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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Εκπαιδευτικού (1) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Αποστολόπουλος Κ. ΠΕ04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1 ΧΧΧΧΧΧ Α 

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Γονιμοποίηση, κύηση και παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία εγκύου και εμβρύου. 

α) Με την είσοδο της κεφαλής του σπερματοζωαρίου στο ωάριο (γονιμοποίηση) η μεμβράνη που καλύπτει το 

γονιμοποιημένο ωάριο τροποποιείται, εμποδίζοντας την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. Γιατί κατά τη γνώμη 

σου η φύση έχει προνοήσει ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος άλλων σπερματοζωαρίων στο ωάριο; 

β) Τι είναι ο προγεννητικός έλεγχος και πώς γίνεται;  

γ) Θα συνιστούσατε στα ζευγάρια αυτά προγεννητικό έλεγχο;  

i) Γυναίκα ετών 28 είναι έγκυος λίγων εβδομάδων. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγος της είναι φορείς της 

μεσογειακής αναιμίας (Μμ).  

ii) Γυναίκα ετών 44 είναι έγκυος λίγων εβδομάδων. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγος της δεν είναι φορείς 

κάποιας κληρονομικής ασθένειας.  

δ) Πώς επηρεάζουν την υγεία της εγκύου και του εμβρύου: 

     i) To συστηματικό κάπνισμα,                     ii) Η συστηματική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

   iii) Η έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες,    

ε) Σε ποια περίπτωση θα συνιστούσατε εξωσωματική γονιμοποίηση σε ένα ζευγάρι και σε ποια παρένθετη 

μητέρα; 

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Γονιμοποίηση, κύηση, προγεννητικός έλεγχος,  παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, παρένθετη μητέρα. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

Να εξηγήσεις με πληρότητα συγκεκριμένες πλευρές της γονιμοποίησης, της ανάγκης για προγεννητικό έλεγχο , 

των παραγόντων που επηρεάζουν βλαπτικά την υγεία εγκύου και του εμβρύου, καθώς και της υπογονιμότητας.  

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 12. Αναπαραγωγή – Ανάπτυξη. 



 

2 
 

 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

α) Να μπορούν να αξιολογούν πότε ένα ζευγάρι χρειάζεται προγεννητικό έλεγχο. 

β) Να περιγράφουν την επίδραση μιας σειράς παραγόντων στην υγεία της εγκύου και του εμβρύου.  

γ) Να υιοθετήσουν αρνητική στάση απέναντι σε παράγοντες που είναι επιβλαβείς κατά την εγκυμοσύνη. 

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Βιβλιογραφία: 

1. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος  

2. Αλεπόρου-Μαρίνου, Β. κ.ά. (2016). Βιολογία Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού θετικών Σπουδών. Αθήνα: ΙΤΥΕ 

Διόφαντος. 

3. Smith, T. (1993). Μεγάλος Ιατρικός Οδηγός. Αθήνα: Εκδ. Γιαλλέλη. 

4. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (). Εγκυμοσύνη και ιονίζουσες ακτινοβολίες. Διαθέσιμο στο: 

https://eeae.gr/attachments/article/5430/egkimosini_aktinovolia.pdf 

5. Λουκοπούλου, Α. κ.ά. (2010). Κάπνισμα και κύηση. Πνεύμων, 23 (2 [Απρίλιος – Ιούνιος]), σ. 153-167. 

6. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (χ.χ.). Αλκοόλ και εγκυμοσύνη. Διαθέσιμο στο: 

http://www.hsog.gr/files/alkool.pdf 

 

  

https://eeae.gr/attachments/article/5430/egkimosini_aktinovolia.pdf
http://www.hsog.gr/files/alkool.pdf
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Εκπαιδευτικού (2) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Τζερεφός Κ. ΠΕ 04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

Α 

1   

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Ερυθροκύτταρα  Αναιμίες: είδη, αίτια και τρόποι θεραπείας ή αντιμετώπισής τους 

α. Όταν υπάρχει μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων ή όταν τα ερυθροκύτταρα δεν έχουν αρκετή  αιμοσφαιρίνη,   

     τότε το άτομο πάσχει από αναιμία. 

     Γιατί τα άτομα που πάσχουν από αναιμία παρουσιάζουν αίσθημα κούρασης και ατονίας; 

β. Η Δανάη και ο Ορέστης πάσχουν από κάποιο είδος αναιμίας. 

    ι. Για την αντιμετώπιση της αναιμίας του στον Ορέστη χορηγείται βιταμίνη Β12. 

