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ΣΚΟΠΟΣ
• Διερεύνηση του σχολικού εγχειριδίου της Βιολογίας θετικού
προσανατολισμού ως προς :

1) Το βαθμό, στον οποίο μπορούν ή/και πρέπει να
εμβαθύνουν με βάση τη σύγχρονη γνώση, διδάσκοντες και
διδασκόμενοι.

2) Τις πιθανές αντικρουόμενες αντιλήψεις - παρανοήσεις, 
που δημιουργούνται από την παλαιότητα του βιβλίου, σε
σχέση με την σύγχρονη γνώση που έχει παραχθεί.

• Έναυσμα για έναρξη θεσμικής συζήτησης όλων των
εμπλεκομένων φορέων, στοχεύοντας: 
• Στην επικαιροποιήση του γνωστικού υποβάθρου της

Βιολογίας στο Λύκειο. 

• Στην βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους
διδάσκοντες προς τους διδασκομένους, για το μάθημα της
Βιολογίας.

• Στην βελτίωση του τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης του
μαθήματος στις εισαγωγικές εξετάσεις.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• Βιβλιογραφική σύγκριση κεφαλαίων του σχολικού
εγχειριδίου με σύγχρονα επιστημονικά -
πανεπιστημιακά συγγράμματα.

• Προσλαμβάνοντα μηνύματα από τους μαθητές, 
την ώρα της διδασκαλίας και στις εισαγωγικές
εξετάσεις (θέματα εξετάσεων - αξιολόγηση
μαθητών). 

• Ανάλυση απόψεων διδασκόντων εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας μέσα από ομαδικές
παραγωγικές συζητήσεις. 



1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ IN VIVO – IN VITRO

Διεθνής βιβλιογραφία : (Alberts et al., 2014):  

in vitro: Αναφέρονται σε αντιδράσεις, που διεξάγονται σε
ένα δοκιμαστικό σωλήνα απουσία κυττάρων.

in vivo: Χαρακτηρίζουν κάθε αντίδραση που συμβαίνει
μέσα σ’ ένα ζωντανό κύτταρο, ακόμα και σε
καλλιέργεια (Alberts at al., 2014 ).

Άρα, πείραμα :

• Griffith: in vivo.

• Αvery, Mc-Leod και McCarthy : in vitro.

• Hersey and Chase:???

• Messelson and Stahl: in vivo.

• Δημιουργία Βιβλιοθηκών DNA: in vivo.

• Υβριδοποίηση σε βιβλιοθήκες DNA: in vitro

• PCR: In vitro.



1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ

Χρωμόσωμα:

1. Κυρίως μόριο DNA προκαρυωτών (πώς δημιουργείται η αναδίπλωση;).

2. Ευκαρυώτες: Ινίδιο χρωματίνης – Αδελφές χρωματίδες ενωμένες
στο/στα κεντρομερίδιο/α (πόσα είναι; Tι ακριβώς είναι; Υπάρχουν σε
όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου;)

Χρωματίνη: Τι είναι, ποια η

διαφορά της με το χρωμόσωμα;

Μη χρωμοσωμικό DNA:

1. Προκαρυώτες: Πλασμίδια.

2. Ευκαρυώτες: mtDNA, cpDNA.
Ιικό Γενετικό Υλικό: Μπορεί να είναι
χρωμοσωμικό;



1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ
• Η έννοια της χρωματίνης- πακετάρισμα DNA:

• Εικόνα της σελ. 23 Σχολικού και ένθετο σελ.: 25

• Βαθμοί συμπύκνωσης χρωματίνης στο σχολικό εγχειρίδιο: «Κατά τη
μεσόφαση το γενετικό υλικό έχει μικρό βαθμό συσπείρωσης και
σχηματίζει δίκτυο ινιδίων χρωματίνης».

• Η1, ποιες είναι οι άλλες πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην
περεταίρω αναδίπλωση των νουκλεοσωμάτων;

• Ποια είναι οι απόσταση μεταξύ δύο νουκλεοσωμάτων; Είναι 54 ζ.β;

• Πότε εμφανίζονται οι θηλείες; Πώς σχηματίζονται; (οι μη ιστόνες στο
γλωσσάρι).

• Ποια είναι η συσπείρωση κατά την ανάφαση- τελόφαση- κυτοκίνηση; 
Ποια είναι κατά την αντιγραφή;

• Διαζώνωση με χρώση για τον καρυότυπο, γιατί υπάρχουν ζώνες;

• Τι είναι τα ομόλογα χρωμοσώματα (γλωσσάρι και Β λυκείου, τελικά
είναι εντός ύλης; Εγκύκλιος 222487/δ2/2018)

• Πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινών 2018!



