνης Β12 και του φολικού οξέος για την σύνθεση του DNA των κυττάρων, του σιδήρου 

που πρέπει να προσλαµβάνουµε µε τη διατροφή µας αλλά και ο ρόλος της βιταµίνης C για 

την καλή απορρόφησή του από τον οργανισµό. 

Στην οθόνη 13 επίσης επιλέγουµε την ένδειξη: White Blood Cells (Visconsin Online) και 

παρακολουθούµε προσοµοίωση για τα λευκοκύτταρα. Στο τέλος της προσοµοίωσης δίνεται 

στους µαθητές τεστ αξιολόγησης για τη δράση των λευκοκυττάρων. 

Μετά την παρακολούθηση των προσοµοιώσεων οι µαθητές αξιολογούνται για όλη την 

ενότητα µε κατάλληλο τεστ. 

 

Ε. Τεστ αξιολόγησης 

Τεστ αξιολόγησης 1 (ενδιάµεση αξιολόγηση) 

Πατήστε τον όρο στην αριστερή στήλη ώστε να µεταφερθεί στην κατάλληλη πρόταση της 

δεξιάς στήλης 
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Οξυαιµοσφαιρίνη 1. Οι …………………….. µπορούν να διαφοροποιηθούν 
σε διάφορους τύπους κυττάρων αίµατος. 

DNA 2. Η βιταµίνη Β12 και το φολικό οξύ είναι απαραίτητα 
για τη σύνθεση ου …………. 

RNA 3. Μία υγιής γυναίκα θα πρέπει να έχει………..…….. 
εκατοµµύρια ερυθροκύτταρα ανά κυβικό εκατοστό 
αίµατος. 

Αιµοβλάστες 4. Η ………………….έχει χρώµα µπλε, ενώ η 
……………………. έχει χρώµα κόκκινο. 

Συκώτι - σπλήνας 5. Η καταστροφή των ευθροκυττάρων γίνεται στο 
………………και στο …………………. 

∆εοξυαιµοσφαιρίνη  

 

Τεστ αξιολόγησης 2 (ενδιάµεση αξιολόγηση) 

Λευκοκύτταρα Τα λευκοκύτταρα έχουν την ικανότητα να εγκαταλείπουν την 
κυκλοφορία µε …………………και να φθάνουν στο σηµείο της 
µόλυνσης. 

Λεµφοκύτταρα Τα ………………………….περιλαµβάνουν τα µονοκύτταρα, τα 
ουδετερόφιλα, τα βασεόφιλα, τα ιωσινόφιλα και τα 
λεµφοκύτταρα. 

∆ιαπίδυση Για τη διαδικασία της πήξης του αίµατος είναι απαραίτητα τα 
……………………. 

Αιµοπετάλια Τα …………………….συµµετέχουν στην ειδική άµυνα του 
οργανισµού. 

 Κατά τη διάρκεια µιας οξείας µόλυνσης αυξάνεται ο αριθµός τα 
των …………………... 

 

Τεστ αξιολόγησης 3 (τελική αξιολόγηση) 

1. Να περιγράψετε συνοπτικά τη σύσταση του αίµατος. 

2. Να αναφέρετε δύο δοµικές και δύο λειτουργικές διαφορές µεταξύ των 

ερυθροκυττάρων και των λευκοκυττάρων. 

3. Να αναφέρετε λειτουργίες του αίµατος εκτός από τη µεταφορά του οξυγόνου και 

του διοξειδίου του άνθρακος. 

4. Να περιγράψετε το ρόλο του πλάσµατος. 

5. Να περιγράψετε τη διαδικασία πήξης του αίµατος. 
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Ζ. Εκπαιδευτικό υλικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ Η ΑΤΟΜΙΚΕΣ) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

 

Η. Τεχνολογικά εργαλεία 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

POWER POINT 

WORD 

 

Θ. Βιβλιογραφία 

«Εκπαιδευτικό λογισµικό Βιολογίας Γυµνασίου» ∆ανιηλίδης ∆., Πανταζής Γ., Μακροδήµος 

Ν. 

«∆ιδακτικής για τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών» Ζησιµόπουλος Γ., Καφετζόπουλος 

Κ., Μανούσου-Μουτζούρη Ε., Παπασταµατίου Ν., Πατάκης Αθήνα 2002. 

