
 

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ: 60 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΩΡΕΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(εισαγωγή) 

3 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- συσχετίζει την βιολογία µε την καθηµερινή ζωή και την 

προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου 

- αναγνωρίζει τη σηµασία της επιστηµονικής µεθόδου 

(παρατήρηση – υπόθεση – πείραµα – συµπέρασµα) 

� Αναφορά στα σύγχρονα επιτεύγµατα και 

τις εφαρµογές της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (υγεία, 

διατροφή, περιβάλλον, γεωργία, 

κτηνοτροφία, βιοτεχνολογία) 

� Παράδειγµα/εφαρµογή επιστηµονικής 

µεθόδου  

� Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου και 

χρήσης µικροσκοπίων 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

(κεφάλαιο 1) 

12 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- διακρίνει τους οργανισµούς από τα άβια αντικείµενα 

- γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής του 

κυττάρου 

- διακρίνει τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και 

αναγνωρίζει την αύξηση της πολυπλοκότητας που 

παρατηρείται από επίπεδο σε επίπεδο 

� Εικόνες και διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Αξιοποίηση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής 

� Παρατήρηση µόνιµων 

παρασκευασµάτων φυτικών και ζωικών 

κυττάρων 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(κεφάλαιο 6) 
8 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- γνωρίζει την σπουδαιότητα της αναπαραγωγής για την 

επιβίωση των ειδών και την εξέλιξή τους 

- διακρίνει τη µονογονική από την αµφιγονική 

αναπαραγωγή 

- διακρίνει τα δύο φύλα µε βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά καθενός 

- περιγράφει τη διαδικασία της γονιµοποίησης και 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Μελέτη ανθρώπινων προπλασµάτων 

(αναπαραγωγικό σύστηµα) 



δηµιουργίας του εµβρύου  

- είναι ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα που αφορούν τα 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα 

- αναγνωρίζει τις αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα και 

στη συµπεριφορά του ατόµου κατά την περίοδο της 

εφηβείας 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΣΗ 

(κεφάλαιο 5) 

8 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- συνδέει τις λειτουργίες των οργανισµών, µε τις ανάγκες 

επιβίωσής τους (κίνηση) 

- αναγνωρίζει την κίνηση ως αποτέλεσµα συνεργασίας του 

σκελετικού και του µυϊκού συστήµατος και εξηγεί το ρόλο 

καθενός από τα δύο συστήµατα στην κίνηση  

- γνωρίζει την σηµασία της ισορροπηµένης διατροφής και 

φυσικής άσκησης για τη σωστή ανάπτυξη του σκελετού 

και των µυών 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Μελέτη ανθρώπινων προπλασµάτων 

(σκελετικό, µυϊκό) 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΨΗ 

(κεφάλαιο 2) 

7 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- αναγνωρίζει ότι οι οργανισµοί καλύπτουν τις ανάγκες 

τους σε θρεπτικές ουσίες και ενέργεια µε την τροφή 

- αναγνωρίζει και αιτιολογεί τη σχέση του τρόπου ζωής µε 

τη διατήρηση της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου 

- αναγνωρίζει τη σηµασία της σωστής διατροφής και 

σωµατικής άσκησης 

- αναγνωρίζει την αξία της «Μεσογειακής ∆ιατροφής» 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Μελέτη ανθρώπινων προπλασµάτων 

(πεπτικό σύστηµα) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΒΟΛΗ 

ΟΥΣΙΩΝ 

6 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της µεταφοράς ουσιών 

στους οργανισµούς και της αποβολής των άχρηστων 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 



(κεφάλαιο 3) ουσιών του µεταβολισµού 

- περιγράφει συνοπτικά τα όργανα του κυκλοφορικού 

συστήµατος του ανθρώπου 

- αναφέρει ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος 

(καρδιοπάθειες, αγγειοπάθειες) και συσχετίζει την 

εµφάνισή τους µε περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον 

τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Μελέτη ανθρώπινων προπλασµάτων 

ΑΝΑΠΝΟΗ 

(κεφάλαιο 4) 
4 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- γνωρίζει την σηµασία της κυτταρικής αναπνοής και 

εντοπίζει την διαφορά µε την αναπνοή σε επίπεδο 

οργανισµού  

- αιτιολογεί την αρνητική επίδραση του καπνίσµατος και 

των ρύπων του ατµοσφαιρικού αέρα στη λειτουργία του 

αναπνευστικού συστήµατος και γενικότερα του 

οργανισµού 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Μελέτη ανθρώπινων προπλασµάτων 

(αναπνευστικό σύστηµα) 

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΤΗΤ

Α 

(κεφάλαιο 7) 

3 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- γνωρίζει τους δύο τρόπους µεταβίβασης µηνυµάτων στον 

ανθρώπινο οργανισµό (ορµόνες και νευρικά µηνύµατα) 

