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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Φωτοσύνθεση και κυτταρική αναπνοή
α) Ποια είναι η σημασία τη φωτοσύνθεσης για ένα οικοσύστημα; Γιατί οι χλωροφύλλες έχουν πράσινο χρώμα;
β) Για να μελετηθεί η κυτταρική αναπνοή έγινε το πείραμα που περιγράφεται από την παρακάτω εικόνα.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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i) Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα του πίνακα.
ii) Γιατί ήταν σημαντικό να υπάρχει και η φιάλη Β στο πείραμα;
iii) Τα απολυμαντικά σκοτώνουν τα βακτήρια. Γιατί η πληροφορία αυτή είναι σημαντική;

γ) Προσπαθήστε να δώσετε μια πιθανή ερμηνεία στο γεγονός ότι οργανισμοί πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, όπως ο
άνθρωπος και οι μύκητες, χρησιμοποιούν τις ίδιες μεταβολικές οδούς, για να εξασφαλίσουν τις θρεπτικές ουσίες που
τους είναι απαραίτητες.

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή, διαχείριση μεταβλητών, εξέλιξη.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
Να εξηγήσεις τη σημασία της φωτοσύνθεσης, διάφορες πλευρές του πειραματισμού στην Βιολογία και ειδικότερα
στην κυτταρική αναπνοή (ανεξάρτητη μεταβλητή, εξαρτημένη μεταβλητή, σταθερές μεταβλητές, μάρτυρας) και να
κυρίως, τους λόγους για τους οποίους όλοι οι οργανισμοί έχουν κοινές μεταβολικές οδούς.
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
3.3. Φωτοσύνθεση και 3.4 Κυτταρική αναπνοή.
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α) Να αιτιολογούν τη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ροή ενέργειας στα οικοσυστήματα.
β) Να αναγνωρίζουν την κυτταρική αναπνοή ως διαδικασία παραγωγής ενέργειας.
γ) Να εξηγούν την διαχείριση των μεταβλητών σε ένα πείραμα ανίχνευσης της ενέργειας που εκλύεται κατά την
κυτταρική αναπνοή.
δ) Να συνδέουν τις μεταβολικές ομοιότητες με την ύπαρξη κοινού προγόνου.
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
1. Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
2. Αδαμαντιάδου Σ. κ.ά. (2016). Βιολογία Γ΄ Λυκείου, Γενικής Παιδείας. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.
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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Κυτταρικές διαφορές. Αλκοόλ και Οξυζενέ
Στον οργανισμό μας υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικά είδη κυττάρων τα οποία διαθέτουν, γενικώς, τα ίδια είδη
οργανιδίων. Ο αριθμός ωστόσο, και το μέγεθος των οργανιδίων διαφέρει από κύτταρο σε κύτταρο, ανάλογα με τις
λειτουργικές ανάγκες τους.
α. Ποιο είδος οργανιδίων αναμένεις να διαθέτουν σε μεγάλο αριθμό τα μυϊκά κύτταρα;
β. Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται η δράση ενός κυττάρου του οργανισμού μας.

