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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο/Η Μαθητής/τρια να µπορεί: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισαγωγή 

 

(∆Ω 2) 
 

1. Να διακρίνει το αντικείµενο µελέτης της 

Βιολογίας. 
2. Nα συσχετίζει την επιστήµη της Βιολογίας µε 

εφαρµογές της στην καθηµερινή ζωή που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του ανθρώπου. 

3. Να αναγνωρίζει τη σηµασία της επιστηµονικής 

µεθόδου για τη µελέτη των διαδικασιών της 

ζωής. 

4. Να χειρίζεται µικροσκόπιο για την παρατήρηση 

έτοιµων παρασκευασµάτων. 

• Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 

δραστηριότητες. 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  

• Γνωριµία µε το εργαστήριο  

• Προτείνεται να χρησιµοποιηθούν παραδείγµατα από 
εφαρµογές της Βιολογίας στην καθηµερινή ζωή, µε τα 

οποία θα αναδεικνύεται η συµβολή της στη βελτίωσή της 
ποιότητας της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. 

• Είναι σηµαντικό να τονισθεί η σπουδαιότητα της 

επιστηµονικής µεθόδου για την εξέλιξη της επιστήµη 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Τα χαρακτηριστικά 

των οργανισµών 

 

(∆Ω 1) 

 

1. Να διακρίνει, στο περιβάλλον του, τους 

οργανισµούς από τα άβια αντικείµενα.  

2. Να αναφέρει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της 

ζωής και να αιτιολογεί τη σηµασία τους για τους 

ζωντανούς οργανισµούς. 

3. Να διακρίνει τα χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τα ζώα από τα φυτά και να τα 

συσχετίζει µε τις ιδιαίτερες λειτουργίες που αυτά 

επιτελούν. 
4. Να αναγνωρίζει τη σχέση δοµικών 

χαρακτηριστικών ενός οργανισµού µε τις 
λειτουργίες που αυτός επιτελεί και τις ανάγκες 

που του δηµιουργεί το περιβάλλον στο οποίο ζει. 

• ∆ραστηριότητα 1.1 Τετραδίου Εργασιών 

• ∆ραστηριότητα 1.2 Τετραδίου Εργασιών 

• Κατά την κρίση σας µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση 

σε επιµέρους χαρακτηριστικά των οργανισµών και να 

αναδεικνύεται η σχέση των µορφολογικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών µε τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος και τις ανάγκες που αυτό δηµιουργεί. 

 

Κύτταρο: Η 

µονάδα της ζωής 

(∆Ω 2) 

1. Να αναγνωρίζει το κύτταρο ως τη βασική δοµική 

και λειτουργική µονάδα των οργανισµών. 
2. Να αιτιολογεί την αναγκαιότητα του µικρού 

µεγέθους του κυττάρου. 

• 1
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• 2η εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• ∆ραστηριότητα 1.4 Τετραδίου Εργασιών 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  

ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2012 -2013 

 

 3. Να σχεδιάζει ένα ζωικό και ένα φυτικό κύτταρο, 

να αναγνωρίζει και να ονοµάζει τα κυριότερα 

δοµικά τους συστατικά. 

4. Να διακρίνει και να περιγράφει διαφορές µεταξύ 
φυτικών και ζωικών κυττάρων και να τις 

συσχετίζει µε διαφορές στις λειτουργίες των 
αντίστοιχων οργανισµών. 

• Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση στη λεπτοµερή περιγραφή 
των κυτταρικών οργανιδίων, τα οποία άλλωστε 

διδάσκονται και στη Γ’ Γυµνασίου. Η αναφορά στο ρόλο 
του πυρήνα, της κυτταρικής µεµβράνης, του 

κυτταροπλάσµατος, των χλωροπλαστών και των 
µιτοχονδρίων είναι αρκετή για να εξυπηρετήσει και την 

κατανόηση των λειτουργικών διαφορών µεταξύ φυτικών 

και ζωικών οργανισµών. 

Η οργάνωση των 

πολυκύτταρων 

οργανισµών 

 

(∆Ω 2) 

 

1. Να ορίζει τη Βιόσφαιρα. 

2. Να αναγνωρίζει την ποικιλοµορφία µεταξύ 

οργανισµών διαφορετικών ειδών αλλά και µεταξύ 

οργανισµών του ίδιου είδους.  

