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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Γεν. Παιδείας)    1∆Ω/εβδοµάδα 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

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

Χυµική Σύσταση του 

κυττάρου 

 

• Η Χυµεία της ζωής 

• Μακροµόρια 

(∆Ω 6) 

 

Όπως αναγράφονται στο σχολικό βιβλίο (σελ  16) και στο 

βιβλίο του καθηγητή (σελ 31 & 34) 

• Ενηµέρωση για την ύλη. Γνωριµία µε το εργαστήριο (Οπτικό 

µικροσκόπιο) 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου .  

• Κατασκευή µακροµορίων µε µοριακά µοντέλα 

• 7
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

• Να δοθεί µικρότερη έµφαση στην επίτευξη των στόχων που 

αφορούν τη χυµεία των υδατανθράκων και λιπιδίων 

• Η διδασκαλία να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων που 

αφορούν τη βιολογική χρησιµότητα και καταλληλότητα των 

αναφερόµενων χυµικών ενώσεων 

Κύτταρο:  

Η θεµελιώδης µονάδα 

της ζωής 

 

• Το πορτραίτο του 

ευκαριωτικού 

κυττάρου 

• Πλασµατική 

µεµβράνη 

(∆Ω 3) 

 

1. Να αναγνωρζει το κύτταρο ως τη θεµελιώδη µονάδα της 

ζωής 

2. Να διακρίνει οµοιότητες και διαφορες ανάµεσα στο 

ευκαριωτικό και προκαρυωτικό κύτταρο 

3. Να περιγράφει τη δοµή της πλασµατικής µεµβράνης 
4. Να αναγνωρίζει την πλασµατική µεµβράνη ως κατ εξοχή 

δραστήριο τµήµα του κυττάρου, χάρη στο οποίο αυτό 

επικοινωνεί µε το περιβάλλον του ανταλάσσοντας µαζί 

του πληροφορίες, ύλη και ενέργεια. 

5. Να αιτιολογεί τον χαρακτηρισµό της πλασµατικής 

µεµβράνης ως «εκλεκτικά διαπερατή» µεµβράνη 

6. Να αναγνωρίζει στην πλασµατική µεµβράνη τον ρόλο 

της ως υποδοχέα µηνυµάτων και να αιτιολογεί την 

αναγκαιότητα της για την λειτουργία του κυττάρου και 

του οργανισµού 

7. Να συσχετίζει τις λειτουργίες της πλασµατικής 

Σύµφωνα µε προγενέστερες οδηγίες: 

• ∆εν θα επιδιωχθεί να επιτευχθεί ο στόχος: «Να διακρίνει και 
περιγράφει διάφορους τρόπους µεταφοράς ουσιών: πχ παθητική 

(∆ιάχυση– Ωσµωση), ενεργητική (αντλία Na
+
 K

+
) ενδοκύττωση 

– εξωκύττωση» 

• Να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην επίτευξη του 8
ου

 στόχου 
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µεµβράνης µε την ιδιαίτερη συλλογή πρωτεϊνών που 

διαθέτει 

8. Να συσχετίζει τις λειτουργίες της πλασµατικής 

µεµβράνης µε λειτουργίες σε επίπεδο οργανισµού 

Κύτταρο:  

Η θεµελιώδης µονάδα 

της ζωής 

 

• Μία περιήγηση στο 

εσωτερικό του 

κυττάρου 

(∆Ω 3) 

 

1. Να περιγράφει τη δοµή των επιµέρους οργανιδίων του 

κυττάρου και να τη συσχετίζει µε την λειτουργία τους 
2. Να διακρίνει διαφορές µεταξύ ζωικών και φυτικών 

κυττάρων και να τις συσχετίζει µε τις διαφορετικές 
ανάγκες των ζωικών και φυτικών οργανισµών 

• Ο 1
ος

 στόχος αναµένεται να έχει επιτευχθεί από το Γυµνάσιο 

(βλ ΑΠΣ Βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου). Αν όχι προτείνεται 

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, µε έµφαση στις λειτουργίες µιτοχονδρίων, 

χλωροπλαστών, πυρήνα, κυτταρικού σκελετού και συσχέτιση 

µε λειτουργίες σε επίπεδο οργανισµού 

• Για την επίτευξη του 2
ου

 στόχου να αξιοποιηθεί ο πίνακας της 

σελίδας 68 του σχολικού βιβλίου 

• 2
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• 4
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• Μεταγγίσεις – Αιµοδοσία (Συνθετική εργασία) 

 

Σηµείωση: Το Β τετράµηνο θα εκκινήσει µε την διδασκαλία της θεµατικής ενότητας  ΓΕΝΕΤΙΚΗ  και θα ακολουθήσει η αντίστοιχη 

της θεµατικής ενότητας ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

 