ι. Ποιο μπορεί να είναι το κύτταρο αυτό και ποια είναι η αποστολή του; Με ποιο μικροοργανισμό έχει παρόμοια
δράση;
ιι. Ποιο είδος οργανιδίων αναμένεις να διαθέτει σε μεγάλο αριθμό; Τι περιέχουν τα οργανίδια αυτά;
ιιι. Ένας μαθητής υποστηρίζει ότι αν το περιεχόμενο των οργανιδίων αυτών βρισκόταν ελεύθερο στο
κυτταρόπλασμα, θα υπήρχε κίνδυνος καταστροφής του κυττάρου. Συμφωνείς ή διαφωνείς με την άποψη
αυτή;
γ. Κύτταρά μας έχουν ως αποστολή την παραγωγή και έκκριση πρωτεϊνών όπως, για παράδειγμα, την ινσουλίνη.
ι. Ποια είδη οργανιδίων έχουν ιδιαιτέρως αναπτυγμένα τα κύτταρα αυτά και ποιους κυτταρικούς σχηματισμούς
(δομές) διαθέτουν σε μεγάλο αριθμό;
ιι. Σε ποιο όργανο ανήκουν τα κύτταρα που εκκρίνουν την ινσουλίνη και ποιος είναι ο ρόλος της;
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δ. Κατά τις αντιδράσεις μεταβολισμού των κυττάρων μας παράγεται και το υπεροξείδιο του
υδρογόνου(Η2Ο2). Τα κύτταρά μας , όπως και άλλων οργανισμών, διαθέτουν το ένζυμο
καταλάση, το οποίο καταλύει τη διάσπαση του Η2Ο2 σε νερό ((Η2Ο) και οξυγόνο (Ο2).
ι. Ποια οργανίδια αναμένεις να διαθέτουν καταλάση; Σε τι αποσκοπεί η
διάσπαση του Η2Ο2;
ιι. Για την απολύμανση των πληγών του δέρματος χρησιμοποιείται και το γνωστό μας
οξυζενέ (οξυγονούχο ύδωρ). Αν και η δράση του είναι αποτελεσματική, τα τελευταία χρόνια
έχει περιοριστεί η χρήση του επειδή θεωρείται ότι επιβραδύνει την επούλωση των πληγών.
Ποια είναι η χημική σύσταση του οξυζενέ και πού οφείλεται η ονομασία του; Για ποιο λόγο το οξυζενέ είναι
αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των μικροβίων και γιατί θεωρείται ότι επιβραδύνει την επούλωση των
πληγών; Ποια άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως απολυμαντικά;
ε. Από αυτά που ήδη γνωρίζεις και μελετώντας το κείμενο που σου δόθηκε, προσπάθησε να απαντήσεις στις
ερωτήσεις:
ι. Ποια κύτταρα είναι επιφορτισμένα με την αποτοξίνωση του οργανισμού μας από το οινόπνευμα; Ποια
οργανίδια αναμένεις να διαθέτουν σε μεγάλο αριθμό;
ιι. Πού οφείλονται τα προβλήματα που προκαλεί στον οργανισμό η υπερβολική χρήση αλκοόλ και ποια
συστήματα οργάνων βλάπτει περισσότερο;
ιιι. Τι είναι η κίρρωση του ήπατος και ποια τα αίτιά της;
ιv. Εκτός από τα προβλήματα υγείας, σε ποιους άλλους τομείς εκτιμάς ότι μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες η υπερβολική χρήση αλκοόλ;
v. Σε ποιες δραστηριότητες θεωρείς ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα η κατανάλωση ακόμη και μικρής
ποσότητας αλκοόλ;
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
οργανίδια, ινσουλίνη, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υδρόλυση, καταλάση, ένζυμο, οξυζενέ, οινόπνευμα, αλκοόλ,
απολύμανση, κίρρωση του ήπατος
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
α. Να εμπεδώσεις το βιολογικό ρόλο διάφορων κυτταρικών οργανιδίων.
β. Από τις λειτουργικές διαφορές ορισμένων κατηγοριών κυττάρων να συμπεράνεις τις δομικές τους διαφορές.
γ. Να εξηγείς τη δράση προϊόντων καθημερινής χρήσης όπως το οξυζενέ.
δ. Να αποκτήσεις πληρέστερη εικόνα των πολύπλευρων και καταστροφικών συνεπειών της υπερβολικής χρήσης
αλκοόλ.
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
Βιολογία/Κεφάλαια 1 και 2/ § 1.2 και 2.3
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α. Να εντοπίζουν τις δομικές διαφορές μεταξύ των κυττάρων και να τις αναγνωρίζουν ως αναγκαία προϋπόθεση
για την εκτέλεση των διαφορετικών βιολογικών ρόλων τους.
β. Να υιοθετήσουν ατομικά και κοινωνικά υπεύθυνη στάση απέναντι στη χρήση αλκοόλ.
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
1. Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
2. Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
3. Αδαμαντιάδου ΣΜ., κ.ά. Βιολογία Γ΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος (Ουσίες που προκαλούν εθισμό).
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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Αντιβιοτικά … «χαμένα» στη μετάφραση.
Πολλά από τα πιο δραστικά αντιβιοτικά στα οποία καταφεύγει η σύγχρονη ιατρική είναι φυσικής προέλευσης.
Πρόκειται για ενώσεις που συντίθενται κυρίως από μύκητες και είναι ικανές να αναστέλλουν τη βακτηριακή ή/και
την ευκαρυωτική πρωτεϊνοσύνθεση (μετάφραση). Ειδικότερα, η αποτελεσματική δράση ορισμένων από αυτά
απορρέει από το ότι επεμβαίνουν επιλεκτικά στη λειτουργία των βακτηριακών ριβοσωμάτων· ως εκ τούτου, δεν
επιφέρουν υπερβολική τοξικότητα ακόμη και αν κάποιος που ασθενεί εξαιτίας μιας βακτηριακής λοίμωξης τα
καταναλώσει
σε
σχετικά
υψηλή
δόση. Στον
ακόλουθο
πίνακα
παρουσιάζονται
ορισμένα