3. Να διακρίνει τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής 

(από το κύτταρο έως τον οργανισµό) και να 

αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα δοµικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου. 

4. Να κατατάσσει χαρακτηριστικούς οργανισµούς 

µε βάση κανόνες ταξινόµησης.  

5. Να αναγνωρίζει την αύξηση της πολυπλοκότητας 

µε το πέρασµα από επίπεδο σε επίπεδο. 

• ∆ραστηριότητα 1.5 Τετραδίου Εργασιών 

• Συνθετική εργασία µε θέµα: «Η κατάταξη του ανθρώπου σε 

φυλές» 

 

Αλληλεπιδράσεις 

και προσαρµογές 

 

(∆Ω 2) 

 

1. Να αναγνωρίζει ότι οι οργανισµοί «ταιριάζουν» 

µε το περιβάλλον στο οποίο ζούν (προσαρµογή) 

2. Να αναφέρει παραδείγµατα µεταβολών στη 

µορφή ή και στις λειτουργίες των οργανισµών, 

προκειµένου αυτοί να προσαρµόζονται στις 

µεταβολές του περιβάλλοντος τους και να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες που αυτό 
δηµιουργεί.  

• ∆ραστηριότητα 1.6 Τετραδίου Εργασιών 

• ∆ιαθ. ∆ραστ: Καταγραφή µε εικόνες και κείµενα 

παραδειγµατων οργανισµών µε χαρακτηριστικές 

προσαρµογές για χερσαίο και υδρόβιο περιβάλλον 
(Γεωγραφία–Γεωλογία, Αισθητική Αγωγή)  

• Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην κατανόηση ότι οι 

προσαρµογές σε ό,τι αφορά τα µορφολογικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των οργανισµών δεν 

επιβάλλονται από κάποιο εξωτερικό περιβαλλοντικό 

παράγοντα. Υπάρχουν στους οργανισµούς από πριν και 

στην περίπτωση που τους εξασφαλίζουν πλεονέκτηµα σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους οργανισµούς του ίδιου είδους, 

επικρατούν. 

   



ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  

ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2012 -2013 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Η αναπαραγωγή 

στους 

µονοκύτταρους 

οργανισµούς 

(∆Ω 1) 

 

1. Να αναγνωρίζει τη σηµασία της αναπαραγωγής 

για τη διαιώνιση των ειδών. 

2. Να ορίζει όρους σχετικούς µε την λειτουργία της 

αναπαραγωγής 
3. Να διακρίνει τη µονογονική από την αµφιγονική 

αναπαραγωγή. 
4. Να αναφέρει και να περιγράφει τρόπους 

µονογονικής αναπαραγωγής στους 
µονοκύτταρους οργανισµούς. 

• Προβολή Video από την αναπαραγωγή του µονοκύτταρου 
οργανισµού Euglènes που ζεί στο γλυκό νερό. 

http://www.discip.crdp.ac-

caen.fr/svt/cgaulsvt/travaux/animatio/reprocel/reprod.htm 

 

Η αναπαραγωγή 

στα φυτά 

 

(∆Ω 2) 

 

1. Να αναγνωρίζει τη χρησιµότητα της µονογονικής 

αναπαραγωγής στα φυτά. 
2. Να διακρίνει τις δύο κατηγορίες των 

σπερµατόφυτων (αγγειόσπερµα και 
γυµνόσπερµα) και να περιγράφει τον κύκλο ζωής 

ενός αγγειόσπερµου. 
3. Να αναγνωρίζει το ρόλο του άνθους στη 

διαδικασία αναπαραγωγής ενός φυτού και να 

περιγράφει τη διαδικασία επικονίασης και 

γονιµοποίησης ενός φυτού. 

4. Να αναγνωρίζει το ρόλο του σπέρµατος και να 

περιγράφει τρόπους διασποράς των σπερµάτων. 

5. Να περιγράφει την πορεία βλάστησης και να 

αιτιολογεί την επίδραση διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραγόντων σ’ αυτήν. 

