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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ
ΣΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
Θ Βιολογία ωσ επιςτιμθ τθσ ηωισ
Θ Βιολογία, ωσ επιςτιμθ τθσ ηωισ, μελετά τα φαινόμενα και τισ διαδικαςίεσ τθσ ηωισ,
δθλαδι τουσ οργανιςμοφσ ςτο περιβάλλον όπου ηουν, ενϊ ζνα μεγάλο τμιμα των μελετϊν
αυτϊν αφορά ζμμεςα ι άμεςα τον ίδιο τον άνκρωπο. Θ Βιολογία, όπωσ και οι υπόλοιπεσ
φυςικζσ επιςτιμεσ (Φ.Ε.), αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι του επιςτθμονικοφ πολιτιςμοφ μασ,
κακϊσ οι ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ ςυνειςφζρουν ςθμαντικά τόςο ςτον άνκρωπο, όςο και
ςτο ζμβιο και άβιο περιβάλλον του πλανιτθ. Στο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Βιολογίασ, υπό
τθν εκπαιδευτικι του διάςταςθ, ζχουμε ςε ιςχφ κοινζσ πρακτικζσ και παραδοχζσ όλων των
Φ.Ε., όπωσ θ εκκίνθςθ από τθν εμπειρικι γνϊςθ και θ λογικι πορεία για τον ζλεγχο μιασ
υπόκεςθσ.
Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ τθσ Βιολογίασ προχποκζτει τθ ςυλλογι εμπειρικϊν
πλθροφοριϊν και τθν αξιολόγθςι τουσ για τθν ερμθνεία των βιολογικϊν φαινομζνων ι
διαδικαςιϊν.
Ταυτόχρονα όμωσ υπάρχουν και ςθμαντικζσ διαφορζσ τθσ Βιολογίασ από τισ
υπόλοιπεσ Φ.Ε., που προκφπτουν από τθν πολυπλοκότθτα οργάνωςθσ και ρφκμιςθσ των
ζμβιων όντων, από τθν ιςχφ του τυχαίου γεγονότοσ και τθν πικανότθτα, αλλά και τθν
ποικιλομορφία και τζλοσ από τθ δυνατότθτα ερμθνείασ των βιολογικϊν φαινομζνων ςτα
διαφορετικά επίπεδα οργάνωςθσ τθσ ηωισ (π.χ. ατομικό, πλθκυςμιακό επίπεδο κ.λπ.).
Σο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Βιολογίασ ωσ μορφωτικό αγακό
Θ διδαςκαλία τθσ Βιολογίασ αποτελεί μορφωτικό αγακό, κακϊσ εξαςφαλίηει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τθ δυνατότθτα τθσ επαφισ και κατανόθςθσ του φαινομζνου τθσ
ηωισ, αλλά και τθν πολυπλοκότθτα και τθν εννοιολόγθςι του ωσ τθ βαςικι ςυνιςτϊςα του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Θ μελζτθ του φαινομζνου τθσ ηωισ προςεγγίηεται ολιςτικά και ο
άνκρωποσ αντιμετωπίηεται ωσ μζροσ ενόσ ςυνόλου, τα μζρθ του οποίου αλλθλεπιδροφν και
ςυνυπάρχουν ςε μια κατάςταςθ δυναμικισ ιςορροπίασ.
Ραράλλθλα, θ Βιολογία βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και
να υιοκετιςουν κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ αναμζνεται να κακοδθγοφν
τισ επιλογζσ και τισ αποφάςεισ τουσ ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, ςε ςχζςθ με τθν
ανκρϊπινθ ηωι, τθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ.
Στο νζο τοπίο που δθμιουργείται από τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ και τεχνολογικζσ
προκλιςεισ, αλλά και τισ περιβαλλοντικζσ και υγειονομικζσ κρίςεισ, θ επιςτιμθ τθσ
Βιολογίασ παρζχει το πλαίςιο όχι μόνο για τθν κατανόθςθ των προκλιςεων και των
προβλθμάτων, αλλά και για τθν εφρεςθ βιϊςιμων προτάςεων επίλυςισ τουσ.
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Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικοί ςκοποί
Τα αναμορφωμζνα Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΡΣ) Βιολογίασ και των τριϊν τάξεων του
Γενικοφ Λυκείου ςτοχεφουν αφενόσ μεν ςτθ διαςφνδεςθ των αρχϊν τθσ Βιολογίασ, ωσ
επιςτιμθσ, με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του Γενικοφ Λυκείου, αφετζρου δε ςτθ
διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, που κα επιτρζψει ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ από το Γυμνάςιο και να καταςτοφν
επιςτθμονικά εγγράμματοι/-εσ ςτο κρίςιμο πεδίο γνϊςεων των βιοεπιςτθμϊν,
αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ αυτζσ ςτθν κακθμερινι ατομικι και κοινωνικι τουσ ηωι μζςα ςτο
πλαίςιο αξιϊν τθσ αειφορίασ για αλλθλεγγφθ, κοινωνικι δικαιοςφνθ και ςυνοχι. Ριο
ςυγκεκριμζνα, επιδιϊκεται να εφοδιάςουν τον/τθ μακθτι/-τρια με ικανότθτεσ όχι μόνο να
οικοδομεί τισ βιολογικζσ γνϊςεισ του/τθσ ςε ζνα ςυνεκτικό ςφνολο, αλλά και να
διαμορφϊνει ςτάςεισ ςε ζνα ςφνολο πεδίων που εκκινοφν από τθν προςωπικι του/τθσ
υγεία, εκτείνονται ςτθ ςχζςθ του/τθσ με τουσ άλλουσ και καταλιγουν ςτθ ςχζςθ του/τθσ με
τθν κοινωνία και το περιβάλλον, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται θ αποφυγι αλόγιςτθσ
χριςθσ αντιβιοτικϊν, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ απόρριψθ του ρατςιςμοφ, θ
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ κ.ά.
Ριο ειδικά, το αναμορφωμζνο ΡΣ των Αϋ και Βϋ τάξεων επιδιϊκει τθν εξαςφάλιςθ τθσ
γενικισ παιδείασ των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να αποκτιςουν γνϊςεισ από τθν επιςτιμθ τθσ
Βιολογίασ, να καλλιεργιςουν οριηόντιεσ δεξιότθτεσ και να διαμορφϊςουν ςτάςεισ για τθν
επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ηωισ και τθ λιψθ αποφάςεων ωσ κριτικά
ςκεπτόμενοι πολίτεσ με ατομικι και δθμόςια ευκφνθ για κζματα όπωσ θ διαςφάλιςθ τθσ
υγείασ, θ ποιότθτα ηωισ και θ οικολογικι ιςορροπία τϊρα και ςτο μζλλον.
Οι μακθτζσ/-τριεσ αςκοφνται μζςα από ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτον
επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ και ςτθ διερευνθτικι προςζγγιςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
με τθ μικροςκοπικι παρατιρθςθ, τθ διεξαγωγι εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πειραμάτων, τθ
μελζτθ πεδίου, τθν καταςκευι μοντζλων, κακϊσ και ατομικϊν ι και ομαδικϊν ερευνθτικϊν
εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ των Θεματικϊν Ρεδίων. Επίςθσ,
μελετοφν κοινωνικοοικονομικζσ προεκτάςεισ βιολογικϊν διαδικαςιϊν και φαινομζνων,
αξιοποιϊντασ επιςτθμονικά δεδομζνα, και προβλθματίηονται για τα τεχνολογικά και
επιςτθμονικά επιτεφγματα ςτο πλαίςιο των κανόνων τθσ βιοθκικισ.
Τα Θεματικά Ρεδία, οι Θεματικζσ Ενότθτεσ, τα Ρροςδοκϊμενα Αποτελζςματα και οι
Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ επιδιϊχκθκε να ζχουν ςυνοχι και ςφνδεςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε
να διαςφαλίηεται θ ςυνζχεια τθσ βιολογικισ γνϊςθσ, με ςκοπό τθν αφομοίωςι τθσ, αλλά
και τθν αναπλαιςίωςι τθσ ςε νζα γνϊςθ. Οι Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ ςχεδιάςτθκαν με
τρόπο ϊςτε να εξυπθρετοφν τα Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα. Συχνά δίνουν
τθν ευκαιρία ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ για ανταλλαγι ιδεϊν, ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ,
διατφπωςθ και διεφρυνςθ απόψεων, κακϊσ και προςωπικοφ αναςτοχαςμοφ, δθλαδι
δίνεται θ ευκαιρία για διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ επζρχεται γνωςιακι ςφγκρουςθ και
απόκτθςθ νζασ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθσ γνϊςθσ.
Το αναμορφωμζνο ΡΣ Βιολογίασ τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου, που απευκφνεται
ςε μακθτζσ/-τριεσ που επιλζγουν τισ επιςτιμεσ τθσ υγείασ για να ςυνεχίςουν ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςε ςπουδζσ ςχετικζσ με τθν υγεία και τισ βιοεπιςτιμεσ, ςτοχεφει
ςτθν εμβάκυνςθ των κεμάτων τθσ Βιολογίασ. Ζτςι, οι μακθτζσ/-τριεσ κα γνωρίςουν τθ φφςθ
τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ και τισ τελευταίεσ εξελίξεισ μζςα από αναφορζσ ςτθν ιςτορία
τθσ επιςτιμθσ, τα επιτεφγματά τθσ και τθ ςθμαςία τουσ για τθ ηωι, τθν υγεία και το
περιβάλλον, με απϊτερο ςκοπό ςυνειδθτά να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτισ βιολογικζσ
επιςτιμεσ και να ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξι τουσ. Ραράλλθλα, κα τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα
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να προβλθματιςτοφν για τισ επιπτϊςεισ των ςφγχρονων εφαρμογϊν και ανακαλφψεων τθσ
Βιολογίασ, που ενδεχομζνωσ να εγείρουν θκικά ηθτιματα και να προκαλοφν τον βιοθκικό
προβλθματιςμό.
Γενικοί ςτόχοι
Το νζο ΡΣ τθσ Βιολογίασ Λυκείου ςτοχεφει ςτθν:
α) αδιάκριτθ παροχι ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ίδιων δυνατοτιτων, ϊςτε να
οδθγοφνται ςε προςωπικι επιςτθμονικι ανάπτυξθ. Το νζο ΡΣ, μζςω τθσ διαςφάλιςθσ
απαραίτθτου χρόνου, κα εξαςφαλίηει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τισ δυνατότθτεσ για τθν
απόκτθςθ κατάλλθλου γνωςτικοφ υπόβακρου και τθν ανάπτυξθ ςτάςεων και δεξιοτιτων
που απορρζουν από τθν επαφι με τθν επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ,
β) εξαςφάλιςθ ςυνεκτικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, που κα διαςφαλίηεται με τθν ομαλι
μετάβαςθ από τθ μια τάξθ ςτθν επόμενθ, κακϊσ και διεπιςτθμονικι κεϊρθςθ των
βιολογικϊν φαινομζνων και επιτευγμάτων τθσ ςφγχρονθσ Βιολογίασ,
γ) ςφνδεςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με τθ ςφγχρονθ κακθμερινι ηωι και τθν κοινωνία,
δ) αδιάκριτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ όλων των μακθτϊν-/τριϊν, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ διαφοροποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ/μακθςιακζσ ανάγκεσ,
ε) προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/-τριϊν με δθμιουργία περιβαλλόντων
μάκθςθσ που κα διζπονται από τισ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, όπωσ
τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ και των βιωματικϊν και επικοινωνιακϊν προςεγγίςεων,
ενκαρρφνοντασ τον κριτικό ςτοχαςμό και τθ δθμιουργικότθτα,
ςτ) καλλιζργεια και ανάπτυξθ γνωςτικϊν, μεταγνωςτικϊν και κοινωνικοςυναιςκθματικϊν
δεξιοτιτων και ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και επιχειρθματολογίασ,
η) καλλιζργεια τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ (πολιτειότθτα), όπου οι μακθτζσ/-τριεσ ωσ αυριανοί
πολίτεσ καλοφνται να πάρουν αποφάςεισ για το περιβάλλον, τθν υγεία, τθν αςφάλεια και
γενικότερα για κάκε είδουσ πρόκλθςθ που κα προκφψει από τισ εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ
τθσ Βιολογίασ ςτθν κοινωνία μασ.
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα
Με τα αναμορφωμζνα ΡΣ τθσ Βιολογίασ Λυκείου οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται να
αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τθσ Βιολογίασ ωσ βιολογικά εγγράμματοι μελλοντικοί πολίτεσ. Ριο
ςυγκεκριμζνα επιδιϊκεται:
− να αποκτιςουν επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και να κατανοιςουν τισ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ και
πρακτικζσ,
− να αναπτφξουν πειραματικζσ δεξιότθτεσ και να μποροφν να ςυηθτοφν τουσ περιοριςμοφσ
των επιςτθμονικϊν μεκόδων,
− να ερμθνεφουν φαινόμενα και καταςτάςεισ που παρατθροφν και βιϊνουν ωσ μζρθ του
φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ,
− να αναπτφξουν ενδιαφζρον για κοινωνικοεπιςτθμονικά κζματα με βιολογικό υπόβακρο
και μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ προςωπικισ ζκφραςθσ και ανάλθψθσ πρωτοβουλίασ να
ςυμβάλουν ςτθν περαιτζρω μελζτθ και εξζλιξι τουσ,
− να μποροφν να επικοινωνοφν αποτελεςματικά, χρθςιμοποιϊντασ τον λόγο τθσ επιςτιμθσ
τθσ Βιολογίασ,
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− να κατανοοφν ότι θ εφαρμογι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ μπορεί να ωφελιςει τουσ
ανκρϊπουσ και το περιβάλλον και ζτςι να διαμορφϊςουν ζνα αξιακό ςφςτθμα που κα
τουσ επιτρζπει να μποροφν να αναλάβουν τθν ευκφνθ ςτο μζλλον και να αναπτφξουν
ικανότθτεσ ενεργοφ πολιτειότθτασ,
− να κατανοοφν τισ πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ανορκόδοξθσ χριςθσ των
επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων τθσ Βιολογίασ, να μποροφν να χρθςιμοποιιςουν
επιςτθμονικά δεδομζνα και ςτοιχεία για τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ τουσ
ηωισ, όπωσ κζματα υγείασ, ποιότθτασ ηωισ, οικολογικισ ιςορροπίασ (δυνατότθτα λιψθσ
αποφάςεων, επιςτθμονικά ςυγκροτθμζνων για τα ςφγχρονα ηθτιματα που ςυνοδεφουν
τισ εφαρμογζσ τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινότθτα),
− να αναπτφξουν αίςκθμα ευκφνθσ για τθν προςταςία τθσ ηωισ όλων των οργανιςμϊν και
να ςυμμετζχουν ενεργά ςε δράςεισ ενεργοποίθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ
για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων και των υγειονομικϊν
προκλιςεων.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Το ΡΣ περιζχει ενότθτεσ οι οποίεσ εξετάηουν φαινόμενα, ζννοιεσ, κεωρίεσ και
διαδικαςίεσ τθσ Βιολογίασ από το μοριακό επίπεδο ςτο κυτταρικό, ςτο επίπεδο του
οργανιςμοφ και των οικοςυςτθμάτων.
Μζςω των παραπάνω ενοτιτων επιδιϊκεται θ ςφνδεςθ τθσ Βιολογίασ με τθν
κοινωνία –ςε ςυνδυαςμό με ανακφπτοντα βιοθκικά ηθτιματα– με τισ άλλεσ Φ.Ε. και τθν
κακθμερινι ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου, κακϊσ και θ ανάδειξθ των επιτευγμάτων των
βιοεπιςτθμϊν με τθν αξιοποίθςθ τθσ ιςτορίασ των Φ.Ε. και ιδιαίτερα τθσ ιςτορίασ τθσ
επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ.
Οι βαςικζσ κεντρικζσ ιδζεσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Βιολογίασ του Γενικοφ
Λυκείου, οι οποίεσ διατρζχουν το ΡΣ και ςτισ τρεισ τάξεισ, είναι θ δομικι και ενεργειακι
οργάνωςθ τθσ ηωισ, θ ποικιλομορφία, θ επικοινωνία, θ διατιρθςθ και θ εξζλιξθ τθσ ηωισ ςε
όλα τα επίπεδα (από το κυτταρικό επίπεδο μζχρι το επίπεδο του οικοςυςτιματοσ).
Συνοπτικά, το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Βιολογίασ ΓΕΛ ακολουκεί τουσ κεματικοφσ
άξονεσ «Μελζτθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν» (Α’ Λυκείου), «Οι ηωντανοί οργανιςμοί ςτο
περιβάλλον τουσ» (Βϋ Λυκείου) και «Βιολογία Συςτθμάτων: ανακαλφπτοντασ τθ Βιολογία
από τθν αρχι» (Γϋ Λυκείου).
Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου για κάκε τάξθ
περιλαμβάνει τα ακόλουκα Θεματικά Ρεδία/Θεματικζσ Ενότθτεσ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑϋΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ Ενότθτεσ

Θεματικά Πεδία
1. Ηωντανοί οργανιςμοί –
- Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ

1.1 Ιδιότθτεσ τθσ ηωισ
1.2 Βαςίλεια – Οικογζνειεσ – Γζνθ – είδθ
1.3 Φυλογενετικά δζντρα

2. Φυτικοί οργανιςμοί
2.1. Οργάνωςθ τθσ ηωισ

2.1.1 Φυλογενετικό δζντρο φυτικϊν οργανιςμϊν
2.1.2 Φυτικό κφτταρο
2.1.3 Μονοκφτταροι – Ρολυκφτταροι φυτικοί οργανιςμοί
2.1.4 Φυτικοί ιςτοί
2.1.5 Πργανα φυτικϊν οργανιςμϊν
2.1.6 Βλάςτθςθ
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2.2 Θρζψθ

2.2.1 Μεταβολιςμόσ: Αναβολιςμόσ – Καταβολιςμόσ
2.2.2 Το ATP ωσ ενεργειακό νόμιςμα
2.2.3 Κυτταρικι αναπνοι ςτα φυτά
2.2.4 Φωτοςφνκεςθ – Διαπνοι
2.2.5 Φωτοςυνκετικζσ χρωςτικζσ

2.3 Διατιρθςθ και ςυνζχεια τθσ
ηωισ

2.3.1 Αναπαραγωγι φυτικϊν οργανιςμϊν

2.4 Ανταπόκριςθ ςτο περιβάλλον

2.4.1 Τροπιςμοί (φωτοτροπιςμόσ, γεωτροπιςμόσ κ.λπ.)

2.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

2.5.1 Φυτά οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ

3. Ηωικοί οργανιςμοί
3.1 Οργάνωςθ τθσ ηωισ

3.1.1 Φυλογενετικό δζντρο

2.3.2 Μονογονικι και αμφιγονικι αναπαραγωγι

2.5.2 Κοινωνικοεπιςτθμονικά ηθτιματα
3.1.2 Κφτταρο ηωικϊν οργανιςμϊν
3.1.3 Ιςτοί – Πργανα – Συςτιματα ηωικϊν οργανιςμϊν

3.2 Θρζψθ

3.2.1 Κυτταρικι αναπνοι ωσ διαδικαςία παραγωγισ ενζργειασ
ςτουσ ηωικοφσ και το ATP ωσ ενεργειακό νόμιςμα
3.2.2 Ετερότροφοι
3.2.3 Ρεπτικό ςφςτθμα ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ –
Αναφορά ςτθ ςυνεργαςία με το κυκλοφορικό για τθ
μεταφορά κρεπτικϊν
3.2.4 Ρεπτικό ςφςτθμα ςτον άνκρωπο
3.2.5 Διατροφι και άνκρωποσ

3.3 υνζχεια τθσ ηωισ

3.3.1 Αναπαραγωγι ηωικϊν οργανιςμϊν
3.3.2 Τρόποι αναπαραγωγισ
3.3.3 Μίτωςθ – Μείωςθ (γαμζτεσ)
3.3.4 Αναπαραγωγικό ςφςτθμα ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ
3.3.5 Αναπαραγωγικό ςφςτθμα ςτον άνκρωπο
3.3.6 Αναπαραγωγικό και υγεία ςτον άνκρωπο

3.4 Ανταπόκριςθ ςτο περιβάλλον

3.4.1 Στοιχεία νευρικοφ ςυςτιματοσ
3.4.2 Νευρικό ςφςτθμα ςτα ηϊα
3.4.3 Νευρικό ςφςτθμα ςτον άνκρωπο – Εκιςμοί – Εξαρτιςεισ

3.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

3.5.1 Ηϊα οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ

4. Μφκθτεσ
4.1 Οργάνωςθ τθσ ηωισ

4.1.1 Φυλογενετικό δζντρο

3.5.2 Κοινωνικοεπιςτθμονικά ηθτιματα
4.1.2 Κφτταρα μυκιτων
4.1.3 Μονοκφτταροι – Ρολυκφτταροι μφκθτεσ

4.2 Θρζψθ

4.2.1 Οι μφκθτεσ ωσ ετερότροφοι οργανιςμοί
4.2.2 Κυτταρικι αναπνοι (αερόβιεσ ςυνκικεσ)
4.2.3 Ηφμωςθ και μφκθτεσ – Αλκοολικι ηφμωςθ (αναερόβιεσ
ςυνκικεσ)

4.3 υνζχεια τθσ ηωισ

4.3.1 Αναπαραγωγι μυκιτων

4.4 Ανταπόκριςθ ςτο περιβάλλον

4.4.1 Σφςτθμα υποδοχζων ςτουσ μφκθτεσ

4.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

4.5.1 Οικονομικό ενδιαφζρον

5. Αρχαία – Βακτιρια
5.1 Οργάνωςθ τθσ ηωισ

5.1.1 Φυλογενετικό δζντρο
5.1.2 Αρχαιοβακτιρια – Βακτιρια
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5.1.3 Ρροκαρυωτικό κφτταρο
5.2 Θρζψθ

5.2.1 Φωτοςυνκετικά βακτιρια
5.2.2 Ετερότροφα βακτιρια
5.2.3 Κυτταρικι αναπνοι (αερόβιεσ ςυνκικεσ)
5.2.4 Γαλακτικι ηφμωςθ (αναερόβιεσ ςυνκικεσ)

5.3 υνζχεια τθσ ηωισ

5.3.1 Μονογονικι – Διχοτόμθςθ

5.4 Ανταπόκριςθ ςτο περιβάλλον

5.4.1 Ενδοςπόρια

5.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

5.5.1 Οικονομικό ενδιαφζρον

6. Πρϊτιςτα
6.1 Οργάνωςθ τθσ ηωισ

6.1.1 Φυλογενετικό δζντρο

6.2 Θρζψθ

6.2.1 Αυτότροφα – Ετερότροφα

6.1.2 Κφτταρο – Δομι
6.2.2 Κυτταρικι αναπνοι

6.3 υνζχεια τθσ ηωισ

6.3.1 Μονογονικά – Αμφιγονικά

6.4 Ανταπόκριςθ ςτο περιβάλλον

6.4.1 Τρόποι ανταπόκριςθσ ςτο περιβάλλον

6.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

6.5.1 Οικονομικό ενδιαφζρον

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ Ενότθτεσ

Θεματικά Πεδία
1. Ποικιλομορφία οργανιςμϊν
1.1 Σαυτότθτα γενετικισ
πλθροφορίασ
1.2 Λειτουργίεσ τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
1.3 Μεταβίβαςθ τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
1.4 Θ αλλαγι τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ ωσ παράγοντασ
ποικιλομορφίασ
2. χζςεισ οργανιςμϊν ςτο
φυςικό τουσ περιβάλλον
2.1 Οι ςχζςεισ μεταξφ των
οργανιςμϊν

2.2 Διαδικαςίεσ ρφκμιςθσ
βιολογικϊν ςυςτθμάτων

3. Θ εξζλιξθ των οργανιςμϊν
3.1 Φυςικι Επιλογι
3.2 Κοινι καταγωγι

1.1.1 Ειςαγωγι: Γενετικι και Ροικιλομορφία
1.1.2 Θ γενετικι πλθροφορία
1.2.1 Αντιγραφι
1.2.2 Μεταγραφι
1.2.3 Μετάφραςθ – Ρρωτεΐνεσ
1.3.1 Οργάνωςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ ςτον πυρινα
1.3.2 Μεταβίβαςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ
1.4.1 Μεταλλαγζσ
1.4.2 Το παράδειγμα τθσ αιμοςφαιρίνθσ
2.1.1 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ
2.1.2 Σχζςεισ ανταγωνιςμοφ
2.1.3 Σχζςεισ τροφικζσ
2.1.4 Σχζςεισ παραςιτιςμοφ
2.1.4.1 Ιοί
2.1.5 Σχζςεισ ςυμβιωτικζσ/αμοιβαιότθτασ
2.2.1 Αυτορρφκμιςθ ςε επίπεδο οργανιςμοφ – Ομοιόςταςθ
2.2.1.1 Άμυνα – Ανοςοποιθτικό/εμβόλια
2.2.2 Αυτορρφκμιςθ ςε επίπεδο οικοςυςτιματοσ – Ιςορροπία
2.2.3 Διαταραχζσ οικοςυςτθμάτων – Διαχείριςθ – Αειφορία
3.1.1 Ρϊσ εξελίςςονται οι οργανιςμοί (Ο μθχανιςμόσ τθσ
Φυςικισ Επιλογισ)
3.1.2 Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ Φυςικι Επιλογι
3.2.1 Στοιχεία κοινισ καταγωγισ οργανιςμϊν
3.2.2 Θ εξζλιξθ ςτο είδοσ: Το παράδειγμα τθσ εξζλιξθσ του
ανκρϊπου
3.2.3 Θ εξζλιξθ ςτα διαφορετικά είδθ: Το παράδειγμα του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (το αναπνευςτικό ςφςτθμα ςε
διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ)
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΓϋΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ Ενότθτεσ

Θεματικά Πεδία
Ι. Ειςαγωγι ςτθ Βιολογία
ςυςτθμάτων
Μετάβαςθ από τθν παραδοςιακι
μελζτθ ςτθ Βιολογία ςυςτθμάτων

1. Γενετικό υλικό
1.1 Δομι και λειτουργία
γενετικοφ υλικοφ

1.2 Μζκοδοι ανάλυςθσ

1.3 Γονιδιωματικι
Προςδιοριςμόσ μεγάλου μικουσ
ι/και του ςυνολικοφ
γονιδιϊματοσ
2. Ζκφραςθ τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ – Μεταγραφι
2.1 Μεταγραφι
2.2 Μζκοδοι ανάλυςθσ

Ραραδείγματα βιολογικϊν προβλθμάτων για τθν επίλυςθ των
οποίων ζχει διαφοροποιθκεί ο τρόποσ/διαδικαςία μελζτθσ και
αντιμετϊπιςθσ.
Γονιδιωματικι
Μεταγραφωμικι
Ρρωτεωμικι
Μεταβολωμικι
Συνδεωμικι
Φαινωμικι
1.1.1 Δομι DNA/RNA
1.1.2 Οργάνωςθ DNA προκαρυωτικϊν
1.1.3 Οργάνωςθ DNA ευκαρυωτικϊν (νουκλεόςωμα
χρωματίνθ, χρωμόςωμα)
1.1.4 Οργάνωςθ DNA/RNA ιϊν
1.1.5 Λειτουργίεσ γενετικοφ υλικοφ (αντιγραφι ωσ διαδικαςία
διατιρθςθσ και μεταβίβαςθσ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ,
αναφορά ςτο Κεντρικό Δόγμα τθσ Βιολογίασ και τον κυτταρικό
κφκλο)
1.2.1 Ιςτορικι αναδρομι ςτισ μεκόδουσ ανάλυςθσ,
αλλθλοφχθςθ DNA, PCR, θλεκτροφόρθςθ, καρυότυποσ
1.2.2 Χαρτογράφθςθ γονιδιωμάτων και Ρρόγραμμα
Ανκρϊπινου Γονιδιϊματοσ
1.3.1 Σφγχρονεσ μζκοδοι ανάλυςθσ: Μικροςυςτοιχίεσ DNA,
Αλλθλοφχθςθ του DNA Επόμενθσ Γενιάσ, Μεγάλα Δεδομζνα:
Εργαλεία βιοπλθροφορικισ
1.3.2 Σφγκριςθ γονιδιωμάτων και εξζλιξθ
2.1.1 Διαδικαςία μεταγραφισ – φκμιςθ ςτο επίπεδο τθσ
μεταγραφισ ςε προκαρυωτικοφσ και ευκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.
2.2.1 Ιςτορικι αναδρομι μεκόδων ανάλυςθσ – Αποτφπωςθ
κατά Northern, RT-PCR, αλλθλοφχθςθ RNA
2.3.1 Σφγχρονεσ μζκοδοι ανάλυςθσ: Μικροςυςτοιχίεσ RNA,
δθμιουργία βάςεων δεδομζνων, Μεγάλα Δεδομζνα,
Βιοπλθροφορικι

2.3 Μεταγραφωμικι
Μελζτθ μεταγραφωμάτων
(ςφνολο RNAs)
3. Ζκφραςθ τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ –
Πρωτεϊνοςφνκεςθ
3.1 Μετάφραςθ
3.2 Δομι και λειτουργία
πρωτεϊνϊν

3.1.1 Διαδικαςία μετάφραςθσ – φκμιςθ ςτο επίπεδο τθσ
μετάφραςθσ και μεταμεταφραςτικά

3.3 Μζκοδοι ανάλυςθσ
3.4 Πρωτεωμικι
Πρωτεϊνικό προφίλ κυττάρων ςε
ςχζςθ με τθ λειτουργία που
επιτελοφν
4. Προζλευςθ των
χαρακτθριςτικϊν
4.1 Ποικιλότθτα χαρακτθριςτικϊν
– Κλθρονομικότθτα

3.2.1 Διαμόρφωςθ τθσ πρωτεΐνθσ ςτον χϊρο, Μετουςίωςθ
3.2.2 Ραραδείγματα πρωτεϊνϊν – Τα ζνηυμα
3.2.3 Αλλθλεπίδραςθ πρωτεϊνϊν με άλλα μόρια
3.3.1 Θλεκτροφόρθςθ πρωτεϊνϊν, ανοςοαποτφπωμα Western,
ELISA
Διςδιάςτατθ θλεκτροφόρθςθ, Φαςματομετρία, Μεγάλα
Δεδομζνα