«Εκπαιδευτικό λογισµικό η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώµατος», Ερευνητές - ΙΤΥ.  
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Λεµφικό Σύστηµα  

Α. Κεντρική ιδέα του σεναρίου 

Η διδασκαλία της ενότητας αυτής µε τη χρήση εγκεκριµένων λογισµικών και τη 

χρήση του διαδικτύου, προκειµένου οι µαθητές να κατευθυνθούν στην ανακάλυψη 

της γνώσης και την κατανόηση του ρόλου του λεµφικού συστήµατος  σε σχέση µε το 

κυκλοφορικό σύστηµα και την άµυνα του οργανισµού. 

Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Για τη διδασκαλία της ενότητας αυτής θα γίνει προσπάθεια οι µαθητές να οδηγηθούν 

στην ανακάλυψη της γνώσης (ανακαλυπτική µέθοδος) και µε τη βοήθεια 

δραστηριοτήτων στην κατανόηση φαινοµένων που σχετίζονται άµεσα µε την καλή 

λειτουργία του οργανισµού τους. 

Γ. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές µετά το τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής θα πρέπει: 

Να γνωρίζουν την οργάνωση του λεµφικού συστήµατος. 

Να περιγράφουν τη συνεργασία των λεµφαγγείων µε τα αιµοφόρα αγγεία. 

Να γνωρίζουν το ρόλο των λεµφαδένων. 

Να αναγνωρίζουν τη συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση των παθογόνων 

παραγόντων. 

Να προσδιορίσουν τη θέση των λεµφοκυτογόνων οργάνων. 

Να συσχετίσουν τη θέση τους µε τη λειτουργία που επιτελούν και το ρόλο τους 

στη γενικότερη διαδικασία άµυνας του οργανισµού. 

Να συσχετίσουν τη λειτουργία του λεµφικού µε αυτήν του κυκλοφορικού 

συστήµατος. 

Να κατανοούν τη σηµασία της συνεργασίας των δυο συστηµάτων για τη 

µεταφορά ουσιών στον οργανισµό. 
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∆. Φάσεις της διδασκαλίας 

Χρησιµοποιούµε το εκπαιδευτικό λογισµικό: Η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώµατος 

Στην πρώτη οθόνη του λογισµικού εστιάζουµε στον τοµογράφο των συστηµάτων και στη 

δεύτερη οθόνη εµφανίζεται η µηχανή του σώµατος στην οποία µπορούµε να επιλέξουµε το 

σύστηµα που µας ενδιαφέρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η οθόνη 

2η οθόνη 
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Εστιάζουµε στο λεµφικό σύστηµα και στην επόµενη οθόνη εµφανίζεται το λεµφικό 

σύστηµα, το οποίο µπορούµε να διατρέξουµε για να παρατηρήσουµε την έκτασή του 

σε ολόκληρο το σώµα µας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζητάµε από τους µαθητές να  διακρίνουν και να καταγράψουν τα δοµικά στοιχεία 

του λεµφικού συστήµατος. Αξιοποιώντας τις απαντήσεις τους, παρουσιάζουµε το 

λεµφικό σύστηµα και στις λειτουργίες που αυτό επιτελεί. 

Ζητάµε από τους µαθητές να εκτιµήσουν την εξάπλωση των λεµφαγγείων στο σώµα 

µας. 

Εστιάζουµε στα λεµφαγγεία του τραχήλου και εµφανίζεται η οθόνη 4. Στην οθόνη 

αυτή παρατηρούµε την µεγάλη εξάπλωση των λεµφαδένων στην περιοχή αυτή, 

διαβάζουµε τα κείµενα που συνοδεύουν την οθόνη και µπορούµε ενεργοποιώντας τα 

εικονίδια του ήχου να πάρουµε και άλλες πληροφορίες για τα λεµφαγγεία και του 

αδένες του τραχήλου. Ενεργοποιώντας το εικονίδιο του µεγεθυντικού φακού 

µπορούµε να παρατηρήσουµε το εσωτερικό ενός λεµφαδένα (5η οθόνη). 

Εξηγούµε το λόγο για τον οποίο η λέµφος διέρχεται από αυτούς και ζητάµε από τους 

µαθητές να αναφέρουν περιπτώσεις ερεθισµού των λεµφαδένων (π.χ. αµυγδαλές) 

και να τις ερµηνεύσουν. 

