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ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

www.epimorfosi.edu.gr  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

(Σχέδια Μαθήματος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Διδασκαλία του τρόπου εκδήλωσης και μετάδοσης των ασθενειών ,με ιδιαίτερη αναφορά στους 

παθογόνους μικροοργανισμούς και  βασικό στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και στάσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα ενεργό, συμμετοχικό και 

συνεργατικό περιβάλλον μάθησης 

 

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: ΤΑÏΓΑΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 
Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ  
 
Ιδιότητα:   Εκπαιδευτικός          Σχολικός Σύμβουλος         Στέλεχος  Διοίκησης  
 
Στοιχεία Οργανικής Θέσης:  ΓΕΛ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ 68  Τ.Κ: 50400 
 
E-mail: lyk-velvend.koz.sch.gr 
 

   

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» 

Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
 
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 
 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του:  ΜΕΙΖΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ιστοσελίδα / blog: www.epimorfosi.edu.gr/ 

 

 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Βασικό Γνωστικό Αντικείμενο:   Βιολογία Γ΄  Γυμνασίου 

Επιμέρους Γνωστικά Αντικείμενα: Τεχνολογία Γ΄  Γυμνασίου, Αγωγή Υγείας, 

Βασικές αρχές επιστημονικής μελέτης και η αξία της αναζήτησης και καταγραφής 

δεδομένων. Αρχές επιστημολογίας. 
 
Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  

4.2 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ .( Παθογόνοι μικροοργανισμοί και ασθένειες σελ. 78-82 ) 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο κεντρικός 

άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ) 

Οι παραπάνω προαναφερθείσες θεματικές ενότητες αποτελούν διατυπωμένες- ενότητες 

στο ΑΠΣ - διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών βιολογίας: 

http://www.pischools. gr/download/programs/depps/22deppsaps_Biologias.zip - σελ. 463. 

Επιπλέον, παραπάνω προαναφερθείσες θεματικές ενότητες ικανοποιούν διατυπωμένες- 

ενότητες του πλαισίου του μαθήματος της τεχνολογίας: 

http://www.pischools.gr/download/programs/depps/20deppsaps_Texnologias.pdf σελ. 437. 
Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου 
Σχολείου 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

http://www.pischools/
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Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια  

Τάξη ή τάξεις στις οποίες θα το εφαρμόσατε: Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων διαφορετικών 

σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 

 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45 ή λιγότερο ή διδακτικό δίωρο). 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 

Διδασκαλίας). 

3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο ή 

σε κάποια δράση. 

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών 

ή την τοπική κοινωνία. 

10. Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες τάξεις / με άλλα 

σχολεία). 

Άλλο: Σενάριο Διδασκαλίας που προάγει την διαθεματικότητα και την κοινωνικοποίηση αφού 

στο συγκεκριμένο σενάριο Βιολογίας αναφερόμαστε στην τεχνολογία, την επιστημολογία, την 

αγωγή του πολίτη, την Ιστορία,  τη χρήση ΤΠΕ και τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο και στην 

επικαιρότητα. 
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1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Γενικά για την Αξία του Σεναρίου 

Τον μέσο καθηγητή τον χαρακτηρίζει η έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία κατάλληλων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων για το μάθημα του. Το παρόν διδακτικό 

σενάριο φιλοδοξεί να βοηθήσει κάποιους διδάσκοντες που θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν μια 

έτοιμη πρακτική στην τάξη τους. 

Σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών βιολογίας ένα από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι: «η παραδοσιακή αντιμετώπιση της Βιολογίας ως μιας περιγραφικής μόνον 

επιστήμης»  

(http://www.pischools. gr/download/programs/depps/22deppsaps_Biologias.zip - σελ. 472).  

Σύμφωνα με τους Ανδρικόπουλο, Κορακιανίτη, Σάββα και άλλους: «προκύπτει η αναγκαιότητα 

ανάπτυξης νέων διδακτικών μέσων και εργαλείων που αρχικά θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον, θα 

ανατρέπουν την αρνητική στάση των μαθητών απέναντι στις φυσικές επιστήμες και στη συνέχεια 

θα οδηγούν βιωματικά στην ουσιαστική απόκτηση γνώσης. Στα πλαίσια της διδασκαλίας των 

φυσικών επιστημών, οι μαθητές θα καθοδηγούνται σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής 

μεθόδου σε ερευνητικές διαδικασίες, ώστε οι ίδιοι να συλλέγουν την γνώση και να αποκτούν 

παράλληλα τον επιστημονικό τρόπο σκέψης».  

(σελ. 2 http://www.ea.gr/ea/myfiles/File/publications/7_Syros_Eudoxos_corr.doc) 

Το παρόν διδακτικό σενάριο σκοπεύει να παρακινήσει και να προβληματίσει τους μαθητές με 

διαδραστικό και συνεργατικό τρόπο μέσα από συνδυασμό νέων τεχνολογιών και παραδοσιακών 

ομαδο-συνεργατικών πρακτικών. Ως προς το περιεχόμενο είναι πρωτότυπο διότι αναφέρεται σε 

φαινόμενα που προβληματίζουν όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα αλλά και τον καθένα 

ξεχωριστά, καθώς η συνύπαρξη μας με τους μικροοργανισμούς είναι αναπόφευκτη.  

Το σενάριο επίσης προάγει τις αρχές του επιστημονικού αλφαβητισμού: 

●  Παρατήρηση-ανάπτυξη παρατηρητικότητας, επεξήγηση και πρόβλεψη επιστημονικών 

φαινομένων 

●  Κατανόηση της επιστημονικής έρευνας – διάκριση γεγονότων από σχόλια 

●  Ερμηνεία επιστημονικών ευρημάτων και συμπερασμάτων 

●  Κοινωνική αγωγή 

●  Κριτική στάση και αμφισβήτηση 

(PISA 2003, σελ.2, http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/biol/pisa.pdf) 

Το σενάριο τέλος, είναι και επίκαιρο αφού μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε στην ανάγκη για την 

αποφυγή της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τα τελευταία δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 

2003 όταν είχε ξεσπάσει το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), το 2006 όταν 

υπήρχε ο φόβος πως κάποιος υπότυπος του ιού της γρίπης των πτηνών Η5 και Η7 θα 

μεταλλασσόταν και θα γινόταν μολυσματικός για τον άνθρωπο, και τέλος το 2008 – όταν 

ξέσπασε ο λεγόμενος ιός της γρίπης των «χοίρων» (Η1Ν1). Επιπλέον: «οι νοσοκομειακές 

λοιμώξεις αποτελούν ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα. Περίπου δύο εκατομμύρια 

νοσοκομειακές λοιμώξεις παρουσιάζονται ετησίως στις Η.Π.Α. Στις περισσότερες χώρες, 2% έως 

10% των νοσηλευομένων ασθενών εκδηλώνουν κάποια νοσοκομειακή λοίμωξη» 

(http://www.chirodesantiseptics. gr/chiro des/antiseptics/genika.html ) 

Γενικός Σκοπός 

Να γίνουν γνωστοί στους μαθητές οι επιστημονικοί λόγοι μετάδοσης των μολυσματικών 

ασθενειών καθώς και οι τρόποι προφύλαξης απ’ αυτούς.  

http://www.pischools/
http://www.chirodesantiseptics/
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Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

► Οι μαθητές θα μπορούν να συσχετίζουν την ασθένεια με την πρόκληση διαταραχών στην 

ομοιόσταση 

► Οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν την αξία της παρατήρησης και της συλλογής 

δεδομένων στην επιστημονική έρευνα 

►  Οι μαθητές θα μπορούν να διακρίνουν τις ασθένειες σε μολυσματικές και σε ασθένειες που 

οφείλονται στη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

► ή σε λανθασμένες επιλογές ή συμπεριφορές στην καθημερινή ζωή. 

► Οι μαθητές θα μπορούν να διακρίνουν τους μικροοργανισμούς σε παθογόνους και μη 

παθογόνους 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

Ώρα έναρξης : η έναρξη του Διδακτικού Σεναρίου δεν χρειάζεται να συσχετίζεται με άλλες 

δραστηριότητες της τάξης την συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει όμως να εντάσσεται στη ροή 

του μαθήματος της Βιολογίας.  

Διάρκεια : Η διδακτική πρακτική θα διαρκέσει ένα διδακτικό δίωρο, χωρίς διάλλειμα 
• Συχνότητα: εξαρτάται από το θέμα της Διδακτικής Πρακτικής. Μπορεί να διενεργηθεί σε 

συνεχόμενη σχολική περίοδο ή σε χωριστές σχολικές περιόδους, κατά τη διάρκεια του 
χρόνου. 