4.1.1 Γονοτυπικζσ και φαινοτυπικζσ αναλογίεσ ςε
διαφορετικζσ κατθγορίεσ γονιδίων (πολλαπλά αλλθλόμορφα,
κνθςιγόνα, ατελϊσ επικρατι, ςυνεπικρατι, φυλοςφνδετα,
ατελϊσ φυλοςφνδετα, ολανδρικά, φυλοπεριοριςμζνα,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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4.2 Μεταλλαγζσ
4.3 Αλλθλεπίδραςθ γενετικοφ
υλικοφ-περιβάλλοντοσ
4.4 Επιγενετικι

4.5 Μζκοδοι ανάλυςθσ
4.6 Φαινωμικι
5. Μεταβολιςμόσ
5.1 Μεταβολικζσ διαδικαςίεσ

5.2 Μζκοδοι ανάλυςθσ
5.3 Μεταβολωμικι
6. Κυτταρικζσ αλλθλεπιδράςεισ
6.1 Επικοινωνία

6.2 Μζκοδοι ανάλυςθσ
6.3 υνδεωμικι
7. Πλθκυςμόσ
7.1 Γενετικι πλθκυςμϊν

7.2 Μεταγονιδιωματικι

8. φγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ
Βιολογίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ
8.1 Γενετικι μθχανικι
8.2 Εφαρμογζσ τεχνολογιϊν
omics
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φυλοεπθρεαηόμενα)
4.2.1 Είδθ μεταλλαγϊν (γονιδιακζσ, χρωμοςωμικζσ),
πολυμορφιςμοί
4.3.1 Ζκφραςθ γονιδίων και περιβάλλον
4.4.1 Μεκυλίωςθ βάςεων, ακετυλίωςθ ιςτονϊν
4.4.2 Ραραδείγματα επιγενετικϊν μθχανιςμϊν ςτουσ
οργανιςμοφσ
4.5.1 Τεχνικζσ προγεννθτικοφ ελζγχου
4.6.1 3D φαινοτφπθςθ, Μεγάλα Δεδομζνα
5.1.1 Οριςμόσ και αρχζσ (διάςπαςθ – βιοςφνκεςθ ουςιϊν,
παραγωγι ενζργειασ)
5.1.2 Μεταβολικά μονοπάτια με ςυμμετοχι ενηφμων και
άλλων μορίων – Ραραγωγι μεταβολιτϊν
5.1.3 Μεταβολίτεσ ωσ λειτουργικά μόρια:
5.1.3.1 Σε βιοςυνκετικά μονοπάτια
5.1.3.2 Σε μονοπάτια κυτταρικισ επικοινωνίασ
5.2.1 Φαςματομετρία, χρωματογραφία, φαςματοςκοπία
5.3.1 Ρρόγραμμα Ανκρϊπινου Μεταβολϊματοσ – Μεγάλα
Δεδομζνα
6.1.1 Κυτταρικι επικοινωνία
6.1.2 Κυτταρικι ςθματοδότθςθ
6.1.3 Χθμικι φφςθ μθνυμάτων
6.1.4 Νευρικι ϊςθ
6.1.5 Νευροδιαβιβαςτζσ, ενδορφίνεσ, εγκεφαλίνεσ
6.2.1 Θλεκτρονικι μικροςκοπία
6.3.1 Απεικόνιςθ και μελζτθ των πολφπλοκων ςυνδζςεων ςτον
εγκζφαλο του ανκρϊπου και άλλων οργανιςμϊν – μοντζλων
7.1.1 Βιοποικιλότθτα (ποικιλότθτα ειδϊν, οικοςυςτθμάτων,
γενετικι ποικιλότθτα)
7.1.2 Ιςορροπία Hardy-Weinberg, πλθκυςμιακό μζγεκοσ,
ποικιλότθτα, ςυχνότθτα γονιδίων
7.1.3 Δυναμικι πλθκυςμϊν
7.1.4 Οι οργανιςμοί ςτο οικοςφςτθμα – φκμιςθ
πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ – περιοριςτικόσ παράγοντασ
Βιολογικόσ ζλεγχοσ
7.2.1 Καταγραφι και μελζτθ του γονιδιωματικοφ προφίλ τθσ
φυςιολογικισ μικροχλωρίδασ ι πλθκυςμϊν μικροοργανιςμϊν
ςε οικοςυςτιματα
8.1.1 Γενετικι τροποποίθςθ, Κλωνοποίθςθ, Γονιδιακι
κεραπεία, Μοριακά ψαλίδια

8.2.1 Κλινικι διάγνωςθ και πρόγνωςθ αςκενειϊν
8.2.2 Φαρμακογονιδιωματικι (εξατομικευμζνθ ιατρικι)
8.2.3 Ζλεγχοσ τοξικότθτασ φαρμάκων/τροφίμων
8.2.4 Μελζτεσ ςτισ επιςτιμεσ διατροφισ (διατροφογενωμικι)

Γενικοί ςτόχοι ανά τάξθ
Αϋ τάξθ
Στθν Αϋ τάξθ, με κεματικό άξονα «Οι ηωντανοί οργανιςμοί», επιδιϊκεται οι μακθτζσ/τριεσ να εμβακφνουν ςε Θεματικά Ρεδία που περιλαμβάνουν τθ μελζτθ των βαςικϊν
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λειτουργιϊν τθσ ηωισ ςτα διαφορετικά βαςίλεια οργανιςμϊν (από τα βακτιρια, τα
πρϊτιςτα και τουσ μφκθτεσ ζωσ τα φυτά και τα ηϊα).
Ειδικότερα, ςτθν πρϊτθ Θεματικι Ενότθτα του ειςαγωγικοφ Θεματικοφ Ρεδίου
παρουςιάηονται οι ιδιότθτεσ των ηωντανϊν οργανιςμϊν, ενϊ ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ του
ίδιου πεδίου γίνεται αναφορά ςτθν ανάγκθ κατάταξθσ των οργανιςμϊν ςε ταξινομικζσ
βακμίδεσ ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια και ςτθ ςχθματικι απεικόνιςθ των
ςυγγενικϊν ςχζςεων των ειδϊν με φυλογενετικά δζντρα. Οι μακθτζσ/-τριεσ ενθμερϊνονται,
μζςα από δραςτθριότθτεσ, για τθν αξία τθσ μελζτθσ των φυλογενετικϊν δζντρων ςτθ
διαπίςτωςθ τθσ κοινισ καταγωγισ των οργανιςμϊν.
Στα επόμενα Θεματικά Ρεδία, θ παρουςίαςθ των κεμάτων ακολουκεί μια
ςυγκεκριμζνθ επαναλαμβανόμενθ πορεία, κατά τθν οποία παρουςιάηονται θ κζςθ κάκε
βαςιλείου ςτο φυλογενετικό δζντρο των οργανιςμϊν, θ οργάνωςθ τθσ ηωισ (από το
κφτταρο ζωσ τον οργανιςμό), θ κρζψθ, οι μθχανιςμοί που εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια τθσ
ηωισ, θ αντίλθψθ των περιβαλλοντικϊν ερεκιςμάτων από τουσ οργανιςμοφσ και θ
ανταπόκριςθ ςε αυτά. Επιπλζον, γίνεται αναφορά ςτισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ
προεκτάςεισ των επιτευγμάτων τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ, ενϊ παρατίκενται και
παραδείγματα βιοθκικϊν ηθτθμάτων, όπωσ θ ορκι χριςθ των γενετικά τροποποιθμζνων
οργανιςμϊν. Τα πρϊτα Θεματικά Ρεδία αφοροφν τθν ανάπτυξθ των προαναφερκζντων
κεμάτων ςτο Βαςίλειο των Φυτϊν, ενϊ με τθ ςειρά ακολουκεί θ παρουςίαςι τουσ ςτα ηϊα,
τουσ μφκθτεσ, τα βακτιρια – τα αρχαία και τα πρϊτιςτα.
Θ παραπάνω διάρκρωςθ ζχει επιλεγεί με ςκοπό να παρζχεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ θ δυνατότθτα ςυγκριτικισ μελζτθσ των δομϊν και των λειτουργιϊν των οργανιςμϊν
των επιμζρουσ βαςιλείων, ϊςτε να αναδεικνφονται οι εξελικτικζσ τουσ ςχζςεισ. Θ
προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ βιωματικισ μάκθςθσ
και ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ. Διατυπϊνουν τισ υποκζςεισ τουσ, διεξάγουν ζρευνα και διαχειρίηονται
πθγζσ πλθροφόρθςθσ για να ςυλλζξουν ςτοιχεία με τα οποία ελζγχουν τισ υποκζςεισ τουσ,
καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα, τα εφαρμόηουν, ςυντάςςουν κείμενα, επικοινωνοφν τα
ευριματά τουσ ςε επίπεδο τάξθσ και ενδεχομζνωσ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να είναι ικανοί/-ζσ να:
− Αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ ταξινομικζσ βακμίδεσ των οργανιςμϊν, ξεκινϊντασ από το
Είδοσ και καταλιγοντασ ςτα Βαςίλεια των οργανιςμϊν (Φυτά, Ηϊα, Ρρωτόηωα, Μφκθτεσ,
Βακτιρια/Αρχαιοβακτιρια).
− Μελετιςουν τισ λειτουργίεσ τθσ ηωισ ςε αντιπροςωπευτικοφσ οργανιςμοφσ κάκε
Βαςιλείου, ϊςτε να διαπιςτϊςουν τθν εξζλιξθ τόςο ςτα δομικά χαρακτθριςτικά τουσ όςο
και ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ηωισ.
− Αναλφουν φυλογενετικά δζντρα και να εντοπίηουν τισ εξελικτικζσ ςχζςεισ μεταξφ των
οργανιςμϊν.
− Συςχετίηουν τισ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ με εκείνεσ άλλων οργανιςμϊν.
− Γνωρίηουν και να ευαιςκθτοποιοφνται ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ διαφόρων παραγόντων
ςτθν υγεία του ανκρϊπου.
− Αναπτφξουν τον προβλθματιςμό τουσ γφρω από τθ ςχζςθ τθσ Βιολογίασ με διάφορουσ
τομείσ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςχετικά με τισ
εφαρμογζσ και τθ ςυμβολι τθσ Βιολογίασ ςτισ προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ του ςφγχρονου ανκρϊπου.
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Βϋ τάξθ
Στθ Βϋ τάξθ, με κεματικό άξονα «Οι ηωντανοί οργανιςμοί ςτο περιβάλλον τουσ»,
αναλφονται τα Θεματικά Ρεδία τθσ γενετικισ ποικιλότθτασ και κατ’ επζκταςθ τθσ
μορφολογικισ και βιοχθμικισ ποικιλότθτασ των οργανιςμϊν, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι
μθχανιςμοί που τισ παράγουν, ενϊ θ Θεωρία τθσ Εξζλιξθσ λειτουργεί ωσ ο ςυνδετικόσ
κρίκοσ μεταξφ των οργανιςμϊν, που εξθγεί τόςο τα κοινά χαρακτθριςτικά τουσ όςο και τισ
μεταξφ τουσ διαφορζσ. Στθν ίδια τάξθ αναδεικνφεται ο ρόλοσ των μθχανιςμϊν που
εξαςφαλίηουν τθ δυναμικι ιςορροπία των βιολογικϊν ςυςτθμάτων, τόςο ςτα μεμονωμζνα
άτομα (ομοιοςτατικοί μθχανιςμοί) όςο και ςτο επίπεδο του οικοςυςτιματοσ (μθχανιςμοί
αυτορρφκμιςθσ), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διατιρθςθ τθσ ηωισ.
Στθ Βϋ τάξθ μελετϊνται οι ηωντανοί οργανιςμοί ςτο περιβάλλον τουσ, ςυςχετίηοντασ
τθ γενετικι πλθροφορία με τθν ποικιλομορφία τθσ ηωισ, εξετάηεται με ολιςτικό τρόπο θ
αλλθλεπίδραςθ των οργανιςμϊν τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το περιβάλλον και ςυηθτείται
θ κοινι καταγωγι, αλλά και θ εξζλιξι τουσ. Στο πλαίςιο αυτό ειδικότερα εξετάηεται θ ςχζςθ
τθσ γενετικισ πλθροφορίασ (μζςα από τισ βιολογικζσ διεργαςίεσ για τθν ζκφραςθ και
μεταβίβαςι τθσ και τουσ μθχανιςμοφσ που προκαλοφν τθν αλλαγι τθσ) με τθ
βιοποικιλότθτα μζςα από τθ μελζτθ τθσ ενδοειδικισ και διαειδικισ ποικιλομορφίασ, τα
διαφορετικά είδθ ςχζςεων που αναπτφςςουν οι οργανιςμοί ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον
και τισ διαδικαςίεσ ρφκμιςθσ των βιολογικϊν ςυςτθμάτων. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ
διερεφνθςθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάδειξθ τθσ κοινισ καταγωγισ, αλλά και τθ μελζτθ
των μθχανιςμϊν εξζλιξθσ των οργανιςμϊν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να είναι ικανοί/-ζσ να:
− Ορίηουν τθν ζννοια τθσ γενετικισ πλθροφορίασ και τθσ ποικιλομορφίασ.
− Συςχετίηουν τθ γενετικι πλθροφορία με τθν ποικιλομορφία τθσ ηωισ.
− Αναγνωρίηουν τθν ενδοειδικι και διαειδικι ποικιλομορφία.
− Ρεριγράφουν τθ δομι του γενετικοφ υλικοφ των οργανιςμϊν.
− Αναφζρουν τισ λειτουργίεσ του γενετικοφ υλικοφ.
− Αναγνωρίηουν τισ πρωτεΐνεσ ωσ προϊόντα ζκφραςθσ του γενετικοφ υλικοφ.
− Συςχετίηουν τθ δομι των πρωτεϊνϊν με τθ λειτουργία τουσ.
− Ρεριγράφουν τισ διαδικαςίεσ αντιγραφισ, ζκφραςθσ και ρφκμιςθσ τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ.
− Ορίηουν τα ομόλογα χρωμοςϊματα, τθ γονιδιακι κζςθ και τα αλλθλόμορφα γονίδια.
− Ορίηουν τα απλοειδι και διπλοειδι κφτταρα και τον κφκλο ηωισ των κυττάρων.
− Ρεριγράφουν τα είδθ κυτταρικισ διαίρεςθσ.
− Ορίηουν τθν ζννοια τθσ κλθρονομικότθτασ και να αναφζρουν τουσ νόμουσ του Mendel.
− Ορίηουν τθ μετάλλαξθ και να τθ ςυςχετίηουν με τθν ποικιλομορφία και τθν εξζλιξθ των
οργανιςμϊν.
− Διακρίνουν τα είδθ των μεταλλαγϊν και τουσ μθχανιςμοφσ τουσ.
− Αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ για τθ μελζτθ τθσ επίδραςθσ του περιβάλλοντοσ ςτθν
ζκφραςθ των γονιδίων.
− Ορίηουν τισ ζννοιεσ του πλθκυςμοφ, του ενδιαιτιματοσ και τθσ βιοκοινότθτασ.
− Αναγνωρίηουν τισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτουσ πλθκυςμοφσ μιασ
βιοκοινότθτασ ωσ ςχζςεισ ανταγωνιςμοφ για τροφι, χϊρο και αναπαραγωγι.
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− Διακρίνουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ των πλθκυςμϊν: διαειδικόσ
ανταγωνιςμόσ, κιρευςθ, παραςιτιςμόσ, ςχζςεισ ςυμβίωςθσ.
− Αναγνωρίηουν τουσ μθχανιςμοφσ αυτορρφκμιςθσ ςε επίπεδο οργανιςμοφ.
− Αναγνωρίηουν τουσ μθχανιςμοφσ αυτορρφκμιςθσ
περιγράφοντασ τθν ζννοια τθσ ιςορροπίασ.

