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ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ
Από το DNA ως τον οργανισμό

ΣΑΞΗ

Α, Β θαη Γ Γπκλαζίνπ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΧΝ
(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ
ππεξβαίλεη ηνπο 20
αηηηνινγήζηε γηαηί)

ΚΟΠΟ

Από 10 έσο 20 καζεηέο

κοπός ηνπ νκίινπ είλαη ε εκβάζπλζε ζε βαζηθέο
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο (δηπιή
έιηθα DNA, θπηηαξηθή ζεσξία, ζπζρέηηζε δνκήο θαη
ιεηηνπξγίαο, ζεσξία εμέιημεο) κέζσ ραξαθηεξηζηηθώλ
παξαδεηγκάησλ θαη πεηξακάησλ.
Δηδηθόηεξα µε ην πξόγξακκα ηνπ νκίινπ θαηά ην ζρνιηθό
έηνο 2014-15 νη καζεηέο επηδηώθεηαη λα:

ΣΟΥΟΙ

αλαγλσξίζνπλ βαζηθέο βηνινγηθέο έλλνηεο
απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζρεηηθέο µε ηηο
πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο

εμνηθεησζνύλ κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε
πεηξακάησλ, θαζώο θαη ηελ αλάιπζε
απνηειεζκάησλ ώζηε λα θαιιηεξγεζεί ν
επηζηεκνληθόο ηξόπνο ζθέςεο
κάζνπλ λα αλαδεηνύλ θαη λα αλαιύνπλ
βηβιηνγξαθία
αλαπηύμνπλ ηε ζπλεξγαηηθόηεηα κέζα από ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο
αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα
ηεο Βηνινγίαο
ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκνύο βηνινγίαο θαη
θπζηθώλ επηζηεκώλ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΧΝ

Οξγάλσζε νκάδαο-ζπκβόιαην νκάδαο
Γηεξεύλεζε ζεκαηηθήο νκίινπ κε ηνπο καζεηέο
Αλαθάιπςε δηπιήο έιηθαο DNA:θαηαζθεπή έιηθαο
κε απιά πιηθά
Κύηηαξν, είδε θπηηάξσλ, δηαθνξνπνίεζε:
κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε θπηηάξσλ
Mνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί: κηθξννξγαληζκνί,
ηξόπνη κεηάδνζεο αζζελεηώλ, βαθηεξηαθά
ζηειέρε αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά, ρξήζηκα
κηθξόβηα: κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε,
θαιιηέξγεηα κηθξννξγαληζκώλ
Πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί: ηζηνί, όξγαλα,
ζπζηήκαηα νξγάλσλ: κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε
κόληκσλ θαη λσπώλ παξαζθεπαζκάησλ ηζηώλ,
αλαηνκία νξγάλσλ/ πξνπιάζκαηα
Παξαζηηηθέο ζρέζεηο κηθξννξγαληζκώλ θαη ε
ζεκαζία ηνπο ζηελ πγεία θαη ζηελ νηθνλνκία
Πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε
δηαγσληζκνύο βηνινγίαο παλειιήληνπο ή κε,
θαζώο θαη ζε δηαγσληζκνύο θπζηθώλ επηζηεκώλ

κε βηνινγηθά εξσηήκαηα

ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΧ

2 ώξεο

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Δκπινπηηζκέλα ζρνιηθά βηβιία
Βηβιηνγξαθία θαη δηαδηθηπαθέο πεγέο
Φύιια εξγαζίαο θαηά ηε εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ.
Δθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά
θαη
δηαδηθηπαθέο
πξνζνκνηώζεηο (animationsθ.η.ι).
Δξγαζηεξηαθό πιηθό από ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ
εξγαζηεξίνπ ΦΔ ηνπ ζρνιείνπ µαο θαη από ην ΔΚΦΔ
Παηξώλ.
Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ
Φεθηαθά εξγαζηήξηα

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ

1.Αηνµηθόο θάθεινο καζεηή µε ην ζύλνιν ησλ
εξγαζηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ
2. Παξνπζηάζεηο από ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ ηνπ
πιηθνύ πνπ ζα παξάγνπλ εληόο ή εθηόο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο
3. Γηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα παξαρζεί

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ
ΦΟΡΔΙ

πλεξγαζία µε ην ΔΚΦΔ Παηξώλ, ην Βηνινγηθό
Σκήκαθαη ηελ Ιαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ µε πηζαλέο επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ ζηα
εξγαζηήξηα.
Πηζαλή επηζθέςε: ζην Δπγελίδην ίδξπκα, ζηα
εξγαζηήξηα κειέηεο ειέγρνπ παξαζηηηθώλ εληόκσλ
(ΙΑΔΑ-FAO) ζην Seibersdorf ηεο Απζηξίαο, εθόζνλ
δηαζθαιηζηνύλ όιεο νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο.
Πξόζθιεζε ζε θαζεγεηέο ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξώλ,
πνπ αζρνινύληαη κε έξεπλα ζρεηηθή κε ηε ζεκαηηθή ηνπ
νκίινπ.

