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Γύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο 

ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Βηνινγίαο Α Λπθείνπ πξνβιέπεηαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ Νεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Σην βηβιίν ηνπ καζεηή αληηζηνηρεί ζην 

Κεθάιαην 9 - Νεπξηθό ζύζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ  ελόηεηα «Ανώτερες 

πνεσματικές λειτοσργίες» 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ 

Γνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (Βηνινγία Α Λπθείνπ).  

Ιθαλνπνηεηηθή ρξήζε ησλ Η/Υ  

Βαζηθή ρξήζε wiki, Xmind (ελλνηνινγηθόο ράξηεο), δηαθνξεηηθά πξνεγείηαη 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε εληόο άιιεο δηδαθηηθήο ώξαο.  

ΚΟΠΟ 

Γεληθόο ζθνπόο ηνπ ζελαξίνπ όπσο πξνθύπηεη θη από ηηο επηηαγέο ησλ ΑΠΣ θαη 

ΓΔΠΠΣ είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα 

ηελ εξκελεία θαηλνκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο ή ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Δηδηθόηεξα ζα εξεπλεζεί ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ δνκώλ ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ησλ αλώηεξσλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο θαη 

ηξόπνη βειηίσζεο απηώλ. 

ΣΟΥΟΗ 

Γλσζηηθνί 

 Να αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο κλήκεο γηα ηε κάζεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά. 

 Να πεξηγξάθεη θαη λα δηαθξίλεη ηα είδε κλήκεο. 

 Να πξνζδηνξίζεη βαζηθέο δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο. 



 Να πεξηγξάθεη ηα γεγνλόηα πνπ απαηηνύληαη γηα λα απνζεθεπηεί έλα 

εξέζηζκα ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε.  

Γεμηόηεηεο 

 Να αλαδεηεί πεγέο πιεξνθόξεζεο, π.ρ. δηαδίθηπν, θαη λα ειέγρεη ηελ 

εγθπξόηεηά ηνπο. 

 Να νξγαλώλεη, λα αλαιύεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

ζπιιέγεη. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ησλ ΤΠΔ, π.ρ.  wiki. 

 Να πξνγξακκαηίδεη θαη λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο. 

Σηάζεηο 

 Να  ζπλεξγάδεηαη θαη λα αληαιιάζζεη απόςεηο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ζηελ εμαγσγή θνηλώλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Να ηνλώζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ κέζα από νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 Να αλαπηύμεη αίζζεκα θνηλσληθήο αιιειεγγύεο έλαληη ησλ αηόκσλ κε 

πξνβιήκαηα κλήκεο. 

Γιδακηική πποζέγγιζη - ςνοπηική πεπιγπαθή διδαζκαλίαρ 

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζελαξίνπ  βαζίδεηαη  ζην κνληέιν ηεο  

θαζνδεγνύκελεο δηεξεύλεζεο κε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

Τ.Π.Δ. O καζεηήο καζαίλεη αιιειεπηδξώληαο κε ην πεξηβάιινλ θαη 

αλαπξνζαξκόδνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπ δνκέο. Τα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

βνεζνύλ ην καζεηή ηόζν ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο από ηνλ ίδην, όζν θαη ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό. Η πινπνίεζε ηνπ 

ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηνπ εξγαζηεξίνπ Η/Υ, όπνπ ππάξρεη πξόζβαζε ηόζν 

ζε ππνινγηζηέο, όζν θαη ζην δηαδίθηπν, ελώ ην θύιιν εξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο θάζε ππνινγηζηή.  

Ο εθπαηδεπηηθόο, παξνπζηάδεη ην ζέκα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο παξέρεη 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε 

δηεξεύλεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ζηε δηελέξγεηα δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθέξεη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ  κε όιν θαη ιηγόηεξε θαζνδήγεζε δίλνληάο ηνπο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, 

ηελ επθαηξία λα θηάζνπλ ζε δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. 

Σηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Δξγαζία κε ην ζύλνιν ηεο ηάμεο 

 Αηνκηθή εξγαζία καζεηή 

 Δξγαζία ηνπ καζεηή ζε νκάδεο 



 

 

Τλικοηεσνική ςποδομή 

Δξγαζηήξην Η/Υ, βηληενπξνβνιέαο, πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, θύιια εξγαζίαο, 

ινγηζκηθό (Mozilla, Word, Xmind, Hot Potatoes, Google forms ). 

