
Παράδειγμα διδασκαλίας βάσει του Μοντέλου 5Ε




 Αναφορά σε προηγούμενο μάθημα: κυτταρικός κύκλος, αντιγραφή

του DNA

 Ερώτηση: ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει το κύτταρο να διπλασιάσει το
DNA του;

 Παρανόηση: το κυτταρο δε χωρίζεται απλά καθέτως σε δύο τμήματα.

 Ανάλυση: τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα πρέπει να ισομοιραστούν
στα δύο θυγατρικά κύτταρα, όπως και τα οργανίδια και το
κυτταρόπλασμα

 Μηχανισμός διαίρεσης κυττάρου: Μίτωση

 Προβολή 3D animation που δείχνει τα στάδια της μιτωτικής
διαίρεσης και απεικονίζει τις μεταβολές που υφίσταται το κύτταρο
https://www.youtube.com/watch?v=DwAFZb8juMQ

Βήμα 1ο – Εμπλοκή 





 Χρήση του εργαλείου:

https://www.cellsalive.com/mitosis_js.htm
 Χρήση του εργαλείου:

https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/Genegames/mitosis
moverpage.html

 Αρνητικά: Το εργαλείο mitosis mover είναι στα αγγλικά. Η λύση του
προβλήματος είναι οι μαθητές να σπάσουν σε ομάδες 2-3 ατόμων και σε
κάθε ομάδα να βρίσκεται ένα άτομο το οποίο να ξέρει επαρκώς καλά την
αγγλική ώστε να εξηγεί στους υπόλοιπους. Η βιολογική ορολογία είναι
βασισμένη σε ελληνικές λέξεις οπότε δεν θα υπάρξει μεγάλο θέμα
κατανόησης. Επιπλέον, πριν τη χρήση του εργαλείου μπορεί να δοθεί
φυλλάδιο στους μαθητές, το οποίο θα περιέχει τους επιστημονικούς
όρους και τη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

Βήμα 2ο - Εξερεύνηση

https://www.cellsalive.com/mitosis_js.htm
https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/Genegames/mitosismoverpage.html



 Διάκριση μαθητών σε ομάδες (5). Κάθε ομάδα

αναλαμβάνει μία από τις φάσεις της μίτωσης και εξηγεί τι

κατάλαβε από αυτήν.

 Κάθε φορά που αναλύεται μία φάση, ο καθηγητής

επεμβαίνει για να δώσει παραπάνω πληροφορίες, να

εξηγήσει και να εισάγει ορολογία η οποία μέχρι τώρα έχει

αναφερθεί ονομαστικά και δεν έχει αναλυθεί ώστε να

μπορέσει να εμβαθύνει ο μαθητής επί του θέματος.

(κεντροσώματα, μιτωτική άτρακτος, κυτοκίνηση,

πρόφαση, κεντρομερίδιο, αδελφές χρωματίδες κ.α.)

Βήμα 3ο - Εξήγηση




 Ομαδική διεξαγωγή πειράματος χρησιμοποιώντας χαρτόνια και πλαστελίνες με

διαφορετικά χρώματα. Στα χαρτόνια ζωγραφίζεται κύτταρο ή κύτταρα (ως κύκλος
ή κύκλοι).

 Οι πλαστελίνες χρησιμοποιούνται ως χρωμοσώματα. Η πλαστελίνη, επειδή είναι
εύπλαστη, είναι ένα απλό εργαλείο για να γίνει επίδειξη της συσπείρωσης και
αποσυσπείρωσης των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου

 Τα διαφορετικά χρώματα στις πλαστελίνες βοηθούν το μαθητή να εμπεδώσει ότι
κάθε χρωμόσωμα είναι διαφορετικό, παρότι βρίσκεται εντός του ίδιου κυττάρου.

 Οι αδελφές χρωματίδες φτιάχνονται από το ίδιο χρώμα πλαστελίνης ώστε ο
μαθητής να εμπεδώσει ότι επί της ουσίας πρόκειται για δύο πανομοιότυπα
χρωμοσώματα.

 Για κεντρόσωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κομμάτι πλαστελίνης και για την
κατασκευή της ατράκτου, μακαρόνια. Δίνοται περαιτέρω εξηγήσεις ή
επαναλαμβάνεται η περιγραφή της κάθε φάσης της μίτωσης, κάθε φορά που
ολοκληρώνεται μία από τις φάσεις.

Βήμα 4ο - Επεξεργασία




 Φωτογραφία του τελικού οπτικού αποτελέσματος της κάθε φάσης (από το 

προηγούμενο βήμα). Με τις φωτογραφίες δημιουργείται powerpoint. Το 
powerpoint περιέχει τη φωτογραφία από την εκάστοτε φάση αλλά και σκίτσο 
αυτής. Σε κάθε φάση οι μαθητές σημειώνουν τις αλλαγές που υφίσταται το 
κύτταρο κατά τη διάρκεια κάθε μίας από αυτές. Το powerpoint αποστέλλεται στη 
διεύθυνση e-mail του εκάστοτε μαθητή ώστε να τον διευκολύνει στη μελέτη του 
στο σπίτι. 

 Mini-test με απλές ερωτήσεις επιλογής και Σ-Λ, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
Kahoot! (https://kahoot.com/schools-u/). Η εν λόγω εφαρμογή είναι απλή 
και εύχρηστη και μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει στο κινητό του. Οι μαθητές 
μπορούν να ψάξουν τον τίτλο του test στο search bar, να το βρουν και να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις ή ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
διευθύνσεις e-mail των μαθητών και να τους καλέσει να το λύσουν. Οι μαθητές 
θα λάβουν πρόσκληση στο mail για την επίλυση του test. 

Βήμα 5ο - Αξιολόγηση

https://kahoot.com/schools-u/




Ευχαριστούμε πολύ για την 

προσοχή σας!