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Α. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ DNA

Αντιγραφή του DNA:

1. Σε κυκλικό DNA. (Επαναληπτικά 2017!)

• Κυρίως μόριο E. coli
• Κυρίως μόριο αλλών ειδών προκαρυωτών.

• Πλασμιδίων
• mt DNA, cpDNA
• Τερματισμός αντιγραφής σε κυκλικό μόριο.



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Α. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ DNA

2. Γραμμικό μόριο DNA.

• DNA δεσμάση: Γιατί υπάρχει; Πώς, Πού
και Πότε δρα; (ημερήσια 2015-2016!!!)

• Επιδιορθωτικά ένζυμα: Πότε δρούν;
Υπάρχουν σε προκαρυώτες;

• Τερματισμός ασυνεχούς αλυσίδας
(τελομερή). (ημερήσια 2015!!!)

• Τι γίνεται με τα νουκλεοσώματα
απομακρύνονται;

• SSB πρωτεΐνες: Διατήρηση μητρικών
κλώνων σε απόσταση, στο σχήμα ναι
στο κείμενο όχι.



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: B. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

1. Είδη RNA πολυμερασών:

• Προκαρυώτες: 1 είδος.

• Ευκαρυώτες: 3 είδη. Γιατί; Ποιος ο διαφορετικός ρόλος τους;

2. Έναρξη:

• Είναι τα γονίδια στα άκρα των χρωμοσωμάτων;

• Πώς προσανατολίζεται RNA πολυμεράση (προς τα που είναι το
γονίδιο, δεξιά ή αριστερά);

• Είναι ο Υποκινητής τμήμα του γονίδιου;

3. Επιμήκυνση:

• Τριφοσφωρυλιωμένα ριβονουκλεοτίδια!

• Τι γίνεται με τα νουκλεοσώματα;



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: B. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

4. Τερματισμός: (Α φάση 2017 ΠΔΒ, οι ΑΛΜ απαντούν στο
ώριμο mRNA!!!!!)

• Σε Ευκαρυώτες και προκαρυώτες ίδιος μηχανισμός;

• Πώς τερματίζεται η μεταγραφή κατά το σχολικό; Σε ποιους
οργανισμούς αφορά;

• Οι αλληλουχίες Λήξης της Μεταγραφής:

Ανήκουν στις αλληλουχίες που μεταγράφονται αλλά δεν
μεταφράζονται. Είναι γνωστό ότι οι ίδιες οι αλληλουχίες , στο
μηχανισμό μεταγραφής που περιλαμβάνει δημιουργία θηλειάς
στο τέλος του RNA, μεταγράφονται αλλά δεν αντιπροσωπεύονται
στο πρόδρομο μετάγραφο καθώς απομακρύνονται από το
παραγόμενο αρχικό προϊόν μεταγραφής με τη βοήθεια
κατάλληλων ενζύμων (Campbell et al., 2017)

• Σχολικό εγχειρίδιο: «η σύνθεση του RNA σταματά στο τέλος
του γονιδίου, όπου ειδικές αλληλουχίες οι οποίες
ονομάζονται αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, επιτρέπουν
την απελευθέρωσή του»



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: B΄. ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ΜΕΤΑ-
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ)

ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Ευκαρυώτες:

• 5’ Cap, polyA tail ; (αφού οι εικόνες είναι εντός
ύλης!).

• Πώς γίνεται η αναγνώριση των εσωνίων;

• Πώς γίνεται η αποκοπή των εσωνίων και η συρραφή
των εξωνίων;

• Τι γίνονται μετά τα εσώνια;

• Πού βρίσκεται το εσώνιο; Στο γονίδιο;, στο RNA; Και
στα δυο;

• Έχουν εσώνια και τα t, r, sn RNA;

• Τα εξώνια είναι ολόκληρο το ώριμο RNA; (βλέπε και
4ο κεφ.)

• Ποιος είναι ο ρόλος των εσωνίων;



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
tRNA μόρια:

• Προκαρυώτων ή ευκαρυώτων, για ποιους μιλάει το σχολικό;

• Πώς « φορτίζεται» ένα μόριο tRNA με το αμινοξύ του;

• Πόσα διαφορετικά μόρια tRNA υπάρχουν;

• Πόσα αντίγραφα γονίδιων tRNA υπάρχουν στο γονιδίωμα των οργανισμών; (Επαναληπτικά 2016, Ημερήσια 2018!!!!).