από τα προαναφερθέντα αντιβιοτικά, καθώς και ορισμένοι άλλοι αναστολείς της πρωτεϊνοσύνθεσης, των οποίων
η δράση στοχεύει αδιακρίτως και εξίσου τόσο στα προκαρυωτικά όσο και στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
Αναστολείς της πρωτεϊνοσύνθεσης
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αποκλειστικά αντιβακτηριακής δράσης,
Τετρακυκλίνη
Παρεμποδίζει τη σύνδεση του νεοεισερχόμενου αμινοξέως-tRNA στην
[Tetracycline]
ειδική θέση αρχικής υποδοχής του στο ριβόσωμα.
Στρεπτομυκίνη
Παρεμποδίζει τη μετάβαση από την έναρξη της μετάφρασης στην
[Streptomycin]
επιμήκυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας.
Χλωραμφενικόλη
Παρεμποδίζει τη μεταφορά του επιμηκυνόμενου πολυπεπτιδίου πάνω
[Chloramphenicol]
στο νέο αμινοξύ που έχει μόλις εισέλθει στο ριβόσωμα.
Προσδένεται στην ειδική περιοχή της μεγάλης ριβοσωματικής
Ερυθρομυκίνη
υπομονάδας που χρησιμοποιεί η επιμηκυνόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα
[Erythromycin]
για να εξέλθει από το ριβόσωμα, και έτσι αναστέλλει την επιμήκυνση
αυτής.
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Επιλεκτική δράση μόνο κατά των ευκαρυωτικών κυττάρων
Κυκλοεξιμίδη
Παρεμποδίζει τη ριβοσωματική μετατόπιση.
[Cycloheximide]
Ανισομυκίνη
Παρεμποδίζει τη μεταφορά του επιμηκυνόμενου πολυπεπτιδίου πάνω
[Anisomycin]
στο νέο αμινοξύ που έχει μόλις εισέλθει στο ριβόσωμα.
Σπαρσομυκίνη
Παρεμποδίζει τη μεταφορά του επιμηκυνόμενου πολυπεπτιδίου πάνω
[Sparsomycin]
στο νέο αμινοξύ που έχει μόλις εισέλθει στο ριβόσωμα.
Αδιακρίτως δράση εναντίον βακτηρίων και ευκαρυωτικών κυττάρων
Προστίθεται στην επιμηκυνόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα μιμούμενο ένα
Πουρομυκίνη
αυθεντικό αμινοξύ, με συνέπεια την πρόωρη λήξη και την απελευθέρωση
[Puromycin]
της αλυσίδας.
Αουριντρικαρβοξυλικό
οξύ
Παρεμποδίζει την αλληλεπίδραση κωδικονίου-αντικωδικονίου στη μικρή
[Aurintricarboxylic
ριβοσωματική υπομονάδα.
acid]
Παρεμποδίζει τη μετατόπιση του επιμηκυνόμενου πολυπεπτιδίου-tRNA
από τη θέση αρχικής υποδοχής κάθε εισερχόμενου αμινοξέως-tRNA
Σπεκτινομυκίνη
(γνωστή ως θέση Α του ριβοσώματος) προς τη θέση προσωρινής
[Spectinomycin]
παραμονής του πολυπεπτιδίου-tRNA (γνωστή ως θέση Ρ του
ριβοσώματος) έως ότου εξέλθει από το ριβόσωμα το προηγηθέν tRNA
άδειο.
Ι. Να επιλέξετε τρία (3) αντιβιοτικά από τα περιεχόμενα του ανωτέρω πίνακα και να ενημερώσετε, μέσω
παρουσίασης που θα συνθέσετε, τους συμμαθητές σας σχετικά με
 την προέλευσή/φυσική παραγωγή τους,
 τη χημική δομή τους,
 το πότε ανακαλύφθηκαν και απομονώθηκαν,
 τη δραστικότητά τους (εναντίον ποιων μικροβίων – ιατρική χρήση),
 το εάν έχουν διαπιστωθεί ανθεκτικοί μικροοργανισμοί σε αυτά, και για
 τις παρενέργειές τους στον άνθρωπο (εφόσον έχουν).
ΙΙ. Δύο αδελφοί δίδυμοι, κτηνοτρόφοι και οι δύο, ο Γιώργος και ο Πέτρος, κάτοικοι νησιού της άγονης γραμμής,
προσβάλλονται με διαφορά ημερών, από κάποιο παθογόνο βακτήριο, πιθανότατα το ίδιο και στους δύο άντρες.
Πηγαίνουν στον αγροτικό γιατρό του νησιού τους, και εκείνος χορηγεί ισχυρή δόση χλωραμφενικόλης στον
Γιώργο. Σε διάστημα λίγων ημερών, ο Γιώργος ανέρρωσε. Στο αγροτικό ιατρείο, όμως, το εν λόγω αποτελεσματικό
αντιβιοτικό είχε τελειώσει, οπότε ο γιατρός πήρε την απόφαση να ανακουφίσει τον επίσης πάσχοντα Πέτρο με
κυκλοεξιμίδη καθώς αυτό ήταν το μοναδικό αντιβιοτικό που είχε μείνει άθικτο στο «οργανωμένο» ιατρείο τού
νησιού. Ο Πέτρος, ωστόσο, την ίδια κιόλας μέρα που ξεκίνησε τη θεραπεία με το αντιβιοτικό, απεβίωσε αργά τη
νύχτα. Ο βιολόγος τού σχολείου είπε σε συζήτηση της κοινότητας, ότι και τα δυο αντιβιοτικά αναστέλλουν ισχυρά
την πρωτεϊνοσύνθεση των βακτηρίων, ο δε συνταξιούχος φαρμακοποιός, κάτοικος κι αυτός του νησιού, ότι η
κυκλοεξιμίδη δεν (είναι δυνατόν να) διατίθεται σε ασθενείς. Τελικά, γιατί πέθανε ο Πέτρος; Ήταν όντως κάποια
αλλεργική αντίδραση του Πέτρου, όπως ισχυρίστηκε ο άπειρος αγροτικός γιατρός, ή κάτι άλλο έφταιξε;
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Αντιβιοτικά, ριβόσωμα, μετάφραση (πρωτεϊνοσύνθεση).
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1.3 ΣΚΟΠΟΣ
 Να αντιληφθείς ότι ποικίλες συνιστώσες της βακτηριακής μετάφρασης αποτελούν εξειδικευμένο στόχο
ορισμένων αντιβιοτικών, για τα οποία καλείσαι να ασχοληθείς εκτενέστερα (όποια επιλέξεις από τον
προτεινόμενο πίνακα).
 Να κατανοήσεις, από την έρευνα που θα πραγματοποιήσεις, ότι ένα αντιβιοτικό είναι «καλό» και συμφέρον για
τον άνθρωπο όσο πιο επιλεκτική αντιμικροβιακή δράση εκδηλώνει, αν και πάντα ελλοχεύει η ανθεκτικότητα σε
αυτό, εκ μέρους των μικροοργανισμών εναντίον των οποίων χρησιμοποιείται.