ςε

επίπεδο

οικοςυςτιματοσ

− Ρεριγράφουν με παραδείγματα τθ λειτουργικι διαφοροποίθςθ και προςαρμογι των
οργανιςμϊν ςε διαφορετικά περιβάλλοντα.
− Αναηθτοφν μθχανιςμοφσ για να ερμθνεφςουν τθν εξζλιξθ των οργανιςμϊν.
− Αναγνωρίηουν τθ γενετικι ποικιλομορφία των οργανιςμϊν ωσ αποτζλεςμα εξελικτικισ
πορείασ κάποιου μακρινοφ κοινοφ προγόνου.
− Αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ για να αναλφουν δεδομζνα ςχετικά με τθν
κοινι καταγωγι των οργανιςμϊν.
− Αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με το παράδειγμα τθσ εξζλιξθσ του ανκρϊπου για να
μελετιςουν τθν εξζλιξθ μζςα ςτο είδοσ.
− Αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ ςτα διαφορετικά είδθ μζςα από το
παράδειγμα τθσ εξζλιξθσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ.
Γϋ τάξθ
Στθ Γϋ τάξθ, με κεματικό άξονα «Ανακαλφπτοντασ τθ Βιολογία από τθν αρχι –
Βιολογία Συςτθμάτων», επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να μελετιςουν τισ κεμελιϊδεισ
αρχζσ τθσ Βιολογίασ μζςα από μία ςφγχρονθ οπτικι, που προςεγγίηει τθ Βιολογία
Συςτθμάτων, αξιοποιϊντασ εργαλεία βιοπλθροφορικισ (Μεγάλα δεδομζνα) και
αναδεικνφοντασ ανάλογεσ εφαρμογζσ. Οι βιολογικζσ διεργαςίεσ που εξαςφαλίηουν τθν
αποκικευςθ, τθ διατιρθςθ, τθν ζκφραςθ και τθ μεταβίβαςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ, οι
κυτταρικζσ αλλθλεπιδράςεισ και ο μεταβολιςμόσ, ςε επίπεδο ατόμων, πλθκυςμϊν και
οικοςυςτθμάτων αποτελοφν αντικείμενα μελζτθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ. Ραράλλθλα,
αιτιολογείται με τθν ανάλυςθ παραδειγμάτων θ ανάγκθ ςυγκζντρωςθσ πολλϊν δεδομζνων
για τθν επίλυςθ βιολογικϊν προβλθμάτων. Θ Γονιδιωματικι, θ Μεταγραφωμικι, θ
Ρρωτεωμικι, θ Φαινωμικι, θ Μεταβολωμικι, θ Συνδεωμικι και θ Μεταγονιδιωματικι
μελετϊνται ωσ τομείσ τθσ Βιολογίασ Συςτθμάτων και ςε κάκε περίπτωςθ αναλφονται
ςφγχρονεσ μζκοδοι ανάλυςθσ (-omics), που ςτοχεφουν ςτθν ολιςτικι μελζτθ των
βιολογικϊν δομϊν και διεργαςιϊν. Τζλοσ, περιλαμβάνονται παραδείγματα εφαρμογϊν των
μεκόδων -omics ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ανκρϊπου (υγεία, διατροφι και
περιβάλλον).
Οι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται μζςα από ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτθ
βιωματικι και ενεργθτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, κακϊσ και ςτθν εξοικείωςθ με τθν
εφαρμογι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου ςτθ μελζτθ κεμάτων Βιολογίασ. Ραράλλθλα
επιδιϊκεται θ καλλιζργεια ικανοτιτων για ςχεδιαςμό ζρευνασ, για ςυλλογι, επεξεργαςία,
ανάλυςθ και αξιολόγθςθ δεδομζνων από πρωτογενείσ και δευτερογενείσ διαφορετικζσ
πθγζσ, όπωσ ςυνεντεφξεισ από ειδικοφσ, από επιςτιμονεσ, αξιοποίθςθ ζγκυρων
ιςτοςελίδων διαδικτφου, μουςείων, επιςτθμονικϊν φόρα, βιβλιοκθκϊν, ερευνθτικϊν
κζντρων κλπ. Ραράλλθλα επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να προβλθματιςτοφν για τισ
επιπτϊςεισ των ςφγχρονων εφαρμογϊν και ανακαλφψεων τθσ Βιολογίασ, που ενδεχομζνωσ
να εγείρουν θκικά ηθτιματα και να προκαλοφν τον βιοθκικό προβλθματιςμό.
Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να είναι ικανοί/-ζσ να:
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− Αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ για να αναλφουν δεδομζνα ςχετικά με τθ
μορφι και τον τφπο των νουκλεϊκϊν οξζων ςε ευκαρυωτικοφσ και προκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ και ιοφσ.
− Αναφζρουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του γενετικοφ υλικοφ και να διατυπϊνουν τθ
ςφγχρονθ εκδοχι του Κεντρικοφ Δόγματοσ τθσ Βιολογίασ.
− Ρεριγράφουν τθ διαδικαςία τθσ αντιγραφισ, τθσ μεταγραφισ και τθσ μετάφραςθσ τθσ
γενετικισ πλθροφορίασ.
− Αναφζρουν παραδοςιακζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ των DNA, RNA, πρωτεϊνϊν και
μεταβολιτϊν, κακϊσ και τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ τθσ Βιολογίασ Συςτθμάτων και να
ςυγκρίνουν το μζγεκοσ τθσ πλθροφορίασ που παρζχουν και τθ δυνατότθτα ςυςχετιςμϊν
που προςφζρουν.
− Ορίηουν τουσ τομείσ τθσ Βιολογίασ Συςτθμάτων: Γονιδιωματικι, Μεταγραφωμικι,
Ρρωτεωμικι, Φαινωμικι, Μεταβολωμικι, Συνδεωμικι και Μεταγονιδιωματικι.
− Αναγνωρίηουν τθ ςυμβολι τθσ βιοπλθροφορικισ ςτθν επεξεργαςία του μεγάλου όγκου
δεδομζνων, που προκφπτουν από τισ μεκόδουσ τθσ Βιολογίασ Συςτθμάτων.
− Αξιοποιοφν τθν πλθροφορία που παρζχει θ Βιολογία Συςτθμάτων για τθ μελζτθ των
εξελικτικϊν ςχζςεων των οργανιςμϊν.
− Αναγνωρίηουν τον ρόλο δομικϊν και λειτουργικϊν μορίων (πρωτεΐνεσ και μεταβολίτεσ)
ςτθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν επικοινωνία των κυττάρων.
− Συςχετίηουν τθν ποικιλότθτα των χαρακτθριςτικϊν με τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ
γονιδίων και να χρθςιμοποιοφν τουσ νόμουσ τθσ κλθρονομικότθτασ για τθν πρόβλεψθ των
χαρακτθριςτικϊν ςε γονείσ και απογόνουσ.
− Αναηθτοφν μθχανιςμοφσ αλλαγισ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ, να τουσ ςυςχετίηουν με τθν
ποικιλομορφία και τθν εμφάνιςθ αςκενειϊν ςτουσ οργανιςμοφσ και να εντοπίηουν τισ
διαφορζσ ςτον μθχανιςμό των επιγενετικϊν διεργαςιϊν.
− Ορίηουν τθν ζννοια του μεταβολιςμοφ, να περιγράφουν μεταβολικά μονοπάτια και να
αναγνωρίηουν τον ρόλο των μεταβολιτϊν για τθν πραγματοποίθςθ βιοχθμικϊν
αντιδράςεων ςτουσ οργανιςμοφσ.
− Αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ διακυτταρικισ επικοινωνίασ για τθ φυςιολογικι λειτουργία των
κυττάρων και των ιςτϊν και να δίνουν παραδείγματα του μθχανιςμοφ τθσ κυτταρικισ
ςθματοδότθςθσ και επικοινωνίασ.
− Αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των γονιδίων ςτουσ
πλθκυςμοφσ προκειμζνου να μελετιςουν τθ βιοποικιλότθτα και τθν ιςορροπία ςτα
οικοςυςτιματα.
− Αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ των πλθκυςμϊν μεταξφ
τουσ και να προςδιορίηουν τουσ μθχανιςμοφσ ρφκμιςθσ του πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ.
− Αναγνωρίηουν τισ εφαρμογζσ τθσ βιοτεχνολογίασ ωσ αποτζλεςμα των τεχνικϊν τθσ
γενετικισ μθχανικισ και να αναφζρουν εφαρμογζσ τθσ ςτθν υγεία, ςτθ γεωργία ςτθν
κτθνοτροφία, ςτθ βιομθχανία και ςτο περιβάλλον.
− Ρροςδιορίηουν εφαρμογζσ των ςφγχρονων μεκόδων ανάλυςθσ (-omics) ςτθν κλινικι
διάγνωςθ και πρόγνωςθ αςκενειϊν, ςτθ φαρμακογονιδιωματικι, ςτον ζλεγχο
τοξικότθτασ φαρμάκων/τροφίμων και ςτισ επιςτιμεσ διατροφισ.
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΠΛΑΙΙΩΘ – ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΘ
Θ ταχφτατθ ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και θ
διαρκϊσ ανανεοφμενθ επιςτθμονικι γνϊςθ και πλθροφορία φζρνουν ςτο προςκινιο τθν
άμεςθ ανάγκθ να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν-/τριϊν –ςτα πλαίςια του
βιολογικοφ και του ευρφτερου επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ– με τθν επιςτθμονικι
μζκοδο και τθν προςζγγιςθ τθσ νζασ γνϊςθσ.
Το νζο ΡΣ τθσ Βιολογίασ Λυκείου λειτουργεί ωσ κινθτιρια δφναμθ για τθν ανανζωςθ
και ενδυνάμωςθ του ςχολικϊν γνϊςεων τθσ Βιολογίασ. Ζχοντασ πάντοτε ωσ αρχικι και
βαςικι επιδίωξθ τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων από το
επιςτθμονικό πεδίο τθσ Βιολογίασ, οι εκπαιδευτικοί με το νζο ΡΣ κα δθμιουργιςουν το
κατάλλθλο παιδαγωγικό κλίμα, ϊςτε θ ςχολικι τάξθ να αποτελζςει το εργαςτιριο
επικοινωνίασ, επιςτθμονικοφ/βιολογικοφ εγγραμματιςμοφ και καλλιζργειασ των μακθτϊν/τριϊν. Θ γνϊςθ προςεγγίηεται μζςω διερευνθτικισ μάκθςθσ, με ομαδοςυνεργατικό τρόπο,
διακεματικά και βιωματικά. Θ προςζγγιςθ αυτι κα εξαςφαλίςει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ
όχι μόνο το απαραίτθτο γνωςτικό υπόβακρο, αλλά και τθ διά βίου δεξιότθτα κατάκτθςθσ
και αξιοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.
Ο διδακτικόσ προςανατολιςμόσ του νζου ΡΣ Βιολογίασ επιδιϊκει να δϊςει ερεκίςματα,
κατευκφνςεισ και αρχζσ, κίνθτρα και μεκοδολογικά εργαλεία για τθν επίτευξθ τθσ
αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και να ςυμβάλλει:
− ςτθν εξοικείωςθ με βαςικζσ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ και φαινόμενα τθσ Βιολογίασ, ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ να κατανοοφν τθν πολυπλοκότθτά τουσ, τθν αλλθλεξάρτθςθ και
ακολοφκωσ, να οικοδομοφν ςταδιακά τισ επιδιωκόμενεσ γνωςτικζσ, μεταγνωςτικζσ και
άλλεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτζσ τουσ,
− ςτθ διαςφνδεςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των μακθτϊν/-τριϊν
μζςω πολλαπλϊν προςεγγίςεων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και τα
ενδιαφζροντά τουσ,
− ςτθν εξοικείωςθ με τα βιματα τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, διεξάγοντασ μικρισ κλίμακασ
ζρευνεσ (αναγνϊριςθ προβλιματοσ, διατφπωςθ ερωτιματοσ, διαμόρφωςθ υπόκεςθσ και
πρόβλεψθ, ζλεγχοσ υπόκεςθσ με ςχεδιαςμό πειράματοσ ι μζςω παρατιρθςθσ,
επιβεβαίωςθ και ςυμπεράςματα ι απόρριψθ και νζα εναλλακτικι υπόκεςθ),
− ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, αξιοποιϊντασ εναλλακτικζσ
πρακτικζσ και ποικίλα διδακτικά εργαλεία,
− ςτθν ενκάρρυνςθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ επί των γνωςτικϊν διαδικαςιϊν και πρακτικϊν,
− ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιχειρθματολογίασ,
− ςτθ χριςθ κατάλλθλων ψθφιακϊν εργαλείων, αξιοποιϊντασ τα πλεονεκτιματα τθσ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ και τα διακζςιμα ψθφιακά εργαλεία.
Στα πλαίςια αυτά του ςχεδιαςμοφ μάκθςθσ ςτο νζο ΡΣ ςπουδϊν τθσ Βιολογίασ
Λυκείου λιφκθκαν υπόψθ α) οι ανάγκεσ, οι δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των
μακθτϊν/-τριϊν, με βάςθ τα θλικιακά χαρακτθριςτικά τουσ και ςε ςυνάρτθςθ με το
κοινωνικό περιβάλλον, β) οι αρχζσ και οι κεωρίεσ μάκθςθσ, γ) θ διδακτικι μεκοδολογία και
δ) θ ανάγκθ για τθ ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ και δόκθκε ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι
διερευνθτικϊν μεκόδων μάκθςθσ, όπωσ αναλφεται ςτθ ςυνζχεια.
Ζτςι, προτείνεται θ αξιοποίθςθ ποικίλων διδακτικϊν μεκόδων για τθν προαγωγι τθσ
ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθν καλλιζργεια τθσ μάκθςθσ μζςω αυτενζργειασ, όπωσ:
− Διερευνθτικι μζκοδοσ
− Επίλυςθ προβλιματοσ
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− Βιωματικι μζκοδοσ
− Μζκοδοσ πρότηεκτ
Αναλυτικότερα, θ διερευνθτικι μζκοδοσ που προτείνεται ςτο παρόν ΡΣ υιοκετείται
ωσ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά περίπτωςθ ι ςε
ςυνδυαςμό με τισ άλλεσ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, υπό τθν ζννοια τθσ διερεφνθςθσ
και ανακάλυψθσ τθσ γνϊςθσ. Θ οπτικι αυτι τθσ ενεργθτικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ
υποςτθρίηεται από το νζο ΡΣ τθσ Βιολογίασ, ζχοντασ ςτόχο να ενεργοποιιςει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να αναγνωρίηουν τα προβλιματα και να διατυπϊνουν ερωτιςεισ και
υποκζςεισ, τισ οποίεσ κα είναι ικανοί/-ζσ να ελζγξουν φτάνοντασ ςε ςυμπεράςματα και
τελικά να «μάκουν πϊσ να μακαίνουν».
Οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται και πλαιςιϊνουν τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ του
νζου ΡΣ διευκολφνουν τθ δθμιουργία αλλθλεπιδραςτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ ςτθ
ςχολικι τάξθ, ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφςςουν ανϊτερου τφπου δεξιότθτεσ και να
δραςτθριοποιοφνται. Ειδικότερα, ο προτεινόμενοσ διερευνθτικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ
εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τισ τζςςερισ βαςικζσ δεξιότθτεσ: τθ ςυνεργαςία,
τθν επικοινωνία, τθν κριτικι ςκζψθ και τθ δθμιουργικότθτα. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ
διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ και άλλων ςφγχρονων δεξιοτιτων, όπωσ θ κατανόθςθ
ςφγχρονων προκλιςεων τθσ επιςτιμθσ, θ ανάπτυξθ πρωτοβουλίασ και ο ψθφιακόσ και
τεχνολογικόσ εγραμματιςμόσ.
Θ διερευνθτικοφ τφπου μακθςιακι διαδικαςία αξιοποιείται ωσ εκπαιδευτικι εκδοχι
τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου τθσ ζρευνασ και προςομοιάηει με τθν επιςτθμονικι μζκοδο τθσ
ζρευνασ ςτθν εκπαιδευτικι διαςκευι, αντικακιςτϊντασ τον όρο «ζρευνα» με τον όρο
«διερεφνθςθ». Ο βαςικοί ςτόχοι είναι αφενόσ θ απομάκρυνςθ των μακθτϊν/-τριϊν από
τεχνικζσ ςτείρασ αναπαραγωγισ γνϊςεων και αφετζρου θ παρότρυνςθ των μακθτϊν/τριϊν για ανακαλυπτικι και ενεργθτικι μάκθςθ, διαδικαςία που ενιςχφει τθν ανάπτυξθ
κριτικισ ςκζψθσ.
Θ αποδοτικότθτα μιασ διερευνθτικισ διδαςκαλίασ τθσ Βιολογίασ ςχετίηεται με τθ
εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν, που κακιςτοφν εφικτι τθ διερεφνθςθ τθσ γνϊςθσ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Στο νζο ΡΣ προτείνονται πρακτικζσ που δθμιουργοφν τισ
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, όπωσ για παράδειγμα θ προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ μζςα από
παρατθριςεισ, ςυγκρίςεισ, μετριςεισ, προβλζψεισ, επίλυςθ προβλιματοσ κ.λπ.
Στο πεδίο των Φ.Ε. το πείραμα αποτελεί εγγενζσ ςτοιχείο τθσ επιςτθμονικισ
μεκοδολογίασ. Στο νζο ΡΣ τθσ Βιολογίασ ενεργοποιοφνται όλεσ οι εργαςτθριακζσ
προςεγγίςεισ των ηθτθμάτων (φυςικό ι εικονικό εργαςτιριο), που κα βοθκιςουν τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να γνωρίςουν ουςιαςτικά τθν ίδια τθ μζκοδο-πορεία με τθν οποία
παράχκθκαν οι γνϊςεισ τθσ ςφγχρονθσ Βιολογίασ που κα διδαχκοφν.
Θ πειραματικι διερευνθτικι μάκθςθ ςυνδυάηεται είτε με αντίςτοιχεσ προτεινόμενεσ
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολικό εργαςτιριο είτε με τθν αξιοποίθςθ κατάλλθλων
λογιςμικϊν και ψθφιακϊν πόρων και περιβαλλόντων γενικότερα. Ακόμθ και όταν ο
πειραματιςμόσ για τα ηθτιματα τθσ ςφγχρονθσ Βιολογίασ δεν είναι εφικτόσ ςτο ςχολικό
εργαςτιριο (εξειδικευμζνεσ εργαςτθριακζσ τεχνικζσ) οι μακθτζσ/-τριεσ κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να αναπτφξουν ενεργθτικά πρωτοβουλίεσ με τθν αξιοποίθςθ κατάλλθλων
ψθφιακϊν πόρων και εργαλείων, όπωσ οι δυναμικζσ αναπαραςτάςεισ και οι
προςομοιϊςεισ. Με τισ αναπαραςτάςεισ αυτζσ γίνονται προςιτζσ και ορατζσ οι
εργαςτθριακζσ τεχνικζσ και τα πειράματα, ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά ςτθν κατανόθςθ των
ςχετικϊν βιολογικϊν διαδικαςιϊν, ενϊ ταυτόχρονα οι μακθτζσ/-τριεσ καταφζρνουν να
ερευνιςουν και να αποκτιςουν ενεργό και ουςιαςτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ.
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Ακολουκϊντασ τθν πορεία διερεφνθςθσ (οριςμόσ ερωτιματοσ, διατφπωςθ υπόκεςθσ,
ςχεδιαςμόσ ζρευνασ, διεξαγωγι ζρευνασ, αποτελζςματα, επιβεβαίωςθ/απόρριψθ
υπόκεςθσ, ςυμπεράςματα), ενιςχφεται θ εξοικείωςθ των μακθτϊν /-τριϊν με τον
επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ και οργάνωςθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να εφαρμόηουν
τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία και να αξιοποιοφν ενεργά ςτοιχεία τθσ επιςτιμθσ τθσ
Βιολογίασ, αποκτϊντασ τθν αίςκθςθ ότι ενεργοποιοφνται ςτθν ίδια τθν επιςτιμθ.
Ραράλλθλα, θ διερευνθτικι μζκοδοσ, όπωσ φαίνεται και μζςα από τισ περιςςότερεσ
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ του νζου ΡΣ, ενιςχφεται από το ομαδοςυνεργατικό μοντζλο
οργάνωςθσ τθσ τάξθσ. Θ προαγωγι τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ενιςχφεται με τθν οργάνωςθ
των μακθτϊν/-τριϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ.
Με τον τρόπο αυτό ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ παφει να είναι αυςτθρά
κακοδθγθτικόσ και αποκτά χαρακτιρα ςυμβουλευτικό και ενκαρρυντικό, μετατρζπεται
δθλαδι από απλό φορζα γνϊςεων ςε ςυνεργάτθ ςτθ διαδικαςία προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ςυνειςφζρει ςτθν οργάνωςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ ωσ ςυνεργάτθσ
που ςυμβουλεφει, ςυηθτά ι και κζτει προβλιματα προσ διερεφνθςθ, διευκολφνει τθν
αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ των προβλθματιςμϊν που γεννιοφνται, ενκαρρφνει και
εμψυχϊνει τισ ομάδεσ, ςυντονίηοντασ διακριτικά τθ μακθςιακι πορεία.
Οι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ςχεδιάηονται ϊςτε να διευκολφνουν τισ γνωςτικζσ
αλλθλεπιδράςεισ και να προςφζρουν ευκαιρίεσ για ανταλλαγι ιδεϊν, για υπεράςπιςθ αλλά
και αντίκρουςθ ιςχυριςμϊν, για ελεφκερθ διατφπωςθ απόψεων. Θ εργαςία ςτο πλαίςιο
μιασ ομάδασ διευκολφνει τθ μελζτθ οποιουδιποτε βιολογικοφ κζματοσ, κακϊσ αυτό
προςεγγίηεται διαμζςου πολλαπλϊν οπτικϊν και με τον τρόπο αυτό προςφζρονται
ευκαιρίεσ για ανταλλαγι ιδεϊν και διατφπωςθ απόψεων, ςχετικά με τα ηθτιματα τθσ
ςφγχρονθσ Βιολογίασ που πραγματεφεται το νζο ΡΣ.
Θ διδακτικι μζκοδοσ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ επιλζγεται επίςθσ ςτο νζο ΡΣ
Βιολογίασ, κακϊσ ενιςχφει τθν εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςτθν επίλυςθ αυκεντικϊν
βιολογικϊν προβλθμάτων, τα οποία ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία ανακφπτουν διαρκϊσ και
απαιτοφν δεξιότθτεσ βιολογικοφ εγγραμματιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Στθν
κατεφκυνςθ αυτι ςτο νζο ΡΣ προτείνονται –ςτα πλαίςια τθσ ερευνθτικισ ενεργθτικισ
μάκθςθσ– ηθτιματα που κα ενιςχφςουν τθν ενκάρρυνςθ του διαλόγου μεταξφ των
μακθτϊν και κα τουσ οδθγιςουν ςτθν εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων για τθν επίλυςθ
ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ. Θ ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και θ
αξιοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ κα βοθκιςουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που
κα ζρκουν ςε επαφι με ζνα πρόβλθμα να κινθτοποιθκοφν, να διερευνιςουν, να
ςυνεργαςτοφν, να εφαρμόςουν και να οδθγθκοφν ςτο Ρροςδοκϊμενο Μακθςιακό
Αποτζλεςμα ςτο πεδίο τθσ Βιολογίασ.
Στα πλαίςια τθσ κυρίαρχθσ διερευνθτικισ ςτρατθγικισ του νζου ΡΣ αξιοποιείται και θ
βιωματικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ, θ οποία αξιοποιεί τα νοθτικά ςχιματα και τθ βιωματικι
εμπειρία των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ αυτοί/-ζσ ςυμμετζχουν ςε διεργαςίεσ επικοινωνίασ
και δθμιουργικότθτασ. Οι μακθτζσ/-τριεσ γίνονται το κζντρο τθσ μάκθςθσ και ζρχονται
αντιμζτωποι/-εσ με βιωματικό τρόπο με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ Βιολογίασ. Θ βιωματικι
προςζγγιςθ επιτυγχάνεται μζςα από προτεινόμενεσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, που
ενιςχφουν τθ βιωματικι μάκθςθ, αναλαμβάνοντασ ουςιαςτικά να καταςτιςουν τα βιϊματα
αντικείμενο αναηιτθςθσ και διδακτικισ δράςθσ, κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ, ςυμμετζχοντασ
ςε ομαδικζσ επικοινωνιακοφ τφπου δραςτθριότθτεσ, αποκτοφν προςωπικι εμπειρία για τα
ηθτιματα τθσ Βιολογίασ.
Στο ςυνεργατικό πλαίςιο τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, οι ομαδικζσ βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ για τθν ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν/τριϊν, όπωσ μζςα από εργαςίεσ ρόλων, αντιλογίεσ, δραςτθριότθτεσ παιγνιϊδουσ μάκθςθσ
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κ.λπ., οι οποίεσ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων επιχειρθματολογίασ και δεξιοτιτων
επικοινωνίασ. Διαμζςου τθσ βιωμζνθσ προςωπικισ εμπειρίασ οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυνειδθτοποιοφν τισ πρακτικζσ πτυχζσ τθσ επιςτιμθσ, ςυνδζοντασ τθ κεωρθτικι με τθν
πρακτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ με τισ βιωματικοφ τφπου
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αυτενεργοφν και επικοινωνοφν άμεςα με τθν επιςτιμθ τθσ
Βιολογίασ και τισ εφαρμογζσ τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι.
Συνδυαςτικά με τθ βιωματικι μζκοδο πολλζσ από τισ ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ
Βιολογίασ που αναδφονται από το νζο ΡΣ προςεγγίηονται ευκολότερα με τθν εφαρμογι τθσ
διδακτικισ μεκόδου πρότηεκτ. Θ ερευνθτικι αυτι διδακτικι μζκοδοσ ςτθν τάξθ
ςυνειςφζρει ςτον ςυνδυαςμό κεωρίασ και πράξθσ, ενεργοποιϊντασ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
ςε μια ερευνθτικι πορεία ανακάλυψθσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ, ενεργοποιϊντασ
τθν ερευνθτικι τουσ διάκεςθ και το ερευνθτικό δυναμικό τουσ.
Θ μζκοδοσ πρότηεκτ αξιοποιείται ςτο νζο ΡΣ, κακϊσ προςφζρει κατευκφνςεισ και
ιδζεσ για καινοτόμα ερευνθτικά κζματα Βιολογίασ, για τθ δθμιουργία μακθτικϊν
ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Διαμζςου τθσ πορείασ διερεφνθςθσ – επίλυςθσ επιλεγμζνων
κεμάτων και παρουςίαςθ του ςχεδίου εργαςίασ ι/και μακθτικϊν «καταςκευϊν» και
δθμιουργθμάτων, οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ, δθμιουργικότθτα και
δεξιότθτεσ επικοινωνίασ.
Οι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ενδείκνυνται για τθν εκπόνθςθ ςχεδίων
εργαςίασ, τα οποία προςφζρονται επίςθσ για τθν οργάνωςθ δραςτθριοτιτων διακεματικοφ
χαρακτιρα. Θ διακεματικότθτα των ηθτθμάτων τθσ ςφγχρονθσ Βιολογίασ, όπωσ
αναδεικνφεται από το νζο ΡΣ, διευκολφνει τθ ςυςχζτιςθ γνϊςεων τθσ Βιολογίασ με γνϊςεισ
από διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα και με εμπειρίεσ από τθν κακθμερινι ηωι. Μζςα
από τισ προτεινόμενεσ διακεματικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ επιτρζπεται ςε όλουσ/-εσ
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ανεξαρτιτωσ μακθςιακϊν διαφορϊν, θ εναςχόλθςθ με δράςεισ
εναλλακτικοφ τφπου, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθ ολόπλευρθ καλλιζργεια των
μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων όπωσ θ δεξιότθτα
επικοινωνίασ (γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ, διάλογοσ, επιχειρθματολογία), αλλά και
ικανοτιτων όπωσ θ ικανότθτα τθσ αξιοποίθςθσ πολλαπλϊν πθγϊν πλθροφορίασ, θ
ικανότθτα κριτικισ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν αυτϊν, κακϊσ και θ δυνατότθτα να
διαμορφϊςουν μια προςωπικι άποψθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ.
Το κεμελιϊδεσ αίτθμα πραγμάτωςθσ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, όπωσ προτείνεται
από το νζο ΡΣ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διδακτικζσ μεκόδουσ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ, τθσ
βιωματικισ μεκόδου και τθσ μεκόδου πρότηεκτ, απαιτεί να δοκοφν κίνθτρα και ερεκίςματα
για προςωπικι και ομαδικι εργαςία ςε προζκταςθ τθσ διδαςκαλίασ και ςυνιςτά τθ βαςικι
καινοτομία του νζου ΡΣ τθσ Βιολογίασ.
Επιδιϊκεται θ εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε δραςτθριότθτεσ που οδθγοφν ςε
εμπζδωςθ τθσ μάκθςθσ, εμβάκυνςθ και διεφρυνςθ, αναλυτικι και ςυνκετικι κεϊρθςθ,
ανάδειξθ κεμάτων, επίλυςθ προβλθμάτων, άςκθςθ και μφθςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ
διατφπωςθσ του ερωτιματοσ, των υποκζςεων και των ςυνδυαςτικϊν αναγωγϊν.
Οι προτεινόμενεσ καινοτόμεσ προςεγγίςεισ, εμπνζοντασ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, μποροφν να αποβοφν κινθτιρια δφναμθ για τθν ουςιαςτικότερθ
αλλαγι τθσ εκπαιδευτικισ και μακθςιακισ διαδικαςίασ τθσ Βιολογίασ ςτο Λφκειο.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Θ αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ του εφρουσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, όπωσ
κακορίηονται από το ΡΣ τθσ Βιολογίασ, ςτοχεφει ςτθν ανατροφοδότθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν/-τριϊν ςε ςχζςθ με τθ μακθςιακι διαδικαςία και είναι
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ςυνεχισ, εξελιςςόμενθ ςε όλα τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, διακρίνεται δε ςε
διαγνωςτικι (αρχικι), διαμορφωτικι και τελικι.
Επομζνωσ, θ αξιολόγθςθ ςτο νζο ΡΣ αποτελεί ζνα εργαλείο μάκθςθσ που μπορεί να
λειτουργιςει ζτςι, ϊςτε να βελτιϊςει τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ
ςυνεργαςίασ, επίλυςθσ προβλθμάτων, δθμιουργικότθτασ και αυτορρφκμιςθσ των
μακθτϊν/-τριϊν και παράλλθλα μπορεί να ζχει χαρακτιρα ανατροφοδότθςθσ, που κα
ςυνειςφζρει κακοριςτικά ςτθν επίτευξθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Βιολογίασ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων, θ
καλλιζργεια ικανοτιτων, δεξιοτιτων και ςτάςεων, κακϊσ και θ κριτικι προςζγγιςθ των
κεμάτων τθσ βιοεπιςτιμθσ ςε περιβάλλοντα κακθμερινισ ηωισ. Θ αξιολόγθςθ αφορά
επομζνωσ τθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ και των ικανοτιτων και όχι τθν
απομνθμόνευςθ και τθν αναπαραγωγι τθσ γνϊςθσ.
− Θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ αναφζρεται ςτθν ανίχνευςθ των πρότερων γνϊςεων, των
εναλλακτικϊν ιδεϊν και δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν από τον/τθν εκπαιδευτικό, τα
αποτελζςματα τθσ οποίασ αξιοποιεί ο/θ εκπαιδευτικόσ για να ςχεδιάςει τθ διδαςκαλία με
ςτόχο τθν επίτευξθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Θ τεχνικι του
καταιγιςμοφ ιδεϊν, ζνα ςφντομο ερωτθματολόγιο, ζνα τεςτ αποτελοφν τεχνικζσ αρχικισ
αξιολόγθςθσ.
− Θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ εςτιάηει ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και τθ
μακθςιακι πρόοδο και κεωρείται εγγενζσ μζροσ τθσ. Είναι ςυνεργατικι, αφοφ
εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/-τριεσ γνωρίηουν ποφ κατευκφνονται, κατανοοφν τισ
μακθςιακζσ ανάγκεσ και χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ
ωσ ανατροφοδότθςθ, για να κακοδθγιςουν και να προςαρμόςουν ό,τι κάνουν με ςτόχο
τθν ικανοποίθςθ των εν λόγω αναγκϊν. Είναι ρευςτι, ςυνεχισ διαδικαςία, που
επθρεάηεται από τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν και τθν ανατροφοδότθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ. Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/-τριεσ αναλαμβάνουν τον ρόλο του ατόμου
που μακαίνει ενςυνείδθτα και χρθςιμοποιοφν τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνουν
προκειμζνου να προβοφν ςε προςαρμογζσ που ςτθρίηουν τθ διαρκι βελτίωςθ.
Θ ανάπτυξθ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ δεξιοτιτων αυτοαξιολόγθςθσ επιτρζπει να
αποτιμοφν οι ίδιοι/-εσ τθν πορεία μάκθςισ τουσ, επιςθμαίνοντασ τα κενά ςτθν κατανόθςθ,
προκειμζνου να γίνεται από τον/τθν εκπαιδευτικό θ ανάλογθ προςαρμογι τθσ
εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ αξιολογοφν οι ίδιοι/-εσ το ζργο που
παράγουν ωσ άτομα και ωσ μζλθ ομάδασ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν προςωπικι τουσ
ανάπτυξθ, είναι ενεργοί/-ζσ να αλλθλεπιδροφν με τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ, να
ςτοχάηονται επί τθσ μάκθςθσ και να κατευκφνουν τθ δικι τουσ μάκθςθ ανάλογα.
Θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτοχεφει ςτθ μζτρθςθ και τον ζλεγχο του
βακμοφ επιτυχοφσ απόδοςθσ των μακθτϊν/-τριϊν και διεξάγεται ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα για να εξαςφαλιςτοφν ςτιγμιότυπα του τι πρόοδοσ ζχει γίνει, εςτιάηει ςτα
προϊόντα τθσ μάκθςθσ και εκτελείται μετά τον κφκλο τθσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ. Είναι
κατευκυνόμενθ από τον/τθν εκπαιδευτικό, ο/θ οποίοσ/-α ανακζτει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ τθν εργαςία που πρζπει να κάνουν και ςτθ ςυνζχεια αξιολογεί πόςο καλά τθν
ολοκλιρωςαν.
Επομζνωσ ςτθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ο/θ εκπαιδευτικόσ αφενόσ μεν αξιοποιεί τα
αποτελζςματά τθσ και αναπροςαρμόηει κατάλλθλα τισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ να ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτουσ προβλεπόμενουσ ςτόχουσ για τθ
διδαςκαλία, αφετζρου δε ελζγχει τθν πορεία των μακθτϊν/-τριϊν προσ τθν κατάκτθςθ των
εκπαιδευτικϊν ςτόχων.
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Στθν τελικι αξιολόγθςθ, δθλαδι ςτο τζλοσ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ςτο τζλοσ
μιασ ενότθτασ ι μιασ χρονικισ περιόδου, ο/θ εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθ ςυνολικι επίδοςθ
των μακθτϊν/-τριϊν κυρίωσ τθν τεκμθριωμζνθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθ μεταγνϊςθ.
Συνδζεται με τθν αποτίμθςθ των διαφόρων διαςτάςεων τθσ εργαςίασ των μακθτϊν/-τριϊν
ςτο μάκθμα, όπωσ ςυμμετοχι ςτθ διδακτικομακθςιακι διαδικαςία, επίλυςθ αςκιςεων και
προβλθμάτων, ςυμμετοχι ςε ζρευνεσ και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τουσ,
ςυνκετικζσ εργαςίεσ, ικανότθτα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτθν ομάδα.
Τεχνικζσ και εργαλεία αξιολόγθςθσ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ, μιασ ενότθτασ
μακιματοσ, μιασ ατομικισ ι ομαδικισ ερευνθτικισ εργαςίασ, μιασ διαδικαςίασ επίλυςθσ
αςκιςεων και προβλθμάτων, μιασ ςυνκετικισ εργαςίασ, κακϊσ και τθσ ικανότθτασ
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτθν ομάδα, αποτελοφν θ παρατιρθςθ, οι ςτοχευμζνεσ
ερωτιςεισ, οι εννοιολογικοί χάρτεσ, τα κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ, οι
ολιγόλεπτεσ και ανακεφαλαιωτικζσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ επίδοςθσ, τα pre- και post-test για
τα ςχζδια εργαςίασ, ο προςωπικόσ φάκελοσ εργαςιϊν του/τθσ μακθτι/-τριασ, οι πίνακεσ
διαβακμιςμζνων κριτθρίων, με ςτόχο τθν παρϊκθςθ ςυμμετοχισ των μακθτϊν/-τριϊν και
τθ βελτίωςθ του γνωςτικοφ και μεταγνωςτικοφ επιπζδου τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

22 |

Βιολογία Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Βϋ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

1. Ηωντανοί
οργανιςμοί
Ειςαγωγικζσ
ζννοιεσ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν
να:

1.1 Ιδιότθτεσ τθσ ηωισ.

 Αναφζρουν τισ
ιδιότθτεσ των
ηωντανϊν
οργανιςμϊν.

1.2 Βαςίλεια –
Οικογζνειεσ – Γζνθ –
Είδθ.

 Αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ ταξινόμθςθσ
για τθ μελζτθ των
ηωντανϊν
οργανιςμϊν.
 Αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ ταξινομικζσ
βακμίδεσ των
οργανιςμϊν,
ξεκινϊντασ από τα
είδθ και
καταλιγοντασ ςτα
βαςίλεια οργανιςμϊν.
 Χρθςιμοποιοφν
κριτιρια για τθν
κατάταξθ οργανιςμϊν
ςτισ διαφορετικζσ
ταξινομικζσ βακμίδεσ
με ζμφαςθ ςτο είδοσ.
 Αναλφουν
φυλογενετικά δζντρα
για τθν εφρεςθ
ςυγγενικϊν ςχζςεων
μεταξφ των
οργανιςμϊν.
 Διαπιςτϊνουν τθν
κοινι καταγωγι
μεταξφ διαφορετικϊν
ειδϊν.
 Σχεδιάηουν
φυλογενετικά δζντρα
όταν τουσ δίνονται
κατάλλθλα δεδομζνα.
 Αξιοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο
των οργανιςμϊν για
να εντοπίςουν το
Βαςίλειο των
Φυτικϊν Οργανιςμϊν

 Αξιοποιοφν φωτογραφικό
υλικό για να εντοπίςουν τθν
ιδιότθτα των ηωντανϊν
οργανιςμϊν που
περιγράφεται.
 Ταξινομοφν ςε ομάδεσ
αντικείμενα, προϊόντα κ.λπ.
αναφζροντασ τα κριτιρια που
χρθςιμοποιοφν και
αξιολογϊντασ το αποτζλεςμα
τθσ ταξινόμθςθσ.
 Αξιοποιοφν κλείδα
ταξινόμθςθσ για τθν κατάταξθ
διαφορετικϊν οργανιςμϊν.
 Δθμιουργοφν παιχνίδι
μνιμθσ με κάρτεσ ςτισ οποίεσ
παρουςιάηονται οργανιςμοί
από όλεσ τισ ταξινομικζσ
βακμίδεσ.

1.3 Φυλογενετικά
δζντρα.

2. Φυτικοί
οργανιςμοί
2.1. Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

2.1.1 Φυλογενετικό
δζντρο φυτικϊν
οργανιςμϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συγκεντρϊνουν
διαφορετικζσ απεικονίςεισ
φυλογενετικϊν δζντρων
φςτερα από αναηιτθςθ ςτο
διαδίκτυο και ςυηθτοφν για
τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ
που παρουςιάηουν.

 Χρθςιμοποιοφν
φυλογενετικό/-ά δζντρο/-α
φυτικϊν οργανιςμϊν για να
εντοπίςουν τουσ κοινοφσ
προγόνουσ και τθ ςυγγζνεια
των φυτικϊν ειδϊν.
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οργανιςμοί
2.1. Οργάνωςθ
τθσ ηωισ
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2.1.2 Φυτικό κφτταρο.

2.1.3 Μονοκφτταροι –
Ρολυκφτταροι φυτικοί
οργανιςμοί.

2.1.4 Φυτικοί ιςτοί.

2.1.5 Πργανα φυτικϊν
οργανιςμϊν.

και να μελετιςουν τισ
διαφορετικζσ τουσ
κατθγορίεσ.
 Ρεριγράφουν το
φυτικό κφτταρο,
αναδεικνφοντασ τισ
δομζσ και τα
οργανίδια που είναι
χαρακτθριςτικά για τθ
λειτουργία του.
 Συςχετίηουν
διαφορετικοφσ
τφπουσ φυτικϊν
κυττάρων με τθ
λειτουργία τουσ
ςτουσ φυτικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Σθμειϊνουν
ενδείξεισ ςε
απεικονίςεισ φυτικϊν
κφτταρων όπωσ
προκφπτουν φςτερα
από μικροςκοπικι
παρατιρθςθ.
 Αναφζρουν
παραδείγματα
μονοκφτταρων
φυτικϊν οργανιςμϊν.
 Αναφζρουν τισ
διαφορζσ ςτθ δομι
και τθν οργάνωςθ
μονοκφτταρων και
πολυκφτταρων
φυτικϊν οργανιςμϊν.
 Εξθγοφν τουσ
λόγουσ διαφορετικισ
οργάνωςθσ
μονοκφτταρων και
πολυκφτταρων
φυτικϊν οργανιςμϊν.
 Αναφζρουν
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
πολυκφτταρων
φυτικϊν οργανιςμϊν
(π.χ. ςπερματόφυτα,
ανκόφυτα).
 Σθμειϊνουν τουσ
διαφορετικοφσ
φυτικοφσ ιςτοφσ ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ και να
αναφζρουν τον ρόλο
τουσ.
 Διακρίνουν τα
όργανα των φυτικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Χρθςιμοποιοφν ψθφιακζσ
εφαρμογζσ εικονικοφ
μικροςκοπίου,
ςυμπλθρωματικά με τθ
μικροςκοπικι παρατιρθςθ,
για τον εντοπιςμό κυτταρικϊν
δομϊν ςτα φυτικά κφτταρα.

 Αξιοποιοφν μικροςκοπικζσ
και μακροςκοπικζσ
απεικονίςεισ μονοκφτταρων
και πολυκφτταρων
οργανιςμϊν για να
εντοπίςουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτθ δομι τουσ.
 Χρθςιμοποιοφν
απεικονίςεισ διαφορετικϊν
κατθγοριϊν πολυκφτταρων
φυτικϊν οργανιςμϊν και τουσ
κατατάςςουν ςε ομάδεσ (π.χ.
ςπερματόφυτα, ανκόφυτα).

 Αξιοποιοφν μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ μεριςτωματικϊν
ιςτϊν και
επιχειρθματολογοφν για τα
μζρθ του φυτικοφ
οργανιςμοφ ςτα οποία
εντοπίηονται.
 Συλλζγουν φφλλα (ι άλλα
όργανα του φυτοφ, π.χ. άνκθ)
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2.1.6
Βλάςτθςθ.

2.2.1 Μεταβολιςμόσ:
Αναβολιςμόσ –
Καταβολιςμόσ.

2.2.2 Το ATP ωσ
ενεργειακό νόμιςμα.

2.2.3 Κυτταρικι
αναπνοι ςτα φυτά.

2.2.4 Φωτοςφνκεςθ –
Διαπνοι.