• Τι σημαίνει κώδικας Τριπλέτας, Εκφυλισμένος, σχεδόν Καθολικός; Ποιος ο ρόλος των tRNAs;

Ριβοσώματα:

• Πόσα μόρια rRNA το συνιστούν;

• Πόσες πρωτεΐνες το συνιστούν;

• Είναι όμοια αυτά των προκαρυωτών με εκείνα των ευκαρυωτών;

• Τι σημαίνει κώδικας Συνεχής και μη Επικαλυπτόμενος; Ποιος ο ρόλος των ριβοσωμάτων;

mRNA μόρια:

• Το Κωδικόνιο λήξης είναι πράγματι Κωδικόνιο αφού δεν κωδικοποιεί για αμινοξύ; Το Κωδικόνιο λήξης ανήκει στην
3΄αμεταφραστη περιοχή ή στο μεταφράσιμο τμήμα του mRNA- γονιδιου;

• Ποιος είναι ο ρόλος της 3’ Αμετάφραστης περιοχής του mRNA; Μετέχει στην μετάφραση; (Ημερήσιο 2016) 



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

• Μετάφραση:

1. Έναρξη: 

• Όμοια για προκαρυώτες και
ευκαρυώτες;

• Από ποιο 5’AUG3’ ξεκινάει; 
(Ημερήσια 2014)

• Ποιος ο ρόλος της 5’ ΑΜ και του
rRNA;

• To εναρκτήριο tRNAmet είναι ίδιο ή
διαφορετικό από τα αλλά
tRNAmet



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
2. Επιμήκυνση:

• Πού, πώς και από ποιόν καταλύεται ο πεπτιδικός δεσμός; 
(το σχολικό εμφανίζει εκτός του ριβοσώματος!!!)

• Πώς και από ποιον σπάει ο δεσμός αμινοξέος- tRNA, τι
δεσμός είναι, πού και πώς δημιουργείται;

• Πώς ολισθαίνει το ριβόσωμα επι του mRNA; Μήπως
συμβαίνει το αντίθετο;

• Πώς ενώνονται οι δυο υποομάδες;

• Πώς εξέρχεται το πολυπεπτίδιο από το ριβόσωμα καθώς
επιμηκύνεται;

• Πώς απομακρύνεται το «αφόρτιστο»  tRNA από το
ριβόσωμα; (Υπάρχουν 2 ή 3 θέσεις στο ριβόσωμα;

• Τι γίνεται μετά το αφόρτιστο μόριο tRNA;

3. Τερματισμός:
• Πώς τερματίζεται η μετάφραση; (Τελικά οι εικόνες είναι
πράγματι εντός ύλης εκτός από αυτήν; Επαναληπτικά
2016, Ημερήσια 2018!!!)

• Να αναφέρεται εντέλει ο παράγοντας απελευθέρωσης
ως πρωτεΐνη που μετέχει στην μετάφραση;



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

Λειτουργία: Μεταγραφή

Σχολικό:

1. «αν στο περιβάλλον αντί για γλυκόζη υπάρχει ο δισακχαρίτης λακτόζη, το
βακτήριο έχει τη δυνατότητα να τον διασπάσει για να επιβιώσει ή θα πεθάνει, 
μολονότι γύρω του υπάρχει άφθονη τροφή; »

2. «Οι ερευνητές περιέγραψαν την ικανότητα του βακτηρίου Ε. coli να παραγάγει
τα τρία απαραίτητα ένζυμα που χρειάζεται για να μεταβολίσει το δισακχαρίτη
λακτόζη, όταν δεν υπάρχει γλυκόζη στην τροφή του.»

3. «Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει μόνο λακτόζη, τότε ο ίδιος ο δισακχαρίτης
προσδένεται στον καταστολέα και δεν του επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστη"

Θετικός & αρνητικός έλεγχος!

Σαφής αναφορά στον αρνητικό έλεγχο.

Σαφής υπαινιγμός στον θετικό έλεγχο!



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Γ. ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

• Ερώτηση σχολικού: 
Σε στέλεχος του βακτηρίου Ε. coli δε λειτουργεί το γονίδιο που παράγει τον
καταστολέα του οπερόνιου της λακτόζης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με
την παραγωγή των ενζύμων που μεταβολίζουν τη λακτόζη όταν το βακτήριο
αναπτύσσεται:

• α. παρουσία λακτόζης; (ως μοναδικής πηγής άνθρακα;, μαζί με γλυκόζη; Μαζί
με άλλη πηγή άνθρακα διάφορης της γλυκόζης;)

• β. απουσία λακτόζης; (ως μοναδικής πηγής άνθρακα;, μαζί με γλυκόζη; Μαζί
με άλλη πηγή άνθρακα διάφορης της γλυκόζης;)

(Ημερήσιο 2014 δ θέμα).



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

Λειτουργία: Μετάφραση:

Α.  Σαφής αναφορά 3 κωδικόνια έναρξης, 3 λήξης, 

1 mRNA για τα δομικά γονίδια.