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
Βιολογία Β΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 4ο, § 4.2, Μετάφραση.
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Να γνωρίσει διάφορα αντιβιοτικά με πολλή εξειδικευμένη δράση σε επίπεδο (βακτηριακής) μετάφρασης.
 Απευκταία η μικροβιακή ανθεκτικότητα σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό.
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
 Σελίδες στην Wikipedia αφιερωμένες στα διάφορα αντιβιοτικά που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά εδώ [ θα
διευκολύνει στις διαδικτυακές αναζητήσεις σας η ξενόγλωσση ονοματολογία των αντιβιοτικών του πίνακα].
 Bruce Alberts, κ.α. (2008) Molecular Biology of the Cell, 5η έκδοση, Reference Edition, Garland Science, Taylor &
Francis Group, LLC.
 Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
 Αδαμαντιάδου Σ., κ.ά. (2016). Βιολογία Γ΄ Λυκείου, Γενικής Παιδείας. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4)
στη Βιολογία Β΄ Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

Τσολάκης Γ.

ΠΕ04

ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

1

ΧΧΧΧΧΧ

Β

2
3
…

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Στα ενδότερα μιας διάσημης: Ινσουλίνη.
Η ομάδα σας αποφασίζει να συγγράψει και να αναρτήσει σε συνέχειες στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου
ένα αφιέρωμα στην ινσουλίνη με αφορμή την επικείμενη Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη (14 Νοεμβρίου).
Σκέφτεστε να επικεντρωθείτε στα ακόλουθα:
 Ιστορική ανασκόπηση σχετικά με την ανακάλυψη και την απομόνωσή της (τα πρώτα πειράματα σε σκύλους
και αργότερα οι δοκιμές σε ανθρώπους από τους Σερ Frederick Banting, Charles Herbert Best και Bertram
Collip, 1921-1922), και το επίμαχο βραβείο Νομπέλ Φυσιολογίας-Ιατρικής (1923).
 Πλήρης περιγραφή των δομών του πρωτεϊνικού μορίου.
 Η φυσιολογία (οι γνωστές δράσεις της ορμόνης  ο βιολογικός ρόλος της) και η παθοφυσιολογία της
(ινσουλίνη και διαβήτης τύπου 1 και 2).
 Η ινσουλίνη στη φαρμακοβιομηχανία (οι σύγχρονες φαρμακευτικές μορφές της ινσουλίνης).
Δεν θα φροντίσετε τα κείμενά σας να περιέχουν επίσης κάποιες εικόνες (φωτογραφικό υλικό, γραφιστικές
απεικονίσεις της μοριακής δομής της ινσουλίνης, κάθε άλλο σχήμα που θα συνοδεύει τις πληροφορίες που θα
συλλέξετε) ώστε να είναι ελκυστικότερα για τους αναγνώστες σας;
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ινσουλίνη, ορμόνη, διαβήτης τύπου 1/ τύπου 2, πρωτοταγής δομή, δευτεροταγής δομή, τριτοταγής δομή,
τεταρτοταγής δομή, φαρμακευτική ινσουλίνη.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
Να γνωρίσεις λεπτομέρειες για την ινσουλίνη οι οποίες αφορούν:
 στο πειραματικό υπόβαθρο που οδήγησε στην ανακάλυψή της, και ως εκ τούτου να προσεγγίσεις πλευρές
της επιστημονικής μεθόδου μέσω ιστορικών πληροφοριών.
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 στις δομές της ορμόνης σε κάθε επίπεδο οργάνωσής της σε συνδυασμό με τις κυτταρικές λειτουργίες και τη
φυσιολογία/παθοφυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού.
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο, Από το κύτταρο στον οργανισμό.
Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 11ο, Ενδοκρινείς αδένες.
Βιολογία Β΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 1ο, § 1.2 (γενικά για τις δομές των πρωτεϊνικών μορίων).
Βιολογία Β΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 4ο, § 4.5 (παραγωγή ινσουλίνης μέσω ανασυνδυασμένου DNA).
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Να διαπιστώσει και να κατανοήσει ότι η φυσιολογία του κυττάρου και κατ’ επέκταση του οργανισμού
δομολειτουργικά στηρίζεται σε απλούστερα ή πιο σύνθετα μόρια ικανά να ρυθμίζουν/ελέγχουν την ποιότητα
ζωής και τη βιωσιμότητα των πασχόντων (διαβητικοί).
 Να προσεγγίσει τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες του ανασυνδυασμένου DNA και να αναρωτηθεί κατά πόσο
είναι ικανές να βελτιώσουν τη δράση φυσικών πρωτεϊνών με στόχο την άριστη συμπεριφορά τους ως
φαρμακευτικά μέσα.
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
 Καστορίνης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Α΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
 Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος.
 Λήμμα Ινσουλίνη της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Larousse-Britannica, τόμος 29, σελ. 389-390 (1984).
 Σελίδες στην ελληνική & αγγλική Wikipedia αφιερωμένες στην ινσουλίνη:
o https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%
CE%B7
o https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin
 Σελίδες στον επίσημο ιστότοπο των Βραβείων Νομπέλ αφιερωμένες στην ινσουλίνη:
o https://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/discovery-insulin.html
o https://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/diabetes-insulin.html
o http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/medicine/lindsten/index.html
 Εξαιρετική αναλυτική περιγραφή βήμα-βήμα των δομών (1οταγούς έως και 4οταγούς δομής) συν
ενδιαφέροντα κουίζ στο:
o http://emblog.embl.de/ells/teachingbase/focus-on-insulin/
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5)
στη Βιολογία Β΄ Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

Τσολάκης Γ.