• ∆ραστηριότητα 6.1 Τετραδίου Εργασιών 

• ∆ειγµατική διδασκαλία της ενότητας υπάρχει στο 
ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/psaranto 

• Κατά τη διδασκαλία της ενότητας θα πρέπει να δοθεί 
έµφαση σε οµοιότητες και διαφορές των διαφόρων οµάδων 

οργανισµών µέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η 
εξελικτική διάσταση. 

• Είναι σηµαντικό να τονισθεί η σπουδαιότητα της 
αναπαραγωγής για την επιβίωση των ειδών και την εξέλιξη 

τους. 

 

Η αναπαραγωγή 

στους ζωικούς 

οργανισµούς 

(∆Ω 2) 

 

1. Να περιγράφει, σε αδρές γραµµές, τον τρόπο 

αναπαραγωγής χαρακτηριστικών ειδών 
ασπόνδυλων. 

2. Να διακρίνει τα στάδια µεταµόρφωσης 

χαρακτηριστικών εντόµων και να τα συσχετίζει 

µε στάδια του κύκλου ζωής των αγγειοσπέρµων. 

3. Να διακρίνει την εξωτερική από την εσωτερική 
γονιµοποίηση. 

4. Να αναγνωρίζει και να αιτιολογεί τον 
καθοριστικό ρόλο των περιβαλλοντικών 

• ∆ραστηριότητα 6.2 Τετραδίου Εργασιών 

• Κατά τη διδασκαλία της ενότητας θα πρέπει να δίνεται 

έµφαση σε οµοιότητες και διαφορές των διαφόρων οµάδων 

οργανισµών µέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η 

εξελικτική διάσταση. 

• Είναι σηµαντικό να τονισθεί η σπουδαιότητα της 

αναπαραγωγής για την επιβίωση των ειδών και την εξέλιξή 
τους. 
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παραγόντων στην αναπαραγωγική συµπεριφορά 

των σπονδυλωτών. 

Η αναπαραγωγή 

στον άνθρωπο 

(∆Ω 3) 

 

1. Να περιγράφει τη δοµή και τη λειτουργία του 

ανδρικού και του γυναικείου αναπαραγωγικού 

συστήµατος. 

2. Να διακρίνει τα δύο φύλα µε βάση τα πρωτογενή 

και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. 

3. Να διακρίνει το ρόλο του ωαρίου και του 

σπερµατοζωαρίου. 

4. Να περιγράφει συνοπτικά τα στάδια του έµµηνου 

κύκλου. 

5. Να περιγράφει τη διαδικασία της γονιµοποίησης 

και δηµιουργίας του εµβρύου. 

6. Να αναφέρει και να περιγράφει συνοπτικά τα 

διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του εµβρύου 

και της γέννησης. 
7. Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ελέγχου των 

γεννήσεων και να γνωρίζει τρόπους 
αντισύλληψης. 

8. Να αναγνωρίζει και να αιτιολογεί τις αλλαγές 
που συµβαίνουν στο σώµα και στη συµπεριφορά 

του ατόµου κατά την περίοδο της εφηβείας. 
9. Να προσδιορίζει και να υιοθετεί κανόνες 

προσωπικής υγιεινής που συµβάλλουν στη 

διατήρηση της υγείας του αναπαραγωγικού 

συστήµατος. 

• Εργαστηριακή άσκηση: Μικροσκοπική παρατήρηση 

ετοίµων παρασκευασµάτων τοµής όρχεος και ωοθήκης 
θηλαστικού. 

• Για την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη 
στάσεων και συµπεριφορών θετικών για την υγεία, σχετικά 

µε θέµατα που αφορούν τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 

νοσήµατα και την αντισύλληψη, θεωρείται 

αποτελεσµατικότερο να ανατεθούν εργασίες στους 

µαθητές, ώστε οι ίδιοι να αναζητούν, να αξιολογούν και να 

συνθέτουν πληροφορίες πέραν αυτών του βιβλίου. Προς 

την κατεύθυνση αυτή προτείνονται: 

� Πραγµατοποίηση εργασιών (οµαδικών ή ατοµικών) σε 

θέµατα που αφορούν την εφηβεία – Συζήτηση και 
προβληµατισµός σχετικά µε προσωπικές εµπειρίες των 

µελών της οµάδας (βλ ∆ραστηριότητα 6.1 Τετραδίου 
Εργασιών). 

� Συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τον οικογενειακό 
προγραµµατισµό. Παράλληλη αναφορά στο πληθυσµιακό 

πρόβληµα της Eλλάδας, στην ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη 
και στις συνέπειές της, στους τρόπους αντισύλληψης σε 

συνδυασµό µε την προστασία από το AIDS.  

 

 

 

Σηµείωση: Το Β τρίµηνο θα εκκινήσει µε την διδασκαλία της θεµατικής ενότητας  Στήριξη και Κίνηση και θα 

ακολουθήσει η αντίστοιχη των θεµατικών ενοτήτων: Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στον άνθρωπο, Η µεταφορά και η 

αποβολή ουσιών στον άνθρωπο,  Η αναπνοή στον άνθρωπο, Το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου  
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ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο/Η Μαθητής/τρια να µπορεί: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

(∆Ω 2) 
 

1. Να ονοµάζει κλάδους των Βιολογικών 

επιστηµών και να διακρίνει το αντικείµενο της 
µελέτης τους  

2. Να περιγράφει την επιστηµονική µέθοδο και να 

την εφαρµόζει στην επίλυση ενός απλού 
προβλήµατος 

3. Να περιγράφει εφαρµογές της σύγχρονης 
Βιολογίας, να αναγνωρίζει τη συµβολή τους 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ανθρώπου και να τις αντιµετωπίζει κριτικά 

4. Να αναφέρει επαγγέλµατα και ειδικότητες που 

σχετίζονται µε το περιεχόµενο της Βιολογίας 

• Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές δραστηριότητες 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου. Γνωριµία µε το εργαστήριο 

• Για την επίτευξη του 2
ου

 στόχου προτείνεται η «άσκηση» των 
µαθητών στην επίλυση απλών προβληµάτων µε τη χρήση µεθόδου 

ανάλογης της επιστηµονικής ή µπορεί και να παραληφθεί αφού 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω των πειραµατικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται για τα µαθήµατα των 

Φυσικών Επιστηµών 

• Για την επίτευξη του 3
ου

 στόχου, προτείνεται η «άσκηση» των 
µαθητών στην κριτική αντιµετώπιση των επιτευγµάτων αυτών, 

την αξιολόγηση επιµέρους παραγόντων και επιστηµονικών ή 

άλλων απόψεων και την διαµόρφωση προσωπικής άποψης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα µόρια της ζωής 

 

(∆Ω 2) 
 

1. Να αναφέρει τα κυριότερα χυµικά στοιχεία µε 

τα οποία δοµείται η έµβια ύλη. 
2. Να αναγνωρίζει τη σηµασία των ιδιοτήτων του 

νερού για τη ζωή στον πλανήτη µας. 
3. Να αναφέρει τα είδη των βιολογικών 

µακροµορίων και να περιγράφει το ρόλο 
καθενός από αυτά στη ζωή του κυττάρου και 

κατ΄ επέκταση των οργανισµών. 

• Κατασκευή χάρτινων εικονιδίων διαφορετικού σχήµατος 
(τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι, ρόµβοι κλπ) τα οποία 

αντιστοιχίζονται µε τα µονοµερή των διαφορετικών ειδών 
µακροµορίων. Σύνδεσή τους για το σχηµατισµό µακροµορίων µε 

στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε τις έννοιες αυτές. (2
η
 

δραστηριότητα της 1
ης

 Ενότητας του Τετραδίου Εργασιών) 

• Για την επίτευξη του 2
ου

 στόχου προτείνεται η πραγµατοποίηση 
διαθεµατικής δραστηριότητας µε τίτλο «Νερό και Ζωή» (βλ 

Χυµεία Β Γυµνασίου) ή αντίστοιχης: «Προσδιορισµός των 

φυσικοχυµικών ιδιοτήτων του νερού, που το καθιστούν καθοριστικό 

παράγοντα για τη ζωή στον πλανήτη µας» (Φυσική, Χυµεία). 

Κύτταρο: η µονάδα 

της ζωής 

 

(∆Ω 5) 

 

1. Να αναγνωρίζει το κύτταρο ως τη δοµική και 

λειτουργική µονάδα των έµβιων όντων και να 

αιτιολογεί το χαρακτηρισµό αυτό. 