       Πού οφείλεται η αναιμία του Ορέστη; Η χορήγηση της βιταμίνης γίνεται, κατά τη γνώμη σου, με τη μορφή    

       χαπιών από το στόμα ή με τη μορφή ένεσης; 

    ιι. Στη Δανάη ο γιατρός της συνέστησε διαιτολόγιο με τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Πώς σχετίζεται ο σίδηρος με    

        την αναιμία της Δανάης; Να αναφέρεις επτά τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Είναι πιθανό η Δανάη να  

        κληρονομήσει στους απογόνους της την αναιμία της; 

 γ. Τα αίτια της αναιμίας της Νεφέλης και του Ιάσονα εντοπίζονται στο γενετικό υλικό τους.  

      ι. Για την αντιμετώπιση της αναιμίας της η Νεφέλη κάνει συχνά μετάγγιση αίματος. 

         Από ποιο είδος αναιμίας πάσχει και σε ποιο συστατικό του αίματός της έχει πρόβλημα η Νεφέλη; 

      ιι. Από ποιο είδος αναιμίας πάσχει ο Ιάσονας, πού οφείλεται η ονομασία του και ποιο πρόβλημα του προκαλεί; 

      ιιι. Όπως ίσως θυμάσαι, τα γονίδια που ελέγχουν το ίδιο γνώρισμα ονομάζονται αλληλόμορφα. Οι αναιμίες της  

            Νεφέλης και του Ιάσονα οφείλονται σε ένα παθολογικό γονίδιο. Φορέας κάποιας από τις αναιμίες αυτές 

            χαρακτηρίζεται το άτομο που ενώ έχει το παθολογικό γονίδιο, δεν πάσχει επειδή έχει και το φυσιολογικό  

            αλληλόμορφό του, του οποίου η δράση επικρατεί της δράσης του παθολογικού. 

            Από γονείς που και οι δύο είναι φορείς της αναιμίας της Νεφέλης, ποιες είναι οι πιθανότητες να γεννηθεί  

            παιδί που πάσχει; 

            Σε κάποιες χώρες εμφανίζεται αυξημένος αριθμός φορέων των αναιμιών αυτών. Να αναζητήσεις  

            πληροφορίες που ερμηνεύουν το φαινόμενο αυτό. 

δ. Ποιο/α  είδος/η  αναιμίας θεραπεύεται/ονται ; 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
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Ερυθροκύτταρα, αιμοσφαιρίνη, είδη αναιμίας, σίδηρος, βιταμίνη Β12, γενετικό υλικό, αλληλόμορφα γονίδια, 

φορέας αναιμίας, κληρονομικότητα. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

Να αναγνωρίζεις τα διάφορα είδη αναιμίας, τα αίτιά τους, τα προβλήματα που προκαλούν και τους τρόπους 

θεραπείας ή αντιμετώπισής τους. 

Να ανακαλέσεις από τη μνήμη σου βασικές πληροφορίες για το γενετικό υλικό και την κληρονομικότητα και να 

υπολογίζεις τις πιθανότητες κληρονόμησης ορισμένων ειδών αναιμίας. 

Να διαπιστώσεις ότι ένα παθολογικό γονίδιο μπορεί σε ορισμένες  συνθήκες να έχει θετικές συνέπειες στα άτομα 

που το έχουν. 

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 3. Κυκλοφορικό Σύστημα/Αναιμίες 

 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

α. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη αναιμίας. 

β. Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα εντοπίζοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες την διαφόρων   

     μορφών αναιμίας όσον αφορά τα αίτιά τους, τις συνέπειές τους, το ρόλο γενετικού υλικού και  

     περιβάλλοντος και το αν κληρονομούνται ή όχι. 

γ. Να προϊδεαστούν για τη δράση της φυσικής επιλογής.   

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Βιβλιογραφία: 

1. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος  

2. Αλεπόρου-Μαρίνου, Β. κ.ά. (2016) Βιολογία Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών. Αθήνα: ΙΤΥΕ 

Διόφαντος  
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3) 

στη Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Τσολάκης Γ. ΠΕ04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1 ΧΧΧΧΧΧ Α 

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Συναισθησία: ένα νευρο-ανέκδοτο; 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προτεινόμενα δύο αποσπάσματα, να πραγματευτείτε τα τέσσερα (4) ζητήματα 
που ακολουθούν: 
 