ΠΕ04

ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

1

ΧΧΧΧΧΧ

B

2
3
…

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Διερεύνηση της αλκοολικής ζύμωσης κατά τη δημιουργία & ωρίμαση αναψυκτικού ποτού με
αρωματικές ύλες φυσικής προέλευσης: ποσοτική μελέτη της διεργασίας συναρτήσει του χρόνου.
(ή Υπό πίεση1, αλλά νόστιμο: Πώς να παρασκευάσουμε το δικό μας αναψυκτικό.)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ναι υπό πίεση: από τους γονείς, από τα μαθήματα, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τον κολλητό/την
κολλητή σου, από το κινητό σου, από το facebook και λοιπά συναφή στο διαδίκτυο, από την άδεια τσέπη σου, από
τον χρόνο που δεν σε φτάνει ποτέ, και από τόσα άλλα ων ουκ έστιν αριθμός! Επιτέλους! Μια ανάσα!
Σαφώς, όλες οι προαναφερθείσες πιέσεις δεν είναι υποχρεωτικά ίσες ή ισοδύναμες, και με αυτό ως αφετηρία
στο μυαλό μας σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε στην παρούσα εργαστηριακή προσέγγιση: Θα μετρήσουμε αέριους
όγκους που εκλύονται κατά τη ζύμωση ενός ποτού το οποίο μπορούμε να παρασκευάσουμε εξίσου άνετα και στην
κουζίνα μας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια «σόδα» με αρώματα μέντας/δυόσμου και πιπερόριζας (τζίντζερ).
Η εφαρμογή της προτεινόμενης συνταγής οδηγεί σε ένα ανθρακούχο αναψυκτικό. Πώς, λοιπόν, επιτυγχάνεται
η ενανθράκωση των αναψυκτικών; Για την εισαγωγή ενός αερίου σε υγρό εφαρμόζονται ποικίλες τεχνικές, και
εδώ θα χρησιμοποιήσουμε έναν βιολογικό παράγοντα: κύτταρα ζυμομύκητα (Saccharomyces cerevisiae, η κοινή
γνωστή μαγιά της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής).
Τα κύτταρα του ζυμομύκητα είναι ικανά να στηρίζονται από άποψη ενέργειας στη διάσπαση της γλυκόζης
[C6H12O6, σάκχαρο] ακόμη και απουσία οξυγόνου, δηλ. να πραγματοποιούν αλκοολική ζύμωση από την οποία
παράγονται αιθανόλη [C2H5OH] και αέριο διοξείδιο του άνθρακα [CO2 (g)] σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:
κύτταρα ζυμομύκητα + C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (g)
Ως εκ τούτου, μπορεί κάποιος να μετρήσει τον ρυθμό της ζύμωσης βασιζόμενος απλώς στο εκλυόμενο CO2(g).
1

Με έμπνευση από το τραγούδι Under Pressure των Queen & David Bowie. Δες τη σχετική προτεινόμενη δραστηριότητα στο τέλος.
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Εσείς που επιλέξατε αυτήν την εργαστηριακή εφαρμογή, προσπαθήστε να χαλαρώσετε ακολουθώντας πιστά
και προσεκτικά τα βήματα που περιγράφονται αμέσως παρακάτω· δεν έχει νόημα να φορτωθούμε με
περισσότερη πίεση εξαιτίας τους, αλλά να δημιουργήσουμε πιέσεις! Πιέσεις παραγωγικές, οι οποίες στο τέλος θα
μας ανταμείψουν με το δικό μας (σχολικό) ποτό!
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να διερευνήσετε με βάση τα πειραματικά δεδομένα σας αν ο όγκος του εκλυόμενου λόγω της ζύμωσης αερίου
ακολουθεί συναρτήσει του χρόνου γραμμική ή εκθετική μεταβολή (η γραμμική μεταβολή δηλώνει σταθερό ρυθμό
παραγωγής, ενώ η εκθετική σημαίνει ρυθμό παραγωγής που γίνεται ταχύτερος στον χρόνο).
ΥΛΙΚΑ & ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
 25 g ρίζωμα πιπερόριζας, το γνωστό μας τζίντζερ (Zingiber officinale)
 1060 mL πόσιμο νερό φίλτρου
 10 μέτρια φύλλα μέντας ή δυόσμου (Mentha sp.), καλοπλυμένα με νερό και στεγνά
 120 mL σακχαρόζη (C12H22O11, η κοινή ζάχαρη σε όποιον τύπο της επιθυμούμε αποτελεί την πηγή γλυκόζης για
τα κύτταρα του ζυμομύκητα)
 ½ φακελάκι αφυδατωμένη μαγιά αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής σε σκόνη
 Γάζα
 Ποτήρια ζέσης όγκου 600 mL και 1000 mL
 Λαστιχάκια & αυτοκόλλητη μονωτική ταινία
 Ογκομετρικοί κύλινδροι
 Φιάλη Erlenmeyer 250 mL
 Κενά πλαστικά μπουκάλια από εμφιαλωμένο νερό, όγκου ½ L ( απαραίτητο το βιδωτό καπάκι του)
 Γυάλινη ράβδος ανάδευσης
 Ζυγός
 Λύχνος υγραερίου, συν πλέγμα θέρμανσης & τρίποδας στήριξης
 Χάρτινη ταινία μέτρησης ή νήμα, και υποδεκάμετρο
 Μαχαίρι
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
1. Μετρήστε 500 mL νερού στο ποτήρι ζέσης όγκου 1000 mL, και εν συνεχεία τοποθετήστε το στον λύχνο
υγραερίου μέχρι το νερό να έρθει σε βρασμό.
2. Όσο αναμένετε τον βρασμό του νερού, ξεφλουδίστε προσεκτικά με το μαχαίρι το ζυγισμένο κομμάτι τζίντζερ
και πετάξτε τον φλοιό του. Σκουπίστε το αποφλοιωμένο κομμάτι τζίντζερ με χαρτί κουζίνας, και τεμαχίστε το σε
μικρά κομμάτια με το μαχαίρι. Προσοχή: σε όσο πιο μικρά κομμάτια το κόψετε, τόσο εντονότερη θα είναι η
αρωματική συνεισφορά τους στο τελικό προϊόν.
3. Ρίξτε τα κομμάτια του τζίντζερ στο δοχείο ζέσης όσο βράζει το νερό.
4. Κόψτε επίσης τα 10 φύλλα της μέντας/του δυόσμου σε μικρά κομμάτια, και προσθέστε τα και αυτά προσεκτικά
στο ζέον νερό.
5. Χαμηλώστε την ένταση της φλόγας στον λύχνο υγραερίου, και αφήστε το διάλυμα τζίντζερ-μέντας/δυόσμου να
σιγοβράσει επί 8-10 min.
6. Απομακρύνετε με πολλή προσοχή το δοχείο ζέσης από τον λύχνο, και αφήστε στην άκρη το διάλυμα τζίντζερμέντας να κρυώσει για ~10 min σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
7. Σε αυτό το δεκάλεπτο αναμονής έως ότου χλιάνει το διάλυμα τζίντζερ-μέντας, στρώστε τη γάζα διπλή πάνω
από το δοχείο ζέσης των 600 mL και σταθεροποιήστε τη στο χείλος του ποτηριού ζέσης με ένα λαστιχάκι.
Συγχρόνως διαλύστε τη μαγιά σε 60 mL χλιαρού νερού.
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8. Σουρώστε με πολλή προσοχή πάνω στη γάζα το χλιαρό διάλυμα τζίντζερ-μέντας και κρατήστε μόνο το διήθημα

