
Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α΄ Ηµερησίου 
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 
 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 32/2013 
του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδακτέα ύλη των θετικών 
µαθηµάτων της Α΄ Ηµερησίου Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένα: 
 
Βιολογία 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ 
Θα διδαχθεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη - 
Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάµµαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π., έκδοση 2013. 
 
1. Γενική οδηγία: Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να µη δίνεται έµφαση 

στις λεπτοµέρειες της δοµής ή/και της λειτουργίας των επιµέρους οργάνων και 
συστηµάτων. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιµο να δίνεται έµφαση στην ανάδειξη της σχέσης 
δοµής και λειτουργίας, στο ρόλο των λειτουργιών στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας 
του οργανισµού ως συνόλου και στην επίδραση διαφόρων παραγόντων - ιδιαιτέρως αυτών 
που έχουν σχέση µε τον τρόπο ζωής του ατόµου - στη διατήρηση της υγείας. 

2. Προτείνεται η διδασκαλία να ενισχυθεί µε τη χρήση εγκεκριµένων λογισµικών (Βιολογία 
Λυκείου) καθώς και µε τη χρήση ψηφιακού υλικού από αντίστοιχους ιστότοπους 
(www.dschool.edu.gr)  

3. Προτείνεται τα κεφάλαια να διδαχθούν µε την εξής σειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12 , 7 και 8. 
 

 
 

Κεφάλαιο  ∆ιδακτέα ύλη Παρατηρήσεις – ∆ιδακτικές Οδηγίες 
Ώρ
ες 

 
Κεφάλαιο 1 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 
ιστολογίας. Προτείνεται να δοθεί 
έµφαση στο συσχετισµό δοµής και 
λειτουργίας των αντίστοιχων δοµών. 

4 

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
∆οµή και λειτουργία των 
νευρικών κυττάρων 

Να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη 
νευρική ώση και τις συνάψεις. 
Προτείνεται να συσχετιστεί η δοµή µε 
τις λειτουργίες που επιτελεί το νευρικό 
κύτταρο και να γίνει µια απλή αναφορά 
στη λειτουργία αντλίας ιόντων Νa/K ως 
ένας βιολογικός µηχανισµός. 

2 

Περιφερικό Νευρικό 
Σύστηµα 

Να γίνει σαφής η διαφορά  ανάµεσα στις 
έννοιες νεύρο και νευρικό κύτταρο και 
να διασαφηνιστεί ο ρόλος που παίζουν 
τα αντανακλαστικά στις διάφορες 
λειτουργίες του ανθρώπινου 
οργανισµού. 

3 

Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 

Προτείνεται να γίνει σαφής ο ρόλος 
κάθε τµήµατος του ΚΝΣ και να 
αναδειχθεί η σχέση που έχουν τα µέρη 
αυτά µε τις ανώτερες πνευµατικές 
λειτουργίες. 

5 

Αυτόνοµο Νευρικό 
Σύστηµα 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στο ρόλο 
του ΑΝΣ και όχι στις λεπτοµέρειες της 
ανατοµίας του. 

1 
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Κεφάλαιο 10 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
Υποδοχείς - Αισθήσεις 

Προτείνεται να γίνει σαφής διάκριση 
των διαφόρων τύπων υποδοχέων. 

1 

Σωµατικές Αισθήσεις 
Προτείνεται να γίνει σαφής η συσχέτιση 
των υποδοχέων µε τις αντίστοιχες 
αισθήσεις. 

1 

Ειδικές Αισθήσεις 

Να µη δοθεί έµφαση στις λεπτοµέρειες 
της ανατοµίας των αισθητηρίων 
οργάνων. Προτείνεται να συνδυάζεται η 
λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων 
µε προβλήµατα που παρουσιάζουν 
(όπως αναφέρονται στα παραθέµατα του 
βιβλίου). Να µη δοθεί έµφαση στη 
βιοχηµεία της όρασης. 

2 

 

 4  

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α∆ΕΝΕΣ 
Εισαγωγή – ορµόνες - 
τρόποι δράσης ορµονών 

Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση στον 
τρόπο δράσης των ορµονών αλλά στο 
ρόλο που επιτελούν στον ανθρώπινο 
οργανισµό µέσα από παραδείγµατα .  

1 

Αδένες 
 

Προτείνεται να γίνει σαφής ο ρόλος 
κάθε αδένα στον ανθρώπινο οργανισµό. 
Η αναφορά  στις ασθένειες που 
προκαλούνται από τη µη σωστή 
λειτουργία τους (όπως υπάρχει σε 
αρκετά από τα παραθέµατα της 
ενότητας) µπορεί να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των µαθητών και να 
αποσαφηνίσει το ρόλο τους. 

2 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
Καρδιά 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη δοµή 
και λειτουργία της καρδιάς καθώς και 
στο συσχετισµό του καρδιακού παλµού 
µε την ηλικία, το φύλο και τη φυσική 
δραστηριότητα. 

2 

Αιµοφόρα αγγεία 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις 
δοµικές διαφορές µεταξύ των 
αιµοφόρων αγγείων και τις λειτουργίες 
στις οποίες εξυπηρετούν. Η αναφορά 
στην αρτηριακή πίεση µπορεί να 
συνδυαστεί µε εργαστηριακή άσκηση 
µέτρησης της πίεσης.  