- περιγράφει το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου 

- αναφέρει τις αισθήσεις και να περιγράφει τα αισθητήρια 

όργανα και τη λειτουργία τους 

- αιτιολογεί τη σηµασία της συνεργασίας νευρικού και 

ενδοκρινικού συστήµατος για τη λειτουργία του 

οργανισµού  

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ – 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

9 

  



 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ: 60 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΩΡΕΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(εισαγωγή) 

2 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- συσχετίζει την βιολογία µε την καθηµερινή ζωή και την 

προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου 

- αναγνωρίζει τη σηµασία της επιστηµονικής µεθόδου 

(παρατήρηση – υπόθεση – πείραµα – συµπέρασµα) 

- πραγµατοποιεί µία επανάληψη – υπενθύµιση βασικών 

εννοιών της Α Γυµνασίου 

� Αναφορά στα σύγχρονα επιτεύγµατα και 

τις εφαρµογές της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (υγεία, 

διατροφή, περιβάλλον, γεωργία, 

κτηνοτροφία, βιοτεχνολογία) 

� Παράδειγµα/εφαρµογή επιστηµονικής 

µεθόδου  

� Κανόνες λειτουργίας εργαστηρίου και 

χρήσης µικροσκοπίων 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ – 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

(κεφάλαιο 1) 

12 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- διακρίνει τα κυριότερα χηµικά στοιχεία µε τα οποία 

δοµείται η έµβια ύλη και τα είδη των βιολογικών 

µακροµορίων 

- γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της δοµής του 

κυττάρου και ονοµάζει τα οργανίδια του ευκαρυωτικού 

κυττάρου 

- ορίζει τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία οργανώνεται η 

ζωή 

� Εικόνες και διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Αξιοποίηση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής 

� Παρατήρηση µόνιµων και νωπών 

παρασκευασµάτων φυτικών και ζωικών 

κυττάρων 

� Παρατήρηση µόνιµων και νωπών 

παρασκευασµάτων διαφόρων ιστών 



ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΥΟΣ 

(κεφάλαιο 4) 

12 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- ορίζει την έννοια της οµοιόστασης και συσχετίζει την 

ασθένεια µε την πρόκληση διαταραχών στην οµοιόσταση 

- διακρίνει τους µικροοργανισµούς σε παθογόνους και µη 

παθογόνους 

- κατονοµάζει τους αµυντικούς µηχανισµούς του 

ανθρώπου 

- κατανοεί τη χρησιµότητα των εµβολίων και των ορών 

στην πρόληψη και αντιµετώπιση των ασθενειών 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Παρατήρηση µόνιµων 

παρασκευασµάτων βακτηρίων  

 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ 

(κεφάλαιο 5) 

10 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- αναγνωρίζει τα γονίδια ως τµήµατα του DNA των 

χρωµοσωµάτων που περιέχουν συγκεκριµένες γενετικές 

πληροφορίες 

- περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης,, αποθήκευσης, 

διατήρησης, µεταβίβασης και έκφρασης του γενετικού 

υλικού 

- διακρίνει τις διαφορές της µίτωσης και της µείωσης 

- διατυπώνει τους νόµους του Μέντελ και εξηγεί τον τρόπο 

που κληρονοµούνται διάφορα χαρακτηριστικά  

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

� Παρατήρηση χρωµοσωµάτων 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

(κεφάλαιο 6) 

4 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- περιγράφει σύγχρονες εφαρµογές της βιοτεχνολογίας που 

συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ανθρώπου 

- αντιµετωπίζει κριτικά τα αποτελέσµατα από τις 

εφαρµογές της βιολογίας στους διάφορους τοµείς της 

καθηµερινής ζωής και διατυπώνει την άποψή του µε 

επιχειρήµατα 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΣΤΟ 
8 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- αναγνωρίζει στα βιολογικά συστήµατα την ικανότητα 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΥΣ 

(κεφάλαιο 2) 

αυτορύθµιισης, προκειµένου να διατηρούν την ισορροπία 

τους 

- αναφέρει απλά παραδείγµατα διατήρησης της ισορροπίας 

οικοσυστηµάτων 

- αναγνωρίζει τις αρνητικές συνέπειες δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου στους κύκλους των διαφόρων στοιχείων και 

ερµηνεύει τις συνέπειες των δραστηριοτήτων αυτών στην 

ποιότητα του νερού, του εδάφους και του αέρα 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

� Εργαστηριακές ασκήσεις – πειράµατα 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

(κεφάλαιο 7) 
2 

Ο µαθητής/µαθήτρια: 

- αναγνωρίζει ότι η σηµερινή ποικιλοµορφία των 

οργανισµών είναι αποτέλεσµα µιας εξελικτικής πορείας 

- ορίζει τη φυσική επιλογή και περιγράφει το µηχανισµό µε 

τον οποίο οι οργανισµού εξελίσσονται 

� Παραδείγµατα, εικόνες, διαγράµµατα 

� Οµαδικές εργασίες 

� Ατοµικές εργασίες 

� Παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων 

� Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ – 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

10 

  

 