στο ποτήρι των 600 mL.
9. Χρησιμοποιήστε ογκομετρικό κύλινδρο για να μετρήσετε τόση ποσότητα ζάχαρης η οποία να αντιστοιχεί σε
όγκο 120 mL. Με τη βοήθεια γυάλινης ράβδου μεταφέρετε και αναδεύστε τη μετρημένη ποσότητα ζάχαρης μέσα
στο χλιαρό διήθημα έως ότου διαλυθεί πλήρως.
10. Προσθέστε επίσης τα 60 mL διαλύματος μαγιάς στο ποτήρι ζέσης των 600 mL, και αναδεύστε καλά με τη
γυάλινη ράβδο.
11. Μετρήστε προσεκτικά 150 mL από το τελικό διάλυμα τζίντζερ-μέντας/δυόσμου-μαγιάς σε μια φιάλη
Erlenmeyer 250 mL και απογεμίστε την μέχρι το χείλος της με νερό. Σημειώστε στη φιάλη το όνομά σας.
12. Προσαρμόστε ένα μπαλόνι σφιχτά με λαστιχάκι πάνω στο χείλος της γεμάτης φιάλης Erlenmeyer, και κολλήστε
το με αυτοκόλλητη ταινία (επιδιώκουμε έτσι να μην διαρρέει ή εισέρχεται αέρας από εκεί).
13. Με τη βοήθεια της χαρτοταινίας/του νήματος μετρήστε την περίμετρο του ξεφούσκωτου μπαλονιού. Θα
επαναλάβετε την αυτή μέτρηση την ίδια ώρα κάθε φορά στο πρωινό πρόγραμμά σας για το υπόλοιπο της
εργάσιμης εβδομάδας στο σχολείο. Οι τιμές θα καταχωριστούν στον πίνακα που δίνεται αμέσως παρακάτω.
Φυλάσσετε τη φιάλη σας με το μπαλόνι σε χώρο τού εργαστηρίου που θα σας υποδειχτεί.
14. Αδειάστε το διάλυμα που απέμεινε πίσω στο ποτήρι ζέσης των 1000 mL. Συμπληρώστε με νερό μέχρι τελικού
όγκου 1000 mL.
15. Γεμίστε με το διάλυμα του Βήματος 14 το κενό από εμφιαλωμένο νερό πλαστικό μπουκάλι σας αφήνοντας στην
κορυφή του έναν κενό χώρο ύψους ~5 cm. Βιδώστε τότε το καπάκι μερικώς και συμπιέζοντας το πλαστικό σώμα
του γεμάτου μπουκαλιού απομακρύνετε από το εσωτερικό του όσον αέρα γίνεται έως ότου η στάθμη του
διαλύματος να ανέβει στην κορυφή. Ακολούθως βιδώστε εντελώς και σφιχτά το καπάκι του μπουκαλιού.
Σημειώνετε το όνομά σας στο πλαστικό μπουκαλάκι. Το φυλάσσετε κι αυτό στον ίδιο χώρο με τη φιάλη
Erlenmeyer. Την 4η μέρα, μεταφέρετε αυτά τα μπουκάλια σας σε ψυγείο του σχολείου, προκειμένου να
απολαύσετε δροσερό το δικό σας αναψυκτικό την 5η μέρα.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Ημέρα 4η

Ημέρα 5η

Περίμετρος μπαλονιού
(σε cm)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Να χρησιμοποιήσετε τις τιμές του Πίνακα πειραματικών μετρήσεων και να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα
αξιοποιώντας τις επόμενες δύο εξισώσεις:
Περίμετρος κύκλου = 2  ακτίνα
4
3

Όγκος σφαίρας =    (ακτίνα)3
Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Ημέρα 4η