………………………………………………………………………………………… 
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2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

 

Το θεωρητικό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. 
Η παρούσα διδακτική πρακτική προάγει την ενεργητική μάθηση βασιζόμενη σε ψηφιακά 

οπτικοακουστικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Οι προϋπάρχουσες εμπειρίες 

των μαθητών χρησιμοποιούνται στην οικοδόμηση γνώσεων και την επίλυση προβλημάτων. Ο 

σκοπός και οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι δημιουργήθηκαν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα 

του μαθήματος της Βιολογίας. Η παιδαγωγική προσέγγιση δεν δίνει έμφαση στην παθητική 

συμμόρφωση και στις συσχετιζόμενες πληροφορίες αλλά στην χρήση των ΤΠΕ μέσα στην τάξη 

με έναν πρακτικό-εφαρμοσμένο τρόπο.  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

ΠΡΩΤΗ  1
Η

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

 

Δραστηριότητα 1  

Σύνολο της τάξης / Εισαγωγή στο θέμα/Ευαισθητοποίηση (8΄-10΄) 

Σαν εφόρμηση ο εκπαιδευτικός θα πει στους μαθητές πως την ημέρα εκείνη θα ασχοληθούν με 

ένα μυστήριο που θα απαιτήσει προσοχή και συστηματική έρευνα από μέρους τους. Τους 

δείχνει  μια εικόνα – ζωγραφικό πίνακα του 17 ου αιώνα  που παρουσιάζει το χάος και τη φρίκη 

που προκάλεσε η πανώλη. Ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεκτικά τον πίνακα 

και να απαντήσουν στα ερωτήματα  

Συζητά με τους μαθητές τις ερωτήσεις  προκειμένου να διερευνήσει / ανιχνεύσει  κάποιες 

εμπειρίες και πρότερες γνώσεις. Καταλήγουν στην ύπαρξη και δράση μολυσματικών μικροβίων 

που σκορπούν τον θάνατο στην ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. 

 

Δραστηριότητα 2 

Δυαδική εργασία / Σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις / Δραστηριότητα 

γραπτής και προφορικής παραγωγής / Κατευθυνόμενη εξερεύνηση στο 

διαδίκτυο / Σύνδεση με την πραγματική ζωή ( 35΄ - 37΄ ) 

Ο εκπαιδευτικός μέσω της δραστηριότητας αυτής, αρχικά επιδιώκει να καταρρίψει μια 

καταγεγραμμένη παρανόηση των μαθητών η οποία δεν είναι άλλη από την ταύτιση των 

μικροβίων με τις ασθένειες ( υποενότητα 1 ). Μερικές αντιλήψεις των μαθητών/τριών συχνά 

μοιάζουν με παλαιότερες επικρατούσες αντιλήψεις στην ανθρώπινη σκέψη. Η παρανόηση αυτή 

αντιμετωπίζεται με την παράθεση κατάλληλων παραδειγμάτων από τις ομάδες των μαθητών  

( π.χ  βακτήρια του εδάφους – αποικοδόμηση – αζωτοδεσμευτικά βακτήρια από το 2
ο
 

κεφάλαιο: οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους ). 

Διευκρινίζει πως έχουν πέντε λεπτά (5΄) για να βρουν όσες περισσότερες απαντήσεις 

μπορούν. Κινείται από ομάδα σε ομάδα βοηθώντας  στις αναζητήσεις τους. Συλλέγει τις 

απαντήσεις καταγράφοντας στο πίνακα τις διάφορες ιδέες / απόψεις. Οι ερωτήσεις 1δ και 1ε 
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μπορούν να δοθούν και ως εργασία στο σπίτι για περισσότερη διερεύνηση.  

( διάρκεια 10-15 λεπτά ) 

Μέσω της υποενότητας 2 επιδιώκεται να διευρύνουν την αντίληψη τους για την  τη χρησιμότητα 

των μικροοργανισμών σε διάφορους τομείς των επιστημών ( Ιατρική ), της γεωργίας , της 

κτηνοτροφίας, της φαρμακοβιομηχανίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.   

( διάρκεια  10 – 15 λεπτά ) 

Τέλος μέσω της υποενότητας 3 επιδιώκεται μέσω συζήτησης στην τάξη να ανακεφαλαιώσουμε 

δίνοντας έμφαση στα βασικότερα σημεία του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό δίνονται ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, ημιδομημένες προτάσεις και ερωτήσεις Σωστού – Λάθους , οι οποίες 

αναφέρονται σε συμπεράσματα και ιδέες κλειδιά. Η πρώτη διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με τη 

συμπλήρωση του σταυρολέξου, που μεταξύ άλλων αποτελεί μια ευχάριστη νότα στην 

διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζει ψυχολογικά τους 

μαθητές/τριες για την επόμενη ώρα  ( διάρκεια 5 λεπτά ) 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ   2
Η

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

 

Δραστηριότητα 3 

Ομαδική εργασία  / Κατευθυνόμενη εξερεύνηση στο διαδίκτυο  / Ερευνώ και 

μαθαίνω Δραστηριότητα γραπτής και προφορικής παραγωγής / Σύνδεση με 

την πραγματική ζωή      ( διάρκεια 25΄ - 30΄ ) 
 

Καθώς μπαίνουν οι μαθητές τους ζητάει να καθίσουν στις ομάδες όπως καθόντουσαν 

στην εφαρμογή της  προηγούμενης ώρας . Κατόπιν, σαν εφόρμηση  ο  εκπαιδευτικός προβάλλει  

με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα  επιλεγμένα αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ του 

ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ με τίτλο ΄΄ Η επιστροφή : η αλήθεια για τη γρίπη ΄΄ ή 

αντίστοιχο ντοκυμαντέρ  στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.  

( διάρκεια 5 – 6  λεπτά )  

Μ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται η πρώτη επαφή των μαθητών/τριών με το αντικείμενο που 

πραγματεύεται το ντοκυμαντέρ αλλά ταυτόχρονα επιδιώκεται η ενημέρωση τους για ένα θέμα 

που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο κάθε χρόνο. Σκοπός είναι η πολύπλευρη  ενημέρωση με στόχο την 

επιτυχημένη αντιμετώπιση του ιού. Η εμβάθυνση επιτυγχάνεται μέσω των ερωτημάτων καθώς 

συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, αλλά ταυτόχρονα θέτει βάσεις για επιτυχημένες πρακτικές 

στο μέλλον   ( διάρκεια 5 λεπτά )    

Η μετάβαση στο γενικότερο μηχανισμό μετάδοσης των παθογόνων μικροβίων επιδιώκεται μέσω 

της προβολής του πίνακα ( υποενότητα 2).Οι μαθητές/τριες επιβεβαιώνουν ή εμπλουτίζουν 

πρότερες γνώσεις ή βιωματικές καταστάσεις και τέλος τις ελέγχουν. Η αναζήτηση πληροφοριών 

στο διαδίκτυο για μολυσματικές ασθένειες ( http://www.Keelpno.gr  ) 

 δίνει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο. Τέλος  η στοχευόμενη 

επιλογή της αναφοράς στο AIDS αποβλέπει στην επιβεβαίωση γνώσεων , αλλά πολύ 

περισσότερο στην ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης αλλά διαμόρφωση στάσεων απέναντι στα 

Σ.Μ.Ν που αποτελούν παγκόσμια μάστιγα για την εφηβεία και όχι μόνο http://www.Keelpno.gr 

http://www.actionaid.gr 

http://www.unicef.gr / reports / aids2002.php ) 

( διάρκεια  15 – 20 λεπτά ) 

 

Δραστηριότητα  4 

Ομαδική εργασία / Σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας / Διαπολιτισμική 

προσέγγιση / Κατευθυνόμενη εξερεύνηση στο διαδίκτυο  / Ερευνώ και 

http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.actionaid.gr/
http://www.unicef.gr/
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μαθαίνω /Δραστηριότητα γραπτής και προφορικής παραγωγής / Σύνδεση με 

την πραγματική ζωή ( διάρκεια 15΄ - 20΄ ) 

Στη δραστηριότητα αυτή  ο εκπαιδευτικός επιδιώκει : 

 Την αναγνώριση της σημασίας των ιστορικών πηγών στην κατανόηση της εμφάνισης και 

εξέλιξης ορισμένων δράσεων σχετικά με την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων 

 Την ανάπτυξη κριτικής στάσης σε γεγονότα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο 

 Την εύρεση και καταγραφή ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές ( 

ιδιαίτερα στη χώρα μας ) 

 Την σύνδεση των γεγονότων του παρελθόντος με σύγχρονα αντίστοιχα προβλήματα, 

προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν ως αυριανοί πολίτες , για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και δράσεων  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κεντρικός και καθοδηγητικός καθ’ όλη τη διάρκεια 

πραγματοποίησης της παρούσας δραστηριότητας 

2.2 Φύλλα Εργασίας 

Οι Διδακτικές Πρακτικές είναι καλό να συνοδεύονται από φύλλα εργασίας, σε ψηφιακή/ έντυπη 
μορφή, τα οποία δόθηκαν στους μαθητές ως ένας οδηγός πραγματοποίησης των 
προαναφερθέντων δραστηριοτήτων. 
 