οργανιςμϊν και να
εξθγοφν τον ρόλο
τουσ.
 Να ορίηουν τθ
βλάςτθςθ ωσ το
ςφνολο των φυτικϊν
ειδϊν και να τθ
ςυςχετίηουν με
γεωλογικά και
κλιματολογικά
χαρακτθριςτικά.
 Ορίηουν τον
μεταβολιςμό ωσ το
ςφνολο αντιδράςεων
διάςπαςθσ
(καταβολιςμόσ) και
ςφνκεςθσ
(αναβολιςμόσ)
ουςιϊν.
 Ορίηουν το ATP ωσ
το ενεργειακό
νόμιςμα του
οργανιςμοφ και να το
ςυςχετίηουν με τισ
αντιδράςεισ
αναβολιςμοφ και
καταβολιςμοφ.
 Συςχετίηουν τθν
κυτταρικι αναπνοι
με τθ διαδικαςία
παραγωγισ ενζργειασ
ςτα φυτικά κφτταρα
και να εντοπίηουν τα
οργανίδια του
φυτικοφ κυττάρου
ςτα οποία
πραγματοποιείται.
 Ορίηουν τα
αντιδρϊντα και
προϊόντα τθσ
φωτοςφνκεςθσ.
 Εξθγοφν τον ρόλο
τθσ φωτοςφνκεςθσ
ςτθν εξαςφάλιςθ
τροφισ για το
κφτταρο.
 Ορίηουν τθ διαπνοι
ςτα φυτά.
 Συςχετίηουν τθ
φωτοςφνκεςθ με τθ
διαπνοι.
 Αναλφουν τουσ
παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ
φωτοςφνκεςθ και τθ
διαπνοι μζςα από

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαφορετικϊν φυτικϊν ειδϊν
και ςυγκρίνουν.
 Αξιοποιοφν χάρτεσ
βλάςτθςθσ για να
καταγράψουν τα διαφορετικά
είδθ βλάςτθςθσ ςτθν Ελλάδα.

 Εντοπίηουν τον όρο
«μεταβολιςμόσ» και τον
τρόπο που χρθςιμοποιείται
ςε ποικιλία κειμζνων (π.χ.
επιςτθμονικά άρκρα, ζντυπο
ι ψθφιακό Τφπο) και
ςυηθτοφν για τον τρόπο
χριςθσ του.
 Συγκρίνουν τθν ενεργειακι
απόδοςθ ςε ATP
αντιδράςεων αναβολιςμοφ
και καταβολιςμοφ και
ςυηθτοφν για το ενεργειακό
ιςοηφγιο ςτον οργανιςμό.

 Διερευνοφν τθν πρόταςθ
«Βγάηουμε τα φυτά από το
δωμάτιο το βράδυ» ωσ προσ
τθν επιςτθμονικι τθσ
εγκυρότθτα και ακρίβεια.

 Εκτελοφν πειραματικι
δραςτθριότθτα για τθ μελζτθ
των παραγόντων που
επιδροφν ςτθ φωτοςφνκεςθ
(φωσ, νερό, κερμοκραςία) και
καταγράφουν τα
ςυμπεράςματά τουσ.
 Εκτελοφν πειραματικι
δραςτθριότθτα για τθ μελζτθ
τθσ διαπνοισ ςτα φυτά.
 Σχεδιάηουν εννοιολογικό
χάρτθ για τθν ανάδειξθ τθσ
ςχζςθσ μεταξφ τθσ
φωτοςφνκεςθσ και τθσ
διαπνοισ.
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2.2 Θρζψθ
2.2.5 Φωτοςυνκετικζσ
χρωςτικζσ.

2.3 Διατιρθςθ
και υνζχεια
τθσ ηωισ

2.3.1 Αναπαραγωγι
φυτικϊν οργανιςμϊν.

2.3.2 Μονογονικι και
αμφιγονικι
αναπαραγωγι.

2.4
Ανταπόκριςθ
ςτο
περιβάλλον

2.4.1 Τροπιςμοί
(φωτοτροπιςμόσ,
γεωτροπιςμόσ κ.λπ.).

2.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

2.5.1 Φυτά οικονομικοφ
ενδιαφζροντοσ.

2.5.2
Κοινωνικοεπιςτθμονικά
ηθτιματα.

πειραματικι
διαδικαςία.
 Συςχετίηουν τισ
φωτοςυνκετικζσ
χρωςτικζσ με τθ
διαδικαςία τθσ
φωτοςφνκεςθσ.
 Υλοποιοφν πείραμα
για τθν απομόνωςθ
χλωροφφλλθσ.
 Ρεριγράφουν τουσ
τρόπουσ
αναπαραγωγισ των
διαφορετικϊν ειδϊν
φυτικϊν οργανιςμϊν.
 Ρεριγράφουν τισ
διαδικαςίεσ
μονογονικισ και
αμφιγονικισ
αναπαραγωγισ ςε
φυτικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Κακορίηουν τουσ
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ διαφορετικζσ
περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ προκαλοφν
τθν «αντίδραςθ» των
φυτικϊν οργανιςμϊν.
 Οργανϊνουν
πείραμα για τθ
ςφγκριςθ τθσ
ικανότθτασ
φωτοτροπιςμοφ και
γεωτροπιςμοφ ςε
διαφορετικά φυτικά
είδθ.
 Εντοπίηουν τθν
ζναρξθ τθσ
καλλιζργειασ των
φυτικϊν ειδϊν κατά
τθν αγροτικι
επανάςταςθ.
 Εντοπίηουν τισ
κατθγορίεσ φυτϊν
που καλλιεργοφνται
ςτθν Ελλάδα και να τα
ςυςχετίηουν με τθν
πρωτογενι παραγωγι
τθσ χϊρασ.
 Αναφζρουν τθν
παρζμβαςθ τθσ
βιοτεχνολογίασ ςτθν
παραγωγι
διαγονιδιακϊν
φυτϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σε ομάδεσ ςυλλζγουν
φφλλα και απομονϊνουν
φωτοςυνκετικζσ χρωςτικζσ με
διαλφτεσ ι με
χρωματογραφία.

 Εκτελοφν πειραματικι
δραςτθριότθτα για τθ μελζτθ
τθσ μονογονικισ
αναπαραγωγισ ςτα φυτά.
 Εργάηονται ςε ομάδεσ για
να αναλφςουν τον ρόλο των
μελιςςϊν ςτθν αναπαραγωγι
των φυτϊν.

 Εκτελοφν πείραμα για τθ
ςφγκριςθ τθσ ικανότθτασ
φωτοτροπιςμοφ ςε
διαφορετικά φυτικά είδθ.

 Μελετοφν ςτατιςτικά
ςτοιχεία για τθν αγροτικι
παραγωγι ςτθν Ελλάδα και
ςυηθτοφν για τισ προοπτικζσ
που δίνει θ καλλιζργεια νζων
φυτικϊν ειδϊν.

 Οργάνωςθ ντιμπζιτ για τθν
ανάδειξθ των ηθτθμάτων
καλλιζργειασ γενετικά
τροποποιθμζνου φυτικοφ
οργανιςμοφ.
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2.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

3. Ηωικοί
οργανιςμοί
3.1 Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

3.1.1 Φυλογενετικό
δζντρο.

3.1.2 Κφτταρο ηωικϊν
οργανιςμϊν.

3.1.3 Ιςτοί – Πργανα –
Συςτιματα ηωικϊν
οργανιςμϊν.

3.2 Θρζψθ

3.2.1 Κυτταρικι
αναπνοι ωσ διαδικαςία
παραγωγισ ενζργειασ

 Συηθτοφν για τθν
ορκι χριςθ των
γενετικά
τροποποιθμζνων
φυτικϊν οργανιςμϊν.
 Αξιοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο
των οργανιςμϊν για
να εντοπίςουν το
Βαςίλειο των Ηωικϊν
Οργανιςμϊν και να
μελετιςουν τισ
διαφορετικζσ τουσ
κατθγορίεσ.
 Ρεριγράφουν το
ηωικό κφτταρο,
αναδεικνφοντασ τισ
δομζσ και τα
οργανίδια που είναι
χαρακτθριςτικά για τθ
λειτουργία του.
 Σθμειϊνουν
ενδείξεισ ςε
απεικονίςεισ ηωικϊν
κυττάρων όπωσ
προκφπτουν φςτερα
από μικροςκοπικι
παρατιρθςθ.
 Αναφζρουν τα
διαφορετικά είδθ
ηωικϊν ιςτϊν
(επικθλιακόσ,
ερειςτικόσ, μυϊκόσ,
νευρικόσ) και να
περιγράφουν τισ
λειτουργίεσ τουσ.
 Ρεριγράφουν τθ
ςυνεργαςία των
ιςτϊν κατά τον
ςχθματιςμό των
οργάνων.
 Αναφζρουν τα
βαςικά ςυςτιματα
των ηωικϊν
οργανιςμϊν και να
εξθγοφν τθ λειτουργία
τουσ.
 Εντοπίηουν ςε
προπλάςματα ηωικϊν
οργανιςμϊν ι/και
ανκρϊπου τα βαςικά
όργανα και
ςυςτιματα οργάνων.
 Συςχετίηουν τθν
κυτταρικι αναπνοι
με τθ διαδικαςία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Χρθςιμοποιοφν ψθφιακζσ
εφαρμογζσ εικονικοφ
μικροςκοπίου,
ςυμπλθρωματικά με τθ
μικροςκοπικι παρατιρθςθ,
για τον εντοπιςμό κυτταρικϊν
δομϊν ςτα ηωικά κφτταρα.
 Χρθςιμοποιοφν
προπλάςματα ηωικϊν
οργανιςμϊν και
αναγνωρίηουν διαφορετικοφσ
ιςτοφσ και όργανα.

 Δθμιουργοφν χάρτθ
εννοιϊν για τθ διαςφνδεςθ
τθσ κυτταρικισ αναπνοισ με
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ςτουσ ηωικοφσ και το
ATP ωσ ενεργειακό
νόμιςμα.

3.2.2 Ετερότροφοι.

3.2.3 Ρεπτικό ςφςτθμα
ςτουσ ηωικοφσ –
Αναφορά ςτθ
ςυνεργαςία με το
κυκλοφορικό για τθ
μεταφορά κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν.

3.2.4 Ρεπτικό ςφςτθμα
ςτον άνκρωπο.

παραγωγισ ενζργειασ
ςτα ηωικά κφτταρα
και να εντοπίηουν τα
οργανίδια του ηωικοφ
κυττάρου ςτα οποία
πραγματοποιείται.
 Συςχετίηουν τθν
κυτταρικι αναπνοι
με τισ αντιδράςεισ
καταβολιςμοφ και
αναβολιςμοφ ςτα
ηωικά κφτταρα.
 Διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
ετερότροφων ηωικϊν
οργανιςμϊν
(φυτοφάγα,
ςαρκοφάγα ηϊα
κ.λπ.).
 Ρεριγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά των
οργάνων του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
εξθγϊντασ τον ρόλο
τουσ ςτθ διάςπαςθ
των ουςιϊν και τθν
απορρόφθςθ των
κρεπτικϊν ςτοιχείων
με αναφορά ςε
Σπονδυλωτά και
Αςπόνδυλα.
 Συγκρίνουν το
πεπτικό ςφςτθμα ςτισ
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν και
καταλιγουν ςε
ςυςχετιςμοφσ με τθ
διατροφι τουσ.
 Ρεριγράφουν τα
όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο και τισ
λειτουργίεσ τουσ.
 Συνδζουν το
κυκλοφορικό
ςφςτθμα με το
πεπτικό για τθ
μεταφορά των
κρεπτικϊν ςτοιχείων
ςτον οργανιςμό.
 Εντοπίηουν ςε
πρόπλαςμα τα
όργανα του πεπτικοφ
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τισ αντιδράςεισ
καταβολιςμοφ και
αναβολιςμοφ.

 Δθμιουργοφν παιχνίδι
αντιςτοίχιςθσ με κάρτεσ με τισ
διαφορετικζσ κατθγορίεσ
ηωικϊν οργανιςμϊν ανάλογα
με τον τρόπο διατροφισ.

 Χρθςιμοποιοφν
προπλάςματα ηωικϊν
οργανιςμϊν για τθ μελζτθ
των οργάνων του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ.
 Χρθςιμοποιοφν
απεικονίςεισ του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ διαφορετικϊν
κατθγοριϊν ηωικϊν
οργανιςμϊν και ςυγκρίνουν
τα όργανα και τον ρόλο τουσ
ςτθ διάςπαςθ ουςιϊν.

 Δθμιουργοφν μια ιςτορία
για να περιγράψουν τθν
πορεία τθσ τροφισ από το
πεπτικό ςτο κυκλοφορικό
ςφςτθμα. Χριςθ
επιςτθμονικϊν άρκρων
ςχετικά με αςκζνειεσ του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο.
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3.2 Θρζψθ

3.2.5 Διατροφι και
άνκρωποσ.

3.3 υνζχεια
τθσ ηωισ

3.3.1 Αναπαραγωγι
ηωικϊν οργανιςμϊν.

3.3.2 Τρόποι
αναπαραγωγισ.

3.3.3 Μίτωςθ – Μείωςθ
(γαμζτεσ).

3.3.4 Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα ςτουσ
ηωικοφσ.

3.3.5 Αναπαραγωγικό

ςυςτιματοσ του
ανκρϊπου.
 Αναφζρουν
διαταραχζσ ςτο
πεπτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου και τισ
ςυςχετίηουν με τθν
προςταςία τθσ υγείασ
του.
 Αναφζρουν τα
βαςικά ςυςτατικά τθσ
διατροφισ για τθ
ςωςτι λειτουργία του
ανκρϊπινου
οργανιςμοφ ςτισ
διαφορετικζσ φάςεισ
ανάπτυξισ του.
 Καλλιεργοφν
ςτάςεισ για τθν
προϊκθςθ τθσ
υγιεινισ διατροφισ.
 Συςχετίηουν τθν
αναπαραγωγι με τθν
απόκτθςθ απογόνων
ςτουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Αναφζρουν και να
εξθγοφν τισ
αναπαραγωγικζσ
ςτρατθγικζσ (R – K)
ςτουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Αναφζρουν
τρόπουσ μονογονικισ
και αμφιγονικισ
αναπαραγωγισ ςτουσ
ηωικοφσ οργανιςμοφσ.
 Αναφζρουν τουσ
διαφορετικοφσ
τρόπουσ κυτταρικισ
διαίρεςθσ και να τουσ
ςυςχετίηουν με τθν
αναπαραγωγι ςτουσ
ηωικοφσ οργανιςμοφσ.
 Αναφζρουν τα
βαςικά όργανα του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ ςε
Σπονδυλωτά και
Αςπόνδυλα και να τα
ςυςχετίηουν με τισ
διαδικαςίεσ
εςωτερικισ και
εξωτερικισ
γονιμοποίθςθσ.
 Αναφζρουν τα
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 Επιλζγουν ομάδεσ
τροφίμων και καταςκευάηουν
ενδεικτικά προγράμματα
διατροφισ για τθν κάλυψθ
των αναγκϊν του
οργανιςμοφ.
 Δθμιουργοφν ενθμερωτικό
φυλλάδιο ςχετικά με τισ
διατροφικζσ διαταραχζσ.

 Μελετοφν διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν ωσ προσ τον
αρικμό των απογόνων που
αποκτοφν και τουσ
κατατάςςουν ςε κατθγορίεσ.

 Ταξινομοφν ηωικοφσ
οργανιςμοφσ ςε κατθγορίεσ
ωσ προσ τον τφπο
αναπαραγωγισ.
 Αξιοποιοφν μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ για τθ μελζτθ
των κυττάρων που
παράγονται ςε κάκε τφπο
κυτταρικισ διαίρεςθσ.

 Δθμιουργοφν ψθφιακζσ
αφθγιςεισ για τθν περιγραφι
του τρόπου αναπαραγωγισ
ςε διαφορετικά είδθ ηωικϊν
οργανιςμϊν.

 Χρθςιμοποιοφν πρόπλαςμα
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ςφςτθμα ςτον
άνκρωπο.

3.3.6 Αναπαραγωγικό
και υγεία ςτον
άνκρωπο.

3.4
Ανταπόκριςθ
ςτο
περιβάλλον

3.4.1 Στοιχεία νευρικοφ
ςυςτιματοσ.

3.4.2 Νευρικό ςφςτθμα
ςτα ηϊα.

όργανα του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο.
 Ρεριγράφουν τθ
λειτουργία των
οργάνων του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο.
 Ρεριγράφουν τισ
διαδικαςίεσ από τθ
γονιμοποίθςθ μζχρι
και τον τοκετό.
 Εντοπίηουν τα
όργανα του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ ςε
προπλάςματα.
 Καλλιεργοφν
ςτάςεισ για τθν
προςταςία τθσ υγείασ
του αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ (ΣΜΝ,
καρκίνοσ τραχιλου
και προςτάτθ).
 Εξθγοφν βαςικζσ
αιτίεσ
υπογονιμότθτασ ςε
ηευγάρια και
προτείνουν τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ τθσ.
 Συςχετίηουν το
νευρικό ςφςτθμα με
τθν ανταπόκριςθ των
ηωικϊν οργανιςμϊν
ςτο ςυνεχϊσ
μεταβαλλόμενο
εςωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον
τουσ.
 Αναφζρουν τθν
οργάνωςθ του
νευρικοφ κυττάρου
και τθ ςυςχετίηουν με
τον ρόλο του ςτθ
μεταφορά των
μθνυμάτων.
 Αναφζρουν τα
βαςικά όργανα του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
και τον ρόλο τουσ.
 Συγκρίνουν τθ δομι
και οργάνωςθ του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
Σπονδυλωτϊν και
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του ανκρϊπινου οργανιςμοφ
και εντοπίηουν τα όργανα του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ.
 Δθμιουργοφν ψθφιακι
αφιγθςθ για τθν πορεία από
τθ γονιμοποίθςθ ζωσ τον
τοκετό.

 Δθμιουργοφν ενθμερωτικό
υλικό (ζντυπο ι ψθφιακό)
ςχετικά με τουσ τρόπουσ
προφφλαξθσ από τα ΣΜΝ.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
του νευρικοφ κυττάρου με
απλά υλικά.
 Χρθςιμοποιοφν
απεικονίςεισ νευρικϊν
κυττάρων για να
περιγράψουν τθ δομι τουσ.

 Αξιοποιοφν απεικονίςεισ
του νευρικοφ ςυςτιματοσ για
να αναγνωρίςουν τα όργανα
του νευρικοφ ςυςτιματοσ ςε
διάφορεσ κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν.
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3.4
Ανταπόκριςθ
ςτο
περιβάλλον
3.4.3 Νευρικό ςφςτθμα
ςτον άνκρωπο –
Εκιςμοί – Εξαρτιςεισ.

3.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

3.5.1 Ηϊα οικονομικοφ
ενδιαφζροντοσ.

3.5.2
Κοινωνικοεπιςτθμονικά
ηθτιματα.

4. Μφκθτεσ
4.1 Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

4.1.1 Φυλογενετικό
δζντρο.

Αςπόνδυλων και
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα για
τθν πολυπλοκότθτά
του.
 Ρεριγράφουν τα
όργανα του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο και τα
εντοπίηουν ςε
προπλάςματα.
 Εξθγοφν τον ρόλο
των διαφορετικϊν
οργάνων του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
ςτον άνκρωπο.
 Συςχετίηουν τθ
λειτουργία του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
με τθν επίδραςθ
εκιςτικϊν ουςιϊν.
 Καλλιεργοφν
ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ για τθν
προςταςία του
νευρικοφ
ςυςτιματοσ.
 Συςχετίηουν τθν
ζναρξθ τθσ
κτθνοτροφίασ με τθν
Αγροτικι Επανάςταςθ
ςτθ Νεολικικι Εποχι.
 Αναφζρουν βαςικζσ
κατθγορίεσ ηϊων
οικονομικοφ
ενδιαφζροντοσ.
 Αναφζρουν τον
ρόλο τθσ
κτθνοτροφίασ ςτθν
πρωτογενι παραγωγι
τθσ Ελλάδασ.
 Αναφζρουν
βαςικοφσ κανόνεσ για
τθν προςταςία των
ηωικϊν οργανιςμϊν.
 Διερευνοφν
κοινωνικά ηθτιματα
που προκφπτουν από
τθ χριςθ των
πειραματόηωων για
τθν προϊκθςθ τθσ
επιςτθμονικισ
ζρευνασ.
 Αξιοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο
των οργανιςμϊν για

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Δθμιουργοφν ενθμερωτικό
ςποτ για τθν επίδραςθ
ουςιϊν που προκαλοφν
εκιςμό.

 Μελετοφν ςτατιςτικά
δεδομζνα ςχετικά με τθν
κτθνοτροφία ςτθν Ελλάδα.

 Δθμιουργοφν ενθμερωτικό
ςποτ για τθν προςταςία των
αδζςποτων ηϊων.

 Χρθςιμοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο των
μυκιτων για να εντοπίςουν
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4. Μφκθτεσ
4.1 Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

4.1.2 Κφτταρα μυκιτων.

4.1.3 Μονοκφτταροι –
Ρολυκφτταροι μφκθτεσ.

4.2 Θρζψθ

4.2.1 Οι μφκθτεσ ωσ
ετερότροφοι
οργανιςμοί.

4.2.2 Κυτταρικι
αναπνοι (αερόβιεσ
ςυνκικεσ).

4.2.3 Ηφμωςθ και
μφκθτεσ – Αλκοολικι
ηφμωςθ (αναερόβιεσ
ςυνκικεσ).

να εντοπίςουν το
Βαςίλειο των
Μυκιτων και να
μελετιςουν τισ
διαφορετικζσ τουσ
κατθγορίεσ.
 Ρεριγράφουν τα
βαςικά δομικά και
μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των
κυττάρων ςτουσ
μφκθτεσ,
αναδεικνφοντασ τισ
δομζσ και τα
οργανίδια που είναι
χαρακτθριςτικά για τθ
λειτουργία τουσ.
 Σθμειϊνουν
ενδείξεισ ςε
απεικονίςεισ
κυττάρων μυκιτων
όπωσ προκφπτουν
φςτερα από
μικροςκοπικι
παρατιρθςθ.
 Κατθγοριοποιοφν
τουσ μφκθτεσ ςε
μονοκφτταρουσ και
πολυκφτταρουσ και
αναφζρουν
χαρακτθριςτικά είδθ.
 Κατατάςςουν τουσ
μφκθτεσ ςτουσ
ετερότροφουσ
οργανιςμοφσ,
αναφζροντασ το είδοσ
τθσ τροφισ που
καταναλϊνουν.
 Συςχετίηουν τουσ
μφκθτεσ με τθν
αποικοδόμθςθ τθσ
νεκρισ οργανικισ
φλθσ.
 Εξθγοφν τον ρόλο
τθσ κυτταρικισ
αναπνοισ για τθν
παραγωγισ ενζργειασ
ςτο κφτταρο του
μφκθτα.
 Ρεριγράφουν
εναλλακτικζσ
διαδικαςίεσ
παραγωγισ ενζργειασ
ςτουσ μφκθτεσ.
 Εντοπίηουν τα
προϊόντα τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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τουσ κοινοφσ προγόνουσ και
τθ ςυγγζνεια των διαφόρων
ειδϊν των μυκιτων.

 Χρθςιμοποιοφν
μικροςκοπικζσ απεικονίςεισ
για να εντοπίςουν τα
μορφολογικά χαρακτθριςτικά
των κυττάρων ςτουσ μφκθτεσ.

 Ραρατθροφν μικροςκοπικά
και μακροςκοπικά
μονοκφτταρουσ και
πολυκφτταρουσ μφκθτεσ.

 Συγκεντρϊνουν
φωτογραφίεσ μυκιτων και
τουσ ςυςχετίηουν με το είδοσ
τθσ διατροφισ τουσ.

 Δθμιουργοφν χάρτθ
εννοιϊν για τθ ςυςχζτιςθ τθσ
κυτταρικισ αναπνοισ με τθν
παραγωγι τθσ ενζργειασ
ςτουσ μφκθτεσ.
 Δθμιουργοφν ςυνκετικι
εργαςία για τον ρόλο των
μυκιτων ςτθν παραγωγι του
κραςιοφ.
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4.2 Θρζψθ

4.3 υνζχεια
τθσ ηωισ

4.3.1 Αναπαραγωγι
μυκιτων.

4.4
Ανταπόκριςθ
ςτο
περιβάλλον

4.4.1 Σφςτθμα
υποδοχζων ςτουσ
μφκθτεσ.

4.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

4.5.1 Οικονομικό
ενδιαφζρον.

5. Αρχαία –
Βακτιρια
5.1 Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

5.1.1 Φυλογενετικό
δζντρο.

5.1.2 Αρχαιοβακτιρια –
Βακτιρια.

5.1.3 Ρροκαρυωτικό
κφτταρο.

αλκοολικισ ηφμωςθσ
και τα ςυςχετίηουν με
τθν παραγωγι
χριςιμων προϊόντων.
 Αναφζρουν τισ
βαςικζσ κατθγορίεσ
αναπαραγωγισ ςτουσ
μφκθτεσ.
 Αναφζρουν
τρόπουσ
ανταπόκριςθσ των
μυκιτων ςτο
περιβάλλον μζςω
ενόσ εξειδικευμζνου
ςυςτιματοσ
υποδοχζων.
 Αναφζρουν τον
ρόλο των μυκιτων
ςτθν παραγωγι
χριςιμων ουςιϊν για
τθ διατροφι και τθν
υγεία (αντιβιοτικά)
του ανκρϊπου.
 Αξιοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο
των οργανιςμϊν για
να εντοπίςουν το
Βαςίλειο των
Αρχαιοβακτθρίων και
των Βακτθρίων και να
μελετιςουν τισ
διαφορετικζσ τουσ
κατθγορίεσ.
 Ρεριγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά των
αρχαιοβακτθρίων και
τισ βαςικζσ τουσ
κατθγορίεσ.
 Ρεριγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά των
βακτθρίων και
εντοπίηουν τισ
βαςικζσ διαφορζσ
από τα
αρχαιοβακτιρια.
 Ρεριγράφουν τθν
κυτταρικι οργάνωςθ
των προκαρωτικϊν
κυττάρων.
 Σθμειϊνουν
ενδείξεισ ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ
προκαρυωτικϊν
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 Μελετοφν το αποτφπωμα
των ςπορίων των μανιταριϊν
και εξετάηουν τον ρόλο τουσ
ςτθν αναπαραγωγι.

 Αναφζρουν τον ρόλο των
μυκιτων ςτθν παραγωγι
χριςιμων ουςιϊν ςτθ
διατροφι και τθν υγεία.

 Χρθςιμοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο των
βακτθρίων για να εντοπίςουν
τουσ κοινοφσ προγόνουσ και
τθ ςυγγζνεια των διαφόρων
ειδϊν των βακτθρίων και
αρχαιοβακτθρίων.

 Καταςκευάηουν μοντζλα
βακτθρίων και
αρχαιοβακτθρίων με απλά
υλικά και ςυγκρίνουν τθ
μορφολογία και τθν
οργάνωςι τουσ.

 Σθμειϊνουν ενδείξεισ ςε
μικροςκοπικζσ απεικονίςεισ
προκαρυωτικϊν κυττάρων.
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5. Αρχαία –
Βακτιρια
5.1 Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

5.2 Θρζψθ

5.2.1 Φωτοςυνκετικά
βακτιρια.

5.2.2 Ετερότροφα
βακτιρια.

5.2.3 Κυτταρικι
αναπνοι (αερόβιεσ
ςυνκικεσ).

5.2.4 Γαλακτικι ηφμωςθ
(αναερόβιεσ ςυνκικεσ).

5.3 υνζχεια
τθσ ηωισ

5.3.1 Μονογονικι
αναπαραγωγι –
Διχοτόμθςθ.

5.4
Ανταπόκριςθ
ςτο
περιβάλλον

5.4.1 Ενδοςπόρια.

5.5 Κοινωνικοοικονομικζσ

5.5.1 Οικονομικό
ενδιαφζρον.

κυττάρων.
 Αναπτφςςουν
καλλιζργεια
βακτθρίων ςτο
εργαςτιριο και να
περιγράφουν τον
τρόπο με τον οποίο
επιδροφν
διαφορετικοί
παράγοντεσ ςτθν
ανάπτυξθ των
βακτθρίων
 Αναφζρουν τισ
βαςικζσ κατθγορίεσ
φωτοςυνκετικϊν
βακτθρίων και να
εξθγοφν τον ρόλο
τουσ ςτθ διατιρθςθ
των οικοςυςτθμάτων.
 Εξθγοφν τον τρόπο
διατροφισ των
ετερότροφων
βακτθρίων και να τθ
ςυςχετίηουν με τθν
αποικοδόμθςθ τθσ
νεκρισ οργανικισ
φλθσ.
 Συςχετίηουν τθν
κυτταρικι αναπνοι
ςτο προκαρυωτικό
κφτταρο με τθν
παραγωγι ενζργειασ.
 Αναφζρουν
εναλλακτικζσ
διαδικαςίεσ
παραγωγισ ενζργειασ
ςτα βακτιρια
(γαλακτικι ηφμωςθ).
 Ρεριγράφουν τθ
μονογονικι
αναπαραγωγι με
διχοτόμθςθ ςτα
βακτιρια.
 Αναφζρουν τον
μθχανιςμό
παραγωγισ
ενδοςπορίων ωσ
μθχανιςμό
ανταπόκριςθσ των
βακτθρίων ςτισ
εναλλαγζσ του
φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
 Αναφζρουν
κατθγορίεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Εντοπίηουν περιοχζσ τθσ
βιόςφαιρασ ςτισ οποίεσ
μποροφν να εντοπιςτοφν
φωτοςυνκετικά βακτιρια και
ςυηθτοφν για τον ρόλο τουσ
ςτθ χθμικι ςφςταςθ τθσ
ατμόςφαιρασ.
 Ρροςδιορίηουν ποιοτικά το
γάλα με τθν ανάλυςθ των
βακτθρίων ςε αυτό.

 Δθμιουργοφν χάρτθ
εννοιϊν για τθ ςυςχζτιςθ τθσ
κυτταρικισ αναπνοισ με τθν
παραγωγι τθσ ενζργειασ ςτα
βακτιρια.
 Υλοποιοφν πείραμα για τθν
παραςκευι καλλιζργειασ
γιαουρτιοφ.

 Υπολογίηουν τον αρικμό
των βακτθρίων που
προκφπτουν μετά από
διαδοχικζσ διαιρζςεισ και
ςυηθτοφν για τθ διαςπορά
τουσ.

 Μελετοφν αντιβιόγραμμα
με χριςθ ψθφιακισ
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προεκτάςεισ

6. Πρϊτιςτα
6.1 Οργάνωςθ
τθσ ηωισ

6.1.1 Φυλογενετικό
δζντρο.

6.1.2 Κφτταρο – Δομι.

6.2 Θρζψθ

6.2.1 Αυτότροφα –
Ετερότροφα.

6.2.2 Κυτταρικι
αναπνοι.