Απίστευτα κι όμως ιατρικά. 
Ναι υπάρχουν ασθένειες που μοιάζουν με ανέκδοτα. Δεν είναι όμως! Ο κατάλογος των αξιοπερίεργων 
συμπτωμάτων και ασθενειών δείχνει ατέλειωτος. Κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σπάνια, άλλα 
είναι ασυνήθιστα συχνά. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εν πολλοίς παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό. 
Δημοσιεύθηκαν, όμως, σε ιατρικές επιθεωρήσεις ή έγιναν παγκόσμιο θέμα στο πρόσφατο παρελθόν. Ένα από 
αυτά είναι η συναισθησία: 
Συναισθησία. Είναι η νευρολογική «ανάμειξη» των αισθήσεων, κατά την οποία η διέγερση μίας αίσθησης (λ.χ. της 
ακοής) οδηγεί σε αυτόματες, ακούσιες αντιδράσεις σε μία διαφορετική αίσθηση. Συνήθως η διαφορετική αίσθηση 
είναι η όραση (λ.χ. οι πάσχοντες βλέπουν χρώματα) ή η γεύση (λ.χ. ο ασθενής νοιώθει στο στόμα του μία γεύση). 
Άρχισε να αποτελεί αντικείμενο επισταμένων μελετών στα τέλη του 19ου αιώνα και πλέον είναι γνωστό ότι 
σχετίζεται με διαφοροποιήσεις στην ενεργοποίηση του εγκεφάλου. Υπολογίζεται ότι το 4% των ενηλίκων πάσχουν 
από συναισθησία, η οποία είναι 8 φορές συχνότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Η διαταραχή είναι 
επίσης συχνότερη στους αριστερόχειρες, Μία από τις σπάνιες μορφές συναισθησίας είναι αυτή που εκδηλώνεται 
έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην ιατρική βιβλιογραφία είναι δημοσιευμένες ελάχιστες περιπτώσεις. Η μία 
αφορά έναν 46χρονο από τον Καναδά, ο οποίος έπαθε εγκεφαλικό το 2007 και έκτοτε όποτε ακούει τραγούδια 
από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ βλέπει μπλε λάμψεις, και η δεύτερη μία 36χρονη Αμερικανίδα η οποία 
«μυρμηγκιάζει» σε όλο της το σώμα όποτε ακούει ορισμένους ήχους. Μάλιστα ο καναδός ασθενής έχει εκδηλώσει 
και ασίγαστη λαχτάρα για τα βατόμουρα «επειδή έχουν μία συγκεκριμένη μπλε…γεύση», όπως είχε πει στους 
γιατρούς του νοσοκομείου St. Michael στο Τορόντο που δημοσιοποίησαν την περίπτωσή του πέρυσι το καλοκαίρι. 

[Μερικώς τροποποιημένο απόσπασμα από άρθρο της Ρούλας Τσουλέα στο ένθετο Weekend|Ψυχή και Σώμα της εφημερίδας 
ΤΑ ΝΕΑ, σελ. 18-19, Σαββατοκύριακο 12-13 Απριλίου 2014] 
Χρωματισμένες λέξεις 
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Ο τίτλος του μυθιστορήματος του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, Άντα, κρύβει έναν μυστικό συμβολισμό. Ο Ναμπόκοφ 
έπασχε από συναισθησία, δηλαδή όταν κοιτούσε απλά γράμματα του αλφαβήτου, έβλεπε χρώματα. 
Συγκεκριμένα, έβλεπε το γράμμα Α ως κίτρινο και το D ως μαύρο. Ο Ναμπόκοφ ήταν επίσης ακούραστος 
μελετητής των λεπιδοπτέρων, και η ακολουθία κίτρινο-μαύρο-κίτρινο που έβλεπε στη λέξη ADA αποτελούσε για 
αυτόν μία σύνδεση με την εξαιρετικά όμορφη, κιτρινόμαυρη πεταλούδα του είδους μαχάων. … Η μητέρα του 
Ναμπόκοφ, η Έλενα, ήταν παρομοίως συναισθητική, όπως και ο γιος του, ο Ντιμίτρι. Στην περίπτωση της Έλενας, 
όμως, τα χρώματα διεγείρονταν όχι μόνο από λέξεις αλλά και από μουσικούς ήχους, μία ένδειξη ότι η 
κληρονομική συναισθησία μπορεί να αλλάξει μορφή από γενιά σε γενιά.   
[Μερικώς τροποποιημένο απόσπασμα από το βιβλίο Στο λαβύρινθο του μυαλού. 21 διαδρομές στα μονοπάτια 
του ανθρώπινου εγκεφάλου του Michael Corballis, σε μετάφραση Θεοδώρας Πασαχίδου, Εκδόσεις Αιώρα, 1η 
έκδοση, Σεπτέμβριος 2013, ISBN 978-960-7872-98-2] 

Ζήτημα 1ο  
Μπορείτε να προβλέψετε και να αναφέρετε ποιες περιοχές του εγκεφάλου συμμετέχουν στη συναισθησία; 

Ζήτημα 2ο   
Μήπως οι αυτόματες, ακούσιες αντιδράσεις σε μία διαφορετική αίσθηση στην περίπτωση της συναισθησίας 
υποδηλώνουν δράση κάποιων αντανακλαστικών; Να αναπτύξετε την άποψή σας αιτιολογώντας την.  