 
 

 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

 
Νέες-Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 

1) προβολέας Η/Υ & βίντεο 

2) Ηχεία Υ/Η ή κάποιο ανάλογο σύστημα ενίσχυσης του ήχου 

3) Ασύρματο δίκτυο 

4) Υ/Η για διδάσκοντα – ένας (1) με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο 

5) Υ/Η για μαθητές – πέντε έως επτά (5-7) με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο 

6) Εκτυπωτής 

7) Για οικονομία στο χαρτί – θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να αναρτήσει σε κάποιο 

e-class ή δική του ιστοσελίδα τα φύλλα  αξιολόγησης– δραστηριοτήτων και να ζητά 

από τους μαθητές να του στέλνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις απαντήσεις. 

 

Απαιτούμενο Ψηφιακό Υλικό 

 Όλο ο απαιτούμενο ψηφιακό υλικό: η ηλεκτρονική παρουσίαση σε PPT, τα 

διανεμόμενα φύλλα αξιολόγησης και δραστηριοτήτων σε MS-Word καθώς και τα 

συμπεριλαμβανόμενα βίντεο είναι διαθέσιμα για τον εκπαιδευτικό 

 

Σχετική Έντυπη Βιβλιογραφία στα Ελληνικά 

 Βιβλίο δραστηριοτήτων Βιολογίας Γ Γυμνασίου ΟΕΔΒ ( κείμενο δραστηριότητας 4 ) 

 Βιβλίο Βιολογίας Γ Γυμνασίου ΟΕΔΒ (  ΄΄ Βιολογία και καθημερινή ζωή ΄΄, σταυρόλεξο 

και πίνακας ) 

 Βιολογία Γ Λυκείου 
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3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής ο εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα 

εφαρμογής και φύλλα αξιολόγησης τα οποία συλλέγει. Μέσω αυτών διεξάγει 

διαμορφωτική αξιολόγηση με σκοπό την αναδιαμόρφωση του σεναρίου. 
 
 

 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο 
δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.  
2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα 
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να 
αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο 
ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς 
και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό.  
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 

 
Επώνυμα                                           Ανώνυμα  

 
Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  

 