6.3 υνζχεια
τθσ ηωισ
6.3 υνζχεια

6.3.1 Μονογονικά –
Αμφιγονικά.

βακτθρίων που
χρθςιμοποιοφνται για
τθν παραγωγι
χριςιμων προϊόντων
για τθ διατροφι και
τθν υγεία του
ανκρϊπου.
 Αξιοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο
των οργανιςμϊν για
να εντοπίςουν το
Βαςίλειο των
Ρρωτίςτων και να
μελετιςουν τισ
διαφορετικζσ τουσ
κατθγορίεσ.
 Ρεριγράφουν τα
βαςικά δομικά και
μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των
κυττάρων ςτα
πρϊτιςτα,
αναδεικνφοντασ τισ
δομζσ και τα
οργανίδια που είναι
χαρακτθριςτικά για τθ
λειτουργία τουσ.
 Σθμειϊνουν
ενδείξεισ ςε
απεικονίςεισ
κυττάρων πρωτίςτων
όπωσ προκφπτουν
φςτερα από
μικροςκοπικι
παρατιρθςθ.
 Κατθγοριοποιοφν
τα πρϊτιςτα ανάλογα
με τον τρόπο
εξαςφάλιςθσ τθσ
τροφισ τουσ ςε
αυτότροφα και
ετερότροφα.
 Εξθγοφν τον ρόλο
των πρωτίςτων ςτθν
αποικοδόμθςθ τθσ
νεκρισ οργανικισ
φλθσ.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ
κυτταρικισ αναπνοισ
για τθν παραγωγι
ενζργειασ ςτα
πρϊτιςτα.
 Ρεριγράφουν τθ
μονογονικι και
αμφιγονικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εφαρμογισ.

 Χρθςιμοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο των
πρωτίςτων για να εντοπίςουν
τουσ κοινοφσ προγόνουσ και
τθ ςυγγζνεια των διαφόρων
ειδϊν των πρωτίςτων.

 Σθμειϊνουν ενδείξεισ ςε
απεικονίςεισ κυττάρων
πρωτίςτων όπωσ προκφπτουν
φςτερα από μικροςκοπικι
παρατιρθςθ.

 Καταςκευάηουν χάρτθ
εννοιϊν για τθ ςυςχζτιςθ τθσ
πρόςλθψθσ τροφισ με τα
διαφορετικά είδθ πρωτίςτων.

 Ραρακολουκοφν βίντεο
ςχετικά με τθν αναπαραγωγι
των πρωτίςτων και
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τθσ ηωισ

αναπαραγωγι ςτα
πρϊτιςτα.

6.4
Ανταπόκριςθ
ςτο
περιβάλλον

6.4.1 Τρόποι
ανταπόκριςθσ ςτο
περιβάλλον.

6.5 Κοινωνικοοικονομικζσ
προεκτάςεισ

6.5.1 Οικονομικό
ενδιαφζρον.

 Συςχετίηουν τον
τρόπο με τον οποίο
ανταποκρίνονται ςτισ
αλλαγζσ του
περιβάλλοντοσ οι
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
πρωτίςτων (Αμοιβάδα
– ψευδοπόδια,
Ευγλινθ).
 Αξιοποιοφν
επιςτθμονικά
δεδομζνα για τθ
χριςθ των πρωτίςτων
ςτθν παραγωγι
χριςιμων προϊόντων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςθμειϊνουν τισ διαφορζσ ςε
ςχζςθ με τθ μονογονικι
αναπαραγωγι των
βακτθρίων.
 Ραρακολουκοφν βίντεο
ςχετικά με τθν κίνθςθ τθσ
αμοιβάδασ.

 Αναηθτοφν δεδομζνα για τθ
χριςθ των πρωτίςτων ςτθν
παραγωγι χριςιμων ουςιϊν.
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1.1 Σαυτότθτα
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ποικιλομορφίασ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Bϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ Ενότθτεσ
Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

1.1.1 Ειςαγωγι:
Γενετικι και
ποικιλομορφία.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν
να:

 Καταγράφουν τθν
ποικιλομορφία
ανάμεςα ςε
διαφορετικοφσ
οργανιςμοφσ.

 Χρθςιμοποιοφν
φωτογραφικό υλικό για να
ομαδοποιιςουν τουσ
οργανιςμοφσ ανάλογα με τον
βακμό ομοιότθτασ των
εξωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν
τουσ.
 Χρθςιμοποιοφν ποικιλία
πθγϊν (π.χ. επιςτθμονικά
άρκρα, βιογραφίεσ
επιςτθμόνων κ.λπ.) για να
περιγράψουν τον τρόπο
εργαςίασ και τθ ςυμβολι των
πρϊτων ερευνθτϊν
(βοτανικϊν, ηωολόγων,
φυςιοδιφϊν) ςτθν
καταγραφι νζων ειδϊν
οργανιςμϊν.
 Αναλφουν επιςτθμονικά ι
μθ κείμενα και εντοπίηουν
διαφορετικά είδθ
οργανιςμϊν, πλθκυςμοφσ ι
και βιοκοινότθτεσ.
 Ρραγματοποιοφν
διαδικτυακι ζρευνα για τισ
ομάδεσ αίματοσ ςτον
άνκρωπο και καταγράφουν
τισ ςυχνότθτζσ τουσ ςε
διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ.

 Ορίηουν τισ ζννοιεσ:
είδοσ, πλθκυςμόσ,
βιοκοινότθτα.

 Αναγνωρίηουν ότι
οργανιςμοί του ίδιου
είδουσ εμφανίηουν
ποικιλομορφία ωσ
προσ τα εξωτερικά και
τα βιοχθμικά
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Αναφζρουν
παραδείγματα
ενδοειδικισ και
διαειδικισ
ποικιλομορφίασ.

 Συςχετίηουν τθν
ποικιλομορφία με τθ
διαφορετικι γενετικι
πλθροφορία που
φζρουν οι
οργανιςμοί.
 Ορίηουν το γονίδιο
ωσ το τμιμα
νουκλεϊκοφ οξζοσ που
φζρει τθ γενετικι
πλθροφορία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διακρίνουν τα βιοχθμικά
από τα εξωτερικά
χαρακτθριςτικά ςε διάφορεσ
κατθγορίεσ οργανιςμϊν και
ςυηθτοφν για τισ ομοιότθτεσ
και τισ διαφορζσ που
παρουςιάηουν ενδοειδικά και
διαειδικά.
 Χρθςιμοποιοφν βάςεισ
δεδομζνων για να ςυγκρίνουν
τθ διαφορετικι οργάνωςθ
του γενετικοφ υλικοφ
οργανιςμϊν διαφορετικϊν
ειδϊν.
 Χρθςιμοποιοφν ποικιλία
κειμζνων (επιςτθμονικά
άρκρα, δθμοςιογραφικά
κείμενα) για να εντοπίςουν
τισ αναφορζσ ςτθν ζννοια του
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1.Ποικιλομορφία
οργανιςμϊν
1.1 Σαυτότθτα
γενετικισ
ποικιλομορφίασ

 Δίνουν τον οριςμό
του γονότυπου και
του φαινότυπου.
1.1.2 Θ γενετικι
πλθροφορία.

1.2
Λειτουργίεσ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ

1.2.1 Αντιγραφι.

 Αναφζρουν τα δφο
είδθ νουκλεϊκϊν
οξζων (DNA, RNA) και
να περιγράφουν τθ
δομι και τον ρόλο
τουσ ωσ γενετικό
υλικό.
 Αναγνωρίηουν τα
νουκλεοτίδια ωσ τουσ
δομικοφσ λίκουσ των
νουκλεϊκϊν οξζων και
να περιγράφουν τθ
δομι τουσ.
 Ρεριγράφουν το
μοντζλο τθσ διπλισ
ζλικασ του DNA και να
καταςκευάηουν το
μοντζλο του DNA.
 Εντοπίηουν τισ
κζςεισ του
ευκαρυωτκοφ και
προκαρυωτικοφ
κυττάρου που
περιζχουν DNA.
 Ορίηουν τα
απλοειδι και
διπλοειδι κφτταρα.

 Διατυπϊνουν το
Κεντρικό Δόγμα τθσ
Βιολογίασ με
αναφορά ςτον
αυτοδιπλαςιαςμό και
τθ γονιδιακι
ζκφραςθ.
 Συςχετίηουν τον
αυτοδιπλαςιαςμό του
DNA με τθ
μεταβίβαςθ τθσ
γενετικισ
πλθροφορίασ.
 Ρεριγράφουν τον
θμιςυντθρθτικό
μθχανιςμό
αντιγραφισ του DNA.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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γονιδίου και ςυγκρίνουν με
τον επιςτθμονικό οριςμό του
γονιδίου.
 Καταςκευάηουν χάρτθ
εννοιϊν για τθ διάκριςθ των
εννοιϊν γονότυποσ –
φαινότυποσ.
 Απομονϊνουν νουκλεϊκά
οξζα από φυτικοφσ ιςτοφσ ι
από επικθλιακά κφτταρα τθσ
ςτοματικισ κοιλότθτασ.

 Καταςκευάηουν μοντζλα
δεοξυριβονουκλεοτιδίων και
ριβονουκλεοτιδίων από απλά
κακθμερινά υλικά.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
DNA με κακθμερινά υλικά.

 Καταςκευάηουν με
πλαςτελίνθ τα κυτταρικά
οργανίδια ι τισ δομζσ ςτισ
οποίεσ εντοπίηεται DNA.

 Χρθςιμοποιοφν
πειραματικά δεδομζνα που
αφοροφν είτε τθν ποςότθτα
του γενετικοφ υλικοφ των
κυττάρων είτε απεικονίςεισ
κυττάρων για να διακρίνουν
τα απλοειδι από τα
διπλοειδι κφτταρα.
 Καταςκευάηουν μοντζλο
του θμιςυντθρθτικοφ
μθχανιςμοφ αντιγραφισ.
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1.2.2 Μεταγραφι.

1.2.3 Μετάφραςθ –
Ρρωτεΐνεσ.

 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ
μεταγραφισ.
 Αναφζρουν ότι οι
τρεισ τφποι RNA
(mRNA, tRNA, rRNA)
είναι αποτζλεςμα
μεταγραφισ
αντίςτοιχων γονιδίων.
 Ρροβλζπουν τθ
νουκλεοτιδικι
αλλθλουχία ενόσ
μορίου mRNA που
προκφπτει από τθ
μεταγραφι
ςυγκεκριμζνου
γονιδίου.
 Αναφζρουν τα
αμινοξζα ωσ τα
μονομερι των
πρωτεϊνϊν και να
περιγράφουν τθ δομι
τουσ.
 Ρεριγράφουν τον
ςχθματιςμό του
πεπτιδικοφ δεςμοφ.
 Ρεριγράφουν τα
ςτάδια τθσ
διαδικαςίασ τθσ
μετάφραςθσ.
 Αναφζρουν τισ
κζςεισ του κυττάρου
ςτισ οποίεσ
πραγματοποιείται θ
μετάφραςθ.
 Ορίηουν τον
γενετικό κϊδικα και
να αναφζρουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά του.
 Ρροβλζπουν τθν
αμινοξικι αλλθλουχία
με αναφορά ςτον
γενετικό κϊδικα.
 Συςχετίηουν τθ
ςτερεοδιάταξθ των
πρωτεϊνϊν με τουσ
δεςμοφσ που
αναπτφςςονται
μεταξφ των
πλευρικϊν ομάδων
των αμινοξζων τουσ.
 Εξθγοφν τθ
μετουςίωςθ των
πρωτεϊνϊν και να τθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Καταςκευάηουν
αναπαραςτάςεισ τθσ
διαδικαςίασ τθσ μεταγραφισ.

 Χρθςιμοποιοφν τθν
αλλθλουχία DNA για να
προβλζψουν τθν αλλθλουχία
του μορίου RNA που
παράγεται από αυτό, με
δεδομζνθ τθ μεταγραφόμενθ
αλυςίδα.
 Καταςκευάηουν μοντζλα
διαφορετικϊν αμινοξζων
δείχνοντασ το ςτακερό και το
μεταβλθτό τουσ μζροσ.

 Αξιοποιοφν μοντζλα
αμινοξζων για να δείξουν τον
ςχθματιςμό πεπτιδικοφ
δεςμοφ.
 Καταςκευάηουν μοντζλα
ριβοςωμάτων για να
περιγράψουν τα ςτάδια τθσ
μετάφραςθσ.
 Αξιοποιοφν μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ για να δείξουν
τισ κζςεισ ςτο κφτταρο ςτισ
οποίεσ πραγματοποιείται θ
μετάφραςθ.
 Χρθςιμοποιοφν τον
γενετικό κϊδικα για να
προβλζψουν τθν αμινοξικι
αλλθλουχία.

 Αξιοποιοφν μοντζλα
αμινοξζων για να δείξουν τισ
αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των
πλευρικϊν ομάδων των
αμινοξζων.

 Υλοποιοφν πείραμα για τθ
μελζτθ τθσ μετουςίωςθσ των
πρωτεϊνϊν.
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1.2
Λειτουργίεσ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ

1.3
Μεταβίβαςθ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ

1.3.1 Οργάνωςθ τθσ
γενετικισ πλθροφορίασ
ςτον πυρινα.

ςυςχετίηουν με τθν
απϊλεια τθσ
λειτουργικότθτάσ
τουσ.
 Συςχετίηουν τθν
ποικιλομορφία των
οργανιςμϊν
(εξωτερικά
χαρακτθριςτικά και
βιοχθμικι ςφςταςθ)
με τθν ποικιλομορφία
των πρωτεϊνϊν.
 Αναφζρουν τα
ζνηυμα ωσ
βιολογικοφσ
καταλφτεσ.
 Σχεδιάηουν πείραμα
για τθ διερεφνθςθ
του ρόλου των
ενηφμων ςτθν
πραγματοποίθςθ
βιολογικϊν
αντιδράςεων.
 Ρεριγράφουν τθ
δομι τθσ χρωματίνθσ.

 Ορίηουν τα
ομόλογα
χρωμοςϊματα.
 Αναγνωρίηουν τα
χρωμοςϊματα ςε
μόνιμα
παραςκευάςματα.
 Ορίηουν τα
αλλθλόμορφα
γονίδια.

1.3.2 Μεταβίβαςθ του
γενετικοφ υλικοφ.

 Ορίηουν τον
κυτταρικό κφκλο και
να περιγράφουν τισ
βαςικζσ διεργαςίεσ
που
πραγματοποιοφνται
ςε κάκε φάςθ του.
 Ρεριγράφουν τα
ςτάδια τθσ μίτωςθσ
και να εξθγοφν τον
ρόλο τθσ.
 Εντοπίηουν τα
διάφορα ςτάδια τθσ
μίτωςθσ ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Υλοποιοφν διαδικτυακι
ζρευνα για τον ςυςχετιςμό
χαρακτθριςτικϊν με τθν
ποικιλομορφία των
πρωτεϊνϊν.

 Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
παραδείγματα ενηφμων και
τισ αντιδράςεισ που
καταλφουν.
 Υλοποιοφν πείραμα για τθν
ανίχνευςθ τθσ δράςθσ
ενηφμων.

 Καταςκευάηουν με απλά
υλικά, μοντζλα
χρωμοςωμάτων,
ταξινομϊντασ τα ςε ομόλογα
και μθ ομόλογα.
 Αξιοποιοφν απεικονίςεισ
καρυοτφπων για να δείξουν
τα ομόλογα χρωμοςϊματα.
 Αξιοποιοφν μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ για να
περιγράψουν τα
χρωμοςϊματα.
 Αξιοποιοφν απεικονίςεισ
χρωμοςωμάτων για να
εντοπίςουν τισ κζςεισ ςτισ
οποίεσ εντοπίηονται
αλλθλόμορφα γονίδια.
 Καταςκευάηουν
αναπαράςταςθ του
κυτταρικοφ κφκλου για να
δείξουν τισ διαφορετικζσ του
φάςεισ.

 Ραρακολουκοφν τα ςτάδια
τθσ μίτωςθσ ςε
βιντεοςκοπθμζνα
διαιροφμενα κφτταρα.
 Μικροςκοπικι παρατιρθςθ
φάςεων τθσ μίτωςθσ ςε
μόνιμα παραςκευάςματα
φυτικϊν κυττάρων.
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 Ρεριγράφουν τα
ςτάδια τθσ μείωςθσ
και να εξθγοφν τον
ρόλο τθσ.

1.3
Μεταβίβαςθ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ

1.4 Θ αλλαγι
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
ωσ
παράγοντασ
ποικιλομορφίασ

1.4.1 Μεταλλαγζσ.

1.4.2 Το παράδειγμα
τθσ αιμοςφαιρίνθσ.

 Αιτιολογοφν τθν
ποικιλομορφία των
οργανιςμϊν
αξιοποιϊντασ το
αποτζλεςμα τθσ
γονιμοποίθςθσ και
του τυχαίου
ςυνδυαςμοφ των
ομόλογων
χρωμοςωμάτων.
 Αναφζρουν τουσ
νόμουσ του Μζντελ
και να προβλζπουν
τουσ γονότυπουσ και
τουσ φαινότυπουσ
των απογόνων ςε
διαςταυρϊςεισ
ατόμων (ςχζςθ
γονιδίων: επικρατζσ –
υπολειπόμενο).
 Ορίηουν τισ
μεταλλαγζσ και να
αναφζρουν τουσ
παράγοντεσ που τισ
προκαλοφν.
 Εξθγοφν ποιεσ
μεταλλαγζσ
μεταβιβάηονται από
γενιά ςε γενιά.
 Διακρίνουν τισ
μεταλλαγζσ ςε
γονιδιακζσ και
χρωμοςωμικζσ.

 Εξθγοφν γιατί οι
μεταλλαγζσ μποροφν
να ζχουν κετικι,
αρνθτικι ι καμία
επίδραςθ ςτουσ
οργανιςμοφσ και να
δίνουν παραδείγματα
ςε κάκε περίπτωςθ.
 Συςχετίηουν τισ
μεταλλαγζσ με τθν
ποικιλομορφία των
οργανιςμϊν.
 Αναφζρουν τισ
αιμοςφαιρονοπά-

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Χρθςιμοποιοφν γραφικζσ
παραςτάςεισ για να
αντιςτοιχίςουν τισ μεταβολζσ
ςτθν ποςότθτα του γενετικοφ
υλικοφ με τισ διαφορετικζσ
φάςεισ τθσ μείωςθσ.
 Αξιοποιοφν φωτογραφίεσ
γονζων και απογόνων και
αιτιολογοφν τθν
ποικιλομορφία των
χαρακτθριςτικϊν.

 Εφαρμόηουν τουσ νόμουσ
του Μζντελ χρθςιμοποιϊντασ
απλά χαρακτθριςτικά του
ανκρϊπου (π.χ. γραμμι
τριχοφυΐασ με κορυφι ι
χωρίσ).

 Συγκρίνουν τισ αλλθλουχίεσ
DNA για να εντοπίςουν το
είδοσ τθσ αλλαγισ και να
προβλζψουν τθν αλλαγι ςτον
φαινότυπο.
 Ρροβλζπουν τον τρόπο
μεταβίβαςθσ των γενετικϊν
αλλαγϊν ςε ςωματικά
κφτταρα και γαμζτεσ.
 Αξιοποιοφν εικόνεσ
καρυότυπου ι και δεδομζνα
από αλλθλουχίεσ
γονιδιωμάτων για να
διακρίνουν ςε είδθ τισ
μεταλλαγζσ του γενετικοφ
υλικοφ.
 Μελετοφν περιπτϊςεισ
αλλαγϊν ςτθν αλλθλουχία
του DNA και τον τρόπο που
επθρεάηουν τον φαινότυπο.

 Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςτοιχεία ςχετικά με τισ
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1.4 Θ αλλαγι
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
ωσ
παράγοντασ
ποικιλομορφίασ

2. χζςεισ
οργανιςμϊν
ςτο φυςικό
τουσ
περιβάλλον
2.1 Οι ςχζςεισ
μεταξφ των
οργανιςμϊν

2.1.1 Ειςαγωγικζσ
ζννοιεσ.

2.1.2 Σχζςεισ
ανταγωνιςμοφ.

2.1.3 Σχζςεισ τροφικζσ.

κειεσ ωσ
παραδείγματα
αςκενειϊν που
οφείλονται ςε
γονιδιακζσ
μεταλλαγζσ
(καλαςςαιμίεσ,
δρεπανοκυτταρικι
αναιμία).
 Ορίηουν τισ ζννοιεσ
οικοςφςτθμα,
ενδιαίτθμα,
βιοποικιλότθτα.

 Διακρίνουν τισ
διαφορζσ ανάμεςα
ςτισ διαφορετικζσ
οικολογικζσ ζννοιεσ –
βιότοποσ, πλθκυςμόσ,
βιοκοινότθτα,
οικοςφςτθμα–
δίνοντασ
παραδείγματα.
 Αναφζρουν τα
διαφορετικά είδθ
ςχζςεων που
αναπτφςςονται
μεταξφ των
οργανιςμϊν ενόσ
οικοςυςτιματοσ.
 Ρεριγράφουν τισ
ςχζςεισ ενδοειδικοφ
ανταγωνιςμοφ για
τροφι, χϊρο και
αναπαραγωγι.
 Ρεριγράφουν τισ
ςχζςεισ διαειδικοφ
ανταγωνιςμοφ για
τροφι, χϊρο και
αναπαραγωγι.
 Διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ενόσ
οικοςυςτιματοσ
ανάλογα με τον τρόπο
με τον οποίο
εξαςφαλίηουν τθν
τροφι τουσ.

 Συςχετίηουν τθν
ανάπτυξθ τροφικϊν
ςχζςεων με τθ ροι
ενζργειασ ςτα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αιμοςφαιρινοπάκειεσ ςτον
άνκρωπο.

 Αξιοποιοφν φωτογραφίεσ
διαφορετικϊν
οικοςυςτθμάτων για να
ςυηθτιςουν ςχετικά με τθ
βιοποικιλότθτα και τθν
ποικιλότθτα των
ενδιαιτθμάτων ςε αυτά.
 Μελζτθ πεδίου με εργαςία
ςε ομάδεσ για τθν
αναγνϊριςθ των βαςικϊν
εννοιϊν τθσ οικολογίασ.

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν για τθν
ανάδειξθ ςχζςεων που
αναπτφςςονται μεταξφ των
οργανιςμϊν ενόσ
οικοςυςτιματοσ.

 Δίνουν παραδείγματα
ανταγωνιςτικϊν ςχζςεων ςε
φυτά ι ηϊα (προαιρετικι
μελζτθ πεδίου).

 Εργαςτθριακι άςκθςθ για
τθ μελζτθ του ρυκμοφ
αποικοδόμθςθσ διαφόρων
υλικϊν ςε διαφορετικζσ
ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, pH
και υγραςίασ για τθν
εκτίμθςθ τθσ
αποικοδομθτικισ
(μικροβιακισ)
δραςτθριότθτασ.
 Σχθματίηουν τροφικζσ
αλυςίδεσ ςε διάφορα
παραδείγματα
οικοςυςτθμάτων.
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2. χζςεισ
οργανιςμϊν
ςτο φυςικό
τουσ
περιβάλλον
2.1 Οι ςχζςεισ
μεταξφ των
οργανιςμϊν

2.1.4 Σχζςεισ
παραςιτιςμοφ.

οικοςυςτιματα.
 Ορίηουν τθν
τροφικι αλυςίδα και
το τροφικό πλζγμα ωσ
ποιοτικζσ
απεικονίςεισ τθσ ροισ
ενζργειασ.
 Αναλφουν τροφικά
πλζγματα και να
εντοπίηουν τισ
τροφικζσ τουσ
αλυςίδεσ.
 Ορίηουν τισ
τροφικζσ πυραμίδεσ
και να αιτιολογοφν τθ
μορφι τουσ βάςει
των νόμων τθσ
κερμοδυναμικισ.
 Υπολογίηουν
χαρακτθριςτικά
μεγζκθ ςτα τροφικά
επίπεδα
διαφορετικϊν
τροφικϊν πυραμίδων,
χρθςιμοποιϊντασ
βαςικζσ αρχζσ τθσ
κερμοδυναμικισ.
 Ορίηουν τισ ζννοιεσ
παράςιτο και
ξενιςτισ.

 Δίνουν
παραδείγματα
παραςιτιςμοφ ςε
οργανιςμοφσ.

2.1.4 Ιοί.

 Αξιοποιοφν
ανεςτραμμζνεσ
πυραμίδεσ
πλθκυςμοφ για να
αναγνωρίςουν
παραςιτικζσ τροφικζσ
ςχζςεισ.
 Ρεριγράφουν τουσ
ιοφσ ωσ υποχρεωτικά
ενδοκυτταρικά
παράςιτα.
 Ταξινομοφν τουσ
ιοφσ
χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά κριτιρια
(γενετικό υλικό,
εξειδίκευςθ ωσ προσ
τον ξενιςτι κ.λπ.).
 Εξθγοφν τον τρόπο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σχεδιάηουν τροφικζσ
αλυςίδεσ ςε επιλεγμζνα
οικοςυςτιματα.

 Αξιοποιοφν τροφικά
πλζγματα για να προβλζψουν
τισ αλλαγζσ ςτουσ
πλθκυςμοφσ διαφορετικϊν
ειδϊν οργανιςμϊν.
 Δθμιουργοφν τροφικι
πυραμίδα βιομάηασ,
ενζργειασ και πλθκυςμοφ ςε
επιλεγμζνα οικοςυςτιματα.

 Υπολογίηουν τθ βιομάηα ι
τθν ενζργεια ςε κάκε τροφικό
επίπεδο.

 Μελζτθ περίπτωςθσ
παραςιτιςμοφ του Ascaris
lumbricoides ςτθν εντερικι
οδό του ανκρϊπου και θ
ςφνδεςι του με αςκζνειεσ.
 Μελετοφν περιπτϊςεισ
παραςιτιςμοφ, π.χ. αφίδεσ ςε
φυτά και του Ixodes
scapularis ςτα μθρυκαςτικά
ηϊα.
 Σχεδιάηουν ανεςτραμμζνεσ
πυραμίδεσ πλθκυςμοφ και
εντοπίηουν τισ παραςιτικζσ
τροφικζσ ςχζςεισ.

 Ραράγουν ζντυπεσ ι
ψθφιακζσ εργαςίεσ που
αφοροφν αςκζνειεσ που
προκαλοφνται από ιοφσ με
αναφορά ςτθ δομι του ιοφ,
τα κφτταρα ι τουσ ιςτοφσ που
προςβάλλει και τισ ςυνζπειεσ
ςτθν υγεία του ανκρϊπου.
 Δθμιουργοφν ψθφιακζσ
αφθγιςεισ ςχετικά με
πανδθμίεσ που οφείλονται ςε
ιοφσ.
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οργανιςμϊν
ςτο φυςικό
τουσ
περιβάλλον
2.1 Οι ςχζςεισ
μεταξφ των
οργανιςμϊν

2.2
Διαδικαςίεσ
ρφκμιςθσ
βιολογικϊν
ςυςτθμάτων
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2.1.5 Σχζςεισ
ςυμβιωτικζσ/αμοιβαιότ
θτασ.

2.2.1.1 Αυτορρφκμιςθ
ςε επίπεδο οργανιςμοφ
– Ομοιόςταςθ.

πολλαπλαςιαςμοφ
των ιϊν.
 Δίνουν
παραδείγματα
αςκενειϊν που
οφείλονται ςε ιοφσ.
 Ορίηουν τισ ςχζςεισ
ςυμβίωςθσ ι/και
αμοιβαιότθτασ
μεταξφ των
οργανιςμϊν.
 Δίνουν
παραδείγματα
ςχζςεων
αμοιβαιότθτασ ςε
φυτικοφσ και ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Αναγνωρίηουν ότι ο
ανκρϊπινοσ
οργανιςμόσ
ςυμβιϊνει με
μικροοργανιςμοφσ –
μικροβίωμα– και να
αναφζρουν
παραδείγματα.
 Συςχετίηουν τθν
υγεία του ανκρϊπου
με το μικροβίωμα.
 Αναγνωρίηουν τθν
ομοιόςταςθ ωσ
μθχανιςμό ρφκμιςθσ
τθσ ιςορροπίασ ςτουσ
οργανιςμοφσ.
 Δίνουν
παραδείγματα
ομοιοςτατικϊν
μθχανιςμϊν ςτον
άνκρωπο.

2.2.1.2 Άμυνα –
Ανοςοποιθτικό
ςφςτθμα – Εμβόλια.

 Συςχετίηουν τθν
εμφάνιςθ τθσ
αςκζνειασ με τθ
διαταραχι τθσ
ομοιόςταςθσ.
 Εξθγοφν τον
ομοιοςτατικό
μθχανιςμό του
ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.
 Ρεριγράφουν τουσ
μθχανιςμοφσ
μετάδοςθσ των
πακογόνων
μικροοργανιςμϊν και
τουσ μθχανιςμοφσ μθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
οργανιςμοφσ που
αναπτφςςουν ςυμβιωτικζσ
ςχζςεισ.
 Μελετοφν τθν περίπτωςθ
των λειχινων ωσ ςυμβιωτικι
ςχζςθ ανάμεςα ςε
μικροςκοπικά πράςινα φφκθ
και νθματοειδείσ μφκθτεσ.
 Συνκετικι εργαςία:
Συςχετίηουν το εντερικό
μικροβίωμα με τθ διατροφι
και τθν υγεία του ανκρϊπου.

 Χρθςιμοποιοφν καμπφλεσ
γλυκόηθσ και ινςουλίνθσ για
τον εντοπιςμό των
μεταβολϊν τθσ ςυγκζντρωςθσ
τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα υγειϊν
και διαβθτικϊν ατόμων.
 Αναηθτοφν ομοιοςτατικοφσ
μθχανιςμοφσ ςτον άνκρωπο
και προβλζπουν τθ
διαδικαςία αποκατάςταςθσ
τθσ ιςορροπίασ ςτον
οργανιςμό.
 Δίνουν παραδείγματα
διαταραχισ τθσ ομοιόςταςθσ
ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ
αςκενειϊν ςτον άνκρωπο.
 Συνκετικι εργαςία:
Αναλφουν τον όρο
«αναδυόμενεσ» αςκζνειεσ
παρουςιάηοντασ διαφορετικά
παραδείγματα ςτθν
ολομζλεια.
 Δθμιουργία e-poster με
τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ των
πακογόνων
μικροοργανιςμϊν.
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2.2
Διαδικαςίεσ
ρφκμιςθσ
βιολογικϊν
ςυςτθμάτων

2.2.2 Αυτορρφκμιςθ ςε
επίπεδο
οικοςυςτιματοσ –
Ιςορροπία.