Ζήτημα 3ο   
Κάποιος νευροεπιστήμονας αποφάσισε να ξεκινήσει τη μελέτη της συναισθησίας πειραματικά. Επιδιώκει, λοιπόν, 
να δημιουργήσει στο εργαστήριο «συναισθητικούς» ποντικούς και αρουραίους, αφού τα συγκεκριμένα θηλαστικά 
προσφέρονται ιδανικά για πειράματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ειδικότερα, 
προγραμματίζει να επέμβει χειρουργικά στον εγκέφαλο ζώων, προκειμένου να «αποσυνδέσει» αρχικά την 
αισθητική οδό της ακοής από την ειδική για την ακοή εγκεφαλική περιοχή, και κατόπιν να την «συνδέσει» με την 
περιοχή που είναι αφιερωμένη στην επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων. Τα χειρουργημένα πειραματόζωα με 
τέτοιο διαφορετικό εγκέφαλο, τι συμπεριφορά αναμένετε να δείχνουν; Κρίνετε πως θα συμβάλουν στην 
προσπάθεια του νευροεπιστήμονα να προσεγγίσει τον άγνωστο μηχανισμό της συναισθησίας; 

Ζήτημα 4ο 
Άλλος νευροεπιστήμονας ενδιαφέρεται για την κληρονομική βάση της συναισθησίας. Σκέφτεται να διερευνήσει τη 
συναισθησία σε διδύμους, και μάλιστα αναζητά δίδυμα αδέλφια που μόνο το ένα από τα δύο είναι 
αποδεδειγμένα συναισθητικό. Για ποιον λόγο αναζητά τέτοια δίδυμα αδέλφια; Επίσης, ποιος τύπος διδύμων, τα 
διζυγωτικά ή τα μονοζυγωτικά, και γιατί,  πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος για τη μελέτη του;   
 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Συναισθησία, εγκέφαλος, λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου, αισθήσεις, αντανακλαστικό, ερεθίσματα, 

μονοζυγωτικοί/διζυγωτικοί δίδυμοι. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

Για να αναπτύξεις και να συνθέσεις επαρκείς, πειστικές απαντήσεις στα ζητήματα αυτά, απαιτείται: 

 Να επιλέξεις και να διαχειριστείς κάποιες ποιοτικές πληροφορίες (εδώ δεν παρέχονται καθόλου ποσοτικά 
δεδομένα) μέσα από εύκολα, εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα. 

 Να επιχειρηματολογήσεις χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους επιστημονικούς όρους. 

 Να καταφύγεις σε ορισμένες συνιστώσες της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, υπόθεση, ερμηνεία 
παρατηρήσεων, πρώτα συμπεράσματα, ενώ ένας σχεδιασμός πειράματος σου δίδεται σε αδρές γραμμές 
έτοιμος εκ των προτέρων και απλώς σου ζητείται να το αξιολογήσεις). 

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 9ο, Νευρικό σύστημα. 

Κεφάλαιο 12ο, Αναπαραγωγή – Ανάπτυξη. 
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1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Να συσχετίσει κάποιο φαινόμενο ή πρόβλημα-κατάσταση (εδώ τα συμπτώματα της συναισθησίας) από την 

καθημερινή ζωή με τις λειτουργίες βιολογικών δομών [Ζήτημα 1ο σχετικά με τις συμμετέχουσες εγκεφαλικές 

περιοχές]. 

 Να εξαγάγει συμπεράσματα, κατόπιν αιτιολόγησης, σχετικά με μια κατάσταση κατά τη διερευνητική 
προσπάθειά του να αποσυνδέσει-διαφοροποιήσει έτοιμες πληροφορίες-δεδομένα από γνωστικά εφόδια 
συναφούς περιεχομένου [Ζήτημα 2ο περί αντανακλαστικού τόξου]. 

 Να αναλύσει μια υπόθεση εργασίας αξιολογώντας έναν πειραματικό σχεδιασμό (πρόβλεψη έκβασης) και τον 
επιδιωκόμενο μέσω αυτού επιστημονικό στόχο [Ζήτημα 3ο]. 

