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ΒΗΜΑ 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

• Έχουμε ποτέ ακούσει τον όρο DNA; Σε κάποια ταινία, ίσως;

Δημιουργούμε συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην πρότερη και την παρούσα

γνωστική εμπειρία των μαθητών μας:



ΒΗΜΑ 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Δημιουργούμε συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην πρότερη και την παρούσα

γνωστική εμπειρία των μαθητών μας:

• Πώς κάθε οργανισμός κληρονομεί από τους προγόνους του και

κληροδοτεί στους απογόνους του;

• Πώς κάθε οργανισμός κληρονομεί από τους προγόνους του και

κληροδοτεί στους απογόνους του;



ΒΗΜΑ 2. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ο εκπαιδευτικός αναπτύσει τις υπάρχουσες έννοιες και διευκρινίζει τυχόν

παρανοήσεις:

• Μίτωση. Πώς το σώμα «επισκευάζει» τις πληγές μας;

• Μείωση. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί δύο

αδέλφια, ενώ έχουν τους ίδιους γονείς, 

είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους;



ΒΗΜΑ 2. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να ασχοληθούν με ένα

καθημερινό φαινόμενο και να εξάγουν την συσχέτιση των γνώσεων τους με

αυτό:

• Εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε ομάδα αίματος Α. Τα δύο παιδιά μου

έχουν επίσης ομάδα Α. Το τρίτο μου παιδί, όμως, έχει ομάδα Ο. Γιατί

συνέβη αυτό;



ΒΗΜΑ 3. ΕΞΗΓΗΣΗ

Ο εκπαιδευτικός διδάσκει αναλυτικά τα φαινόμενα, χρησιμοποιώντας την

επιστημονική ορολογία, με παραδείγματα και συνεχή αιτιολόγηση για την

καλύτερη κατανόηση της ύλης:

• Μίτωση, Μείωση

• Σύγκριση Μίτωσης και Μείωσης

Ομοιότητες και Διαφορές

Επιδιωκόμενος στόχος είναι η κατανόηση 

της οργάνωσης του γενετικού υλικού σε 

πιο συμπυκνωμένη μορφή, που είναι τα 

χρωμοσώματα, αναδεικνύοντας τις 

ποσοτικές μεταβολές του γενετικού υλικού 

κατά την διάρκεια της μείωσης και τη 

μεταβολή στην οργάνωσή του.



ΒΗΜΑ 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Χρήση κατάλληλων διαδραστικών εφαρμογών:

• Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γενετικές πληροφορίες

καταγράφονται στο DNA και στη συνέχεια εκφράζονται και

μεταβιβάζονται στην επόμενη γενιά με την χρήση της εφαρμογής

Pigeon Breeding: Genetics At Work

https://learn.genetics.utah.edu/content/pigeons/


ΒΗΜΑ 5. ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν ό,τι έχουν κατανοήσει, καθώς

και τις ικανότητες που απέκτησαν μέσω Φύλλων Εργασίας:

• Μπορείς να τοποθετήσεις τις παρακάτω εικόνες στη σωστή σειρά;

• Αναφέρετε δύο παραδείγματα εφαρμογών των ερευνών σχετικά με το

γενετικό υλικό, και αιτιολογήστε τις δυνατότητες αξιοποίησής τους σε

τομείς της καθημερινής ζωής.
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