
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ                            1ο ΠΠ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ -ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ Σελίδα 1 
 

 

 

Ππορ 

Το Εποπηικό Επιζηημονικό Σσμβούλιο 

ηοσ 1οσ Προηύποσ Πειραμαηικού Λσκείοσ Αθήνας - Γεννάδειοσ.                

 

 Αθήνα 1 Οκηωβρίοσ 2013 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΑ 

ΔΚΠ/ΚΩΝ 
Κωζηαπίδηρ Παναγιώηηρ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ04.04 (Βηνιόγνο) 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ Μελεηώνηαρ ηην εμβπςϊκή ανάπηςξη ζηο Bufo bufo 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 

ΟΜΙΛΟΤ 

 

 Γηάθξηζε ησλ ελλνηώλ: Αλάπηπμε, αύμεζε, δηαθνξνπνίεζε. 

Πώο γίλεηαη ε ξύζκηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ελόο θπηηάξνπ από ηα 

γνλίδηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πώο νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ 

ησλ θπηηάξσλ νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ηζηώλ θαη ησλ 

νξγάλσλ ηνπ νξγαληζκνύ; 

 

 Παξαηήξεζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ελήιηθσλ αηόκσλ ηνπ 

άλνπξνπ Aκθηβίνπ Bufo bufo.  

 

 ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ άλνπξνπ Aκθηβίνπ Bufo bufo: Δκβξπν-

πξνλύκθε-ελήιηθν άηνκν.  

 

 Μεζνδνινγία κειέηεο ηεο αλάπηπμεο. Δπίδξαζε εμσηεξηθώλ 

ζπλζεθώλ. Γηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

 

 πιινγή αηόκσλ θαη αλάπηπμή ηνπο ζην εξγαζηήξην. 

Καηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ζε ρξνλνινγηθνύο πίλαθεο. 

 

 πκπεξάζκαηα-επεθηάζεηο: Ρύπαλζε, ζεκαζία 

βηνπνηθηιόηεηαο γηα ην νηθνζύζηεκα, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

άλζξσπν γεληθόηεξα. 

 

ΣΑΞΗ Α - Β - Γ (Λπθείνπ) 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

20 μαθητές 
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ΣΟΥΟΙ 

ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα: 

 Να γλσξίζνπλ ηε κεζνδνινγία κειέηεο ηεο αλάπηπμεο ελόο 

έκβηνπ νξγαληζκνύ πνπ δεη ζε έλα νηθνζύζηεκα δίπια ζην 

ζρνιείν ηνπο. 

 Να παξαηεξήζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό (Bufo bufo) θαηά ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. 

 Να θάλνπλ κεηξήζεηο, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα νξγαλώζνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζε πίλαθεο. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθά θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαηά 

ηε κειέηε ελόο πξνβιήκαηνο, ηελ επεμεξγαζία αιιά θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηελ ζεκαζία ηεο δσήο θαη ηελ 

έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

 Να αλαπηύμνπλ ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζε δεηήκαηα 

ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη γηα ηε ζεκαζία ηνπο ζηνλ άλζξσπν.  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

/ΓΡΑΔΩΝ 

 ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2013:   

 Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. 

Απνζαθήληζε ησλ ελλνηώλ Αλάπηπμε, αύμεζε, 

δηαθνξνπνίεζε. ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ άλνπξνπ Ακθηβίνπ 

Bufo bufo. Γηάθξηζε κεηαμύ βαηξάρσλ θαη θξύλσλ. 

 

 ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2013:   

 Γλσξηκία κε ζπλεξγαηηθά εξγαιεία δηαδηθηύνπ θαη εθαξκνγή 

κε βάζε ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο. 

Μειέηε νηθνζπζηήκαηνο θαη επηζήκαλζε παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε. 

 

 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2012: 

 Πξνεηνηκαζία ζπιινγήο δεηγκάησλ. Πξνβιέςεηο θαη ππνζέζεηο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ. 

 

 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012: 

 Δπίζθεςε ζην Βηνινγηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

θαη επηθνηλσλία κε Καζεγεηέο γηα ηνλ ηξόπν ζπιινγήο, 

αλάπηπμεο θαη κειέηεο. Οη καζεηέο νξγαλώλνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ - ΜΑΡΣΗΟ 2012: 

 Σαθηηθέο επηζθέςεηο ζην νηθνζύζηεκα ηνπ Δζληθνύ θήπνπ 

(Εάππεην) γηα ζπιινγή δεηγκάησλ. Αλάπηπμε ζην εξγαζηήξην 

ή θαη ζην ζπίηη θαη ζπλερήο θαηαγξαθή αιιαγώλ. Υξήζε  λέσλ 

ηερλνινγηώλ γηα θαηαγξαθή θαη ζύγθξηζε. 
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 ΑΠΡΗΛΗΟ 2012: 

 Δπίζθεςε ζε δηαθνξεηηθό νηθνζύζηεκα. ύγθξηζε θαη 

ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ κε πξνβιέςεηο. Αλάξηεζε 

απνηειεζκάησλ ζην δηαδίθηπν. 

 

 ΜΑΗΟ 2012: 

 Παξνπζίαζε εξγαζίαο. ρνιηαζκόο-πδήηεζε. 

ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 

2 ώρες ( Σξίηε θαη Παξαζθεπή) (εκ. Οη εκεξνκελίεο πηζαλό λα 

αιιάμνπλ κεηά ηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 Γηδαθηηθό, Δπνπηηθό πιηθό (παξνπζηάζεηο power point, video, 

wiki) 

 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

 Hitchings S. P.  and. Beebee T. J. C (1998), “Loss of genetic 

diversity and fitness in Common Toad (Bufo bufo) populations 

isolated by inimical habitat”, J. Evol. Biol. 11, 269-283 

 Zwilling E. (1961), “Limb Morphogenesis”,  in “Advances in 

morphogenesis” Vol. 1. Eds M. Aberrombie and Jean Brachet 

p. 301-331. Academic Press New York and London, 1961. 

 Δβε Καξακαλιή (1980), “ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ 

ΔΜΒΡΤΪΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ BUFO BUFO (L)” 

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΚΠΑ, ΑΘΖΝΑ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ 

ΦΟΡΔΙ κ.λ.π. 

 Σκήκα Βηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 Ακεξηθαληθή  Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο 

 

 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

ΚΩΣΑΡΙΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

 