 Να αντιμετωπίσει τη φύση μιας πραγματικής κατάστασης (συναισθησία) με εναλλακτική υπόθεση εργασίας 
διερευνώντας μια διαφορετική πτυχή αυτής της κατάστασης [Ζήτημα 4ο: είναι κληρονομική η συναισθησία, 
και πώς θα προσεγγιστεί επιστημονικά το ζήτημα αυτό;]. Έμμεσα έτσι επιδιώκει να προσδιορίσει κάποιον 
παράγοντα από όσους επηρεάζουν το υπό διερεύνηση φαινόμενο. 

 Να διατυπώσει αιτιολογημένα συμπεράσματα στηριζόμενος στην αξιοποίηση γνωστικών εφοδίων που 
ανήκουν σε διαφορετικά κεφάλαια της ύλης (τα συγκεκριμένα ζητήματα εκπορεύονται από το περιεχόμενο 
των κεφ. 9ο και 12ο). 

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Βιβλιογραφία: 

1. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.  

2. Οι προαναφερθείσες πηγές των αποσπασμάτων που παρατίθενται παραπάνω στην πλήρη έκτασή τους. 

 

 

  



 

8 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4) 

στη Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Τσολάκης Γ. ΠΕ04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1 ΧΧΧΧΧΧ Α1 

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Κύτταρα – Ιστοί – Όργανα του αύριο! 
 

Στο ένθετο στο τέλος του θέματος της Δ.Ε., μπορείτε να διαβάσετε δημοσίευμα (στην εφημερίδαΤα Νέα) σχετικά 
με τις ερευνητικές προσπάθειες να κατασκευάζονται στο μέλλον μέσω «βιοεκτυπωτών» τεχνητοί ιστοί και τεχνητά 
όργανα κατά παραγγελία όποιου ασθενούς έχει ανάγκη μοσχεύματος. Να επεξεργαστείτε τα ακόλουθα ζητήματα 
τεκμηριωμένα: 

Ι. Αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι «βιοεκτυπώθηκε» τεχνητός χόνδρινος ιστός (χόνδρος) από ιστούς ασθενών που 
είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση γονάτου. Ποια σχέση πιστεύετε ότι έχει ο 
συγκεκριμένος τύπος ιστού ειδικά με το γόνατο; 

ΙΙ. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την «βιοεκτύπωση» και να συνθέσετε μια 
σύντομη ηλεκτρονική παρουσίασή τους με εισαγωγικό, ενημερωτικό χαρακτήρα για τους συμμαθητές σας.  

ΙΙΙ. Έχοντας κατά νου τον ορισμό του οργάνου, ποια/ποιες δυσκολί-α/-ες φαντάζεστε ότι αντιμετωπίζουν όσοι 
ερευνητές καταπιάνονται με την κατασκευή τεχνητών οργάνων; [ Σκεφτείτε: μήπως με την τρέχουσα τεχνολογία 
είναι ευκολότερη η «βιοεκτύπωση» ιστών;]  

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

«Βιοεκτύπωση», ανταλλακτικά όργανα, ιστοί, κύτταρα, μοσχεύματα, τρισδιάστατοι εκτυπωτές.  

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

 Να διαχειριστείς πληροφορίες μέσα από εύκολα, εκλαϊκευμένα επιστημονικά κείμενα (άρθρα από τον 
έγκριτο έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο) που αναφέρονται σε θέμα το οποίο σίγουρα θα απασχολεί την 
κοινωνία μελλοντικά. 

 Να επιχειρηματολογήσεις & να τεκμηριώσεις χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους επιστημονικούς όρους 
[Ζήτημα Ι και ΙΙΙ]. 
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 Να συνθέσεις και να εκθέσεις τη δική σου παρουσίαση με εκλαϊκευμένο περιεχόμενο σαν άλλος 
δημοσιογράφος για τους συμμαθητές σου. [Ζήτημα ΙΙ] 

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο, Από το κύτταρο στον οργανισμό. 

 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
o Μια πρώτη γνωριμία με όρους όπως η «βιοεκτύπωση», οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, τα «ανταλλακτικά 

όργανα». 

o Να κατανοήσει ο μαθητής τον λόγο για τον οποίο θα είναι κανόνας για τη μελλοντική ιατρική, όντας 

«κομμένη και ραμμένη» στη παθοφυσιολογία του εκάστοτε ασθενούς, να αναζητά και να αξιοποιεί 

κύτταρα και ιστούς από τον ίδιο τον ασθενή.  

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

 

Βιβλιογραφία: 

1. Παρακαλώ τυπώστε μου μια… καρδιά, Επιμέλεια: Στ. Κρίκκης, Εύη Ελευθεριάδου, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 

(Σαββατοκύριακο 24-25 Αυγούστου 2013), σελ. 61. [Παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες] 

2. Προτείνονται περισσότερες πηγές στο: http://blogs.sch.gr/geortsolbio/2015/10/18/bioprinting71/ 

3. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.  