*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το 

θηλυκό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  25 / 10 / 20011 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: ……………………………………. 
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B2. Εξασφαλίζοντας ή παράλληλα καλλιεργώντας τα βασικά στοιχεία στα πλαίσια του 
σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των ομάδων  ( ατομική και συλλογική 
ευθύνη, θετική αλληλεξάρτηση, αμοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση προσπαθειών 
καθώς και άσκηση σε ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες ) και αξιοποιώντας τις εμπειρίες 
και το εκπαιδευτικό υλικό που αποκόμισα και μελέτησα αντίστοιχα, στα πλαίσια του 
προγράμματος, κατάφερα αφενός να κατανοήσω τον τρόπο λειτουργίας της ομαδικής – 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και αφετέρου να την εφαρμόσω μέσα στην τάξη. 
Άλλωστε για μένα ήταν ακόμη μία πρόκληση η εφαρμογή της διαμόρφωσης ομάδας 
στην πράξη, σε ένα τμήμα που δίδαξα πριν δύο χρόνια, αλλά κάνοντας χρήση των 
κλασικών μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης ευτύχησα να είμαι ο πρώτος καθηγητής που 
θα εφάρμοζε για πρώτη φορά την δημιουργία ομάδων στο συγκεκριμένο τμήμα, οπότε 
δεν χρειάστηκε η συνεννόηση με άλλους συναδέλφους και από την άλλη θα μπορούσα 
να αποκομίσω όλα τα στοιχεία της πρωτότυπης αυτής διδασκαλίας. 
Φρόντισα αρχικά να γίνει μια προετοιμασία της τάξης κατά την διάρκεια της 
προηγούμενης μέρας , χωρίς βέβαια αυτό να γίνει αντιληπτό από τα παιδιά της 
επίμαχης τάξης ( η προετοιμασία έγινε με τη βοήθεια συναδέλφου της πληροφορικής, 
μετά το τέλος των μαθημάτων της προηγούμενης μέρας και αυτό για λόγους που θα 
αναλυθούν στην αναφορά Β3). Η διαμόρφωση της αίθουσας ήταν τέτοια ώστε τα παιδιά 
να κάθονται σε κύκλο προς τον εκπαιδευτικό. Ετοίμασα το Laptopμε τον προβολέα για 
να προβάλω σε Powerpoint το υλικό που είχα ετοιμάσει.  
Όταν χτύπησε το κουδούνι οι μαθητές δέχτηκαν με χαμόγελο αλλά και με μίαμικρή 
απορία  την διαμορφωμένη αίθουσα.Αφού τους καλημέρισα και τους ευχήθηκα καλή 
σχολική χρονιά, τους εξήγησαγια ποιο λόγο η τάξη στην οποία θα κάνουν το μάθημα θα 
έχει αυτή τη διαμόρφωση. Όταν μάλιστα πληροφορήθηκαν ότι δεν θα βαθμολογηθούν 
χαλάρωσαν  καιχάρηκαν ιδιαίτερα όταν τους είπα ότι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη 
σημερινή μαςσυνάντηση καθώς θα είναι «οι βοηθοί μου» για την επιτυχία μιας 
εργασίας. 
Ακολούθησε προβολή βίντεο χωρίς να τους προϊδεάσω για το περιεχόμενό του 
(υπενθυμίζω ότι ο σκοπός μου ήταν να τους ευαισθητοποιήσω στη χρησιμότητα 
δημιουργίας ομάδων στην τάξη). Επέλεξα ένα βίντεο το οποίο δείχνει μία ομάδα ιατρών 
και νοσηλευτικού προσωπικού να φέρει σε πέρας μία δύσκολη χειρουργική επέμβαση ( 
στιγμιότυπο από το αμερικάνικο τηλεοπτικό ιατρικό δράμα   
΄΄ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΄΄ ) 
Μετά την προβολή ,ρώτησα τα παιδιά τι είδαν και τι κατάλαβαν ( με τη μέθοδο του 
καταιγισμού των ιδεών ). Οι απαντήσεις ήταν ποικίλες αλλά κάποιοι μαθητές εντόπισαν 
αμέσως την έννοια της συνεργατικότητας και της ομαδικότητας αλλά και της επίτευξης 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, που απορρέουν από την εφαρμογή της στην 
πράξη. 
Έπειτα επεκτείναμε, μέσα από τη συζήτηση, την έννοια της ομαδικότητας και σε 
άλλους τομείς όπως η υγεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αυτό έγινε αυθόρμητα χωρίς να έχει συμπεριληφθεί στο αρχικό πλάνο.Καταλήξαμε 
λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι ομάδες δεν υφίστανται μόνο στον κοινωνικό χώρο 
αλλά και μέσα σε μία σχολική τάξη. 
Στη συνέχεια τους εξήγησα ότι για να δουλέψει μία ομάδα χρειάζονται κανόνες 
πειθαρχίας. Εκείνη τη στιγμή τους πρόβαλα με τον προβολέα τον όρο «Παιδαγωγικό 
Συμβόλαιο». Τους ρώτησα τι ονομάζουμε συμβόλαιο και απάντησαν συμφωνία, 
κανόνες και νόμοι. Τα παιδιά κατάφεραν από μόνα τους να μαντέψουν τους όρους 
όπως «Δε γελάμε, δε διακόπτουμε, δεν κάνουμε φασαρία, δεν σχολιάζουμε, είμαστε 
ευγενικοί, δεν ειρωνευόμαστε και δείχνουμε κατανόηση.». 
Αφού δεσμευτήκαμε όλοι ότι θα τηρήσουμε το Παιδαγωγικό Συμβόλαιο τους ζήτησα 
να σχηματίσουν δυάδες λέγοντας τους: «Από τους λιγότερο οικείους διαλέξτε 
κάποιον με τον οποίο θα θέλατε να συνεργαστείτε και καθίστε όπου θέλετε μέσα 
στην τάξη». Στο σημείο αυτό υπήρξε και η πρώτη αντίδραση των παιδιών διότι 
ήθελαν να σχηματίσουν ομάδα μόνο με τους φίλους τους (την αντίδραση αυτή θα την 
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αναλύσουμε στο επόμενο ερώτημα Β3), αλλά τελικά με την διακριτική μου παρέμβαση 
δημιουργήθηκαν δέκα δυάδες. 
Μετά από αυτή τη σύντομη επικοινωνία ( κυρίως ανταλλαγή μιας θετικής εμπειρίας της 
μέχρι τώρα σχολικής τους ζωής, καθώς τα παιδιά γνωρίζονταν μεταξύ τους ) περάσαμε 
στο σχηματισμό τετράδας. 
Επέλεξα έναν διαφορετικό τρόπο για να σχηματίσουμε τετράδες σε σχέση με ότι 
είχα αρχικά ετοιμάσει. Αντί για μικρά χαρτάκια έκοψα 5 ( πέντε )διαφορετικές  εικόνες  
σε τέσσερα κομμάτια την καθεμία και αφού τις μοίρασα ( επιλεκτικά  σε ορισμένα παιδιά 
) σε όλους τους μαθητές/τριες, ζήτησα να ψάξει ο καθένας και να βρει με ποιον ταιριάζει 
το κομμάτι του και να δημιουργήσει ομάδα .Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν πέντε 
τετράδες     
Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό τους άρεσε ιδιαίτερα και τους έκανε να γελάσουν και να 
χαλαρώσουν. Τους ζήτησα να μοιραστούν με τα μέλη της ομάδας μία ευχάριστη 
ανάμνηση από τη συμμετοχή τους σε μία ομάδα. Η κάθε ομάδα κάθισε κυκλικά σε ένα 
θρανίο, φρόντισα ο κύκλος της κάθε ομάδας να είναι κλειστός ώστε οι ομάδες να είναι 
απομονωμένες η μία από την άλλη για να μην διαρρέουν πληροφορίες και να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία « μόνον στα πλαίσια της αμάδας ». Η 
συζήτηση κύλισεομαλά. 
Μοίρασα στην κάθε ομάδα από μία κόλλα Α4 και ζήτησα να φτιάξουν δύο στήλες. Στη 
μία να γράψουν τα χαρακτηριστικά του καλύτερου δασκάλου και στην άλλη τις 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές των συμμαθητών τους που τους ενοχλούν κατά τη 
διάρκεια της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας. Τους εξήγησα πως ένα άτομο από την κάθε 
ομάδα θα αναλάβει το ρόλο του γραμματέα και κάποιο άλλο το ρόλο του παρουσιαστή. 
Διευκρίνισα φυσικά πως όλες οι φωνές μέσα στην ομάδα είναι χρήσιμες και γι’ αυτό 
οφείλουμε να ακούμε όλα τα μέλη με προσοχή, να δείχνουμε κατανόηση προκειμένου 
να λειτουργήσει καλύτερα η ομάδα σε πρώτο επίπεδο και η ολομέλεια σε ένα δεύτερο 
επίπεδο. Τους ζήτησα να δώσουν από ένα όνομα- «παρατσούκλι» στην ομάδα 
τους.Τέλος τους αποκάλυψα πως όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, θα ανοίξουν οι 
κύκλοι των ομάδων, θα σχηματιστεί ολομέλεια και ο παρουσιαστής της κάθε ομάδας θα 
ανακοινώσει τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της ομάδας του. 
Φρόντισα στην όλη διαδικασία να περνώ διακριτικά από την κάθε ομάδα προκειμένου 
να λύνω απορίες ή δυσκολίες που πιθανόν θα προέκυπταν 
Δημιουργήθηκαν έτσι οι πέντε ομάδες και η καθεμιά κατέγραψε τις εμπειρίες της. 
Ακουστήκαν κατά σειρά οι εξής απόψεις: 
1η ομάδα Οι φιλότεχνοι 
Χαρακτηριστικά καλύτερου δασκάλου: ευγενικός, υπομονετικός, φιλικός, δίκαιος  
δημιουργικός.  
Ανεπιθύμητες συμπεριφορές συμμαθητών: να ενοχλούν, να μη βγαίνουν έξω στα 
διαλείμματα, να μιλούν μόνοι τους για άσχετα πράγματα και έτσι να ενοχλούν ή να 
διακόπτουν τη ροή του μαθήματος, να ειρωνεύονται. 
2η ομάδα Τα πράσινα ποδήλατα 
Χαρακτηριστικά καλύτερου δασκάλου: δίκαιος, προσιτός, ήρεμος, ευγενικός, 
συνεπής(να μη δίνει τα διαγωνίσματα και τα τεστ μετά από ένα μήνα!),να δείχνει 
κατανόηση, να μπορεί να επιβάλλεται, ευρηματικός, οργανωτικός στη δουλειά του, να 
μην είναι προκατειλημμένος με του μαθητές. 
Ανεπιθύμητες συμπεριφορές συμμαθητών: όταν ειρωνεύονται τους συμμαθητές ή τους 
καθηγητές τους, όταν «πετάνε εξυπνάδες», όταν προσβάλλουν τους συμμαθητές ή τους 
καθηγητές τους, όταν δεν αποδέχονται τη διαφορετική γνώμη, όταν αργούν να έρθουν 
στο μάθημα. 
3η ομάδα Τα πειραχτήρια  
Χαρακτηριστικά καλύτερου δασκάλου:φιλικός, με αίσθηση του χιούμορ, με κατανόηση, 
ήρεμος, καινοτόμος, ενεργητικός και δραστήριος, με μεταδοτικότητα, ευγενικός με τους 
μαθητές, συνεπής. 
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Ανεπιθύμητες συμπεριφορές συμμαθητών: φασαρία, πειράγματα, κινήσεις δίχως την 
άδεια του καθηγητή, ειρωνεία 
4η ομάδα Τα Ξεφτέρια 
Χαρακτηριστικά καλύτερου δασκάλου: αυστηρός όσο πρέπει, φιλικός με τα παιδιά, να 
δείχνει ενδιαφέρον για το μάθημα αλλά και για γενικότερα ζητήματα και θέματα και να 
συζητεί γι’ αυτά( π.χ. για τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας). 
Ανεπιθύμητες συμπεριφορές συμμαθητών: να διακόπτουν τον καθηγητή τους ή τους 
συμμαθητές τους, να κάνουν φασαρία και να μην αφήνουν τους άλλους να 
παρακολουθήσουν.  
5η ομάδα Η ακαταμάχητη γυναικοπαρέα 
Χαρακτηριστικά καλύτερου δασκάλου: αντικειμενικός και αμερόληπτος, καταρτισμένος 
στο αντικείμενο, φιλικός, ευγενικός, με αίσθηση του χιούμορ, να μην ειρωνεύεται, 
αυστηρός και ελαστικός όπου χρειάζεται, κατανοητός. 
Ανεπιθύμητες συμπεριφορές συμμαθητών: ενοχλητικός, πολυλογάς, αγενής, ειρωνικός, 
επιδεικτικός χαρακτήρας, βαθμοθήρας. 
     Άνοιξαν οι κύκλοι των ομάδων, σχηματίστηκε ολομέλεια, παρουσιάστηκαν όλα τα 
παραπάνω, τα συζητήσαμε και έγραψα στον πίνακα τα συμπεράσματα, λέγοντας κι εγώ 
τι ζητάω απ’ τους μαθητές μου. Καταλήξαμε λοιπόν ότι όλα αυτά βιώθηκαν από την 
πολύχρονη εμπειρία τους στα σχολικά τους χρόνια. 
Στη συνέχεια έγραψα σε δύο κόλλες Α4 τα χαρακτηριστικά του καλύτερου δασκάλου, τις 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές  των μαθητών και τις δικές μου απαιτήσεις από τους 