2 

Η κυκλοφορία του αίµατος 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις 
λειτουργίες που εξυπηρετούν η µικρή 
και η µεγάλη κυκλοφορία του αίµατος. 
Η αναφορά στις καρδιαγγειακές 
παθήσεις - πρώτη αιτία θανάτου στις 
αναπτυγµένες χώρες- µέσα από τα 
παραθέµατα, µπορεί να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των µαθητών και να 
δηµιουργήσει θετικές στάσεις πρόληψης 
τους. 

2 

Αίµα 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις 
κυτταρικές δοµές του αίµατος αλλά και 
στα υπόλοιπα συστατικά του πλάσµατος. 
Οι έννοιες αυτές µπορούν να 
θεωρηθούν προαπαιτούµενες για τη 
µελέτη των υπόλοιπων συστηµάτων 
καθώς το αίµα αποτελεί ένα από τα 
συστατικά που συνδέουν όλα τα 
συστήµατα του ανθρώπινου 
οργανισµού.  
 
Η µελέτη των οµάδων αίµατος µπορεί 
να συνδυαστεί µε αντίστοιχη 
εργαστηριακή άσκηση, εφόσον 
τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες 
ασφαλείας. Προτείνεται να δοθεί 
έµφαση στις διαφορές µεταξύ των 
αναιµιών και στις αιτίες που τις 
προκαλούν. Οι δύο παραπάνω έννοιες 
(οµάδες αίµατος, αναιµίες) µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την εισαγωγή στο 
επόµενο κεφάλαιο της αναπαραγωγής. 

3 
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆οµή και Λειτουργία 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στη δοµή 
και τη λειτουργία των αναπαραγωγικών 
οργάνων των δύο φύλων. Ο ρόλος των 
ορµονών και τα στάδια του 
εµµηνορρυσιακού κύκλου, µπορούν να 
περιοριστούν στον συσχετισµό µε τη 
λειτουργία των αντίστοιχων οργάνων.  

3 

Από τη µείωση στη 
γονιµοποίηση 

Προτείνεται να δοθεί έµφαση στο 
µηχανισµό της µειωτικής διαίρεσης µε 
την οποία παράγονται οι γαµέτες και στο 
ρόλο της. ∆ε χρειάζεται να δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση στα διαφορετικά 
στάδια από τα οποία διέρχονται τα 
κύτταρα κατά τη γαµετογένεση. 

3 

Ανάπτυξη του εµβρύου - 
Τοκετός 

Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση σε 
λεπτοµέρειες σχετικές µε την ανάπτυξη 
του εµβρύου αλλά στους παράγοντες 
που επηρεάζουν την υγεία της µητέρας 
και του εµβρύου.  
Θέµατα που αφορούν στο θηλασµό, τον 
προγεννητικό έλεγχο και τα σεξουαλικά 
µεταδιδόµενα νοσήµατα µπορούν να 
αναπτυχθούν διεξοδικότερα. Τα θέµατα 
αυτά  που προκαλούν το ενδιαφέρον 
των µαθητών και τη δηµιουργία θετικών  
στάσεων και συµπεριφορών για τη 
σωστή σωµατική υγιεινή αποτελούν 
σκοπούς του παρόντος Αναλυτικού 
Προγράµµατος. 

6 
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ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Εισαγωγή-Οστά-Μυελός 
οστών 

Προτείνεται να µη γίνει εκτενής 
αναφορά στη δοµή των οστών , καθώς 
η ενότητα αυτή έχει διδαχθεί εκτενώς 
και στην Α΄ Γυµνασίου. Μπορεί να γίνει 
εκτενέστερη αναφορά στη δοµή και το 
ρόλο του µυελού των οστών. 

1 

Σχηµατισµός – ανάπτυξη 
οστών 

Προτείνεται να µη γίνει εκτενής 
αναφορά στον σχηµατισµό και την 
ανάπτυξη των οστών, καθώς υπάρχουν 
πολλές  λεπτοµέρειες. Αναφορά θα 
µπορούσε να γίνει στην οστεοπόρωση 
και στους παράγοντες που την 
επηρεάζουν. 

1 

Αρθρώσεις 

Προτείνεται να µη γίνει εκτενής 
αναφορά στη δοµή των αρθρώσεων. Θα 
µπορούσε να δοθεί έµφαση στους 
τραυµατισµούς των αρθρώσεων. 

1 

Μέρη σκελετού 
Προτείνεται να µη δοθεί ιδιαίτερη 
έµφαση στα σύνθετα ανατοµικά στοιχεία 
και τα ονόµατα των οστών.  

1 
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ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Μυϊκός ιστός 

Να δοθεί σηµασία στις ανατοµικές και 
λειτουργικές διαφορές των  µυϊκών 
κυττάρων.  

1 

∆οµή και λειτουργία του 
σκελετικού µυός 

Προτείνεται να δοθεί σηµασία στη δοµή 
του σκελετικού µυός. ∆ε χρειάζεται 
όµως να γίνει εκτενής αναφορά στη 
λειτουργία της γραµµωτής µυϊκής ίνας. 
Εκτενέστερη αναφορά µπορεί να γίνει 
στη µυϊκή συστολή και στις έννοιες της 
ισοµετρικής και ισοτονικής συστολής και 
του µυϊκού κάµατου.  

1 
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 Σύνολο ωρών 49 