4. Το ένθετο που ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.sch.gr/geortsolbio/2015/10/18/bioprinting71/
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Παρακαλώ τυπώστε μου μια... καρδιά 

Ο δρ. Ντάριλ Λίμα που διευθύνει ένα ερευνητικό εργαστήριο 
ορθοπεδικής στην Κλινική Σκριπς στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας 
πειραματίζεται με έναν βιοεκτυπωτή που δημιούργησε και κατασκευάζει 
χόνδρους από ζωντανούς ιστούς 

 

 

Τρισδιάστατοι εκτυπωτές οργάνων για μεταμόσχευση θα φέρουν την επανάσταση στον κόσμο της 

ιατρικής. 

Κάποια μέρα η τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών ίσως φέρει 

επανάσταση στον κόσμο στης ιατρικής, καθώς θα υπάρχει, όπως 

προβλέπουν αρκετοί ειδικοί, η δυνατότητα κατασκευής και 

μεταμόσχευσης ζωτικών οργάνων όπως η καρδιά και το συκώτι. 

 Τα όργανα που θα τυπώνονται από τους εκτυπωτές θα έχουν ακριβώς τις 

προδιαγραφές που πρέπει ώστε να μην απορρίπτονται από τον 

οργανισμό των ασθενών μετά τις μεταμοσχεύσεις. 

 Αυτή η μέρα μπορεί να είναι κάπως μακρινή, ήδη όμως στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού ορισμένοι επιστήμονες αξιοποιούν τους 

τρισδιάστατους εκτυπωτές για να δημιουργήσουν ζωντανούς ιστούς. 

 Ο δρ Ντάριλ Λίμα που διευθύνει ένα ερευνητικό εργαστήριο 

ορθοπεδικής στην Κλινική Σκριπς στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας έχει 

κατασκευάσει έναν βιοτεχνητό χόνδρο από ιστό αγελάδας. 

 Όπως γράφουν οι «New York Times»,  αυτό το πέτυχε κάνοντας τις 

κατάλληλες μετατροπές σε έναν παλιό εκτυπωτή με μελάνι. Ο εκτυπωτής 

στο εργαστήριό του τώρα, αντί για μελάνι, εναποθέτει λεπτές στρώσεις 

ενός τζελ που περιέχει ζωντανά κύτταρα, τη μία πάνω στην άλλη. Εχει 

δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο και έναν χόνδρο με ιστούς που 

απομόνωσε από ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργική 

επέμβαση για την αποκατάσταση γονάτου. 

Βέβαια, για να αξιοποιηθούν τέτοια βιολογικά μέρη σε ευρεία κλίμακα, 

χρειάζεται να κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι, καθώς απαιτούνται 

εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές και κλινικές δοκιμές. 

 Ο δρ Ντ. Λίμα φιλοδοξεί πως κάποια στιγμή θα μπορεί να έχει στο 

εργαστήριό του έναν ειδικό χώρο όπου θα τυπώνει μοσχεύματα με 

εξατομικευμένες προδιαγραφές για να τα μεταμοσχεύει σε ασθενείς. 
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 Η τεχνολογία τρισδιάστατων εκτυπωτών έχει γνωρίσει θεαματική αποδοχή τα τελευταία χρόνια. Πολλοί 

άνθρωποι και βιομηχανίες τους χρησιμοποιούν για να δημιουργούν αντικείμενα καθημερινής χρήσης ή πιο 

εξεζητημένα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική. 

 Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει αφήσει αδιάφορο τον κόσμο της ιατρικής. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, που 

στη συγκεκριμένη περίπτωση λέγονται βιοεκτυπωτές, δεν χρησιμοποιούν ρευστό πλαστικό υλικό ή σκόνη για να 

δημιουργούν με αλλεπάλληλες στρώσεις τα διάφορα αντικείμενα. 

 Χρησιμοποιούν ζωντανά κύτταρα για να φτιάξουν ιστούς. Σε πολλά εργαστήρια ανά τον κόσμο έγιναν ήδη πολλά 

πειράματα για να διαπιστωθεί αν είναι εφικτό τα διάφορα κύτταρα να διοχετευθούν μέσα από την κεφαλή ενός 

εκτυπωτή χωρίς να νεκρωθούν. Διαπιστώθηκε πως στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτό και μάλιστα οι 

ερευνητές προχώρησαν στη δοκιμαστική κατασκευή χόνδρων, οστών, δέρματος, αιμοφόρων αγγείων, ή μικρών 

τμημάτων συκωτιού. 