μαθητές. Πλαστικοποιήσαμε τις κόλλες ( σε άλλο χρόνο ) και τις κρεμάσαμε σε χώρο 
δίπλα στον πίνακα για να ανατρέχουμε εκεί όποτε κι όταν χρειαζόταν  κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς. 
Όλες οι ομάδες χάρηκαν με το έργο και τη συμβολή τους, όλα τα μέλη ένιωσαν ένα 
καλό κλίμα, κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Αφού τους συγχάρηκα, περάσαμε στη φάση 
του αναστοχασμού. 
Τα τελευταία δέκα λεπτά τους μοίρασα ένα χαρτάκι και τους ζήτησα να εκφραστούν 
ανώνυμα, γράφοντας τι τους άρεσε και τι όχι, τι κράτησαν από τη σημερινή τους 
εμπειρία. Τους ζήτησα να το αφήσουν στην έδρα φεύγοντας. 
Σας παραθέτω μερικά από τα σχόλια των παιδιών: 
► Ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να συνεργαζόμαστε 
► Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία! Μ΄ άρεσε πολύ και πέρασα πολύ ΚΑΛΑ!! 
► Σήμερα το μάθημα μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να το επαναλάβουμε. Ένιωσα 
χαρά και ενθουσιασμό. 
► Χάσαμε μάθημα  
► Βρέθηκα  κοντά με παιδιά  που δεν ήμασταν κοντά 
► Δεν μου άρεσε που δεν είχαμε σταθερές ομάδες 
► θα ήθελα ,αν αυτό ήταν δυνατό να εφαρμόζεται αυτός ο τρόπος διδασκαλίας σε κάθε 
μάθημα   
► Δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον, κουράστηκα    
Όσον αφορά στον χρόνο θα πρέπει να τονίσω ότι μου έφτασε και ότι ολοκληρώθηκε 
ομαλά το μάθημα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β3. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση και να 
αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται για μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
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τους• κυρίως όμως οφείλουν να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά, με ανθρώπους που θα 
συναντήσουν στην κοινωνική τους ζωή, και να μάθουν να επινοούν τρόπους 
συνεργασίας ακόμη και με ανθρώπους που-φαινομενικά τουλάχιστον- δείχνουν 
απρόθυμοι να συνεργαστούν. Σ’ αυτά τα πλαίσια η ομαδική διδασκαλία θεωρήθηκε ως 
ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης, της παιδείας και της πνευματικής καλλιέργειας 
που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας και σ’ αυτά προσπάθησα να κινηθώ και 
εγώ.Προσωπικά αντιμετώπισα κάποιες  δυσκολίες στην προσπάθειά μου να εφαρμόσω 
αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας. 
Αρχικά όμως προετοίμασα την αίθουσα διδασκαλίας την προηγούμενη μέρα στην 
γνωστή διάταξη και τοποθέτησα το απαραίτητο εποπτικό υλικό Σκοπός αυτής της 
προετοιμασίας ήταν η εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για την απρόσκοπτη 
εφαρμογή της διδασκαλίας ,αλλά και την αποφυγή φασαρίας κατά την διάταξη των 
θρανίων γεγονός που θα προκαλούσε αναστάτωση και σε διπλανές τάξεις. Η 
πρόσφατη εμπειρία μου από την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα, αλλά κυρίως οι 
συζητήσεις  με άλλους συναδέλφους που παρακολουθούν το πρόγραμμα και 
εφάρμοσαν τον τρόπο διδασκαλίας, με απέτρεψαν από το να αφήσω την αλλαγή της 
διαμόρφωσης της αίθουσας στους μαθητές.  
 Όταν λοιπόν μπήκα στην τάξηκαι ζήτησα να «ανατρέψουν» τον τρόπο με τον οποίο 
κάθονταν μέχρι τώρα και να «σπάσουν»  τις παρέες τους ,εισέπραξα την άρνηση των 
περισσοτέρων μαθητών/τριων. Η ένταξη τους σε ομάδες ( δυάδες ) με λιγότερο οικείους 
μαθητές/τριες συνοδεύτηκε από εκφράσεις του τύπου: 
● « Κύριε εγώ θέλω να είμαι στην ομάδα με τον/την κολλητό/τη μου » 
●« είμαστε αχώριστοι φίλοι/φίλες και μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα » 
●« δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ μας με ορισμένους συμμαθητές μας» 
●« μου είναι αδιανόητο να συνεργαστώ με αγόρι/κορίτσι » 
● « δεν μου είναι εύκολο να επιλέξω κάποιο μαθητή/τρια » 
Μάλιστα το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με έναν συγκεκριμένο μαθητή που 
παρουσιάζει πρόβλημα μαθησιακής δυσκολίας. Το παιδί αυτό καθόταν απομονωμένο-
στο πρώτο θρανίο-από τα υπόλοιπα παιδιά( υπήρχε ένα κενό θρανίο απόσταση 
ασφαλείας όπως κακόγουστα το χαρακτήρισαν κάποιοι μαθητές- και μετά άρχιζαν τα 
υπόλοιπα θρανία). Κανένα παιδί δεν ήθελε να κάτσει μαζί του και να μοιραστεί 
εμπειρίες. Χρειάστηκε η δική μου παρέμβαση για να λυθεί το πρόβλημα: τυχαία πήρα 
κάποια άλλη μαθήτρια, που καθόταν κι αυτή μόνη της, και την έβαλα να καθίσει με το 
παιδί αυτό. Κατά τη συζήτηση των μαθητών ο Γιώργος -έτσι ονομάζεται το παιδί- δε 
μιλούσε, αρνούνταν ή δυσκολευόταν  να συνεργαστεί, αρχικά δε μιλούσε καθόλου με τη 
συμμαθήτριά του και στη συνέχεια μίλησε ελάχιστα• στην παρουσίαση δε, είπε μόνον το 
όνομα της συμμαθήτριας του και τίποτε παραπάνω όσο κι αν προσπάθησα εγώ με 
ενθάρρυνση. Κατά τη συγκρότηση ομάδων ( ανά τετράδα ) το παιδί το ενέταξα εγώ σε 
κάποια ομάδα, με την προεπιλεγμένη διανομή των κομματιών των εικόνων ,αλλά κι εκεί 
δε συνεργαζόταν παρόλο που η στάση των άλλων μαθητών ήταν φιλική. Ο επιλεκτικά 
κατευθυνόμενος τρόπος δημιουργίας τετράδων, απέβλεπε μεταξύ άλλων και στον 
διαχωρισμό των δύο αλλοδαπών μαθητών, με σκοπό την αποδοτικότερη δράση τους 
μέσα στις ομάδες τους αλλά κυρίως την ταχύτερη κοινωνικοποίηση τους ( καθώς είχα 
παρατηρήσει ότι στα διαλλείματα ήταν μόνοι τους και μιλούσαν αποκλειστικά την 
μητρική τους γλώσσα ) 
 Τέλος όταν θέλησα να γράψω στον πίνακα τα συμπεράσματα τους,  άρχισαν άλλου 
είδους παράπονα:  
●«κύριε  δε βλέπουμε γιατί γυαλίζει ο πίνακας»  
●«κύριε πρέπει να κάνουμε ακροβατικά για να δούμε, πηγαίνετε πιο πέρα»  
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Β4. Η σκόπιμη οργάνωση της τάξης σε ομάδες σχολικής εργασίας στοχεύει στην 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων σκοπών διδασκαλίας, μάθησης και μόρφωσης 
( Στέργιος Δερβίσης, Διδακτική Μεθοδολογία- Ειδική Διδακτική, Θεσσαλονίκη, σελ.46)  
Με την άσκηση οι ομάδες αποκτούν στην αρχή συνειδητά και μετά ασυνείδητα την 
τεχνική της ομαδικής εργασίας και δημιουργείται μία ομαδική συνείδηση «εμείς» και 
ευθύνη.(Stocker, K., 1975,257).Μέσα στην ομαδική ευθύνη ο κάθε μαθητής έχει και την 
ατομική του ευθύνη και συναισθάνεται συνυπεύθυνος για το αποτέλεσμα της ομαδικής 
εργασίας. (Στέργιος Δερβίσης, Διδακτική Μεθοδολογία- Ειδική Διδακτική, Θεσσαλονίκη, 
σελ.46)   
        Σ’ αυτές τις αρχές στηριζόμενος, είναι αλήθεια, πως όταν σχεδίασα τη 
διαμόρφωση της ομάδας κι αποφάσισα να την εφαρμόσω , ξεκίνησα με πολλή 
αισιοδοξία πιστεύοντας πως πραγματικά αυτή θα βοηθούσε σημαντικά τους μαθητές 
στην ανάπτυξη συνεργατικής συνείδησης και στην εξάλειψη του ανταγωνιστικού 
πνεύματος μεταξύ τους. Παράλληλα πίστευα πως θα βοηθούσε τους μαθητές- ακόμη 
και τους πιο αδύνατους- να φανούν χρήσιμοι με την ελάχιστη έστω συμβολή τους στην 
ανακάλυψη της μάθησης. Όσον αφορά το θέμα της συγκρότησης των ομάδων, 
φρόντισα βέβαια αυτές να δημιουργηθούν με τυχαίο τρόπο και με τη δική μου 
παρέμβαση να συμμετέχουν σε κάθε ομάδα μαθητές όλων των επιπέδων, καθώς 
φρόντισα να ενημερωθώ αναλυτικά για τη σύνθεση της τάξης και το γνωστικό της 
υπόβαθρο, παρά την προσωπική εκτίμηση που είχα σχηματίσει προ διετίας. Κι εδώ 
συνάντησα δυσκολίες, αρχικά στη διαμόρφωση των δυάδων. 
         Οι καλοί μαθητές – κι από προηγούμενες εμπειρίες που είχαν – παραπονούνταν 
πως οι πιο αδύναμοι μαθητές δεν εργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας, είναι αδιάφοροι, 
μερικές φορές εκφράζονται και με δηκτικό τρόπο απέναντί τους και όλη τη δουλειά την 
κάνουν μόνοι τους, ενώ αργότερα τα εύσχημα τα εισπράττει ολόκληρη η ομάδα.  
Μάλιστα κάποιοι μαθητές εξέφρασαν παράπονα πως δε γίνεται σεβαστή η γνώμη τους 
δεν ακούγεται η φωνή τους μέσα στην ομάδα και ότι τελικά υπερισχύουν οι γνωστοί 
«ηγέτες» κάθε φορά. Εξήγησα βέβαια, πως οι απόψεις μέσα στην ομάδα 
«φιλτράρονται» και δεν βγαίνουν τα πάντα προς τα έξω. Από την άλλη πλευρά όμως η 
ομάδα είναι υποχρεωμένη να ακούει τα μέλη της με προσοχή και σεβασμό, να μην 
παραγκωνίζει κανένα, να μην ειρωνεύεται τις απόψεις τους, αλλά να δείχνει κατανόηση.  
Άλλοι πάλι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με άτομα του αντιθέτου φύλου ή κάποιοι 
μαθητές που ήταν πιο εσωστρεφείς ( π.χ  ο μαθητής με την μαθησιακή δυσκολία ) 
περίμεναν να τους πλησιάσουν χωρίς εκείνοι να κάνουν το πρώτο βήμα. 
        Μπροστά σ’ αυτές τις αντιδράσεις βρέθηκα σε δύσκολη θέση διότι αισθάνθηκα ότι 
«επέβαλλα» τον τρόπο σχηματισμού δυάδων και φοβήθηκα ότι η αντίδρασή τους θα 
οδηγήσει σε δυσαρεστημένα παιδιά τα οποία δεν θα θέλουν τη συνεργασία. Εκείνη τη 
στιγμή αισθάνθηκα ότι έπρεπε να είμαι σε εγρήγορση για να βρω τρόπο να τους 
ενθαρρύνω και να τους καλλιεργήσω κίνητρα για ενεργοποίηση της συμμετοχής τους 
μέσα σε ένα κλίμα αναγνώρισης και αποδοχής. Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι η 
διαφορετικότητα δε θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο αλλά εφόδιο για εποικοδομητική 
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συνεργασία. Κύριο μέλημά μου ήταν να τους εξηγήσω ότι πρέπει να βοηθούν και να 
ακούν ο ένας τον άλλον και να σέβονται τις ιδέες και τις αξίες τους. Γι’ αυτό το λόγο και 
για να κάνω πιο ελκυστική τη διαδικασία τους εξήγησα ότι θα πρέπει να μάθουν να 
συνεργάζονται και με άτομα που δεν γνωρίζουν. Η διακριτική μου παρέμβαση 
λειτούργησε καταλυτικά στην δημιουργία των αρχικών δυάδων και τελικά οι μαθητές 
μοιράστηκαν θετικά συναισθήματα ανταλλάσοντας ένα πρόσφατο νέο και ανακάλυψαν 
κοινά στοιχεία που δεν τα περίμεναν. 
        Το γεγονός  αυτό τόνωσε την αυτοπεποίθηση μου, καθώς προχώρησε 
απρόσκοπτα η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα ( ποιοτικό και χρονικό ). Η 
διεύρυνση των ομάδων σε τετράδες έγινε αβίαστα, ταχύτατα και με χιούμορ καθώς 
σχολιάστηκαν και οι προτιμήσεις των παιδιών στο είδος της σοκολάτας που επέλεχθηκε  
από τον κάθε μαθητή/τρια.  
 