2.2.3 Διαταραχζσ
οικοςυςτθμάτων –
Διαχείριςθ – Αειφορία.

ειδικισ και ειδικισ
άμυνασ.
 Εξθγοφν τον τρόπο
δράςθσ των εμβολίων
και των ορϊν.
 Αναλφουν
περιπτϊςεισ μθ
φυςιολογικισ δράςθσ
του ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ
(αλλεργίεσ,
αυτοανοςία).
 Ρεριγράφουν τουσ
μθχανιςμοφσ
αυτορρφκμιςθσ των
οικοςυςτθμάτων για
τθ διατιρθςθ τθσ
ιςορροπίασ.
 Ρροβλζπουν τισ
αλλαγζσ ςε βιοτικοφσ
και αβιοτικοφσ
παράγοντεσ φςτερα
από τθ διαταραχι τθσ
ιςορροπίασ.
 Ρεριγράφουν τον
ρόλο των
περιοριςτικϊν
παραγόντων ςε
διαφορετικά
οικοςυςτιματα
(υδάτινα, χερςαία).
 Αναφζρουν
περιπτϊςεισ
διαταραχισ τθσ
ιςορροπίασ των
οικοςυςτθμάτων
λόγω τθσ ανκρϊπινθσ
παρζμβαςθσ.
 Ρεριγράφουν τισ
αιτίεσ και τισ
ςυνζπειεσ ςε
διαφορετικζσ
περιπτϊςεισ
ρφπανςθσ (εδάφουσ,
ατμοςφαιρικι,
υδάτων).
 Ορίηουν τθν ζννοια
του οικολογικοφ
αποτυπϊματοσ.

 Ρροςδιορίηουν τουσ
πυλϊνεσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συνκετικι ατομικι ι
ομαδικι εργαςία:
Δθμιουργοφν ενθμερωτικό
φυλλάδιο για τισ αλλεργίεσ ι/
και τα αυτοάνοςα νοςιματα.
 Οργάνωςθ δθμόςιασ
αντιπαράκεςθσ (ντιμπζιτ)/
παιχνιδιοφ ρόλων: Ανάπτυξθ
επιχειρθματολογίασ για τα
οφζλθ του εμβολιαςμοφ ςτθν
πρόλθψθ και εξάλειψθ
αςκενειϊν.
 Μελζτθ περίπτωςθσ για
τουσ μθχανιςμοφσ
αναγζννθςθσ των φυτικϊν
οργανιςμϊν ςτα μεςογειακά
οικοςυςτιματα.
 Χρθςιμοποιοφν πραγματικά
περιςτατικά διαταραχισ τθσ
ιςορροπίασ ενόσ
οικοςυςτιματοσ και
προβλζπουν τισ αλλαγζσ
ςτουσ βιοτικοφσ παράγοντεσ.
 Μελετοφν τον ρόλο
διαφορετικϊν περιοριςτικϊν
παραγόντων ςε δοςμζνα
παραδείγματα διαφορετικϊν
τφπων οικοςυςτθμάτων.

 Μελζτθ πεδίου για τθν
καταγραφι πθγϊν ρφπανςθσ
ςε υδάτινο οικοςφςτθμα (π.χ.
ρζμα), εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων και
προτάςεισ βελτίωςθσ.
 Καταςκευάηουν
εννοιολογικό χάρτθ για τισ
αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ
διαφορετικϊν μορφϊν
ρφπανςθσ.

 Διατυπϊνουν προτάςεισ και
οργανϊνουν δράςεισ για τθ
μείωςθ του οικολογικοφ
αποτυπϊματοσ ςτο ςχολείο
και τθ διάχυςι τουσ ςτθν
τοπικι κοινωνία.
 Συνκετικι ομαδικι εργαςία
για τθν ανάδειξθ των βαςικϊν
αρχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ρράςινθσ Συμφωνίασ και
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2.2
Διαδικαςίεσ
ρφκμιςθσ
βιολογικϊν
ςυςτθμάτων
3. Θ εξζλιξθ
των
οργανιςμϊν
3.1 Φυςικι
Επιλογι

Βιολογία Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

3.1.1 Ρϊσ εξελίςςονται
οι οργανιςμοί
(Μθχανιςμόσ Φυςικισ
Επιλογισ).

3.1.2 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ Φυςικι
Επιλογι.

3.2 Κοινι
καταγωγι

3.2.1 Στοιχεία κοινισ
καταγωγισ
οργανιςμϊν.

 Ραρατθροφν και να
ςυςχετίηουν τα
χαρακτθριςτικά
διαφορετικϊν ειδϊν
οργανιςμϊν ςε ςχζςθ
με το ενδιαίτθμά
τουσ.
 Αναφζρουν τισ
παρατθριςεισ του
Δαρβίνου ωσ
παράδειγμα μελζτθσ
των χαρακτθριςτικϊν
που φζρουν
διαφορετικοί
οργανιςμοί και τα
οποία ςυντελοφν ςτθν
προςαρμογι τουσ ςε
διαφορετικά
περιβάλλοντα.
 Διατυπϊνουν τθ
κεωρία τθσ Φυςικισ
Επιλογισ του
Δαρβίνου για τθν
εξζλιξθ των
οργανιςμϊν.
 Αιτιολογοφν με
παραδείγματα γιατί θ
Φυςικι Επιλογι δρα
ςτον πλθκυςμό και
είναι τοπικά και
χρονικά
προςδιοριςμζνθ.
 Ερμθνεφουν τθν
εξζλιξθ των
οργανιςμϊν
χρθςιμοποιϊντασ τθ
κεωρία τθσ Φυςικισ
Επιλογισ.
 Αναφζρουν τουσ
παράγοντεσ που
διαμορφϊνουν τθν
εξζλιξθ των
οργανιςμϊν
ςφμφωνα με τθ
ςφγχρονθ ςφνκεςθ.
 Χρθςιμοποιοφν
φυλογενετικά δζντρα
για να διαπιςτϊςουν
τθν κοινι καταγωγι
των οργανιςμϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςφνδεςι τθσ με τθν
αειφορικι διαχείριςθ των
φυςικϊν πόρων και τθ
μείωςθ των
αποβλιτων/απορριμμάτων.
 Δθμιουργοφν e-poster με
παραδείγματα επικράτθςθσ
φαινοτφπων ςε ςυγκεκριμζνα
περιβάλλοντα.

 Συνκζτουν και
παρουςιάηουν ςε ομάδεσ
διακεματικι εργαςία για τθ
ηωι και το επιςτθμονικό ζργο
του Δαρβίνου ςτο κοινωνικό
και πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ
εποχισ του αναφζροντασ
ςφγχρονουσ επιςτιμονεσ του
Δαρβίνου και τθ ςυμβολι
τουσ.

 Δθμιουργοφν ςε ομάδεσ
διαδραςτικό χάρτθ για το
ταξίδι του Δαρβίνου και τα
είδθ που κατζγραψε.

 Ρειραματίηονται ςτθ δράςθ
τθσ Φυςικισ Επιλογισ με τθ
δθμιουργία ενόσ «γενετικοφ
κόςκινου» με απλά υλικά
(π.χ. απλό κόςκινο και όςπρια
διαφορετικοφ
διαμετριματοσ).
 Μελετοφν ςυγκριτικά τισ
ανατομικζσ και λειτουργικζσ
διαφορζσ ςτα ράμφθ των
ςπίνων ςτα νθςιά
Γκαλαπάγκοσ με αναφορά
ςτθ γεωγραφικι απομόνωςθ.
 Χρθςιμοποιοφν υποκετικά
παραδείγματα για να
περιγράψουν τθ δθμιουργία
νζων ειδϊν λαμβάνοντασ
υπόψθ τουσ παράγοντεσ
όπωσ θ ποικιλομορφία, θ
γενετικι απομόνωςθ και θ
φυςικι επιλογι.
 Χρθςιμοποιοφν ψθφιακζσ
εφαρμογζσ για τθν αναηιτθςθ
των εξελικτικϊν ςχζςεων των
οργανιςμϊν με τθ μελζτθ
φυλογενετικϊν δζντρων.
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 Ορίηουν τα
ομόλογα και τα
ανάλογα όργανα.

3.2 Κοινι
καταγωγι

 Αναφζρουν
βιοχθμικά δεδομζνα
που υποςτθρίηουν
τθν κοινι καταγωγι
των οργανιςμϊν.
3.2.2 Θ εξζλιξθ ςτο
είδοσ: Το παράδειγμα
τθσ εξζλιξθσ του
ανκρϊπου.

3.2.3 Θ εξζλιξθ ςτα
διαφορετικά είδθ: Το
παράδειγμα του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.

 Χρθςιμοποιοφν το
φυλογενετικό δζντρο
των ανκρωπιδϊν
προκειμζνου να
προςδιορίςουν τισ
εξελικτικζσ τουσ
ςχζςεισ.
 Διακρίνουν τισ
διαφορζσ και τισ
ομοιότθτεσ ςτισ
ομάδεσ των
ανκρωπιδϊν.
 Ρεριγράφουν τθν
εξζλιξθ του
ανκρϊπου από τον
Homo habilis ςτον
Homo sapiens
sapiens.
 Συγκρίνουν τθν
εξζλιξθ του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ ςε
διαφορετικοφσ
οργανιςμοφσ-μοντζλα
(ςκϊλθκεσ, ψάρια,
βάτραχοσ, πτθνά,
κθλαςτικά).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συγκρίνουν τα ομόλογα και
ανάλογα όργανα των
ςπονδυλωτϊν αξιοποιϊντασ
φωτογραφίεσ.
 Χρθςιμοποιοφν
παραδείγματα πρωτεϊνϊν,
π.χ. αιμοςφαιρίνθσ, για τθ
μελζτθ των εξελικτικϊν
ςχζςεων διαφορετικϊν ειδϊν
οργανιςμϊν.
 Δθμιουργοφν χρονογραμμι
ςτθν οποία απεικονίηεται θ
εξζλιξθ του ανκρϊπου.

 Δθμιουργοφν χρονογραμμι
ςτθν οποία αναπαριςτοφν τισ
διαφορετικζσ ομάδεσ
ανκρωπιδϊν και τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Δθμιουργοφν χρονογραμμι
ςτθν οποία αναπαριςτοφν τισ
διαφορετικζσ ομάδεσ
ανκρωπιδϊν και τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Καταςκευάηουν με απλά
υλικά μοντζλο του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ
ςε διαφορετικοφσ
οργανιςμοφσ.
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Θεματικά
Πεδία

Ι. Ειςαγωγι
ςτθ Βιολογία
ςυςτθμάτων
Μετάβαςθ
από τθν
παραδοςιακι
μελζτθ ςτθ
Βιολογία
ςυςτθμάτων

1. Γενετικό
υλικό
1.1 Δομι και
λειτουργία
γενετικοφ
υλικοφ

Βιολογία Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Μακθςιακά
Ενότθτεσ
Αποτελζςματα

Ραραδείγματα
βιολογικϊν
προβλθμάτων για τθν
επίλυςθ των οποίων
ζχει διαφοροποιθκεί ο
τρόποσ/διαδικαςία
μελζτθσ και
αντιμετϊπιςθσ.
Τομείσ Βιολογίασ
Συςτθμάτων
(Γονιδιωματικι
Μεταγραφωμικι
Ρρωτεωμικι
Φαινωμικι
Μεταβολωμικι
Συνδεωμικι
Μεταγονιδιωματικι).

Δομι DNA/RNA.

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ να:
 Αιτιολογοφν με τθν
ανάλυςθ
παραδειγμάτων τθν
ανάγκθ
ςυγκζντρωςθσ
πολλϊν δεδομζνων
για τθν επίλυςθ
βιολογικϊν
προβλθμάτων.
 Αναφζρουν
ονομαςτικά τουσ
τομείσ τθσ
Γονιδιωματικισ, τθσ
Μεταγραφωμικισ,
τθσ Ρρωτεωμικισ, τθσ
Φαινωμικισ, τθσ
Μεταβολωμικισ, τθσ
Συνδεωμικισ και τθσ
Μεταγονιδιωματικισ,
ωσ τομείσ μελζτθσ τθσ
Βιολογίασ
Συςτθμάτων.
 Ρεριγράφουν τθ
χθμικι δομι των
νουκλεοτιδίων.
 Αναγνωρίηουν ότι
τα μόρια των
νουκλεϊκϊν οξζων
είναι νουκλεοτιδικά
πολυμερι.
 Ρεριγράφουν τον
3’-5’
φωςφοδιεςτερικό
δεςμό μεταξφ των
νουκλεοτιδίων.
 Αναγνωρίηουν πϊσ
προκφπτει ο 5’→ 3ϋ
προςανατολιςμόσ τθσ
πολυνουκλεοτιδικισ
αλυςίδασ.
 Ρεριγράφουν το
μοντζλο τθσ διπλισ
ζλικασ του DNA.
 Εξθγοφν γιατί οι
δφο αλυςίδεσ του
DNA είναι
αντιπαράλλθλεσ
μεταξφ τουσ.
 Αναλφουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν
να:
 Χρθςιμοποιοφν ζνα
ςφγχρονο βιολογικό
πρόβλθμα, π.χ. ανακάλυψθ
κεραπείασ, αντιμετϊπιςθ
οικολογικοφ προβλιματοσ,
παραγωγι νζων προϊόντων
διατροφισ, για να δείξουν
τουσ πολλοφσ και
διαφορετικοφσ παράγοντεσ
που πρζπει να αναλφςουν για
τθν επίλυςι του.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
DNA με υλικά κακθμερινισ
χριςθσ.
 Δθμιουργοφν ψθφιακι
αφιγθςθ για τθν ανακάλυψθ
του μοντζλου τθσ διπλισ
ζλικασ του DNA.
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1. Γενετικό
υλικό
1.1 Δομι και
λειτουργία
γενετικοφ
υλικοφ

1.1.2 Οργάνωςθ DNA
προκαρυωτικϊν
οργανιςμϊν.

1.1.3 Οργάνωςθ DNA
ευκαρυωτικϊν
(νουκλεόςωμα
χρωματίνθ,
χρωμόςωμα).

δεδομζνα για τον
προςδιοριςμό τθσ
μορφισ (κυκλικόγραμμικό,
μονόκλωνο-δίκλωνο)
και του τφπου του
νουκλεϊκοφ οξζοσ
(DNA-RNA).
 Καταςκευάηουν
μοντζλα νουκλεϊκϊν
οξζων.
 Ρεριγράφουν το
βακτθριακό
χρωμόςωμα.
 Ορίηουν το
πυρθνοειδζσ.
 Εξθγοφν τον τρόπο
με τον οποίο
οργανϊνεται το
βακτθριακό DNA ςτο
κφτταρο.
 Αναγνωρίηουν τα
πλαςμίδια ωσ
μικρότερα μόρια
γενετικοφ υλικοφ των
βακτθρίων και να
αναφζρουν τα
χαρακτθριςτικά και
τισ ιδιότθτζσ τουσ.
 Συγκρίνουν το
μζγεκοσ του
βακτθριακοφ DNA με
το DNA ενόσ
ευκαρυωτικοφ
κυττάρου.
 Αναγνωρίηουν ςε
ψθφιακά μζςα τισ
διαφορετικζσ μορφζσ
του βακτθριακοφ
DNA.
 Αναγνωρίηουν τα
ςθμεία του
ευκαρυωτικοφ
κυττάρου ςτα οποία
υπάρχει DNA.
 Ορίηουν τθ
χρωματίνθ.
 Κατθγοριοποιοφν
τθ χρωματίνθ ςε
ευχρωματίνθ και
ετεροχρωματίνθ.
 Ρεριγράφουν από
τι αποτελείται το
νουκλεόςωμα.
 Ρεριγράφουν τα
διαδοχικά ςτάδια

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Αξιοποιοφν πθγζσ ζντυπου
ι ψθφιακοφ υλικοφ ςχετικά
με τθν οργάνωςθ του
γενετικοφ υλικοφ των
προκαρυωτικϊν οργανιςμϊν.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
νουκλεοςϊματοσ με υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
 Καταςκευάηουν μοντζλο
χρωμοςϊματοσ με υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
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1. Γενετικό
υλικό
1.1 Δομι και
λειτουργία
γενετικοφ
υλικοφ

1.1.4 Οργάνωςθ
DNA/RNA ιϊν.

1.1.5 Λειτουργίεσ
γενετικοφ υλικοφ
(αντιγραφι ωσ
διαδικαςία διατιρθςθσ
και μεταβίβαςθσ τθσ
γενετικισ πλθροφορίασ,

ςυςπείρωςθσ και
αναδίπλωςθσ του
DNA και να
ςυςχετίηουν τον
βακμό ςυςπείρωςθσ
με τα αντίςτοιχα
ςτάδια του
κυτταρικοφ κφκλου.
 Εξθγοφν γιατί το
νουκλεόςωμα
αποτελεί τθ βαςικι
μονάδα οργάνωςθσ
τθσ χρωματίνθσ των
ευκαρυωτικϊν
οργανιςμϊν.
 Αναγνωρίηουν τα
διάφορα ςτάδια του
κυτταρικοφ κφκλου
παρατθρϊντασ τον
βακμό ςυςπείρωςθσ
του DNA ςε μόνιμα ι
νωπά
παραςκευάςματα
κυττάρων.
 Αναφζρουν το
μεταφαςικό
χρωμόςωμα ωσ το
τελικό ςτάδιο
ςυςπείρωςθσ του
DNA.
 Καταςκευάηουν
μοντζλα του
γενετικοφ υλικοφ του
πυρινα ςε
διαφορετικά επίπεδα
ςυςπείρωςθσ.
 Κατθγοριοποιοφν
το γενετικό υλικό των
ιϊν ςε DNA και RNA,
μονόκλωνο ι
δίκλωνο, γραμμικό ι
κυκλικό.
 Συγκρίνουν το
μζγεκοσ του
γενετικοφ υλικοφ και
τον αρικμό γονιδίων
των ιϊν με αυτά των
προκαρυωτικϊν και
ευκαρυωτικϊν
κυττάρων.
 Αναφζρουν τισ
βαςικζσ λειτουργίεσ
του γενετικοφ υλικοφ.
 Διατυπϊνουν τθ
ςφγχρονθ εκδοχι του
Κεντρικοφ Δόγματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Αξιοποιοφν πθγζσ ζντυπου
ι ψθφιακοφ υλικοφ ςχετικά
με ιοφσ και το γενετικό τουσ
υλικό.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
αντιγραφισ του DNA με υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
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1. Γενετικό
υλικό
1.1 Δομι και
λειτουργία
γενετικοφ
υλικοφ

αναφορά ςτο Κεντρικό
Δόγμα τθσ Βιολογίασ
και τον κυτταρικό
κφκλο).

1.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

1.2.1 Ιςτορικι
αναδρομι ςτισ
μεκόδουσ ανάλυςθσ,
αλλθλοφχθςθ DNA,
PCR, θλεκτροφόρθςθ,
καρυότυποσ.

τθσ Βιολογίασ.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ
αντιγραφισ με
αναφορά ςτα ζνηυμα
και τον ρόλο τουσ.
 Αιτιολογοφν γιατί θ
αντιγραφι του DNA
πρζπει να γίνεται
ταυτόχρονα με
ςυνεχι και αςυνεχι
ςφνκεςθ.
 Ρροςδιορίηουν
ποια αλυςίδα του
DNA αντιγράφεται
ςυνεχϊσ και ποια
αςυνεχϊσ ςε
διαφορετικζσ
περιπτϊςεισ.
 Αιτιολογοφν πϊσ
εξαςφαλίηεται θ
πιςτότθτα κατά τθν
αντιγραφι του DNA.
 Εξθγοφν τον ρόλο
των τελομερϊν και να
τα ςυςχετίηουν με τθ
δράςθ τθσ
τελομεράςθσ.
 Ρροβλζπουν τθν
κατεφκυνςθ τθσ
αντιγραφισ και τον
τρόπο ςφνκεςθσ
(ςυνεχισ-αςυνεχισ)
ςτθ νεοςυντικζμενθ
αλυςίδα DNA.
 Καταςκευάηουν
μοντζλο για τθν
περιγραφι τθσ
διαδικαςίασ τθσ
αντιγραφισ.
 Συνδζουν τισ
διαφορετικζσ τεχνικζσ
που ζχουν
αναπτυχκεί για τθ
μελζτθ του γενετικοφ
υλικοφ με τα
χαρακτθριςτικά του.
 Αναφζρουν τθ
χρθςιμότθτα τθσ
μεκόδου PCR για τθ
μελζτθ του γενετικοφ
υλικοφ.
 Αναφζρουν τα
απαιτοφμενα υλικά
για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Δθμιουργοφν ψθφιακι
αφιγθςθ για τθν ανακάλυψθ
τθσ μεκόδου PCR.
 Εφαρμόηουν τθν αντίδραςθ
PCR και θλεκτροφόρθςθ ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ με
επίςκεψθ ςε εργαςτιριο.
 Ρραγματοποιοφν
αλλθλοφχθςθ γονιδιϊματοσ
επί χάρτου με αξιοποίθςθ
εικόνασ ζτοιμου
χρωματογραφιματοσ.
 Ρραγματοποιοφν ςυηιτθςθ
για τα τεςτ πατρότθτασ και
τθν αλλθλοφχθςθ DNA (με
βιοθκικζσ προεκτάςεισ –
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ανάλυςθσ
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αντίδραςθσ PCR.
 Συςχετίηουν τθν
αποδιάταξθ και τθν
υβριδοποίθςθ του
DNA με τισ μεταβολζσ
ςτθ κερμοκραςία.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ PCR.
 Αναγνωρίηουν τθ
PCR ωσ τεχνικι για
τον πολλαπλαςιαςμό
ειδικϊν αλλθλουχιϊν
DNA με ςκοπό τθν
ποιοτικι ι/και
ποςοτικι ανίχνευςι
τουσ.
 Αναφζρουν τισ
εφαρμογζσ τθσ PCR.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία
θλεκτροφόρθςθσ του
DNA.
 Αναγνωρίηουν τθν
θλεκτροφόρθςθ του
DNA ωσ μεκοδολογία
για τθν ανίχνευςθ
τμθμάτων DNA και
τον προςδιοριςμό του
μεγζκουσ τουσ.
 Αξιολογοφν το
αποτζλεςμα
θλεκτροφόρθςθσ για
τον προςδιοριςμό
τμθμάτων DNA
διαφορετικοφ
μεγζκουσ
ςυγκρινόμενα με
γνωςτό μάρτυρα.
 Καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα
ςχετικά με τθν
παρουςία DNAςτόχου ςτο προσ
εξζταςθ δείγμα.
 Αναγνωρίηουν τισ
τεχνικζσ
αλλθλοφχθςθσ του
DNA ωσ τεχνολογία
για τον προςδιοριςμό
τθσ αλλθλουχίασ των
αηωτοφχων βάςεων
ςε ζνα μόριο DNA.
 Αναφζρουν τθν
αρχι τθσ μεκόδου
Sanger.
 Εξθγοφν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κοινωνικοεπιςτθμονικι
επιχειρθματολογία).
 Ταξινομοφν χρωμοςϊματα
και καταςκευάηουν
καρυότυπο.
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1.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

1.2.2 Χαρτογράφθςθ
γονιδιωμάτων και
Ρρόγραμμα
Ανκρϊπινου
Γονιδιϊματοσ.

εφαρμογζσ τθσ
αλλθλοφχθςθσ του
DNA.
 Επιλζγουν τθν
κατάλλθλθ τεχνικι
που κα
χρθςιμοποιιςουν για
να απαντιςουν ςε
ζνα ερευνθτικό
ερϊτθμα ι/και να
επιλφςουν ζνα
κακθμερινό
πρόβλθμα.
 Σχεδιάηουν μικρζσ
ζρευνεσ
ςυμπεριλαμβάνοντασ
τισ κατάλλθλεσ
πειραματικζσ
διαδικαςίεσ.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία
καταςκευισ
καρυότυπου.
 Αναγνωρίηουν τθν
τεχνικι του
καρυότυπου ωσ
μεκοδολογία για τθ
μελζτθ των
χρωμοςωμάτων ενόσ
οργανιςμοφ.
 Επεξεργάηονται
ζτοιμεσ φωτογραφίεσ
ι εικόνεσ για τθν
καταςκευι
καρυότυπου.
 Εξθγοφν τισ
εφαρμογζσ του
καρυότυπου.
 Αναφζρουν
παραδείγματα
επιςτθμονικισ
αξιοποίθςθσ των
δεδομζνων που
προκφπτουν από το
Ρρόγραμμα
Ανκρϊπινου
Γονιδιϊματοσ.
 Αναφζρουν
εφαρμογζσ που
προκφπτουν από τθ
χριςθ των
αποτελεςμάτων του
Ρρογράμματοσ
Ανκρϊπινου
Γονιδιϊματοσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συηθτοφν για τα βιοθκικά
διλιμματα που προκφπτουν
από τθν εφαρμογι και τα
αποτελζςματα του
Ρρογράμματοσ του
Ανκρϊπινου Γονιδιϊματοσ.
 Εκπονοφν ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ για:
 Τα θκικά διλιμματα τθσ
αξιοποίθςθσ, αλλά και τθσ
πρόςβαςθσ ςτισ
πλθροφορίεσ που αφοροφν
το γονιδίωμα του
ανκρϊπου.
 Τθ βιοθκικι διάςταςθ τθσ
κατοχφρωςθσ πνευματικϊν
δικαιωμάτων επί των
γονιδίων και των
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1.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ
1.3
Γονιδιωματικι
Προςδιοριςμόσ μεγάλου
μικουσ ι/και
του ςυνολικοφ
γονιδιϊματοσ
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1.3.1 Σφγχρονεσ
μζκοδοι ανάλυςθσ:
Μικροςυςτοιχίεσ DNA,
Αλλθλοφχθςθ του DNA
Επόμενθσ Γενιάσ,
Μεγάλα Δεδομζνα:
Εργαλεία
βιοπλθροφορικισ.

 Ορίηουν τθ
γονιδιωματικι ωσ τον
κλάδο τθσ Βιολογίασ
που μελετά πλιρεισ
ομάδεσ γονιδίων και
τισ μεταξφ τουσ
αλλθλεπιδράςεισ.
 Αναγνωρίηουν τον
ρόλο τθσ
βιοπλθροφορικισ
(υπολογιςτικά
εργαλεία) για τθν
οργάνωςθ και
ανάλυςθ του
τεράςτιου όγκου
δεδομζνων (Μεγάλα
Δεδομζνα) που
παράγονται από τθν
εφαρμογι ςφγχρονων
τεχνικϊν, με ςκοπό
τθν ολιςτικι μελζτθ.
 Ρεριγράφουν τθν
τεχνικι των
μικροςυςτοιχιϊν
DNA.
 Αναγνωρίηουν τθ
χριςθ των
μικροςυςτοιχιϊν DNA
για τθν ταυτόχρονθ
ανάλυςθ
(ποςοτικοποίθςθ) τθσ
ζκφραςθσ γονιδίων
με ςφγκριςθ
δειγμάτων.
 Συςχετίηουν τθν
εφαρμογι των
μικροςυςτοιχιϊν DNA
με τθν αρχι τθσ
ςυμπλθρωματικότθτα
σ μεταξφ νουκλεϊκϊν
οξζων DNA-DNA ι
DNA-RΝΑ, τισ
ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ και τθ
χριςθ φκοριηουςϊν
ουςιϊν.
 Αναφζρουν
εφαρμογζσ τθσ
χριςθσ
μικροςυςτοιχιϊν
DNA.
 Αναφζρουν τθν
Αλλθλοφχθςθ του
DNA Επόμενθσ Γενιάσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εργαςτθριακϊν ελζγχων
που τα εντοπίηουν.
 Ρραγματοποιοφν
πειραματικό ςχεδιαςμό επί
χάρτου για τθν επίλυςθ
ςυγκεκριμζνου
επιςτθμονικοφ κζματοσ.
 Εφαρμόηουν τθν τεχνικι
των μικροςυςτοιχιϊν DNA ςε
επί χάρτου προςομοίωςθ.
 Συηθτοφν για τα βιοθκικά
διλιμματα που προκφπτουν
από τθν εφαρμογι των
τεχνικϊν αλλθλοφχθςθσ για
τθ δθμιουργία του γενετικοφ
προφίλ.
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1.3
Γονιδιωματικι
Προςδιοριςμόσ μεγάλου
μικουσ ι/και
του ςυνολικοφ
γονιδιϊματοσ

1.3.2 Σφγκριςθ
γονιδιωμάτων και
εξζλιξθ.

2. Ζκφραςθ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
– Μεταγραφι
2.1
Μεταγραφι

2.1.1 Διαδικαςία
μεταγραφισ – φκμιςθ
ςτο επίπεδο τθσ
μεταγραφισ ςε
προκαρυωτικοφσ και
ευκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.

ωσ μια μζκοδο
αλλθλοφχθςθσ
εκατομμυρίων
βάςεων DNA.
 Συγκρίνουν τθ
μζκοδο NGS με τθ
ςυμβατικι
αλλθλοφχθςθ.
 Αναφζρουν
εφαρμογζσ τθσ
χριςθσ NGS.
 Αναγνωρίηουν τον
ρόλο των
προγραμμάτων
χαρτογράφθςθσ
γονιδιϊματοσ
διαφόρων
οργανιςμϊν ςτον
προςδιοριςμό
πικανϊν εξελικτικϊν
ςχζςεων ανάμεςά
τουσ.
 Αναλφουν
δεδομζνα, τα
ςυγκρίνουν, τα
ταξινομοφν και να
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα για το
είδοσ των εξελικτικϊν
ςχζςεων των
οργανιςμϊν που
προκφπτουν από
αυτά.
 Αναγνωρίηουν τθ
μεταγραφι ωσ το
πρϊτο βιμα τθσ
γονιδιακισ ζκφραςθσ.
 Συςχετίηουν τθ
γονιδιακι ζκφραςθ
με τθν κυτταρικι
διαφοροποίθςθ.
 Ρεριγράφουν τον
ρόλο τθσ RNA
πολυμεράςθσ ςτθ
διαδικαςία τθσ
μεταγραφισ ςε
ευκαρυωτικοφσ και
προκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Εντοπίηουν τισ
περιοχζσ του
ευκαρυωτικοφ και
προκαρυωτικοφ
κυττάρου που
επιτελείται θ
μεταγραφι.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα
εργαλεία βιοπλθροφορικισ
και βάςεισ δεδομζνων για τθν
καταςκευι φυλογενετικϊν
δζντρων.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
μεταγραφισ του DNA με
υλικά κακθμερινισ χριςθσ.
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2. Ζκφραςθ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
– Μεταγραφι
2.1
Μεταγραφι

2.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

2.2.1 Ιςτορικι
αναδρομι μεκόδων
ανάλυςθσ –
Αποτφπωςθ κατά
Northern, RT-PCR,
αλλθλοφχθςθ RNA.