 Με βιοεκτυπωτές ορισμένοι ερευνητές έχουν κατασκευάσει καλούπια - ομοιώματα διαφόρων οργάνων του 

σώματος, από πλαστικό ή άλλα υλικά, με σκοπό να τα περιβάλουν με ζωντανά  κύτταρα και έτσι να τα 

μετατρέψουν σε ιδανικά μοσχεύματα. 

☛ Η κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές είναι να διατηρήσουν ζωντανούς τους ιστούς που 

δημιουργούν με επάλληλες στρώσεις κυττάρων οι βιοεκτυπωτές 
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5) 

στη Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Τσολάκης Γ. ΠΕ04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1 ΧΧΧΧΧΧ Α 

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Κολλαγόνο παντού; (!) 

Σε άλλες εποχές, η διαβόητη ασθένεια σκορβούτο (scurvy) ήταν ο φόβος και ο τρόμος ειδικά των ναυτικών & των 

πειρατών κατά τα μακροχρόνια ταξίδια τους· οι πρώτες σαφείς 

περιγραφές για το σκορβούτο καταχωρίστηκαν στα αρχεία των 

Σταυροφοριών, αν και είναι γνωστές παλαιότερες αναφορές σε αρχαία 

κείμενα διαφόρων λαών (π.χ. αφιερωμένα στα κατάλληλα 

αντισκορβουτικά βότανα). Η συγκεκριμένη ασθένεια χαρακτηρίζεται από 

την απώλεια κολλαγόνου, και προκαλείται από την έλλειψη της βιταμίνης 

C (υποβιταμίνωση C) εξαιτίας ανεπαρκούς πρόσληψής της· πρόκειται, 

λοιπόν, για μια διαταραχή της θρέψης του ανθρώπου. Μεταξύ των 

συμπτωμάτων του σκορβούτου περιλαμβάνονται: πρησμένα ούλα που 

ματώνουν εύκολα, χαλάρωση δοντιών που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη 

απομάκρυνση από τη θέση τους, αργή επούλωση των πληγών, εύθραυστα 

αιμοφόρα αγγεία, υποδόρια αιματώματα (δηλ. «μελανιές» στο δέρμα 

εξαιτίας της εντοπισμένης συλλογής αίματος έξω από τα αγγεία, κάτω από 

την επιδερμίδα), αιμορραγίες των εσωτερικών οργάνων, πόνος και 

δυσκαμψία των αρθρώσεων και των κάτω άκρων. Με δεδομένο ότι χωρίς 

τη βιταμίνη C τα ινίδια του κολλαγόνου διαλύονται και δεν 

δημιουργούνται νέα: 

1. Να αναπτύξετε μια σύντομη μονογραφία του κολλαγόνου υπό τη 
μορφή ηλεκτρονικής παρουσίασης (σχετικά με: τη δομή του μορίου, τις μορφές του, τη σημασία της 
πρωτεΐνης αυτής για τον άνθρωπο). 
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2. Μπορείτε να συσχετίσετε κάποια από τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν με την απώλεια του 
κολλαγόνου; 

3. Να εξετάσετε το κατά πόσο θα ανακουφιζόταν κάποιο σκορβουτικό άτομο με το πολυδιαφημιζόμενο τα 
τελευταία χρόνια, πόσιμο κολλαγόνο του εμπορίου.  

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Σκορβούτο, κολλαγόνο, βιταμίνη C, αιμορραγίες, επούλωση πληγών, αρθρώσεις.  

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

 Να αποθησαυρίσεις έγκυρες πληροφορίες για το κολλαγόνο, και να τις ταξινομήσεις σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στο Ζήτημα Ι. 

 Έχοντας συλλέξει διάφορα στοιχεία για το κολλαγόνο, να τα αξιοποιήσεις σε μια διερευνητική 
προσπάθεια να συνδέσεις τα σκορβουτικά συμπτώματα με το ίδιο το κολλαγόνο. [Ζήτημα ΙΙ] 

 Μήπως οι εμπορικές διαφημίσεις ενίοτε υπερβάλλουν με όσα υπόσχονται; Ιδού το πόσιμο κολλαγόνο 
προς διαλεύκανση. [Ζήτημα ΙΙΙ] 

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 1ο, Από το κύτταρο στον οργανισμό. 

Κεφάλαιο 3ο, Κυκλοφορικό σύστημα. 

 

1.4 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Μια εμβάθυνση στο κολλαγόνο. 

 Να συσχετίσει τη συμπτωματολογία με το αίτιο μιας νόσου. Πρόκειται για μια πρόγευση από την 

παθοφυσιολογία για τον μαθητή, και φυσικά για μια αδρή επαφή του με τον ιατρικό τρόπο σκέψης. 