Από την άλλη πλευρά η ένσταση των μαθητών πως με τη συγκεκριμένη διάταξη(σε 
σχήμα Π) δε βλέπουν στον πίνακα, όπως θα ήθελαν, με προβλημάτισε και με έκανε να 
σκεφτώ πως σε κάποια μαθήματα, στα οποία ο πίνακας πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά κόρον, είναι δύσκολό να εξασφαλιστεί η καλή οπτική επαφή με τον πίνακα 
Ορισμένοι μαθητές μου ζητούσαν να μετακινούμαι συνεχώς για «να βλέπουν καλά». Η 
εναλλακτική λύση του ημικυκλίου δεν ήταν εφαρμόσιμη γιατί οι αίθουσες είναι μικρές και 
τα θρανία δε χωρούν στη συγκεκριμένη διάταξη. Κάποιοι μαθητές μου εξέφρασαν την 
εύλογη απορία «πώς θα γράψουν διαγώνισμα» μ’ αυτή τη διάταξη, αφού, όπως είπαν, 
θα υπάρχουν συνεννοήσεις ακόμη και με τους απέναντι και θα δημιουργούνται 
εντάσεις. Δυστυχώς δεν κατάφερα να απαντήσω ικανοποιητικά• και γιατί δεν ήρθαν 
ακόμη στα σχολεία οδηγίες για το νέο τρόπο εξέτασης των μαθητών αλλά και γιατί όταν 
τους εξήγησα πως θα δημιουργήσω τρία ή και τέσσερα θέματα αν χρειαστεί μου 
απάντησαν πως δε θα εξεταστούν «επ’ ίσοιςόροις» και θα δημιουργηθεί η αίσθηση πως 
κάποιοι θα είναι πιο ευνοημένοι και κάποιοι πιο αδικημένοι. 
Αναπόφευκτα η φασαρία αποτελεί ένα δεδομένο σε τέτοιου είδους μαθησιακές 
διαδικασίες, η οποία όμως μπορεί να αποφευχθεί αν ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις της 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και η ανάληψη υπεύθυνης 
θέσης σε μαθητές οι οποίοι είναι απρόθυμοι ή κάνουν φασαρία έχει θετική 
ανταπόκριση, σε μεγάλο ποσοστό , οι οποίοι ανταποκρίνονται θετικά και επιτελούν τον 
σκοπό τους.                
Ειδικά με το μαθητή που είχε μαθησιακή δυσκολία δεν ήθελαν να συνεργαστούν γιατί 
ήξεραν πως στις δυάδες δε θα μπορούσε να παρουσιάσει το συμμαθητή-συμμαθήτριά 
του, πράγμα που τελικά συνέβη: μόνον το όνομα της συμμαθήτριάς του κατάφερε να 
πει το παιδί. Το φαινόμενο αυτό με προβλημάτισε προς δύο κατευθύνσεις:  
α. Σε μια πρώτη φάση και σε ανύποπτο χρόνο, πλησίασα τους υπόλοιπους μαθητές 
στο διάλειμμα και τους εξήγησα πως είναι τελείως ρατσιστικό και άδικο να 
συμπεριφέρονται έτσι, γι’ αυτό το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να 
«αγκαλιάσουν» το παιδί αυτό με τη συμπεριφορά τους, να το δεχτούν όπως είναι και να 
το εντάξουν στις παρέες τους και στις ομάδες τους.  
β. Σε μια δεύτερη φάση σκέφτηκα πως το Λύκειο δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση και 
ως εκ τούτου το συγκεκριμένο παιδί δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σ’ αυτή την τάξη, ούτε 
σ’ αυτό το σχολείο. Σε συνεργασία λοιπόν με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου θα 
πρότεινα να καλέσουμε τους γονείς και να τους εξηγήσουμε πως το Λύκειο -ως μη 
υποχρεωτική εκπαίδευση δε θα προσφέρει κάτι χρήσιμο στο παιδί τους και ίσως θα 
ήταν καλύτερο να το πάνε σε κάποιο ειδικό σχολείο ή στον ΟΑΕΔ. Ενδεχομένως  η 
καλύτερη λύση να ήταν ο ΟΑΕΔ καθώς τα μαθησιακά προβλήματα ήταν ελαφριάς 
μορφής  και από την άλλη πλευρά το παιδί θα μάθαινε κάτι που ίσως θα του φαινόταν 
πιο  χρήσιμο στη ζωή του.  
Πιστεύω πως όποιες δυσκολίες και να παρουσιαστούν στην εφαρμογή της ομαδικής 
διδασκαλίας είναι εύκολο να ξεπεραστούν όταν συνεργαστούμε καθηγητές, μαθητές και 
γονείς και συνειδητοποιήσουμε ότι το σχολείο πρέπει να αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο 
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για τους μαθητές. Είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί ανάλογα τις 
δυσκολίες που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της ομαδικής διδασκαλίας. Αν και 
η ομαδική συνεργασία επικρίνεται με το επιχείρημα είτε ότι μπορεί να επικρατεί 
φασαρία στην τάξη είτε ότι για την εφαρμογή της χάνεται πολύτιμος χρόνος, η μάθηση 
μπορεί να είναι ευχάριστη, διασκεδαστική και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες των μαθητών επίσης ενισχύεται δραστικά η κοινωνικοποίηση των μαθητών οι 
οποίοι μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και σταδιακά ωριμάζουν, αποκτούν 
αυτοπεποίθηση και ξεφεύγουν από την παθητική θέση του ακροατή. Δουλεύοντας 
συνεργατικά μαθαίνουν να επικοινωνούν και να μοιράζονται σκέψεις, ιδέες και 
συναισθήματα, κάτι το οποίο παρατήρησα και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Η γενική εικόνα λοιπόν, που εγώ αποκόμισα, είναι πως η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία είναι μεν ακρογωνιαίος λίθος για να «ξυπνήσουν» και πάλι οι σχέσεις 
μεταξύ των μαθητών και αργότερα μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί όμως να 
εφαρμοστεί σε όλα τα μαθήματα ή τουλάχιστον δεν μπορεί να εφαρμόζεται διαρκώς. Η 
εναλλαγή της με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας είναι αυτή που θα προωθήσει τη 
μάθηση και θα συμβάλλει σημαντικά και στη ανάπτυξη της συνεργασία των μαθητών, 
αλλά και στην προώθηση της μάθησης για να δημιουργήσουμε τους πολίτες που 
θέλουμε: πολίτες ενημερωμένους, με γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού τους – 
αυτού του πολιτισμού που αποτέλεσε τη βάση της Ευρώπης – πολίτες που θα ξέρουν 
να συνεργάζονται με το κάθε άτομα μέσα στην κοινωνία, αλλά παράλληλα θα ξέρουν να 
εκτιμούν την ιδιαιτερότητα και την ατομικότητα του καθένα χωρίς ρατσιστικά και 
εθνικιστικά πρότυπα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σέργιος Δερβίσης, Διδακτική Μεθοδολογία και Ειδική Διδακτική, Θεσσαλονίκη. 
Δ. Σακκάς, Γ. Μπαρδάνης, Συμβόλαιο στην τάξη, Μ.Π.Ε., 
Βασικό επιμορφωτικό υλικό. Τόμος Α: Γενικό μέρος 
A2.2    Μέχρι σήμερα το ελληνικό σχολείο παρέμενε απομακρυσμένο από τις ταχύτατες 
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές μεταβολές. Η πίεση της ύλης σε συνδυασμό με 
την παράλληλα πίεση του Αναλυτικού προγράμματος εμπόδιζε τη δημιουργικότητα 
τόσο των μαθητών όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών και δεν επέτρεπε την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και των μεν και των δε. 
      Το νέο σύστημα οραματιζόμαστε όλοι ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με τους μαθητές μας και να ανακαλύπτουμε από 
κοινού πλέον, νέες προοπτικές μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση. Παράλληλα οι 
μαθητές μας θα μπορούν πια να μη μένουν προσκολλημένοι μόνον στο σχολικό 
εγχειρίδιο, αλλά να βλέπουν κι άλλες προοπτικές και να αναπτύσσουν μέσα από τη 
συγκριτική μάθηση• το γεγονός αυτό θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε πια από την 
«αποστήθιση»( πάγιο αίτημα εκπαιδευτικών και γονέων) και την τυποποίηση , και 
παράλληλα να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να πετύχουν τη συνεργασία όχι μόνον 
μεταξύ τους , αλλά και με τους μαθητές άλλων σχολείων, πέρα από τα όρια όχι μόνον 
της περιοχής τους, αλλά ίσως και πέρα από τα όρια της χώρας τους. 
     Όταν συνέταξα λοιπόν το σχέδιο διδασκαλίας πίστεψα πως είχα προβλέψει τα 
περισσότερα. Φυσικά όμως, όπως θα συνέβαινε σε κάθε συνάδελφο που εφάρμοζε για 
πρώτη φορά ένα τέτοιο σχέδιο διδασκαλίας, έτσι κι εγώ συνάντησα ορισμένα 
μικροπροβλήματα, τα οποία όμως δεν αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ομαλή διεξαγωγή 
του σχεδίου. 
     Στην τάξη υπήρχαν  δύο μαθητές από την Αλβανία καθώς και ένας μαθητής με 
μαθησιακές δυσκολίες ,των οποίων το γνωστικό υπόβαθρο ήταν υποδεέστερο των 
απαιτήσεων του σχεδίου διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι ομάδες τους 
στην πραγματοποίηση των δράσεων τους. Αυτό τους έκανε να αισθανθούν άβολα αλλά 
με τις διακριτικές παρεμβάσεις και βοήθειες μου κατάφεραν τελικά να πραγματώσουν 
τους μαθησιακούς στόχους που τέθηκαν. Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην 
κατανόηση των όρων που πραγματεύονταν το γνωστικό αντικείμενο. Κρίθηκε από την 
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πλειοψηφία των μαθητών ενδιαφέρουσα διαδικασία στην οποία συμμετείχαν όλοι. Δεν 
χρειάστηκαν να γίνουν αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό.   
    Όσον αφορά τα φύλλα εργασίας, χρειάστηκε πολλές φορές η χρήση διαδικτύου για 
την αναζήτηση των πληροφοριών .Δεν δυσκολεύτηκαν λοιπόν στην αναζήτηση 
πληροφοριών κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι μαθητές/τριες είναι πολλοί καλοί 
γνώστες/τριες . Όταν όμως  χρειάστηκε να ανατρέξουν στους υπολογιστές του σπιτιού 
τους• ( δραστηριότητα 2 ,ερωτήσεις 1δ και 1ε ) αυτό βέβαια δεν ήταν εφικτό σε κάθε 
περίπτωση, και γιατί δεν διαθέτουν όλοι οι μαθητές ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι 
τους, άλλοι πάλι δεν έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο για οικονομικούς λόγους -όπως 
μου είπαν- και το κυριότερο δε διαμένουν όλοι στο ίδιο μέρος( κάποιοι απ’ αυτούς 
μετακινούνται με λεωφορεία από άλλα χωριά και συνεπώς ήταν δύσκολη η συνεργασία 
τους) Ακόμη όμως κι αυτοί που έμεναν στο ίδιο μέρος είχαν άλλες δραστηριότητες μετά 
το σχολικό πρόγραμμα και έδειξαν απροθυμία στο να συλλέξουν τις πληροφορίες που 
τους ζήτησα. Ορισμένοι μάλιστα είπαν πως η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και τους 
κούρασε και κάποιοι άλλοι παραπονέθηκαν πως δε δουλεύουν όλοι στην ομάδα και το 
βάρος πέφτει πάντα σε συγκεκριμένα άτομα. 
       Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι πως, το όλο σύστημα και η όλη διδασκαλία 
προωθεί βέβαια την ανακαλυπτική μάθηση των μαθητών, χρειάζονται όμως αλλαγές και 
βελτιώσεις μέσα στα σχολεία, ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμες όλες οι πηγές- 
το εργαστήριο της πληροφορικής να επανδρωθεί με περισσότερους υπολογιστές- και 
να υπάρχει ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να τροποποιείται εύκολα όταν είναι 
απαραίτητο για τη διδακτική διαδικασία .                                             
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1 
 