 Αναφζρουν τα
διαφορετικά είδθ
γονιδίων ανάλογα με
το RNA το οποίο
παράγεται (mRNA,
tRNA, rRNA, snRNA,
miRNA).
 Αναγνωρίηουν τα
ρυκμιςτικά ςτοιχεία
τθσ μεταγραφισ και
να περιγράφουν τον
ρόλο τουσ.
 Αναγνωρίηουν τθν
κωδικι και μθ κωδικι
αλυςίδα του γονιδίου
και να τισ εντοπίηουν
ςε ζνα μόριο DNA.
 Ρροςδιορίηουν τα
άκρα (5’, 3’) ςε μόρια
RNA, υποδεικνφοντασ
ταυτόχρονα τθν
κατεφκυνςθ τθσ
μεταγραφισ.
 Αναφζρουν τουσ
μθχανιςμοφσ
ωρίμανςθσ του mRNA
ςτουσ ευκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Συγκρίνουν τθν
πορεία τθσ
μεταγραφισ ςε
ευκαρυωτικοφσ και
προκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Εντοπίηουν τα
εξϊνια και τα εςϊνια
ςε γονίδια.
 Συςχετίηουν τθ
διαδικαςία τθσ
μεταγραφισ με τθ
ρφκμιςθ τθσ
γονιδιακισ ζκφραςθσ
ςε ευκαρυωτικοφσ και
προκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.
 Αναφζρουν τθν
αποτφπωςθ κατά
Northern ωσ τεχνικι
μελζτθσ RNA που ζχει
παραχκεί ςε
ςυγκεκριμζνουσ
ιςτοφσ και ςε
ςυγκεκριμζνα ςτάδια
ανάπτυξθσ και να τθ
ςυςχετίηουν με μόρια
ανιχνευτζσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Δθμιουργοφν ψθφιακι
αφιγθςθ για τθν ανακάλυψθ
των μεκόδων αποτφπωςθσ
κατά Northern, RT-PCR,
αλλθλοφχθςθ RNA.
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2.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

2.3
Μεταγραφωμικι
Μελζτθ
μεταγραφωμάτων
(ςφνολο RNAs)

2.3.1 Σφγχρονεσ
μζκοδοι ανάλυςθσ:
Μικροςυςτοιχίεσ RNA,
δθμιουργία βάςεων
δεδομζνων, Μεγάλα
Δεδομζνα,
Βιοπλθροφορικι.

3. Ζκφραςθ
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
– Πρωτεϊνοςφνκεςθ
3.1
Μετάφραςθ

3.1.1 Διαδικαςία
μετάφραςθσ – φκμιςθ
ςτο επίπεδο τθσ
μετάφραςθσ και
μεταμεταφραςτικά.

 Ρεριγράφουν τθν
τεχνικι RT-PCR και τισ
εφαρμογζσ τθσ.
 Αναφζρουν τθν
αλλθλοφχθςθ RNA ωσ
τεχνικι μελζτθσ τθσ
αλλθλουχίασ του
RNA.
 Ορίηουν το
μεταγράφωμα ωσ το
ςφνολο των RNA που
παράγονται ςε ζναν
οργανιςμό.
 Ρεριγράφουν τθν
τεχνικι
μικροςυςτοιχιϊν RNA
ωσ μζςο για τθ
ςυλλογι μεγάλου
αρικμοφ δεδομζνων
και να αναφζρουν
τουσ περιοριςμοφσ
που παρουςιάηει ςτθ
μελζτθ γνωςτϊν
αλλθλουχιϊν και όχι
ςτθν ανακάλυψθ
νζων.
 Επιλζγουν τθν
κατάλλθλθ τεχνικι
για τθν επίλυςθ
επιςτθμονικοφ
ηθτιματοσ.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ
μετάφραςθσ με
αναφορά ςτα ςθμεία
του κυττάρου ςτα
οποία λαμβάνει
χϊρα.
 Συςχετίηουν τθ
λειτουργία των
μορίων mRNA, tRNA
και rRNA με τθ
διαδικαςία τθσ
μετάφραςθσ.
 Ρροβλζπουν τθν
αμινοξικι αλλθλουχία
με αναφορά ςτον
γενετικό κϊδικα.
 Εξθγοφν πϊσ
ςυγκεκριμζνοι
παράγοντεσ
κακορίηουν τθν
ποςότθτα τθσ
παραγόμενθσ
πρωτεΐνθσ ανάλογα
με τισ λειτουργικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Δθμιουργοφν ψθφιακι
αφιγθςθ για τθν ανακάλυψθ
τθσ μεκόδου των RNA
μικροςυςτοιχιϊν.

 Καταςκευάηουν μοντζλα
πρωτεϊνϊν με υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
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τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ
– Πρωτεϊνοςφνκεςθ
3.1
Μετάφραςθ
3.2 Δομι και
λειτουργία
πρωτεϊνϊν
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3.2.1 Διαμόρφωςθ τθσ
πρωτεΐνθσ ςτον χϊρο –
Μετουςίωςθ.

3.2.2 Ραραδείγματα
πρωτεϊνϊν – Τα ζνηυμα.

ανάγκεσ του
κυττάρου.
 Αναφζρουν τουσ
μθχανιςμοφσ μεταμεταφραςτικισ
τροποποίθςθσ των
πρωτεϊνϊν.
 Ρεριγράφουν τον
ςχθματιςμό του
πεπτιδικοφ δεςμοφ.
 Ορίηουν τθν
πρωτοταγι δομι τθσ
πολυπεπτιδικισ
αλυςίδασ.
 Αναφζρουν τα
διαφορετικά επίπεδα
διαμόρφωςθσ μίασ
πρωτεΐνθσ ςτον χϊρο
και να προβλζπουν
τισ μετατροπζσ ςτθ
δομι με τθν επίδραςθ
διαφόρων ςυνκθκϊν.
 Συςχετίηουν τθ
μετουςίωςθ των
πρωτεϊνϊν με τθν
απϊλεια τθσ
λειτουργικότθτάσ
τουσ.
 Σχεδιάηουν πείραμα
για τθ μελζτθ τθσ
μετουςίωςθσ των
πρωτεϊνϊν.
 Κατθγοριοποιοφν
τισ πρωτεΐνεσ ςε
δομικζσ και
λειτουργικζσ.
 Αναφζρουν
ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα από
κάκε κατθγορία
πρωτεϊνϊν (ζνηυμα,
πρωτεΐνεσ
μεμβρανϊν,
αντιςϊματα,
κολλαγόνο).
 Συςχετίηουν τθν
τριςδιάςτατθ δομι
των ενηφμων με τθ
δράςθ τουσ.
 Ερμθνεφουν τθν
εξειδίκευςθ των
ενηφμων.
 Ρροςδιορίηουν τισ
χθμικζσ ιδιότθτεσ των
ενηφμων.
 Ρροςδιορίηουν τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρραγματοποιοφν
εργαςτθριακι άςκθςθ:
 Μετουςίωςθ πρωτεϊνϊν
(αςπράδι αυγοφ, πρωτεΐνεσ
γάλακτοσ) με φυςικά και
χθμικά μζςα.

 Ρραγματοποιοφν
εργαςτθριακι άςκθςθ:
 Διάςπαςθ υπεροξειδίου
του υδρογόνου με καταλάςθ
από πατάτα ι ςυκϊτι
(ενηυμικι, εξϊκερμθ
αντίδραςθ), μετά από
κζρμανςθ ι προςκικθ οξζοσ.
 Ρραγματοποιοφν
ςυνκετικζσ ομαδικζσ εργαςίεσ
για:
 Επίδραςθ αναςτολζων (π.χ.
εντομοκτόνα, βαρζα
μζταλλα) ςτουσ
οργανιςμοφσ.
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3.2 Δομι και
λειτουργία
πρωτεϊνϊν

3.2.3 Αλλθλεπίδραςθ
πρωτεϊνϊν με άλλα

παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν
ταχφτθτα των
ενηυμικϊν
αντιδράςεων
(ςυγκζντρωςθ
υποςτρϊματοσ,
κερμοκραςία, pH,
ςυγκζντρωςθ
ενηφμου).
 Χρθςιμοποιοφν τθν
εξίςωςθ MichaelisMenten για να
προβλζπουν τθν
πορεία τθσ ενηυμικισ
αντίδραςθσ παρουςία
ι απουςία
αναςτολζων, να
ςχεδιάηουν και να
αναλφουν τα
αντίςτοιχα
διαγράμματα.
 Διατυπϊνουν
υποκζςεισ και να
ςχεδιάηουν πείραμα
για τθν επίδραςθ τθσ
κερμοκραςίασ και του
pH ςτθ δράςθ των
ενηφμων και να
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα.
 Αναγνωρίηουν τουσ
αναςτολείσ και τουσ
ςυμπαράγοντεσ των
ενηφμων και να
αιτιολογοφν τθ
ςθμαςία τουσ για τθ
δραςτικότθτα των
ενηφμων.
 Συςχετίηουν τισ
ςυνζπειεσ τθσ δράςθσ
των αναςτολζων
(εντομοκτόνων,
βαρζων μετάλλων) με
τθν υγεία του
ανκρϊπου και τθν
επιβίωςθ των
οργανιςμϊν.
 Συνδζουν τθ
ςφςταςθ των
ςυνενηφμων με τθ
ςθμαςία μιασ
διατροφισ πλοφςιασ
ςε βιταμίνεσ.
 Ραρακζτουν
παραδείγματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εκπονοφν ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ για τθν
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3.2 Δομι και
λειτουργία
πρωτεϊνϊν

μόρια.

3.3 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

3.3.1 Θλεκτροφόρθςθ
πρωτεϊνϊν,
ανοςοαποτφπωμα
Western, ELISA.

3.4
Πρωτεωμικι
Πρωτεϊνικό
προφίλ
κυττάρων ςε
ςχζςθ με τθ
λειτουργία
που επιτελοφν

3.4.1 Διςδιάςτατθ
θλεκτροφόρθςθ,
Φαςματομετρία,
Μεγάλα δεδομζνα.

αλλθλεπίδραςθσ
πρωτεϊνϊν με άλλα
μόρια (π.χ. λιπίδια,
υδατάνκρακεσ) και να
αναφζρονται ςτθ
λειτουργία τουσ.
 Ρεριγράφουν τθν
τεχνικι τθσ
θλεκτροφόρθςθσ των
πρωτεϊνϊν για τον
διαχωριςμό τουσ
ανάλογα με το φορτίο
και το μζγεκόσ τουσ.
 Αναφζρουν
εφαρμογζσ χριςθσ
τθσ θλεκτροφόρθςθσ
πρωτεϊνϊν για τθ
μελζτθ βιολογικϊν
φαινομζνων και
αςκενειϊν.
 Αναλφουν και να
αξιολογοφν δεδομζνα
από απεικονίςεισ
θλεκτροφόρθςθσ και
να εξάγουν
ςυμπεράςματα.
 Αναφζρουν τθν
τεχνικι
ανοςοαποτυπϊματοσ
ωσ τεχνικι για τθν
ποιοτικι και ποςοτικι
μελζτθ των
πρωτεϊνϊν που
εκφράηονται ςε
ιςτοφσ και να τθ
ςυςχετίηουν με τθ
διάγνωςθ αςκενειϊν.
 Αναφζρουν τθν
ELISA ωσ τεχνικι για
τθν ποςοτικι και
ποιοτικι ανάλυςθ
πρωτεϊνϊν ςε
βιολογικά δείγματα
με τθ βοικεια
αντιςωμάτων.
 Ορίηουν το
πρωτζωμα ωσ το
ςφνολο των
πρωτεϊνϊν που
παράγονται ςε ζναν
οργανιςμό ι ςε μια
ομάδα ομοειδϊν
κυττάρων.
 Αναφζρουν τθν
αρχι τθσ μεκόδου τθσ
διςδιάςτατθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αλλθλεπίδραςθ πρωτεϊνϊν με
άλλα μόρια.

 Δθμιουργοφν ψθφιακι
αφιγθςθ για τθν περιγραφι
τθσ θλεκτροφόρθςθσ
πρωτεϊνϊν, του
ανοςοαποτυπϊματοσ
Western, τθν αρχι και τισ
εφαρμογζσ τθσ μεκόδου
ELISA.

 Αναλφουν και αξιολογοφν
δεδομζνα από απεικονίςεισ
διςδιάςτατθσ
θλεκτροφόρθςθσ και εξάγουν
ςυμπεράςματα.
 Χρθςιμοποιοφν δεδομζνα
φαςματομετρίασ ςε δείγματα
διαφορετικισ ςυγκζντρωςθσ
πρωτεΐνθσ και
καταςκευάηουν καμπφλθ
απορρόφθςθσ.
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3.4
Πρωτεωμικι
Πρωτεϊνικό
προφίλ
κυττάρων ςε
ςχζςθ με τθ
λειτουργία
που επιτελοφν

4. Προζλευςθ
των χαρακτθριςτικϊν
4.1
Ποικιλότθτα
χαρακτθριςτικϊν –
Κλθρονομικότθτα

4.1.1 Γονοτυπικζσ και
φαινοτυπικζσ
αναλογίεσ ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ γονιδίων
(πολλαπλά
αλλθλόμορφα,
κνθςιγόνα, ατελϊσ
επικρατι, ςυνεπικρατι,
φυλοςφνδετα, ατελϊσ
φυλοςφνδετα,
ολανδρικά,
φυλοπεριοριςμζνα,
φυλοεπθρεαηόμενα).

θλεκτροφόρθςθσ.
 Αναφζρουν τθν
αρχι τθσ μεκόδου τθσ
φαςματομετρίασ και
να εξθγοφν τουσ
λόγουσ εφαρμογισ
τθσ για τθ μελζτθ του
ςυνόλου των
πρωτεϊνικϊν μορίων.
 Χρθςιμοποιοφν
δεδομζνα από
πρότυπθ καμπφλθ για
τον υπολογιςμό τθσ
ςυγκζντρωςθσ
πρωτεϊνϊν ςε
βιολογικά δείγματα.
 Ορίηουν τα
αλλθλόμορφα γονίδια
και να τα ςυςχετίηουν
με τισ γενετικζσ
κζςεισ των
χρωμοςωμάτων.
 Ορίηουν τoν
γονότυπο και τον
φαινότυπο.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία
παραγωγισ γαμετϊν
(μείωςθ) και να
απεικονίηουν τον
τυχαίο ςυνδυαςμό
των γαμετϊν κατά τθ
γονιμοποίθςθ.
 Εξθγοφν τθ
δθμιουργία των
γαμετϊν μετά από
επιχιαςμό και να
αιτιολογοφν τθν
κατανομι των
αλλθλόμορφων ςτα
χρωμοςϊματα.
 Συςχετίηουν τον
επιχιαςμό με τθ
γενετικι
ποικιλομορφία.
 Συςχετίηουν τθν
ποικιλότθτα των
χαρακτθριςτικϊν με
τισ διαφορετικζσ
κατθγορίεσ γονιδίων
(πολλαπλά
αλλθλόμορφα,
κνθςιγόνα, ατελϊσ
επικρατι,
ςυνεπικρατι,
φυλοςφνδετα, ατελϊσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Χρθςιμοποιοφν
παραδείγματα αςκενειϊν για
τθ μελζτθ του τρόπου
κλθρονομικότθτάσ τουσ.
 Καταςκευάηουν μοντζλα
χρωμοςωμάτων για να
δείξουν τθ κζςθ των
αλλθλόμορφων γονιδίων.
 Χρθςιμοποιοφν μοντζλα
χρωμοςωμάτων για να
περιγράψουν τθ διαδικαςία
μείωςθσ και επιχιαςμοφ.
 Αναλφουν ι/και ςχεδιάηουν
γενεαλογικά δζντρα για να
μελετιςουν τον τρόπο
κλθρονόμθςθσ αςκενειϊν.
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4. Προζλευςθ
των χαρακτθριςτικϊν
4.1
Ποικιλότθτα
χαρακτθριςτικϊν –
Κλθρονομικότθτα

4.2
Μεταλλαγζσ

4.2.1 Είδθ μεταλλαγϊν
(γονιδιακζσ,
χρωμοςωμικζσ),
πολυμορφιςμοί.

φυλοςφνδετα,
ολανδρικά,
φυλοπεριοριςμζνα,
φυλοεπθρεαηόμενα).
 Χρθςιμοποιοφν
τουσ νόμουσ τθσ
κλθρονομικότθτασ για
τθν πρόβλεψθ των
γονοτυπικϊν και
φαινοτυπικϊν
αναλογιϊν ςε γονείσ
και απογόνουσ.
 Αξιοποιοφν
πειραματικά
δεδομζνα από
διαςταυρϊςεισ για
τον προςδιοριςμό του
τφπου τθσ
κλθρονομικότθτασ και
του γονοτφπου των
ατόμων.
 Ρροβλζπουν τισ
γονοτυπικζσ και
φαινοτυπικζσ
αναλογίεσ που
προκφπτουν ςε
περίπτωςθ
επιχιαςμοφ.
 Σχεδιάηουν
γενεαλογικά δζντρα.
 Χρθςιμοποιοφν
γενεαλογικά δζντρα
για τθ μελζτθ του
τρόπου
κλθρονόμθςθσ
διαφορετικϊν
χαρακτιρων.
 Διαχωρίηουν τουσ
μονογονιδιακοφσ από
τουσ
πολυγονιδιακοφσ
χαρακτιρεσ
αναλφοντασ
αποτελζςματα
διαςταυρϊςεων.
 Δίνουν
παραδείγματα
πολυγονιδιακϊν
χαρακτιρων (π.χ.
φψοσ ανκρϊπου)
 Διαχωρίηουν τισ
γονιδιακζσ
μεταλλαγζσ από τισ
χρωμοςωμικζσ
ανωμαλίεσ.
 Αναγνωρίηουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εκπονοφν ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ για:
 Γενετικά ςφνδρομα ςτον
άνκρωπο και ςυνζπειζσ
τουσ.
 Τθ ςθμαςία
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4.2
Μεταλλαγζσ

4.3
Αλλθλεπίδραςθ γενετικοφ
υλικοφ –

4.3.1 Ζκφραςθ γονιδίων
και περιβάλλον.

αλλαγζσ ςτο
γονιδιακό προϊόν ωσ
αποτζλεςμα των
γονιδιακϊν
μεταλλαγϊν.
 Κατθγοριοποιοφν
τισ γονιδιακζσ
μεταλλαγζσ ωσ προσ
τον μθχανιςμό
δθμιουργίασ τουσ.
 Κατθγοριοποιοφν
τισ γονιδιακζσ
μεταλλαγζσ ωσ προσ
το αποτζλεςμα που
επιφζρουν (ςιωπθλζσ,
ουδζτερεσ).
 Ορίηουν τον
πολυμορφιςμό ωσ
αποτζλεςμα
γονιδιακϊν
μεταλλαγϊν.
 Αναφζρουν
παραδείγματα
αςκενειϊν που
οφείλονται ςε
γονιδιακζσ
μεταλλαγζσ (π.χ.
αςκζνεια Νάξοσ).
 Απεικονίηουν
διαγραμματικά τθν
παραγωγι μθ
φυςιολογικϊν
γαμετϊν που
οδθγοφν ςε
αρικμθτικζσ και
δομικζσ
χρωμοςωμικζσ
ανωμαλίεσ.
 Συςχετίηουν τθ
χρωμοςωμικι
ςφςταςθ με τον
φαινότυπο ατόμων
που φζρουν
χρωμοςωμικζσ
ανωμαλίεσ.
 Συςχετίηουν τθν
εμφάνιςθ καρκίνου
με τθν επίδραςθ
γονιδιακϊν
μεταλλαγϊν και
χρωμοςωμικϊν
ανωμαλιϊν.
 Δίνουν
παραδείγματα τθσ
επίδραςθσ των
περιβαλλοντικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μεταλλαξιγόνων
παραγόντων ςτθν
πρόκλθςθ καρκίνου.

 Αξιοποιοφν παραδείγματα
αςκενειϊν για να εντοπίςουν
τον τρόπο με τον οποίο
επιδρά το περιβάλλον ςτθν
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περιβάλλοντοσ

4.4
Επιγενετικι

4.4.1 Μεκυλίωςθ
βάςεων, ακετυλίωςθ
ιςτονϊν.

4.4.2 Ραραδείγματα
επιγενετικϊν
μθχανιςμϊν ςτουσ
οργανιςμοφσ.

4.5 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

4.5.1 Τεχνικζσ
προγεννθτικοφ ελζγχου.

4.6 Φαινωμικι

4.6.1 3D φαινοτφπθςθ,
Μεγάλα δεδομζνα.

ςυνκθκϊν (π.χ.
κερμοκραςία) ςτθν
ζκφραςθ του
γενετικοφ υλικοφ των
οργανιςμϊν.
 Ρεριγράφουν τθν
επιγενετικι ωσ το
ςφνολο των
διεργαςιϊν που
επθρεάηουν τθν
ζκφραςθ των
γονιδίων χωρίσ να
τροποποιοφν τθν
αλλθλουχία τουσ.
 Αναφζρουν
επιγενετικοφσ
μθχανιςμοφσ
(μεκυλίωςθ βάςεων,
ακετυλίωςθ ιςτονϊν).
 Συςχετίηουν τισ
επιγενετικζσ
διεργαςίεσ με
αλλαγζσ ςτο
περιβάλλον
ανάπτυξθσ του
οργανιςμοφ.
 Αναφζρουν
ιςτορικά τθ χριςθ
γενεαλογικϊν
δζντρων για τθ
μελζτθ του τρόπου
κλθρονόμθςθσ
χαρακτθριςτικϊν.
 Αναφζρουν τισ
τεχνικζσ
προγεννθτικοφ
ελζγχου.
 Εξθγοφν πϊσ οι
τεχνικζσ
προγεννθτικοφ
ελζγχου ςχετίηονται
με τθ διάγνωςθ και
τθν πρόβλεψθ
γενετικϊν αςκενειϊν.
 Αξιολογοφν
δεδομζνα και να
επιλζγουν ανάλογα
με αυτά τθν
κατάλλθλθ μζκοδο
προγεννθτικοφ
ελζγχου.
 Ορίηουν τθ
φαινωμικι ωσ τεχνικι
μελζτθσ του ςυνόλου
των φαινοτφπων ενόσ
οργανιςμοφ κατά τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ζκφραςθ του γενετικοφ
υλικοφ ενόσ οργανιςμοφ.

 Μελζτθ περίπτωςθσ
επιγενετικϊν μθχανιςμϊν.

 Μελζτθ επίδραςθσ βαρζων
μετάλλων ςτθ γονιδιακι
ζκφραςθ.

 Μελζτθ του ιςτορικοφ μιασ
γενετικισ αςκζνειασ με μια
οικογζνεια, καταςκευι
γενεαλογικοφ δζντρου και
διατφπωςθ γενετικισ
ςυμβουλισ.
 Εκπονοφν ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ για τθ
ςθμαςία του προγεννθτικοφ
ελζγχου ςτθ μθτζρα για τον
ζγκαιρο εντοπιςμό αςκενειϊν
ςτο ζμβρυο.

 Επίλυςθ προβλιματοσ:
Μελζτθ πλικουσ φαινοτφπων
για τθν επίλυςθ βιολογικοφ
προβλιματοσ.
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4.6 Φαινωμικι

5.
Μεταβολιςμόσ
5.1
Μεταβολικζσ
διαδικαςίεσ

5.1.1 Οριςμόσ και αρχζσ
(διάςπαςθ –
Βιοςφνκεςθ ουςιϊν,
παραγωγι ενζργειασ).

5.1.2 Μεταβολικά
μονοπάτια με
ςυμμετοχι ενηφμων και
άλλων μορίων –
Ραραγωγι
μεταβολιτϊν.

διαφορετικά ςτάδια
ανάπτυξισ του και
πικανϊν επιδράςεων
(μεταλλαγζσ,
περιβάλλον).
 Αναφζρουν το
παράδειγμα τθσ 3D
φαινοτφπθςθσ και να
το ςυςχετίηουν με τθν
αναγκαιότθτα
ςυγκζντρωςθσ
πλικουσ δεδομζνων
για τθν
ολοκλθρωμζνθ
μελζτθ των
χαρακτθριςτικϊν ενόσ
πλθκυςμοφ.
 Ορίηουν τθν ζννοια
του μεταβολιςμοφ.
 Διακρίνουν
διαδικαςίεσ
βιοςφνκεςθσ και
διάςπαςθσ ουςιϊν.
 Δίνουν
παραδείγματα
αντίςτοιχων
μεταβολικϊν
διεργαςιϊν ςτουσ
οργανιςμοφσ.
 Εφαρμόηουν με
παραδείγματα τθ
μεταφορά ενζργειασ
ςτα κφτταρα μζςω
ςυηευγμζνων
αντιδράςεων
(εξϊκερμεσενδόκερμεσ
αντιδράςεισ).
 Ορίηουν τθν ζννοια
του μεταβολικοφ
μονοπατιοφ.
 Ορίηουν τουσ
μεταβολίτεσ ωσ τα
ενδιάμεςα ι τελικά
προϊόντα του
μεταβολιςμοφ.
 Αναφζρουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά των
μεταβολικϊν
μονοπατιϊν.
 Εξθγοφν τθ
ςυμμετοχι των
ενηφμων και άλλων
μορίων ςτα
μεταβολικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συμμετζχουν ςε
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
βιοςφνκεςθσ και διάςπαςθσ
ουςιϊν (π.χ. αλκοολικι
ηφμωςθ, γαλακτικι ηφμωςθ).

 Δθμιουργοφν ψθφιακό
νοθτικό χάρτθ για επιλεγμζνα
μεταβολικά μονοπάτια ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό.
 Διερευνοφν
ομαδοςυνεργατικά ςε
κατάλλθλθ δραςτθριότθτα
κοινά αλλά και
διαφοροποιθμζνα
μεταβολικά μονοπάτια ςε
διαφορετικά είδθ
μικροοργανιςμϊν.
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5.
Μεταβολιςμόσ
5.1
Μεταβολικζσ
διαδικαςίεσ

5.1.3 Μεταβολίτεσ ωσ
λειτουργικά μόρια:
5.1.3.1 Σε βιοςυνκετικά
μονοπάτια.
5.1.3.2 Σε μονοπάτια
κυτταρικισ
επικοινωνίασ.

μονοπάτια.
 Ορίηουν τισ
αλυςίδεσ
αντιδράςεων (π.χ.
γλυκόλυςθ) και τουσ
κφκλουσ αντιδράςεων
(π.χ. κφκλοσ του
Krebs) με εφαρμογι
παραδειγμάτων.
 Αναγνωρίηουν και
να εξθγοφν τθ
ςθμαςία ελζγχου των
μεταβολικϊν
μονοπατιϊν.
 Αναγνωρίηουν τθν
παρουςία κοινϊν
μεταβολικϊν
μονοπατιϊν
(ςφνκεςθσ και
διάςπαςθσ) ςε όλουσ
τουσ οργανιςμοφσ ωσ
βιοχθμικι ενότθτα
των οργανιςμϊν και
να τθν αξιοποιοφν
ςτθν ερμθνεία τθσ
κοινισ καταγωγισ
τουσ.
 Αναγνωρίηουν τον
ρόλο των
μεταβολιτϊν ςτθ
ςφνκεςθ ουςιϊν.
 Αναγνωρίηουν τον
ρόλο των
μεταβολιτϊν ςτθ
διακυτταρικι
επικοινωνία.
 Εξθγοφν τον ρόλο
των ορμονϊν ςτθν
επικοινωνία μεταξφ
των κυττάρων.
 Ορίηουν τισ ορμόνεσ
ωσ χθμικοφσ
αγγελιαφόρουσ
μθνυμάτων.
 Κατθγοριοποιοφν
τισ ορμόνεσ ςε
πεπτιδικζσ,
ςτεροειδείσ,
προερχόμενεσ από
αμινοξζα και λιπίδια.
 Συςχετίηουν τα
ςυμπτϊματα
ανκρϊπινων
αςκενειϊν (PKU,
αλφιςμόσ,
Parkinson’s)

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρραγματοποιοφν
ςυνκετικζσ εργαςίεσ για:
 Ζλλειψθ ενηφμων ςε
αςκζνειεσ του
μεταβολιςμοφ ςτον
άνκρωπο (PKU, αλφιςμόσ).
 Διερεφνθςθ του ρόλου τθσ
ινςουλίνθσ ςτον
μεταβολιςμό των
υδατανκράκων.
 Διερεφνθςθ του ρόλου τθσ
ντοπαμίνθσ ςτθν
επικοινωνία των νευρϊνων.
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5.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

5.2.1 Φαςματομετρία,
χρωματογραφία,
φαςματοςκοπία.

5.3
Μεταβολωμικι

5.3.1 Ρρόγραμμα
Ανκρϊπινου
Μεταβολϊματοσ –
Μεγάλα δεδομζνα.