2. Να ονοµάζει τα οργανίδια του ευκαρυωτικού 

κυττάρου (φυτικού και ζωικού) και να 

περιγράφει τη µορφή και τη λειτουργία τους. 

3. Να διακρίνει οµοιότητες και διαφορές µεταξύ 

• Η επίτευξη του 2ου στόχου µπορεί να επιτευχθεί µέσω πίνακα που 

θα περιλαµβάνει στήλες: (όνοµα, σχήµα, λειτουργία) και να 

συµπληρωθεί από τους µαθητές µε τη βοήθεια των πληροφοριών 

που παρέχει το σχολικό βιβλίο 

• Η επίτευξη του 3ου και 4ου στόχου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και 

µέσω της 3
ης

 δραστηριότητας της 1
ης

 Ενότητας του Τετραδίου 
Εργασιών  
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φυτικού και ζωικού κυττάρου. 

4. Να διακρίνει τις διαφορές µεταξύ του 

προκαρυωτικού και του ευκαρυωτικού 

κυττάρου. 
5. Να εξηγεί, µε αδρές γραµµές, την έννοια της 

διαφοροποίησης των κυττάρων. 
6. Να αναγνωρίζει τη σχέση της µορφολογίας του 

κυττάρου µε τη  λειτουργία του στο πλαίσιο 
του οργανισµού. 

7. Να διακρίνει τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς 
σε µονοκύτταρους και πολυκύτταρους. 

8. Να παρατηρεί µε απλό µικροσκόπιο µόνιµα ή 

νωπά παρασκευάσµατα φυτικών ή ζωικών 

κυττάρων  

• Ο 8
ος

 διδακτικός στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και 

υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 1
ης

 εργαστηριακής 

άσκησης έστω και υπό µορφή επίδειξης 

• Κατά την πραγµατοποίηση της εργαστηριακής άσκησης να 
επισηµανθεί ότι το  το κύτταρο δεν είναι «δισδιάστατο» και πως 

ό,τι υπάρχει στο εσωτερικό του, είναι σε συνεχή κίνηση. 

Τα επίπεδα 

οργάνωσης της ζωής 
 

(∆Ω 3) 
 

1. Να ονοµάζει και να ορίζει τα διαφορετικά 

επίπεδα στα οποία οργανώνεται η ζωή. 

2. Να διακρίνει και να περιγράφει, συνοπτικά, τα 

είδη των διαφορετικών ζωικών ιστών 

3. Να αναγνωρίζει ότι τα αντικείµενα µελέτης της 

Βιολογίας (από το κύτταρο ως τη Βιόσφαιρα) 

συνιστούν συστήµατα που αποτελούνται από 

αλληλοεξαρτώµενα µέρη. 

4. Να διακρίνει τις σχέσεις µεταξύ των 

διαφορετικών επιπέδων στα οποία οργανώνεται 

η ζωή. 

5. Να συσχετίζει τη δοµή µε τη λειτουργία σε όλα 
τα επίπεδα οργάνωσης της 

• Παρατήρηση φύλλων, προσδιορισµός των βασικών στοιχείων της 

δοµής τους, και των ιστών που τα αποτελούν-αντιστοίχιση µε τη 

λειτουργία τους (φωτοσύνθεση-µεταφορά ουσιών, προστασία). 

• 3
η
 εργαστηριακή άσκηση 

• 4
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• 5η εργαστηριακή άσκηση 

 

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΠΟΥ 
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΤΟΥΣ 

Οµοιόσταση (∆Ω 1) 

1. Να ορίζει την έννοια της οµοιόστασης και να 

περιγράφει το γενικό µηχανισµό της. 

2. Να εξηγεί το µηχανισµό διατήρησης σταθερής 
της θερµοκρασίας στον ανθρώπινο οργανισµό. 
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Ασθένειες 

 

(∆Ω 2) 
 

1. Να συσχετίζει την ασθένεια µε την πρόκληση 

διαταραχών στην οµοιόσταση. 

2. Να διακρίνει τις ασθένειες σε µολυσµατικές 

και σε ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση 
του περιβάλλοντος ή σε λανθασµένες επιλογές 

ή συµπεριφορές στην καθηµερινή ζωή. 
3. Να διακρίνει τους µικροοργανισµούς σε 

παθογόνους και µη παθογόνους. 
4. Να γνωρίσει τρόπους µετάδοσης των 

ασθενειών και να υιοθετήσει ανάλογες 
συµπεριφορες 

5. Να διακρίνει τους ιούς από τους υπόλοιπους 

µικροοργανισµούς και να αιτιολογεί τη 

διάκριση αυτή. 