3η οθόνη 
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Επισηµαίνουµε τον ρόλο των αµυγδαλών και τη θέση που έχουν για την προστασία του 

αναπνευστικού και του πεπτικού συστήµατος από παθογόνους παράγοντες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφουµε στη 3η οθόνη και επιλέγουµε τα λεµφαγγεία του θώρακα. Και εµφανίζεται η 

6η οθόνη. 

 

 

 

4η οθόνη 

5η οθόνη 
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Προβάλλουµε την 7η διαφάνεια και ζητάµε από τους µαθητές στηριζόµενοι στη 

σχηµατική παράσταση που απεικονίζει, να εντοπίσουν τη σχέση µεταξύ του λεµφικού 

και του κυκλοφορικού συστήµατος. 

Επίσης τους ζητάµε να προσδιορίσουν τα σηµεία στα οποία η λέµφος περνά στα 

αιµοφόρα αγγεία και να αιτιολογήσουν τη συνεργασία των δύο συστηµάτων. 

Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται να συµπληρώσουν το φύλλο εργασίας 1. 

 

7η οθόνη 

8η οθόνη 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1. 

1. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

Το λεµφικό σύστηµα αποτελείται από τα --------------------, τη ------------ 

και τους ---------------------- . Το λεµφικό σύστηµα είναι πολύ σηµαντικό, γιατί 

προσλαµβάνει το πλεόνασµα του -------------------  ------------------- και το επαναφέρει 

στο καρδιαγγειακό σύστηµα. Μεταφέρει τις -----------------  -------------------- από το 

λεπτό έντερο στο αίµα. Συµβάλλει στην ------------- του οργανισµού µε την καταστροφή 

παθογόνων µικροοργανισµών και καρκινικών κυττάρων. 

2. Να αντιστοιχίσετε τα όργανα που αναφέρονται στην αριστερή στήλη του πίνακα µε τις 

θέσεις του σώµατος στις οποίες αυτά βρίσκονται στη δεξιά στήλη: 

 

Λεµφαδένες Πίσω από το στέρνο. 

Αµυγδαλές Κατά µήκος των λεµφαγγείων, στον αυχένα, 
στις µασχάλες, στις βουβωνικές περιοχές και 
αλλού. 

Σπλήνας Άνω αριστερό µέρος της κοιλιακής κοιλότητας. 

Θύµος Στη βάση της στοµατικής κοιλότητας και του 
φάρυγγα. 

 

Ε. Εκπαιδευτικό υλικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ Η ΑΤΟΜΙΚΕΣ) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

 

Ζ. Τεχνολογικά εργαλεία 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

POWER POINT 

WORD 

 

Η. Βιβλιογραφία 

«Εκπαιδευτικό λογισµικό Βιολογίας Γυµνασίου» ∆ανιηλίδης ∆., Πανταζής Γ., Μακροδήµος 

Ν. υπό έκδοση 
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«∆ιδακτικής για τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών» Ζησιµόπουλος Γ., 

Καφετζόπουλος Κ., Μανούσου-Μουτζούρη Ε., Παπασταµατίου Ν., Πατάκης Αθήνα 

2002. 

«Εκπαιδευτικό λογισµικό η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώµατος», Ερευνητές - 

ΙΤΥ.  
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∆ιυβριδισµός  

 
Α. Κεντρική ιδέα σεναρίου 

Με το συγκεκριµένο σενάριο επιδιώκεται η εισαγωγή του διαδικτύου στη διδασκαλία µιας ενότητας. Προτεινόµενη είναι η σύνθεση µιας 

ιστοσελίδας στην οποία αναρτάται το διδακτικό υλικό. ∆υνατή, (αλλά και λιγότερο δυναµική) είναι και η χρησιµοποίηση του διδακτικού υλικού 

που έχει παραγάγει  ο εκπαιδευτικός χωρίς την ανάρτησή του σε ιστοσελίδα, αλλά µε την προβολή του στον βιντεοπροβολέα ή το «τρέξιµό» του 

από τους υπολογιστές των µαθητών. 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 
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Πέραν των διδακτικών στόχων που υπονοούνται στο εδάφιο της κεντρικής ιδέας του σεναρίου, οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν στο αντικείµενο 

της διδασκαλίας, δηλαδή το διϋβριδισµό είναι: 

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

• Να  περιγράφουν τα ιστορικά πειράµατα του Μέντελ στη µελέτη του τρόπου µεταβίβασης δύο γνωρισµάτων. 