 

 
 

 

1. Τι συμβαίνει σ’ αυτό το έργο τέχνης; 

2. Υπάρχουν απορίες, ερωτήματα σχετικά με αυτό που βλέπετε;  

3. Τι βλέπετε στο έργο τέχνης που σας προξενεί το ενδιαφέρον ( χρώματα, φόρμες, 

όγκοι , γραμμές, σύνθεση ); 

4. Καταγράψτε τι βλέπετε κυκλώνοντας ενδιαφέροντα σημεία ή κρατώντας σημειώσεις. 

Ποιος ο συμβολικός χαρακτήρας του έργου; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 
 

Υποενότητα 1 
 

 
 

Παρατηρώντας τις παραπάνω εικόνες ,αλλά και ανακαλώντας τις εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις, τις βιωματικές εμπειρίες και το διερευνητικό πνεύμα σας να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν 

 

α. Που οφείλεται το γεγονός ότι παλαιότερα οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι αρκετές 

ασθένειες που τους ταλαιπωρούσαν οφείλονταν σε μικροοργανισμούς; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

β. Ποιοι παράγοντες προκαλούν διαταραχή της ομοιόστασης του οργανισμού και 

συνεπώς σχετίζονται με την εκδήλωση ασθενειών; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

γ. Ποιοι από αυτούς σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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δ. Προσπαθήστε με τη βοήθεια του διαδικτύου να εντοπίσετε 3-5 ασθένειες που 

οφείλονται σε παράγοντες πλην των παθογόνων μικροβίων και καταγράψτε τα βασικά 

συμπτώματα των ασθενών.. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

ε. Προσπαθήστε με τη βοήθεια του διαδικτύου να εντοπίσετε 2-3 μολυσματικές 

ασθένειες (π.χ. ο τέτανος είναι μια μόλυνση που προκαλείται από το 

Clostridium tetani, ένα βακτηρίδιο βρίσκεται μέσα στη γη.) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

 

Υποενότητα  2 
1.Αφού μελετήσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο να απαντήσετε στα  

ερωτήματα. 