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Βιβλιογραφία: 
1. Στοιχεία για το σκορβούτο στο λήμμα Βιταμίνη C της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Larousse-Britannica, τόμος 14, 

σελ. 385-386 (1984). 

2. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Εκπαιδευτικού (6) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Χατζάτογλου Γ. ΠΕ04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1 ΧΧΧΧΧΧ Α 

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Βαλβίδες καρδιάς- Μικρή και Μεγάλη Κυκλοφορία 

Α) Το αίμα εισέρχεται στον δεξιό κόλπο στο τέλος της μεγάλης κυκλοφορίας. Περιγράψτε την πορεία του μέχρι την 

αορτή. 

Β) Στην καρδιά υπάρχουν δύο ομάδες βαλβίδων. Πού βρίσκονται αυτές και ποια η χρησιμότητα τους. Σε ποιο άλλο 

μέρος της καρδιάς θα «έπρεπε» να υπάρχει άλλο ένα ζευγάρι βαλβίδων και γιατί; 

Γ) Σε ποιες αρτηρίες και φλέβες είναι οξυγονωμένο το αίμα και σε ποιες μη οξυγονωμένο (με μεγάλη ποσότητα 

διοξειδίου του άνθρακα); 

Δ) Περιγράψτε την κυκλοφορία του ήπατος (συκώτι). Ποιος είναι ο ρόλος της υπατικής αρτηρίας και της πυλαίας 

φλέβας; Γιατί η δεύτερη ονομάζεται φλέβα και όχι αρτηρία, αφού διοχετεύει αίμα στο συκώτι 

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κόλπος- κοιλία, αρτηρίες- φλέβες, βαλβίδες, οξυγόνο- διοξείδιο του άνθρακα, ήπαρ. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

Να εξηγήσεις την δομή και την κυκλοφορία του αίματος μέσα και γύρω από την καρδιά και στο συκώτι.  

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 3o:  Κυκλοφορικό Σύστημα. 

 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ικανότητα επεξήγησης και παρουσίασης των παρακάτω: 

Α) Δομή και λειτουργία της καρδιάς. 

Β) Σημασία του συντονισμού των διάφορων τμημάτων της καρδιάς και την ίδια ζωή του ατόμου. 

Γ) Αιμάτωσης του ήπατος. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Βιβλιογραφία: 
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7. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος  

8. Αρδίττης Η. κ.ά. (2010) . Βιολογία Β’ Λυκείου Επιλογής. 

9. Άτλας Ανατομίας -TREVOR WESTON 

10. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ανθρώπινου Σώματος -David Burnie 

11.  Άτλας του Σώματος -Στιβ Πάρκερ  
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Εκπαιδευτικού (7) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Χατζάτογλου Γ. ΠΕ04 ΙΙ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1 ΧΧΧΧΧΧ Α 

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ:  Αντανακλαστικό Τόξο- Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 

Α) Περιγράψτε με δικά σας λόγια την έννοια του αντανακλαστικού. 

Β) 1. Τι είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα; 

      2. Τι είναι τα γάγγλια; 

      3. Τι είναι νευροδιαβιβαστές; 

      4. Πώς δημιουργείται η νευρική ώση; 

Γ) Χρησιμοποιώντας τις τέσσερις προηγούμενες έννοιες, περιγράψτε το αντανακλαστικό τόξο που θα 

δημιουργηθεί, αν το καλοκαίρι, ενώ περπατάτε στην αμμουδιά ξυπόλητοι, πατήσετε ένα αναμμένο αποτσίγαρο.  

 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Νεύρα, νευρική ίνα, αντλίες ιόντων καλίου- νατρίου, νευροδιαβιβαστές, γάγγλια 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

Να κατανοήσεις πώς αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός σε ξαφνικές εξωτερικές αλλαγές 

 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κεφάλαιο 9: Νευρικό Σύστημα 

 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης και παρουσίασης των παρακάτω: 

 Α) Λειτουργία του νευρικού συστήματος, χωρίς την συνειδητή συμμετοχή του εγκεφάλου. 

Β) Κατανόηση των αυτόματων αντιδράσεων του οργανισμού 

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Βιβλιογραφία: 

12. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος  
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13. Αρδίττης Η. κ.ά. (2010) . Βιολογία Β’ Λυκείου Επιλογής. 

14. Άτλας Ανατομίας -TREVOR WESTON 

15. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ανθρώπινου Σώματος -David Burnie 

16.  Άτλας του Σώματος -Στιβ Πάρκερ  

17. Γενική Βιολογία –Εκδοτική Αθηνών, Τόμος 12. 

 

 