Ημέρα 5η

Ακτίνα του μπαλονιού
(σε cm)
Όγκος του μπαλονιού
(σε cm3)
Να σχεδιάσετε γραφική παράσταση στην οποία θα φαίνεται η μεταβολή τού εκλυόμενου ανά ημέρα αέριου όγκου
που συσσωρεύεται στο μπαλόνι (αντιπροσωπεύει τη μετρούμενη μεταβλητή στον άξονα y του γραφήματος)
συναρτήσει του χρόνου (πρόκειται για την ανεξάρτητη μεταβλητή στον άξονα x του γραφήματος).
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ … Τροφή για σκέψη!
1. Πώς αποσαφηνίζεται από τα δεδομένα σας η υπόθεση εργασίας;
2. Πώς θα αποδεικνύατε με το παρόν πειραματικό πρωτόκολλο εάν η ζύμωση επηρεάζεται από την ποσότητα της
μαγιάς και την ποσότητα ή τον τύπο τής χρησιμοποιούμενης σακχαρόζης;
3. Πόσο μεγάλο θα γινόταν το μπαλόνι, εάν μετρούσατε τον όγκο του την 6η ημέρα; Ποια η εκτίμησή σας; Να
εξηγήσετε την απάντησή σας.
4. Βασιζόμενοι στην εξίσωση της ζύμωσης, και εφόσον η ποσότητα της μαγιάς ήταν απεριόριστη, πόσα μόρια CO2
θα εκλύονταν αν ο ζυμομύκητας είχε διαθέσιμα προς διάσπαση 100 μόρια σακχαρόζης; Να εξηγήσετε την
απάντησή σας.
5. Μπορείτε να υπολογίσετε επακριβώς την πίεση εξαιτίας του συσσωρευόμενου αερίου στο πλαστικό μπουκάλι
σας; ( θυμηθείτε το νόμο των ιδανικών αερίων από το μάθημα της Φυσικής).
6. Τι θα συνέβαινε στα πλαστικά μπουκάλια σας, εάν επιτρέπατε στη μαγιά να συνεχίσει τη ζύμωση για δύο (2)
ακόμη εβδομάδες;
7. Για ποιον λόγο, πιστεύετε, οι κατασκευαστές ανθρακούχων αναψυκτι-κών/ποτών δεν χρησιμοποιούν τη μαγιά
στην παραγωγή των προϊόντων τους;
8. Ένας άλλος τρόπος γρήγορης ενανθράκωσης κάποιου υγρού είναι με τη χρήση ξηρού πάγου. Μπορείτε να
συγκεντρώσετε πληροφορίες για τον τελευταίο;
9. Μπορείτε να σχεδιάσετε και να προτείνετε κάποιο πείραμα με το οποίο θα είστε σε θέση να συγκρίνετε την
πίεση που ασκεί η σόδα ή όποιο άλλο ανθρακούχο αναψυκτικό στο κουτάκι αλουμινίου όπου περιέχεται σε σχέση
με την πίεση που δημιουργείται από τη διεργασία της ζύμωσης στο παρόν πείραμα; Βασιζόμενοι στη εξίσωση της
ζύμωσης, για πόσο χρόνο θα πρέπει να ζυμώνεται το αναψυκτικό που παρασκευάσατε έως ότου αποκτήσει την
ίδια πίεση με ένα κουτάκι τυπικής σόδας;
10. Αναζητήστε στο διαδίκτυο τους στίχους του τραγουδιού Under Pressure του συγκροτήματος Queen.
[https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I] Σχετίζονται καθόλου τα θέματα των στίχων με το πείραμα του
αναψυκτικού μας;
11. Την κερκυραϊκή τζιτζιμπίρα (επίσης γνωστή διεθνώς ως ginger ale) την γνωρίζετε; Μετά από το πείραμα αυτό,
σίγουρα θα θέλετε να την παρασκευάσετε στο σπίτι μόνοι σας. Σας προτείνουμε την ακόλουθη συνταγή:
http://www.mykerkyra.gr/articles/article46

Καλή επιτυχία & στην υγειά σας!
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ζύμη, (αλκοολική) ζύμωση, πίεση, όγκος, διοξείδιο του άνθρακα, γραμμική σχέση, εκθετική σχέση, χρονοκινητική
μελέτη, δυόσμος/μέντα, τζίντζερ, σακχαρόζη, μπαλόνι,.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
o Να αντιληφθείς ότι:
 ακόμη και μια εύκολη συνταγή κουζίνας (εμπειρία από την καθημερινή ζωή) είναι δυνατόν να διέπεται
από επιστημονικές αρχές· σαφώς η επιστήμη είναι η μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει.
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o

 οι επιστήμες είναι συγκοινωνούντα δοχεία· εδώ σου δίνεται η ευκαιρία να διερευνήσεις μια βιολογική
διεργασία συνδυάζοντας δεξιότητες απαραίτητες στη φυσικοχημεία (χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού
κατά την εφαρμογή μιας συνταγής) με γνώσεις από την άλγεβρα/γεωμετρία (επεξεργασία των
πειραματικών δεδομένων).
Πόσο εύκολα ή λιγότερο εύκολα ενθουσιάζεσαι; Πάντως έχει ενδιαφέρον από ένα πείραμα να προκύψει προϊόν
πόσιμο, και φυσικά κατασκευασμένο από εσένα τον ίδιο!