αξιοποιϊντασ
βιοχθμικά μονοπάτια.
 Αναφζρουν τθν
αρχι τθσ τεχνικισ τθσ
χρωματογραφίασ.
 Αναφζρουν τισ
εφαρμογζσ των
τεχνικϊν μελζτθσ
ςτον διαχωριςμό, τθν
ταυτοποίθςθ και τον
ποςοτικό
προςδιοριςμό των
μεταβολιτϊν.
 Αναγνωρίηουν τθν
καταλλθλότθτα των
τεχνικϊν αυτϊν για
τθν ταυτόχρονθ
παρακολοφκθςθ
πολλαπλϊν
μεταβολικϊν
παραμζτρων και όχι
μεμονωμζνων
μεταβολιτϊν.
 Ορίηουν τθ
μεταβολωμικι ωσ
ςφνολο ποςοτικϊν
περιγραφϊν όλων
των μικρϊν μορίων
ενόσ βιολογικοφ
δείγματοσ ςτθ
μονάδα του χρόνου
που αυτό εξετάηεται.
 Αναγνωρίηουν τθ
ςυμβολι του
Ρρογράμματοσ
Ανκρϊπινου
Μεταβολϊματοσ ςτθ
δθμιουργία βάςθσ
δεδομζνων.
 Αναγνωρίηουν τον
ρόλο αυτϊν των
βάςεων δεδομζνων
ςτθν ζρευνα και
μελζτθ των
ανκρϊπινων
μεταβολιτϊν.
 Αναφζρουν
εφαρμογζσ των
βάςεων μεταβολικϊν
δεδομζνων για τθν
υγεία του ανκρϊπου.
 Διακρίνουν τθ
ςθμαςία των
μεταβολωμικϊν
αναλφςεων τόςο για
τθν ταυτοποίθςθ όςο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρραγματοποιοφν
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ:
Χρωματογραφίασ,
φαςματομετρίασ με επίςκεψθ
ςε εργαςτιρια.

 Ρραγματοποιοφν
ςυνκετικζσ ομαδικζσ εργαςίεσ
για:
 Εμφάνιςθ τθσ
μεταβολωμικισ ςτο πεδίο
τθσ Βιολογίασ Συςτθμάτων.
 Ρρόγραμμα του
Ανκρϊπινου
Μεταβολϊματοσ.
 Ο ρόλοσ των
μεταβολωμικϊν
αναλφςεων ςε βιολογικά
υγρά για εντοπιςμό
διαταραχϊν ςε
μικροκρεπτικά ςυςτατικά.
 Συςχετιςμόσ των
βιοδεικτϊν με ανκρϊπινεσ
μεταβολικζσ αςκζνειεσ.
 Αξιοποιοφν πθγζσ με
ερευνθτικά δεδομζνα για τισ
ανκρϊπινεσ ςυνικειεσ μζςω
τθσ ανάλυςθσ των
μεταβολιτϊν ςε ανκρϊπινα
λφματα.
 Αξιοποιοφν πθγζσ ζντυπου
ι ψθφιακοφ υλικοφ για τον
ρόλο των μεταβολωμικϊν
αναλφςεων ςτθν
παρακολοφκθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ υγείασ.
 Αξιοποιοφν ψθφιακοφσ
εννοιολογικοφσ χάρτεσ
παραδειγμάτων
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5.3
Μεταβολωμικι

6. Κυτταρικζσ
αλλθλεπιδρά¬
ςεισ
6.1
Επικοινωνία

6.1.1 Κυτταρικι
επικοινωνία.

6.1.2 Κυτταρικι
ςθματοδότθςθ.

και για τον ποςοτικό
προςδιοριςμό των
μεταβολιτϊν ςτουσ
οργανιςμοφσ.
 Συςχετίηουν τισ
πλθροφορίεσ τθσ
γονιδιωματικισ, τθσ
πρωτεωμικισ και τθσ
μεταβολωμικισ με τισ
φυςιολογικζσ
λειτουργίεσ των
οργανιςμϊν.
 Αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ διακυτταρικισ
επικοινωνίασ για τθ
φυςιολογικι
λειτουργία των
κυττάρων και των
ιςτϊν.
 Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία των
μεμβρανικϊν
πρωτεϊνϊν και
γλυκοπρωτεϊνϊν ςτθ
δθμιουργία ιςτϊν.
 Εξθγοφν τθν ανάγκθ
επικοινωνίασ των
κυττάρων με το
περιβάλλον τουσ.
 Αναγνωρίηουν τον
ρόλο των
γλυκοπρωτεϊνϊν και
των γλυκολιπιδίων ωσ
υποδοχζων
μθνυμάτων.
 Ορίηουν τουσ
χαςμοςυνδζςμουσ
και να εξθγοφν τον
ρόλο τουσ.
 Εξθγοφν τθ ςχζςθ
υποδοχζα - προςδζτθ
(εξειδίκευςθ).
 Αναγνωρίηουν τθν
ποικιλομορφία των
υποδοχζων ςτουσ
διαφορετικοφσ
κυτταρικοφσ τφπουσ.
 Διακρίνουν τουσ
υποδοχείσ ςε
διαμεμβρανικοφσ και
ενδοκυτταρικοφσ.
 Συςχετίηουν τθν
ποικιλομορφία των
υποδοχζων με τθ
διαφορικι απόκριςθ
των διαφορετικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ανκρϊπινου μεταβολικοφ
προφίλ.
 Χρθςιμοποιοφν ψθφιακζσ
βάςεισ μεταβολικϊν
δεδομζνων για ςυγκριτικι
μελζτθ οργανιςμϊν.

 Μοντελοποιοφν τισ
κυτταρικζσ μεμβράνεσ με
απλά υλικά για τθ διάκριςθ
των διαφόρων τφπων
μεμβρανικϊν πρωτεϊνϊν.

 Καταςκευάηουν
εννοιολογικό χάρτθ για τα
είδθ και τθ λειτουργία των
υποδοχζων.
 Ρροβλζπουν το
αποτζλεςμα ςε μία βιολογικι
διαδικαςία από τθ διακοπι
τθσ κυτταρικισ
ςθματοδότθςθσ.
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6. Κυτταρικζσ
αλλθλεπιδρά¬
ςεισ
6.1
Επικοινωνία

6.1.3 Χθμικι φφςθ
μθνυμάτων.

6.1.4 Νευρικι ϊςθ.

6.1.5
Νευροδιαβιβαςτζσ,

κυτταρικϊν τφπων ςε
κοινά ερεκίςματα.
 Εξθγοφν τθ
διαφορετικι
απόκριςθ των
κυτταρικϊν τφπων ςε
κοινά χθμικά
ερεκίςματα.
 Ερμθνεφουν τθ
διαφορετικι
ταχφτθτα μετάδοςθσ
ςιματοσ.
 Εξθγοφν τθν
επίδραςθ του
μθνφματοσ ςε
μεταβολικά
μονοπάτια, ζκφραςθ
γονιδίων, ςχιμα
κυττάρου.
 Ρεριγράφουν τουσ
μθχανιςμοφσ
διακοπισ του
ςιματοσ.
 Αναφζρουν
παραδείγματα
ςθματοδοτικϊν
μορίων (ορμόνεσ,
αυξθτικοί
παράγοντεσ,
νευροπεπτίδια).
 Εξθγοφν τθ
μετατροπι του
θλεκτρικοφ ςιματοσ
ςε χθμικό.
 Ερμθνεφουν το
δυναμικό θρεμίασ
χρθςιμοποιϊντασ
τουσ μθχανιςμοφσ
μεταφοράσ ιόντων
διαμζςου τθσ
πλαςματικισ
μεμβράνθσ.
 Εξθγοφν το
δυναμικό ενεργείασ
των νευρϊνων.
 Ορίηουν τθν
ανερζκιςτθ περίοδο.
 Ρροβλζπουν τθν
απόκριςθ των
νευρϊνων ςε
ερεκίςματα ςτθ
διάρκεια τθσ
ανερζκιςτθσ
περιόδου.
 Ορίηουν τουσ
νευροδιαβιβαςτζσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρροςομοιϊνουν τθ
μεταγωγι ςιματοσ με απλά
υλικά κακθμερινισ χριςθσ.

 Καταςκευάηουν μοντζλο
νευρϊνα με υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
 Καταςκευάηουν μοντζλο
νευρικισ ςφναψθσ με υλικά
κακθμερινισ χριςθσ.
 Αξιοποιοφν πθγζσ ζντυπου
ι ψθφιακοφ υλικοφ ςχετικά
με αςκζνειεσ του νευρικοφ
ςυςτιματοσ.

 Συνεργάηονται ςε ομάδεσ
και πραγματοποιοφν
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6. Κυτταρικζσ
αλλθλεπιδρά¬
ςεισ
6.1
Επικοινωνία

ενδορφίνεσ,
εγκεφαλίνεσ.

6.2 Μζκοδοι
ανάλυςθσ

6.2.1 Θλεκτρονικι
μικροςκοπία.

6.3
υνδεωμικι

6.3.1 Απεικόνιςθ και
μελζτθ των
πολφπλοκων
ςυνδζςεων ςτον
εγκζφαλο του
ανκρϊπου και άλλων
οργανιςμϊν- μοντζλων.

 Αναφζρουν
παραδείγματα
νευροδιαβιβαςτϊν.
 Εξθγοφν τον ρόλο
των
νευροδιαβιβαςτϊν
ςτθ μετάδοςθ του
ςιματοσ.
 Κατθγοριοποιοφν
τουσ
νευροδιαβιβαςτζσ
ανάλογα με τθ χθμικι
τουσ ςφςταςθ.
 Διακρίνουν τουσ
νευροδιαβιβαςτζσ ςε
διεγερτικοφσ και
αναςταλτικοφσ.
 Αναφζρουν
πεπτιδικά μόρια
ςθματοδότθςθσ
(εγκεφαλίνεσ,
ενδορφίνεσ).
 Συςχετίηουν τθ
δράςθ των
εγκεφαλινϊν με τθν
ανακοφφιςθ του
πόνου.
 Ρεριγράφουν τθ
ςφναψθ
(προςυναπτικόσ και
μεταςυναπτικόσ
νευρϊνασ, ςυναπτικι
ςχιςμι).
 Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
θλεκτρονικισ
μικροςκοπίασ ςτθ
διατφπωςθ των
μοντζλων που
περιγράφουν τθ δομι
τθσ πλαςματικισ
μεμβράνθσ.
 Αναγνωρίηουν τθν
ανάπτυξθ των
τεχνολογιϊν τθσ
ςυνδεωμικισ ωσ
προςζγγιςθ μελζτθσ
του ςυνόλου των
αλλθλεξαρτιςεων και
αλλθλεπιδράςεων
των κυττάρων του
εγκεφάλου.
 Αναλφουν τθ ςχζςθ
μεταξφ του
ςχεδιαςμοφ
κεραπευτικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

βιβλιογραφικι ζρευνα για
τουσ νευροδιαβιβαςτζσ.
 Ρραγματοποιοφν ομαδικι
εργαςία για τθ δθμιουργία
ενθμερωτικοφ υλικοφ ςχετικά
με τθ ςθμαςία των
ενδοφορφινϊν ςτθν
ανακοφφιςθ του πόνου και
τθν καταςτροφικι επίδραςθ
των ουςιϊν που εκίηουν ςτθν
παραγωγι ενδορφινϊν.

 Ρραγματοποιοφν επίςκεψθ
ςε εργαςτιριο για τθν
εφαρμογι πειραμάτων
ανοςοϊςτοχθμείασ.

 Αξιοποιοφν πθγζσ ζντυπου
ι ψθφιακοφ υλικοφ ςχετικά
με τα νευρωνικά δίκτυα και
τθ λειτουργία του νευρικοφ
ςυςτιματοσ.
 Αξιοποιοφν εικόνεσ ιςτϊν
μετά από επεξεργαςία τουσ
με τεχνικζσ ανοςοϊςτοχθμείασ
για τον ζλεγχο παρουςίασ και
κατανομισ υποδοχζων
νευροδιαβιβαςτϊν.
 Συηθτοφν για τα βιοθκικά
διλιμματα που προκφπτουν
από τθν εφαρμογι γενετικϊν
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6.3
υνδεωμικι

7. Πλθκυςμόσ
7.1 Γενετικι
πλθκυςμϊν

προςεγγίςεων και τθσ
δομισ και των
λειτουργιϊν των
νευρωνικϊν δικτφων.

7.1.1 Βιοποικιλότθτα
(ποικιλότθτα ειδϊν,
οικοςυςτθμάτων,
γενετικι ποικιλότθτα).

 Διακρίνουν και να
περιγράφουν τα
διαφορετικά επίπεδα
μελζτθσ τθσ
βιοποικιλότθτασ.
 Ρροςδιορίηουν τουσ
τρεισ παράγοντεσ τθσ
γενετικισ
ποικιλότθτασ: τισ
μεταλλαγζσ, τθ
φυςικι επιλογι και
τθν απομόνωςθ.
 Ερμθνεφουν τθ
ςυμβολι τθσ
βιοποικιλότθτασ ςτθ
διατιρθςθ τθσ
ιςορροπίασ των
οικοςυςτθμάτων.
 Αξιοποιοφν τον
δείκτθ ποικιλότθτασ
Simpson για τον
υπολογιςμό του
πλοφτου των ειδϊν ςε
ζνα οικοςφςτθμα και
τθ ςθμαςία του ςτθ
διαχείριςθ των
οικοςυςτθμάτων.
 Ρεριγράφουν τα
οφζλθ του ανκρϊπου
από τθ γενετικι
ποικιλότθτα, τθν
ποικιλότθτα των
ειδϊν και των
οικοςυςτθμάτων.
 Αναγνωρίηουν τουσ
παράγοντεσ που
απειλοφν τθ
βιοποικιλότθτα και τισ
επιπτϊςεισ από τθν
απϊλειά τθσ ςτθν
υγεία, τθν ποιότθτα
ηωισ και τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προγνωςτικϊν εξετάςεων ςε
αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ
(νευροεκφυλιςτικά
νοςιματα).
 Επιλφουν ςυγκεκριμζνο
επιςτθμονικό κζμα (π.χ.
διερεφνθςθ τθσ αιτιολογίασ
ςυμπτωμάτων
νευροεκφυλιςτικισ
αςκζνειασ).
 Συηθτοφν για τουσ
οργανιςμοφσ-μοντζλα
(ποντίκι, Drosophila, C.
elegans).
 Συγκρίνουν με τθ χριςθ του
δείκτθ ποικιλότθτασ Simpson
γειτονικά οικοςυςτιματα ι
οικοςυςτιματα διαφορετικϊν
περιοχϊν με παρόμοια
βιομάηα και επιλζγουν μζτρα
διαχείριςθσ.
 Αναλφουν και εξάγουν
ςυμπεράςματα από τθ
μελζτθ περίπτωςθσ
εξελικτικϊν προςαρμογϊν
που οφείλονται ςτον
διαειδικό ανταγωνιςμό με
τουσ ςπίνουσ των νθςιϊν
Γκαλαμπάγκοσ (ςυςχετιςμόσ
τφπου ράμφουσ και είδουσ
τροφισ).
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7. Πλθκυςμόσ
7.1 Γενετικι
πλθκυςμϊν

7.1.2 Ιςορροπία HardyWeinberg,
πλθκυςμιακό μζγεκοσ,
ποικιλότθτα, ςυχνότθτα
γονιδίων.

7.1.3 Δυναμικι
πλθκυςμϊν.

7.1.4 Οι οργανιςμοί ςτο
οικοςφςτθμα – φκμιςθ
πλθκυςμιακοφ
μεγζκουσ –
Ρεριοριςτικόσ
παράγοντασ, Βιολογικόσ
ζλεγχοσ.

οικολογικι
ιςορροπία.
 Αναπτφςςουν
κριτικά κετικι ςτάςθ
για τθ διατιρθςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ.
 Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
αειφόρου διαχείριςθσ
των οικοςυςτθμάτων.
 Ρροςδιορίηουν τι
είναι θ ιςορροπία
Hardy-Weinberg και
να αναφζρουν τισ
προχποκζςεισ
εξαςφάλιςισ τθσ.
 Αξιοποιοφν τθν
εξίςωςθ HardyWeinberg για να
προςδιορίηουν αν θ
γονιδιακι δεξαμενι
ενόσ πλθκυςμοφ
μεταβάλλεται.
 Ρροςδιορίηουν τισ
γονοτυπικζσ
ςυχνότθτεσ για ζναν
γονιδιακό τόπο, όταν
είναι γνωςτι θ
γονιδιακι ςυχνότθτα
ενόσ από τα δφο
αλλθλόμορφά του.
 Αναγνωρίηουν τον
ρυκμό γεννιςεων, τθ
κνθςιμότθτα και τθ
διαςπορά
(μετανάςτευςθ και
αποδθμθτιςμόσ) ωσ
τουσ παράγοντεσ
αλλαγισ μεγζκουσ
ενόσ πλθκυςμοφ και
τθσ γονιδιακισ
δεξαμενισ του.
 Αναγνωρίηουν τουσ
διαφορετικοφσ
τρόπουσ
αλλθλεπίδραςθσ των
πλθκυςμϊν:
διαειδικόσ
ανταγωνιςμόσ,
κιρευςθ,
παραςιτιςμόσ,
ςχζςεισ ςυμβίωςθσ.
 Αναγνωρίηουν τθν
πρακτικι εφαρμογι
αυτϊν των εννοιϊν
ςτον βιολογικό
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 Ρραγματοποιοφν επί
χάρτου δραςτθριότθτα για
τθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ
ιςορροπίασ Hardy-Weinberg.

 Χρθςιμοποιοφν ςτατιςτικά
για τθ μελζτθ τθσ μεταβολισ
των πλθκυςμϊν και τθ
ςυςχετίηουν με αλλαγζσ ςτο
γενετικό τουσ υλικό.

 Αναπτφςςουν
παραδείγματα για
ενδοπαράςιτα,
εκτοπαράςιτα, κοινωνικό
παραςιτιςμό (παραςιτικι
αναπαραγωγι του κοφκου).
 Αναπτφςςουν
παραδείγματα ςυμβιωτικισ
ςχζςθσ φυκϊν και μυκιτων,
αηωτοβακτθρίων και
ψυχανκϊν.
 Αναπτφςςουν
παραδείγματα βιολογικοφ
ελζγχου: κάκτοσ-κάμπια,
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7. Πλθκυςμόσ
7.1 Γενετικι
πλθκυςμϊν

7.2
Μεταγονιδιωματικι

7.2.1 Καταγραφι και
μελζτθ του
γονιδιωματικοφ προφίλ
τθσ φυςιολογικισ
μικροχλωρίδασ ι
πλθκυςμϊν
μικροοργανιςμϊν ςε
οικοςυςτιματα.

8. φγχρονεσ
εφαρμογζσ τθσ
Βιολογίασ ςτθ
βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ
ηωισ
8.1 Γενετικι
μθχανικι

8.1.1 Γενετικι
τροποποίθςθ,
Κλωνοποίθςθ,
Γονιδιακι κεραπεία,
Μοριακά ψαλίδια
(crispr-cas9).

ζλεγχο.
 Συςχετίηουν τον
βιολογικό ζλεγχο με
τθν προςπάκεια
ελάττωςθσ του
πλθκυςμοφ
«ενοχλθτικϊν» ειδϊν,
με τθν ειςαγωγι
πλθκυςμϊν
κθρευτϊν τουσ ι
πλθκυςμϊν που
παραςιτοφν ςε
εκείνουσ.
 Αναγνωρίηουν ότι
το μικροβίωμα κάκε
ανκρϊπου είναι
μοναδικό και
διαφοροποιείται ωσ
προσ τα είδθ των
μικροοργανιςμϊν, τον
πλθκυςμό του κάκε
είδουσ και τθ μεταξφ
τουσ αναλογία.
 Συςχετίηουν τθν
υγεία και τθν
αςκζνεια του
ανκρϊπου όχι μόνο
με τθν ζκφραςθ των
γονιδίων που ο ίδιοσ
φζρει, αλλά και με
τθν ζκφραςθ των
γονιδίων των
μικροοργανιςμϊν
που φιλοξενεί.
 Αναγνωρίηουν τθ
ςυμβολι τθσ
Μεταγονιδιωματικισ
ςτθν ανακάλυψθ του
πλοφτου των
μικροοργανιςμϊν
που δεν μποροφν να
καλλιεργθκοφν,
επειδι διαβιοφν ςε
οικοςυςτιματα με
ακραίεσ ςυνκικεσ
(π.χ. καλάςςια
θφαίςτεια,
κερμοπθγζσ).
 Εξθγοφν τον όρο
«γενετικά
τροποποιθμζνοσ
οργανιςμόσ».
 Διακρίνουν τθ
γενετικι τροποποίθςθ
από τθ μεταλλαγι.
 Αναγνωρίηουν τισ
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παςχαλίτςα-αφίδα.
 Αναλφουν και εξάγουν
ςυμπεράςματα από τθ
μελζτθ περίπτωςθσ
μεταφοράσ πλθκυςμοφ από
μια ιπειρο ςε άλλθ και
πικανά προβλιματα λόγω
ζλλειψθσ αντίςτοιχων
κθρευτϊν και προτείνουν
πικανοφσ τρόπουσ ελζγχου
του πλθκυςμοφ αυτοφ.

 Αναλφουν και εξάγουν
ςυμπεράςματα από τθ
μελζτθ περίπτωςθσ
βακτθρίων που ηουν ςε
κερμοκραςίεσ μεγαλφτερεσ
από 100°C ςε μεγάλα βάκθ
ςτθ κάλαςςα.

 Ρραγματοποιοφν βιοθκικι
ςυηιτθςθ για:
 Τα όρια και τισ προκλιςεισ
τθσ γενετικισ τροποποίθςθσ
οργανιςμϊν.
 Τα διλιμματα τθσ
αναπαραγωγικισ και
κεραπευτικισ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

73 |

Βιολογία Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

8. φγχρονεσ
εφαρμογζσ τθσ
Βιολογίασ ςτθ
βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ
ηωισ
8.1 Γενετικι
μθχανικι

8.2 Εφαρμογζσ
τεχνολογιϊν
omics

8.2.1 Κλινικι διάγνωςθ,
πρόγνωςθ και κεραπεία
αςκενειϊν.

εφαρμογζσ τθσ
βιοτεχνολογίασ ωσ
αποτζλεςμα των
τεχνικϊν τθσ
γενετικισ μθχανικισ.
 Αναφζρουν
εφαρμογζσ τθσ
βιοτεχνολογίασ ςτθν
υγεία, ςτθ γεωργία
ςτθν κτθνοτροφία,
ςτθ βιομθχανία και
ςτο περιβάλλον.
 Αναγνωρίηουν με
χριςθ
παραδειγμάτων τον
ρόλο των
βιοτεχνολογικϊν
εφαρμογϊν για τον
άνκρωπο.
 Ρεριγράφουν τισ
διαδικαςίεσ
παραγωγισ
φαρμακευτικϊν
πρωτεϊνϊν,
μονοκλωνικϊν
αντιςωμάτων,
εμβολίων και
αντιβιοτικϊν με τθ
χριςθ των τεχνικϊν
του
αναςυνδυαςμζνου
DNA.
 Ρεριγράφουν τα
ςτάδια τθσ γονιδιακισ
κεραπείασ
διακρίνοντασ τισ
διαφορετικζσ μορφζσ
τθσ (in vivo, ex vivo).
 Αναφζρουν
περιπτϊςεισ
αςκενειϊν που ζχει
εφαρμοςτεί επιτυχϊσ
θ γονιδιακι
κεραπεία.
 Ρεριγράφουν τισ
νζεσ τεχνικζσ
επεξεργαςίασ
γονιδιϊματοσ των
οργανιςμϊν με τθ
χριςθ νουκλεαςϊν
(«μοριακά
ψαλίδια»/νουκλεάςεσ
ςυςτθμάτων CRISPRCas9, ZFNs, TALENs).
 Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία των τεχνικϊν
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κλωνοποίθςθσ
 Τα θκικϊσ αποδεκτά όρια
τθσ γονιδιακισ κεραπείασ.

 Ρραγματοποιοφν ομαδικι
εργαςία για τθ δθμιουργία
ενθμερωτικοφ υλικοφ για τθ
ςθμαςία του προγεννθτικοφ
ελζγχου με αναφορά ςτισ
γενετικζσ αςκζνειεσ με τθν
υψθλότερθ ςυχνότθτα
εμφάνιςθσ.
 Συνεργάηονται ςε ομάδεσ
για τθν πραγματοποίθςθ
βιβλιογραφικισ ζρευνασ:
«Ειδικζσ εφαρμογζσ τθσ
γενετικισ διάγνωςθσ: Θ
επιλογι ςυμβατοφ αδελφοφ
δότθ».
 Ραρακολουκοφν
ενθμζρωςθ από τθν Εκνικι
Επιτροπι Βιοθκικισ
(οργάνωςθ ςχετικισ
εκδιλωςθσ ςτο ςχολείο) για
ηθτιματα προςταςίασ
ευαίςκθτων προςωπικϊν
δεδομζνων («Θ Βιοθκικι πάει
Σχολείο»).
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8.2 Εφαρμογζσ
τεχνολογιϊν
omics

8.2.2
Φαρμακογονιδιωματικι
(εξατομικευμζνθ
ιατρικι).

επεξεργαςίασ
ανκρϊπινου
γονιδιϊματοσ με
αναφορά ςε
ςυγκεκριμζνεσ
κεραπευτικζσ
εφαρμογζσ τουσ.
 Αναφζρουν
κεραπευτικζσ
εφαρμογζσ με τθ
χριςθ των «μοριακϊν
ψαλιδιϊν»
εςτιάηοντασ ςτον
μοριακό μθχανιςμό
των αςκενειϊν.
 Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ
εξατομικευμζνθσ
κεραπείασ.
 Αναφζρουν ωσ
μζροσ τθσ
διαγνωςτικισ
διαδικαςίασ, πριν τθν
ζναρξθ τθσ
κεραπείασ, τθν
εξζταςθ του
μοριακοφ προφίλ των
ατόμων.
 Συγκρίνουν τθν
εξατομικευμζνθ
κεραπευτικι με τθν
κλαςικι κεραπευτικι
εντοπίηοντασ τα
ςθμεία
διαφοροποίθςισ τθσ.
 Αναγνωρίηουν τθ
φαρμακογονιδιωματικι ωσ ανεπτυγμζνο
πεδίο τθσ
εξατομικευμζνθσ
ιατρικισ, που εξετάηει
τθ ςχζςθ ανάμεςα
ςτισ γενετικζσ
διαφορζσ και ςτθν
ανταπόκριςθ ςτα
φάρμακα.
 Αξιολογοφν τα
αποτελζςματα τθσ
φαρμακογονιδιωματικισ για τθν
κατανόθςθ των
βιολογικϊν
μθχανιςμϊν των
νοςθμάτων.
 Αιτιολογοφν με
παραδείγματα τθ
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 Αξιοποιοφν ψθφιακζσ ι
ζντυπεσ πθγζσ για τθ χριςθ
των βιοδεικτϊν ςε
εξατομικευμζνθ κεραπεία.
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8.2 Εφαρμογζσ
τεχνολογιϊν
omics

8.2.3 Ζλεγχοσ
τοξικότθτασ
φαρμάκων/τροφίμων.

8.2.4 Μελζτεσ ςτισ
επιςτιμεσ διατροφισ.

ςτοχευμζνθ δράςθ
των φαρμάκων ςε
ςυγκεκριμζνα
γενετικά
χαρακτθριςτικά των
νόςων.
 Ορίηουν τθ ζννοια
τθσ δοςοεξαρτϊμενθσ
τοξικότθτασ των
ουςιϊν για τουσ
οργανιςμοφσ.
 Κατανοοφν τουσ
μθχανιςμοφσ δράςθσ
των τοξικϊν ουςιϊν
και τθ δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ των
τοξικϊν μεταβολιτϊν
μιασ ουςίασ με τισ
ομικζσ τεχνικζσ
(χαρτογράφθςθ τθσ
ςφςταςθσ βιολογικϊν
υγρϊν).
 Απαρικμοφν τισ
επιπτϊςεισ
τοξικότθτασ ουςιϊν
ςτα διάφορα ςτάδια
τθσ ανάπτυξθσ των
οργανιςμϊν (DDT,
καλιδομίδθ,
εμβρυοτοξικότθτα,
τερατογζνεςθ).
 Αναφζρουν
παραδείγματα
τοξικότθτασ από τθν
παρουςία ουςιϊν ςτο
περιβάλλον
(ρφπανςθ,
εντομοκτόνα,
φυτοφάρμακα,
οργανικζσ ενϊςεισ).
 Εντοπίηουν τθν
ανάγκθ για νζεσ
ποικιλίεσ φυτϊν
αιτιολογϊντασ τθ
ςυνειςφορά των
ποικιλιϊν αυτϊν ςτθν
αυξανόμενθ ηιτθςθ
τροφίμων ςε
ςυνδυαςμό με τισ
δυςμενείσ επιπτϊςεισ
τθσ κλιματικισ
αλλαγισ.
 Αξιολογοφν τισ
τεχνικζσ βελτίωςθσ
ςυνδυαςτικά με τισ
νζεσ -ομικζσ
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 Αξιοποιοφν πθγζσ για τισ
τοξικζσ ουςίεσ ςτο
περιβάλλον και ςτθν
κακθμερινότθτα.
 Συνεργάηονται ςε ομάδεσ
και πραγματοποιοφν
βιβλιογραφικι ζρευνα για
«Τοξικότθτα ουςιϊν ςτον
άνκρωπο: καλιδομίδθ,
διοξίνεσ, DDT και υδράργυροσ
ςτθ Μιναμάτα».

 Αξιοποιοφν πθγζσ για:
 τθν επιλογι νζων ποικιλιϊν
με χριςθ μοριακϊν δεικτϊν
 τθν Ζξυπνθ Γεωργία και τισ
νζεσ εφαρμογζσ τθσ
ρομποτικισ ςτθ γεωργία
ακριβείασ
 ςυγκριτικζσ μελζτεσ
καρπϊν με μεγάλθ
επιςιτιςτικι αξία.
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τεχνολογίεσ, με
παραδείγματα
ςχετικά με τθ
ςυμβολι τουσ ςτθ
ςφγχρονθ γεωργία.
 Αναγνωρίηουν τθ

διατροφογονιδιωματικι ωσ τον κλάδο
που ςυνδυάηει τθ
γονιδιωματικι με τθν
επιςτιμθ τθσ
διατροφισ με ςκοπό
τθν εξατομικευμζνθ
κάλυψθ των
διατροφικϊν
αναγκϊν.
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