
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2012 -2013 

 1

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1∆Ω/εβδοµάδα 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

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

Από το Κύτταρο στον 

Οργανισµό 

 

 

• Κύτταρα και ιστοί  

• Όργανα και συστήµατα 

οργάνων 

 

(∆Ω 2) 
 

1. Αναγνωρίζει το κύτταρο ως τη δοµική µονάδα της έµβιας ύλης 

2. Περιγράφει την ποικιλοµορφία που αφορά στη δοµή και στη 
λειτουργία των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισµού. 

3. Συσχετίζει τη δοµή των κυττάρων µε την αντίστοιχη 
λειτουργία τους  

4. Ορίζει τον ιστό, απαριθµεί τους κυριότερους ιστούς και 
περιγράφει τις κυριότερες λειτουργίες τους 

5. Ορίζει τα όργανα  

6. Ορίζει τα συστήµατα οργάνων απαριθµεί τα κυριότερα 

συστήµατα και περιγράφει τις κυριότερες λειτουργίες τους 

7. ∆ιαπιστώνει τη συνεργασία των κυττάρων σε όλα τα επίπεδα 

(ιστός –όργανο – σύστηµα) για τη σωστή λειτουργία του 

οργανισµού. 

• Ενηµέρωση για την ύλη.  

• Γνωριµία µε το εργαστήριο (Οπτικό 

µικροσκόπιο) 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου . 

Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη 

 

• Εισαγωγή ∆οµή και 

λειτουργία του 
αναπαραγωγικού 

συστήµατος 

• Από τη µείωση στη 

γονιµοποίηση 

• Ανάπτυξη του εµβρύου - 
Τοκετός 

(∆Ω 7) 

1. Περιγράφει το γεννητικό σύστηµα του άνδρα και της γυναίκας. 

2. Γνωρίζει και περιγράφει τα βασικά στάδια των βιολογικών 

λειτουργιών (ωογένεση, εµµηνορρυσιακός Κύκλος 

σπερµατογένεση) που οδηγούν στη δηµιουργία ενός νέου 

ανθρώπου. 

3. Αναγνωρίζει τον ρόλο του πλακούντα του αµνιακού σάκου και 

του οµφάλιου λώρου στην ανάπτυξη του εµβρίου 

4. Περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης του εµβρύου και τοκετού 

5. Γνωρίζει τα αίτια και τις συνέπειες των σεξουαλικώς 
µεταδιδόµενων νοσηµάτων και διαµορφώνει στάσεις οι οποίες 

τον/την προστατεύουν. 

• Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να 
δοθεί µικρότερη έµφαση στην επίτευξη των 

στόχων 2, 3,4 

• Η επίτευξη των στόχων 5,6,7 µπορεί και να 

επιτευχθεί από ατοµικές εργασίες των 
µαθητών (αναζήτηση πληροφοριών και 

εικόνων από το διαδίκτυο) ή µε την 

πρόσκληση στο σχολείο εξειδικευµένου 

προσώπου-επιστήµονα 
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 6. Γνωρίζει µεθόδους αντισύλληψης. 

7. Υιοθετεί κανόνες υγιεινής του γεννητικού συστήµατος 

Νευρικό Σύστηµα 

• Εισαγωγή 

• ∆οµή και λειτουργία των 

νευρικών κυττάρων 

(∆Ω 3) 

1. Περιγράφει το νευρικό κύτταρο. 

2. Εξηγεί τον τρόπο δηµιουργίας και µεταβίβασης της νευρικής 

ώσης. 

3. Γνωρίζει τα µέρη του νευρικού συστήµατος και τη λειτουργία 

τους στον ανθρώπινο οργανισµό 

 

• Αξιοποίησηση προπλάσµατος ανθρώπινου 

εγκεφάλου 

• Ανάθεση εργασιών σχετικά µε: 

� Μηνιγγίτιδα (αίτια, συµπτώµατα, τρόπος 

µετάδοσης, πρόληψη) 

� Νόσος Parkinson 

� Νόσος Alzheimer (κυρίως τις κοινωνικές 

προεκτάσεις του θέµατος) 

� Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να 

δοθεί µικρότερη έµφαση στην επίτευξη του 

στόχου 2 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

1. Το γνωστικό περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων - προς χρήση και αξιοποίηση από τον µαθητή -  περιέχεται στο βιβλίο: «Βιολογία Α τάξης  
Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α. κ. ά.» το οποίο διατίθεται σε ψηφιακή µορφή στον ιστότοπο http://digitalschool-

admin.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A105/ . Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το βιβλίο: «Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Β τάξης 
Γενικού Λυκείου των Αρδίτη Η. κ. ά.» το οποίο διατίθεται και σε ψηφιακή µορφή στον ιστότοπο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-B108/ 
 

2. Οι µε κόκκινο επισηµασµένοι στόχοι είναι του ΑΠΣ και ως εκ τούτου καθίστανται υποχρεωτικοί ως προς την επίτευξή τους 

 