 

 
 

α. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται φαραμακευτικά οι βακτηριακές λοιμώξεις; 

Γνωρίζετε από πού προέρχονται οι μεγάλες ποσότητες φαρμακευτικών σκευασμάτων; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….   

 

β. Τι είναι η ινσουλίνη; Με ποια ασθένεια σχετίζεται; Πως αντιμετωπίζεται 

φαρμακευτικά και για ποιο λόγο πιστεύετε ότι είναι η πρώτη ορμόνη που παράχθηκε 

από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

γ. Στη στοματική κοιλότητα, στο έντερο αλλά και στην επιφάνεια του δέρματος μας 
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είναι εγκατεστειμένα μη παθογόνα μικρόβια. Αναφέρατε μερικούς από τους ρόλους που 

επιτελούν; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

δ. Ορισμένα βακτήρια και μύκητες που ζουν στο έδαφος είναι  αποικοδομητές. Ποια η 

σημασία τους για την λειτουργία των οικοσυστημάτων; Τι θα συμβεί αν απουσιάσουν 

από ένα οικοσύστημα; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

Υποενότητα  3 

 

1. Ολοκληρώστε τις  παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη 

λέξη ( πανδημία, Παστέρ, χρόνος επώασης,  μόλυνση,  μικροοργανισμοί ,  

ενδημία, μολυσματική  ) 

► Χάρη στο έργο δύο σημαντικών ερευνητών, του …………………… και του Κοχ, 

αποδείχθηκε ότι η αιτία πολλών ασθενειών ήταν κάποιοι ……………………. 

► Η είσοδος ενός παθογόνου μικροβίου σε έναν ξενιστή ονομάζεται …………. 

► Μια ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί από ένα άτομο σε ένα άλλο 

χαρακτηρίζεται…………………………… 

► Όταν σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο παρατηρηθεί μεγάλος αριθμός 

κρουσμάτων  μιας ασθένειας, τότε λέμε ότι έχουμε …………………… ενώ εάν 

εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, τότε έχουμε …………………… 

► Ο χρόνος που απαιτείται μεταξύ της μόλυνσης και της εμφάνισης των πρώτων 

συμπτωμάτων της ασθένειας ονομάζεται …………………    …………………… 

 

2. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις i 

- v και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή , ή Λάθος 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

i.  Όλοι οι μικροοργανισμοί προκαλούν ασθένειες 

ii.  Όταν κάποιος ασθενεί, συνήθως εμφανίζει συμπτώματα της ασθένειας 

iii. Η καταπολέμηση των ασθενειών είναι κυριότερη από την πρόληψη 

iv. Για την αποφυγή των ασθενειών του δέρματος μεταξύ άλλων , είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιούμε δικές μας πετσέτες. 

v. Η  ελονοσία μεταδίδεται με τα κατοικίδια ζώα 

 

3. Για τις ερωτήσεις  1 – 3, να κυκλώσετε τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1) Ποιους ονομάζουμε παθογόνους μικροοργανισμούς; 
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Α) Παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζουμε αυτούς τους μικροοργανισμούς που 

χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή τους και μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές 

στην υγεία του. 

Β) Παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζουμε αυτούς τους μικροοργανισμούς που δεν 

προκαλούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. 

Γ) Παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζουμε τα βακτήρια που βοηθούν στην 

παραγωγή του τυριού 

Δ) Παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζουμε αυτούς που προκαλούν πυρετό 

 

2) Οι ασθένειες διακρίνονται σε… 

Α) ασθένειες που μεταδίδονται με τα χέρια και ασθένειες που μεταδίδονται με το 

βήξιμο και το φτέρνισμα 

Β) ασθένειες μολυσματικές και σε ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση του 

περιβάλλοντος 

Γ) ασθένειες που το περιβάλλον δημιουργεί ανεξάρτητα από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και ασθένειες που η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν τις επηρεάζει 

Δ) τίποτε από τα παραπάνω 

 

3) Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί όχι μόνο δεν είναι βλαβεροί για τον 

άνθρωπο, αλλά 

Α) αντίθετα είναι χρήσιμοι ή και απαραίτητοι 

Β) είναι βλαβεροί και για άλλα ζώα – όπως κατοικίδια 

Γ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστούν εμβόλια 

Δ) ειδικά στα χέρια αν δεν πλένονται συχνά δημιουργούν ένα στρώμα προστασίας 

 

 

4. Αν συμπληρώσετε σωστά το σταυρόλεξο που ακολουθεί, στη 

χρωματιστή στήλη θα σχηματιστεί ένας από τους τρόπους μετάδοσης 

μιας ασθένειας. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 

 

 

Υποενότητα  1 

1. Μετά την προσεκτικό άκουσμα των αποσπασμάτων του επίμαχου 

ντοκιμαντέρ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
 

α. Δικαιολογείτε το πολεμικό κλίμα καθώς και ο πανικός  που τροφοδοτείται από 

συγκεκριμένους κύκλους, γύρω από τον ιό της γρίπης; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..................

.........................................................................................................................      

 

β. Από πού προήλθε ο ιός και πότε έφτασε στην Ελλάδα; Με ποιο τρόπο 

αντιμετωπίζονταν ; 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

γ. Ποιους τρόπους προφύλαξης γνωρίζετε; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

2. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί  μία πρώτη γνωριμία με μερικούς 

από τους τρόπους μετάδοσης των παθογόνων μικροοργανισμών. Αφού 

τον μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή και ανακαλέσετε εμπειρίες και 

βιωματικές καταστάσεις να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
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α. Αναφέρατε μία επιπλέον ασθένεια που μεταδίδεται με έναν από τους παραπάνω 

τρόπους. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

β. Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουμε για την αποφυγή της μόλυνσης από τα 

σταγονίδια του βήχα μολυσμένου ατόμου; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

 

3. Το AIDS , εκτός από ιατρικό πρόβλημα ,εξελίσσεται παγκοσμίως σε 

κοινωνική μάστιγα, γεγονός που μαρτυρούν και τα λόγια της Φλοράνς 

Κούμουνγια – μέλος ομάδας υποστήριξης ασθενών με AIDS στην 

Ουγκάντα 

΄΄ Η φτώχεια και το AIDS πάνε μαζί. Όταν σε μία οικογένεια 

αρρωστήσουν τη Δευτέρα αυτοί που κερδίζουν το ψωμί, τότε την 

Τρίτη η οικογένεια δεν έχει να φάει΄΄ 
 

α. Σε ποιο μικροοργανισμό οφείλεται;  

………………………………………………………………………………………… 

β. Πώς μεταδίδεται; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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γ. Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνονται, προς αποφυγή της μόλυνσης; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

δ. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει εμβόλιο για την ασθένεια; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

ε. Με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα η ενημέρωση 

αποτελεί σωτήρια τακτική για τον περιορισμό της νόσου. Ποιες ενέργειες , σε 

προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο θα μπορούσαν να συμβάλλουν επιπλέον στη 

αντιμετώπιση του προβλήματος; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   4 

 

 



 

27 

 

α. Ο τυφοειδής πυρετός είναι μια ασθένεια που οφείλεται στo βακτήριο  σαλμονέλα  

( Salmonella  typhi ). Με βάση το παραπάνω κείμενο και τις επιστημονικές  ή 

βιωματικές σας γνώσεις, να αναφέρεται πως μεταδίδεται; 



 

28 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….  

 

β. Γιατί είναι απαραίτητο όσοι εργάζονται σε μαγειρεία να υποβάλλονται σε αυστηρό 

υγειονομικό έλεγχο; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

  

 

γ. Παλαιότερα τους ασθενείς που έπασχαν από μεταδοτικές ασθένειες, όπως η λέπρα, 

τους απομόνωναν σε ειδικούς χώρους, όπως νησιά κλπ. Ποια είναι η γνώμη σας για την 

απομόνωση από το κοινωνικό σύνολο ατόμων που είναι φορείς ασθενειών; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

δ. Τι ήταν η Σπιναλόγκα; Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται όπως στο παρελθόν;  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 
 