• Να κατανοούν πώς η πειραµατική αναλογία που προσέγγιζε την 9:3:3:1 οδήγησε τον Μέντελ στη διατύπωση του νόµου του ανεξάρτητου 

συνδυασµού. 

• Να αναγνωρίζουν στο διϋβριδισµό την συνύπαρξη δύο ανεξάρτητων µονοϋβριδισµών. 

• Να εξηγούν γιατί ο νόµος του ανεξάρτητου συνδυασµού είναι συµβατός µε τα δεδοµένα της µείωσης. 

• Να εφαρµόζουν τον νόµο του ανεξάρτητου συνδυασµού µε την εύρεση των γαµετών που παράγονται από γενοτύπους ατόµων µε δύο 

γονιδιακούς τόπους (λ.χ. Ααββ, ααΒβ κλπ). 

• Να κατασκευάζουν αβάκιο του Punnet για να βρίσκουν τις αναµενόµενες γενοτυπικές και φαινοτυπικές αναλογίες σε µια διασταύρωση 

µεταξύ ατόµων, για δύο γονιδιακούς τόπους (λ.χ.Ααββ Χ ααΒβ). 

• Να αναφέρουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της κλασσικής µενδελικής αναλογίας (9:3:3:1) και να εξηγούν γιατί όταν δεν πληρούνται 

προκύπτουν τροποποιηµένες µενδελικές αναλογίες. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
  

Εκπαιδευτικός Μαθητές ∆ιδακτικό υλικό Τεχν. µέσα 
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Προετοιµασία 

Παράγει και συγκεντρώνει το διδακτικό 

υλικό που το  εντάσσει σε ιστοσελίδα την 

οποία έχει συνθέσει µε τη βοήθεια ενός 

εξειδικευµένου προγράµµατος (π.χ. Front 

Page) ή απλώς του Word.  

- 

1. Παραγωγή παρουσίασεων (1,2) στΙς 

οποίες α.  ανακαλούνται οι γνώσεις των  

µαθητών από το µάθηµα του 

µονοϋβριδισµού (ενδεικτικό περιεχόµενο: 

Η διασταύρωση Κκ Χ Κκ τι γενοτυπιικές 

και φαινοτυπικές αναλογίες δίνει αν Κ� 

κίτρινο χρώµα σπέρµατος, κ � πράσινο 

χρώµα σπέρµατος;) 

β. καλούνται να προσδιορίσουν τους 

γενοτύπους και τη σχέση των 

αλληλοµόρφων (σχέση επικράτειας) σε µια 

διασταύρωση µεταξύ µπιζελιών µε λεία 

σπέρµατα, στην οποία παράγονται 

απόγονοι υπό αναλογία 75% Λεία:25% 

ζαρωµένα. 

2. ∆ιαδραστική προσοµοίωση (Mendel) 

που είχε ενταχθεί στο διδακτικό υλικό ή 

είναι άµεσα προσβάσιµη στη διεύθυνση: 

http://www.bioplek.org/animaties/erfelijk

heidsleer/Mendel.html. 

3. Παρουσίαση έκθεσης ενός 

δενδροδιαγράµµατος για την εύρεση των 

γαµετών που παράγει ένα διπλά 

ετεροζυγωτικό άτοµο. 

4. Ιστοσελίδα στην οποία περιλαµβάνεται 

videoanimation του ανεξάρτητου 

συνδυασµού 

PC, Λογισµικό 

κατασκευής 

ιστοσελίδων 

(Word, Front 

Page),  

Λογισµικό 

παρουσιάσεω

ν (POWER 

POINT) 

Λογισµικό 

παραγωγής 

ερωτηµατολο

γίων 

Σύνδεση µε 

το διαδίκτυο 

Πρόγραµµα 

παραγωγής 

διαδραστικών  

κουίζ (Hot 

potatoes 

διαθέσιµο στη 
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Εισαγωγική 

(µε 

διαδικασίες 

διαγνωστικ

ής 

αξιολόγηση

ς) 

1.Καθοδηγεί τους µαθητές να ανοίξουν 

διαδοχικά την 1η και 2η παρουσίαση ή τις 

προβάλλει. Αφού οι µαθητές ανταποκριθούν 

επιτυχώς στην εύρεση των γενοτυπικών και 

φαινοτυπικών αναλογιών της διασταύρωσης 

ΚκΧΚκ (1η παρουσίαση), προχωρά στην 2η 

παρουσίαση στην οποία καλούνται να 

ανακαλύψουν τη σχέση των αλληλοµόρφων 

που ελέγχουν τη µορφή του σπέρµατος (λείο 

ή ζαρωµένο).  