6. Να περιγράφει τον τρόπο δράσης 

χαρακτηριστικών παθογόνων βακτηρίων, 

µυκήτων και ιών και να εξηγεί τις συνέπειές 

της στον ανθρώπινο οργανισµό. 

• Να δοθεί έµφαση στην επίτευξη του 1
ου

 και 4
ου

 στόχου 

• Να πραγµατοποιηθεί η 2
η
 δραστηριότητα της 4

ης
 ενότητας του 

Τετραδίου Εργασιών 

• 8
η
 εργαστηριακή άσκηση 

Αµυντικοί µηχανισµοί 

του ανθρώπινου 

οργανισµού 
 

(∆Ω 2) 
 

1. Να διακρίνει τους αµυντικούς µηχανισµούς του 

ανθρώπου σε εξωτερικούς και εσωτερικούς και 
τους εσωτερικούς σε ειδικούς και µη ειδικούς. 

2. Να περιγράφει και να εξηγεί τον τρόπο µε τον 
οποίο το δέρµα, το σάλιο, ο ιδρώτας και οι 

βλεννογόνοι συµβάλλουν στην προστασία του 
οργανισµού µας από παθογόνους 

µικροοργανισµούς. 

3. Να ορίζει τη φλεγµονή και τη φαγοκυττάρωση 
και να περιγράφει, συνοπτικά, τα στάδια των 

διαδικασιών αυτών. 
4. Να ονοµάζει τα βασικά είδη κυττάρων και 

κυτταρικών προϊόντων που συµµετέχουν στην 
ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού και να 

αναγνωρίζει το ρόλο τους στη διαδικασία αυτή. 
5. Να ορίζει τις έννοιες του αντιγόνου και του 

• Να πραγµατοποιηθούν η 1
η
 και 4

η
 δραστηριότητα της 4

ης
 ενότητας 

του Τετραδίου Εργασιών 

• Κατασκευή νοητικού χάρτη ή παιχνιδιού διαδοχικών σταδίων τα 

οποία ιχνοθετούν τη πορεία ενός βακτηρίου στον οργανισµό µας 

(ποια εµπόδια βρίσκει στη διαδροµή, µε τι το απειλούν κλπ) 
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αντισώµατος και να περιγράφει τους βασικούς 

τρόπους µε τους οποίους τα αντισώµατα 

συµβάλλουν στην εξουδετέρωση των 

µικροοργανισµών. 
6. Να ορίζει την ανοσία και να περιγράφει, 

συνοπτικά, τον τρόπο µε τον οποίο το 
ανοσοποιητικό µας σύστηµα ενεργοποιείται για 

την αντιµετώπιση µικροβιακών εισβολέων. 
7. Να εξηγεί τη χρησιµότητα των εµβολίων και 

των ορών στην πρόληψη και την αντιµετώπιση 
των ασθενειών. 

Τρόποι ζωής και 

ασθένειες 
 

(∆Ω 2) 
 

1. Να χρησιµοποιεί τις γνώσεις του σχετικά µε τις 
ασθένειες, για να εξηγεί φαινόµενα ή 

καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή. 
2. Να συσχετίζει τον τρόπο ζωής και τις 

καθηµερινές πρακτικές του ατόµου µε τη 

διατήρηση της προσωπικής του υγείας. 

• ∆ιαθ. ∆ραστ. Φάρµακο ή φαρµάκι: Προβλήµατα από την αλόγιστη 

χρήση φαρµακευτικών ουσιών (Κοιν. & Πολιτική Αγωγή, Οικ. 

Οικονοµία) 
 

 

Σηµείωση: Το Β τρίµηνο θα εκκινήσει µε την διδασκαλία της θεµατικής ενότητας  ∆ιατήρηση και συνέχεια της ζωής και 

θα ακολουθήσει η αντίστοιχη των θεµατικών ενοτήτων: Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία, Οι οργανισµοί στο 

περιβάλλον τους,  Εξέλιξη.  

 