Ρόλορ μαθηηών: 

Δξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά, ζπιιέγνπλ θαηάιιειν  πιεξνθνξηαθό πιηθό (θείκελν, 

εηθόλεο, βίληεν)  από ην δηαδίθηπν, ην απνδειηηώλνπλ  θαη ην απνζεθεύνπλ κε ηε 

κνξθή ελόο ζεκαηηθνύ wiki. Σηε ζπλέρεηα, ην ηαμηλνκνύλ θαη  ην νξγαλώλνπλ  

δεκηνπξγώληαο θαηάιιειεο δνκέο ηεξάξρεζεο από ζειίδεο, ππνζειίδεο θαη θαθέινπο.  

Τέινο, παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα (π.ρ. κε Prezi, Power 

Point, αθίζα) θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε-ζρνιηαζκόο. 

Ρόλορ εκπαιδεςηικού: 

Γξα σο θαζνδεγεηήο, δηεπθνιπληήο θαη ζπλεξγάηεο. Φσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε 

νκάδεο 4-5 αηόκσλ, θαζεκία από ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηώζεη 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

Αλαδεηθλύεη ηηο πξνϋπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ, ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, 

ελώ παξάιιεια  ελζαξξύλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. Πξνζδηνξίδεη ηα ππό 

αλάπηπμε ζέκαηα 

Αξιολόγηζη- Αςηοαξιολόγηζη 

Ο εθπαηδεπηηθόο, κέζσ ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θύιισλ εξγαζίαο, 

αμηνινγεί ηνπο καζεηέο θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαγξάθνληαη νη αληηδξάζεηο, νη ρεηξηζκνί θαη νη δπζθνιίεο ηηο νπνίεο ζπλάληεζαλ νη 

καζεηέο, ελώ ζην ηέινο εμεηάδεηαη  ην απνηέιεζκα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ.  

Έηζη, κέζσ ησλ εξσηήζεσλ αμηνιόγεζεο ελόηεηαο (Hot potatoes), ειέγρεηαη ν 

βαζκόο επίηεπμεο ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ, ελώ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απηναμηνιόγεζεο, ειέγρεηαη αλ πξνθιήζεθε  ην ελδηαθέξνλ ηνπο, αλ ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αλ ζπλάληεζαλ θάπνηα πξνβιήκαηα, θαη θαηά πόζν 

βνήζεζε ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθώλ ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο. 

  



Φύλλο επγαζίαρ  (2 διδακτικές ώρες) 

 

1
η
 Γιδακηική ώπα 

Γπαζηηπιόηηηα Γ1  (Δπγαζία με ηο ζύνολο ηηρ ηάξηρ) 

Πόζνη από εζάο  

α) ζπκάζηε ηα πξώηα ζαο γελέζιηα; 

β) ζπκάζηε ην όλνκα ηνπ δαζθάινπ ζαο ζηε Β ηάμε Γεκνηηθνύ; 

γ) ζπκάζηε ηη θάγαηε ρζεο ην απόγεπκα; 

Πνην από ηα πξνεγνύκελα ήηαλ πην εύθνιν λα ζπκεζείηε θαη πην ήηαλ δπζθνιόηεξν; 

Γηα πνην ιόγν πηζηεύεηε;  

Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο κλήκεο θαη ζηα είδε ηεο – δηαθάλεηα ζην βηληενπξνβνιέα. 

 

Γπαζηηπιόηηηα Γ2  (Αηομική επγαζία) 

 

Παξαηεξήζηε ηα παξαθάησ γξάκκαηα γηα 10 sec. Σηε ζπλέρεηα θαιύςηε ηα θαη 

πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε όζα πεξηζζόηεξα κπνξείηε.  

Κ Γ Ρ Δ Σ  Υ Ε Α Μ Β Π Γ Φ  

Πνην είδνο κλήκεο ρξεζηκνπνηείηε εδώ; 

Πξνζπαζήζηε λα θάλεηε ην ίδην, αιιά απηή ηε θνξά κε ηα γξάκκαηα νκαδνπνηεκέλα. 