2. Αφού οι µαθητές ανακαλύψουν ότι Λ 

(λείο σπέρµα) >λ (ζαρωµένο σπέρµα) και 

τους γενοτύπους των γονέων (ΛλΧΛλ), 

πληροφορεί τους µαθητές ότι ο Μέντελ αφού 

αισθάνθηκε αρκετά ώριµος µετά τα 

πειράµατα µονοϋβριδισµού αποφάσισε να 

προχωρήσει σε πειράµατα µελέτης του 

τρόπου µεταβίβασης δύο γνωρισµάτων 

(διϋβριδισµός). 

Ανταποκρίνονται 

στα ερωτήµατα 

που τίθενται στις 

δύο παρουσιάσεις 

και συµµετέχουν 

στη συζήτηση που 

διεξάγεται. 

Παρουσίαση 1 και 2 που έχει συνθέσει ο 

εκπαιδευτικός. 

Υπολογιστής 

ανά 

µαθητή(ες) ή 

βιντ/προβολέ

ας 



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

 σελίδα 103 

Ενδιάµεση 

(µε 

δοκιµασίες 

διαµορφωτι

κής 

αξιολόγηση

ς) 

1.Καλεί τους µαθητές του να «τρέξουν» τη 

διαδραστική προσοµοίωση (Mendel) από το 

διαδίκτυο 

http://www.bioplek.org/animaties/erfelijkhei

dsleer/Mendel.html 

ή από το αρχείο που έχει συµπεριληφθεί στο 

διδακτικό υλικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

χρήσης και ένταξής του στη διδασκαλία που 

έχουν συµπεριληφθεί (Οδηγίες χρήσης και 

ένταξης).  

2. Καλεί τους µαθητές του να «τρέξουν» τη 

videoanimation τουανεξάρτητου 

συνδυασµού των οµόλογων χρωµοσωµάτων 

στη µείωση στην ιστοσελίδα 

(http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/gif/

meio2.mov) 

3. Μετά την ολοκλήρωση της προβολής 

ρωτά τους µαθητές του αν η συµπεριφορά 

των παραγόντων κατά την παραγωγή των 

γαµετών, όπως την προέβλεψε ο  Μέντελ, 

συµφωνεί µε τη συµπεριφορά των οµόλογων 

χρωµοσωµάτων κατά τη µείωση. 

4. Αφού διαπιστώσουν την οµοιότητα 

συµπεριφοράς παραγόντων και 

χρωµοσωµάτων ο εκπαιδευτικός τους εξηγεί 

ότι την ίδια παρατήρηση έκανε στα 1902 και 

ο W. Sutton, όταν διετύπωσε την υπόθεση 

1. Εκτελούν τη 

διαδραστική 

προσοµοίωση, 

µεταβάλλοντας τον 

αριθµό των 

απογόνων της 

διασταύρωσης. 

2. 

Ανταποκρίνονται 

στις ερωτήσεις που 

τους θέτει ο 

εκπαιδευτικός και 

συµµετέχουν στη 

συζήτηση που 

διεξάγεται. 

3. Τρέχουν τη 

videoanimation µε 

τον ανεξάρτητο 

Ιστοσελίδα 

1.http://www.bioplek.org/animaties/erfeli

jkheidsleer/Mendel.html ή η διαδραστική 

προσοµοίωση που έχει συµπεριληφθεί στο 

διδακτικό υλικό. 

2. Οδηγίες ένταξης και χρήσης της 

προσοµοίωσης στη µελέτη του 

διυβριδισµού (συµπεριλαµβανόµενο 

έγγραφο του Word) 

3. Παρουσίαση 3 που έχει συντεθεί από 

τον εκπαιδευτικό. Στην παρουσίαση 

εκτίθεται το δενδροδιάγραµµα (σύστηµα 

διακλάδωσης) για την εύρεση των 

γαµετών ενός διπλά ετεροζυγωτικού 

ατόµου. 

Υπολογιστής 

ανά µαθητή ή 

βιντ/προβολέ

ας. 