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

Βιολογία Β΄ Γενικού Λυκείου, Κεφάλαιο 3ο, § 3.4, Αναερόβια αναπνοή.
Γνώσεις άλγεβρας και γεωμετρίας γυμνασιακού επιπέδου.
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Κάθε πείραμα ενθουσιάζει τους μαθητές, αλλά εδώ ειδικότερα αναμένεται συνειδητά αυξημένη δράση των
μαθητικών ομάδων με σκοπό το τελικό προϊόν να καταναλωθεί.
 Διερευνητική κινητοποίηση των μαθητών όχι μόνο την πρώτη μέρα τη κύριας εργαστηριακής εργασίας αλλά και
τις επόμενες ημέρες των μετρήσεων· οι μαθητές συνειδητοποιούν έτσι ότι παρακολουθούν ένα εξελισσόμενο
φαινόμενο που εκπορεύεται από πληθυσμό μικροοργανισμών και απαιτείται υπεύθυνη στάση και συστηματικός
έλεγχος εκ μέρους τους.
 Το πλήθος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (αρκετές σε διαθεματικό πνεύμα) μετά το πείραμα είναι εφικτό,
εξίσου με το καθ’ εαυτό πείραμα, μέσω ομαδοσυνεργατικής συμμετοχής.
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
 Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος (ISBN: 960-06-0657-9).
 Καψάλης Α., κ.ά. (2008) Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας, Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Γενικού
Λυκείου, [Ασκήσεις 9 και 10], Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα (ISBN: 960-06-1465-2).
 Young S. R. (2011), Gourmet Lab. The Scientific Principles Behind Your Favorite Foods. Arlington,
Virginia: NSTA Press (ISBN: 978-1-936137-08-4).
 http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/Events/2016_EUSO_14/EUSO-2016-localBiology.pdf
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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

Β

2
3
…

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Πλασματική Μεμβράνη- Δέκτης Μηνυμάτων- Αναγνώριση, Σύνδεση Κυττάρων
Α) Περιγράψτε την πλασματική μεμβράνη. Γιατί θεωρούμε ότι η ζωή στον πλανήτη ξεκινάει από τη δημιουργία
της;
Β) 1. Πώς εξηγείται η δημιουργία των ιστών;
2. Γιατί στις μεταμοσχεύσεις πολλές φορές απορρίπτεται το μόσχευμα;
3. Πώς ο εγκέφαλος δίνει «εντολές» στα όργανα για την παραγωγή κάποιων πρωτεϊνών
(
(εκτός του νευρικού συστήματος);
Γ) Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια του ανθρώπου έχουν στην επιφάνειά τους πρωτεΐνες που συνδέονται μεταξύ
τους για να γίνει γονιμοποίηση. Προτείνετε 2-3 τρόπους αντισύλληψης, με βάση αυτό.
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Επιφανειακές πρωτεΐνες, αντιγόνα, ιστός, ορμόνες.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
Να κατανοήσεις:
Α) Την αναγνώριση (σύνδεση ή ασυμβατότητα) μεταξύ των κυττάρων.
Β) Την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων.
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
Κεφάλαιο 2: Κύτταρο: Η Θεμελιώδης Μονάδα της Ζωής
2.2 Δομή της πλασματικής μεμβράνης
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ικανότητα επεξήγησης και παρουσίασης της λειτουργίας:
Α) Της πλασματικής μεμβράνης ως προς την «συνεννόηση» μεταξύ των κυττάρων (εξ επαφής ή από απόσταση)
Β) Της λειτουργίας των ορμονών.
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1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
1. Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
2. Καστορίνης Α. κ.ά. (2016). Βιολογία Α’ Λυκείου (Κεφάλαιο 11: Ενδοκρινείς Αδένες- Ορμόνες)
3. Αρδίττης Η. κ.ά. (2010) . Βιολογία Β’ Λυκείου Επιλογής.
4. Γενική Βιολογία –Εκδοτική Αθηνών, Τόμος 12
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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

Β

2
3
…

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: Μετουσίωση Πρωτεϊνών- Γονιδιακές Μεταλλάξεις- Αλλαγή/ Στερεοδιάταξης ΠρωτεΐνηςΛειτουργικότητα Ενζύμων
Α) Τι ονομάζουμε μετουσίωση πρωτεϊνών; Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην διαδικασία αυτή; Δώστε δύο
παραδείγματα, εκτός αυτών του σχολικού βιβλίου.
Β) Πώς η αλλαγή ενός νουκλεοτιδίου του DNA (γονιδιακή μετάλλαξη), μπορεί να αλλάξει την δομή μίας
πρωτεΐνης;
Γ) Γιατί η αλλαγή του «σχήματος» ενός ενζύμου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του; Συμβαίνει πάντα
αυτό;
Δ) Συγκρίνετε τις έννοιες «μετουσίωση πρωτεϊνών» και «αλλαγή της στερεοδιάταξης μίας ΑΑπρωτεΐνης λόγω
γονιδιακής μετάλλαξης»
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Μετουσίωση, μετάλλαξη, στερεοδιάταξη, λειτουργικότητα.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
Να κατανοήσεις:
Α) Τη λειτουργία των πρωτεϊνών.
Β) Ποιοι δεσμοί διαμορφώνουν το «σχήμα» μίας πρωτεΐνης.
Γ) Τη σχέση γονιδιακών μεταλλάξεων με τη δομή μίας πρωτεΐνης.
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
Κεφάλαιο 1: Πρωτεΐνες
Κεφάλαιο 4: Μεταγραφή, Μετάφραση, Γονιδιακές Μεταλλάξεις.
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ικανότητα επεξήγησης και παρουσίασης:
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Α) Της σημασίας των πρωτεϊνών στο κύτταρο (λειτουργικών και δομικών).
Β) Σύνδεση του γενετικού υλικού (DNA)με την παραγωγή «σωστών» ή «ελαττωματικών» πππρωτεϊνών.
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Βιβλιογραφία:
1. Καψάλης Α., κ.ά. (2016). Βιολογία Β΄ Λυκείου. Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος
1. Αλεπόρου-Μαρίνου, Β κ.ά. (2016). Βιολογία Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.
2. Μολφέτας, Σ. και Ευθύμιος Λ. (1992). Βιολογία - Ένα Ταξίδι Στη Ζωή. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη
3. Γενική Βιολογία –Εκδοτική Αθηνών, Τόμος 12
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