ΚΓΡΔ   ΣΥΕ    ΑΜΒΠ      ΓΦ 

Υπάξρεη δηαθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ γξακκάησλ πνπ απνκλεκνλεύζαηε; Σρνιηάζηε. 

 

Γπαζηηπιόηηηα Γ3 (Αηομική επγαζία) 

Παξαθνινπζείζηε ην βίληεν «Τη είλαη απηό;»  

https://www.youtube.com/watch?v=la7hO0bZSA4 .  

Σρνιηάζηε θαηαγξάθνληαο ζπλαηζζήκαηα ή θαη εληππώζεηο.  

 

Γπαζηηπιόηηηα Γ4 (Δπγαζία ζε ομάδερ) 

Φσξηζκόο ζε νκάδεο ησλ 5 αηόκσλ θαη νξηζκόο ελόο εθπξνζώπνπ-αλάζεζε ξόισλ ζε 

θάζε κέινο ηεο νκάδαο. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν θαηάιιειν πιεξνθνξηαθό πιηθό 

(θείκελν, εηθόλεο) γηα λα εξεπλήζεηε ηα παξαθάησ.  

α) Πσο ζρεηίδνληαη νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο κε ηε κλήκε; Δμεγήζηε. (Ομάδα 1) 

β) Αλαδεηώληαο ηερληθέο απνκλεκόλεπζεο. (Ομάδα 2) 

γ) Δίδε κλήκεο θαη ηξόπνο απνζήθεπζεο  πιεξνθνξηώλ. (Ομάδα 3) 

δ) Alzheimer: Πνηεο αιιαγέο κπνξνύκε λα θάλνπκε ζηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν ηεο δσήο 

καο γηα λα απνθύγνπκε ηελ άλνηα; (Ομάδα 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=la7hO0bZSA4


  

Δνδεικηικέρ πηγέρ 

1. Σρνιηθό βηβιίν http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A105/43/270,1257/ 

2. el.wikipedia.org  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7 

3. http://www.iatronet.gr/ygeia/nevrologia/article/32034/pws-leitoyrgei-i-mnimi-toy-

anthrwpoy.html 

4. http://www.iatropedia.gr/psychiki-ygeia/deja-vu-pos-exigeitai-na-thymasai-idi-kati-

pou-symvainei-tora-vids/47981/ 

5. https://www.onmed.gr/ygeia/story/338031/altsxaimer-ta-symptomata-analoga-me-

to-stadio-tis-nosou---pos-tha-profylaxtheite 

6. Άιιε πεγή από ην δηαδίθηπν… 

 

Γπαζηηπιόηηηα  Γ5 (Δπγαζία ζε ομάδερ) 

Απνζέζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζην wiki ηεο Βηνινγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

πιαηθόξκα ηνπ PbWorks (http://www.pbworks.com/). (αθξηβήο δηεύζπλζε θαη θσδηθνί 

γηα θάζε νκάδα είλαη γλσζηά). Κάζε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο, ππνζειίδεο θαη 

θαθέινπο κε βάζε ηα ππό δηεξεύλεζε εξσηήκαηα. 

2
η
 Γιδακηική ώπα 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε εζείο ηνλ 

ηξόπν παξνπζίαζεο, π.ρ. Power Point (4-5 δηαθάλεηεο), Prezi (4-5 δηαθάλεηεο), αθίζα, 

ελλνηνινγηθόο ράξηεο. Ωζηόζν, θάζε καζεηήο ζα αλαιάβεη έλα κέξνο από ηελ 

παξνπζίαζε ηεο νκάδαο ηνπ θαη θάζε νκάδα πξέπεη λα ζρνιηάζεη ηελ εξγαζία 

ηνπιάρηζηνλ κηαο νκάδαο. 

Αξιολόγηζη ενόηηηαρ 

Γηα λα αμηνινγεζείηε  ζηελ ελόηεηα παηήζηε εδώ 

http://users.sch.gr/alevridis/mnhmh/index.htm 

Αξιολόγηζη ζεναπίος 

Γηα λα βνεζήζεηε ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο 

ζπκπιεξώζηε ην εξσηεκαηνιόγην πνπ βξίζθεηαη εδώ  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQo3-kz1XHk-

sP5gFaORLfABPFYPRefxNXdn9ItB2HbQMZ6A/viewform?usp=sf_link 
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