Β.  Πόσες είναι οι 5’ ΑΜ και πόσες οι 3’ ΑΜ; 

(Ημερήσιο Ομογενών 2017)



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

Σχολικό:

1. Στο γονιδίωμα των προκαρυωτικών οργανισμών τα γονίδια των ενζύμων που παίρνουν μέρος σε μια μεταβολική οδό, 
όπως η διάσπαση της λακτόζης ή η βιοσύνθεση διάφορων αμινοξέων, οργανώνονται σε οπερόνια, δηλαδή σε ομάδες που
υπόκεινται σε κοινό έλεγχο της έκφρασής τους.

Οι Jacob και Monod απέδειξαν με γενετικές μελέτες ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν τα τρία αυτά ένζυμα βρίσκονται το
ένα δίπλα στο άλλο πάνω στο γονιδίωμα του βακτηρίου και αποτελούν μια μονάδα, που την ονόμασαν οπερόνιο της
λακτόζης.
Σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός από αυτά τα γονίδια, που ονομάζονται δομικά, και αλληλουχίες DNA που ρυθμίζουν τη
μεταγραφή τους. Οι αλληλουχίες αυτές που βρίσκονται μπροστά από τα δομικά γονίδια είναι κατά σειρά ένα ρυθμιστικό
γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής.

2. Το οπερόνιο της λακτόζης δε μεταγράφεται ούτε μεταφράζεται, όταν απουσιάζει από το θρεπτικό υλικό η λακτόζη. Τότε
λέμε ότι τα γονίδια που το αποτελούν βρίσκονται υπό καταστολή. Πώς επιτυγχάνεται η καταστολή; Δύο είναι τα ρυθμιστικά
μόρια: μια αλληλουχία DNA, που ονομάζεται χειριστής και βρίσκεται μεταξύ του υποκινητή και του πρώτου γονιδίου, και
μια ρυθμιστική πρωτεΐνη-καταστολέας. Όταν απουσιάζει η λακτόζη ο καταστολέας προσδένεται ισχυρά στο χειριστή και
εμποδίζει την RNA πολυμεράση να αρχίσει τη μεταγραφή των γονιδίων του οπερονίου. (Εικόνα 2.13α). Ο καταστολέας
κωδικοποιείται από ένα ρυθμιστικό γονίδιο, που βρίσκεται μπροστά από τον υποκινητή. Το ρυθμιστικό γονίδιο
μεταγράφεται συνεχώς και παράγει λίγα μόρια του καταστολέα. Τα μόρια αυτά προσδένονται συνεχώς στο χειριστή.



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

• J. Monod & F. Jacob: «το οπερόνιο είναι ένα
τμήμα DNA, που συνιστά μία γενετική μονάδα
συντονισμένης έκφρασης.»

Ομιλία κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ. 

• Campell & Reece, Βιολογία ΠΕΚ (2017)., σελ.
466:

• «Συνήθως τα γονίδια των βακτηρίων ομαδοποιούνται
σε οπερόνιο, επιτρέποντας έτσι σε ομάδες γειτονικών
γονίδιων να εξυπηρετούνται από κοινού, από τον
ίδιο υποκινητή. Ολόκληρο το οπερόνιο
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από ειδικά
τμήματα του DNA που συνιστούν τον χειριστή και
λειτουργούν ως διακόπτης που επιτρέπει την
ρύθμιση πολλών γονίδιων ταυτοχρόνως.»

Σχολικό:

Περίληψη: Το οπερόνιο της λακτόζης
αποτελείται από τρία δομικά γονίδια που
κωδικοποιούν τα ένζυμα τα οποία διασπούν
τη λακτόζη. Αυτά ρυθμίζονται από δύο
αλληλουχίες DNA: έναν υποκινητή και ένα
χειριστή. Ο χειριστής παίζει το ρόλο του
μοριακού διακόπτη του οπερονίου. Σημαντικό
ρόλο στη ρύθμιση παίζει ένα ρυθμιστικό
γονίδιο, που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη-
καταστολέα. Εάν απουσιάζει η λακτόζη ο
καταστολέας προσδένεται στο χειριστή και
καταστέλλει τη λειτουργία και των τριών
γονιδίων.



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

• Εικόνα σχολικού: • Εικόνα Βιολογία Campell
& Reece, Π.Ε.Κ: σελ. 437



2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

• Πανελλήνιες:
Ημερήσια 2014

Ημερήσια 2016

Ημερήσια 2017

Ημερήσια 2019

• ΠΔΒ: Το ρυθμιστικό σε
κάθε ερώτηση του ΠΔΒ
θεωρείται μέρος του
Οπερονίου!



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA

• Το κεφάλαιο αυτό, εξαιτίας του συνοπτικού τρόπου γραφής του και της
περιορισμένης ή ελλιπούς εικονογράφησης του, αποτελεί ενα απο το πλέον
δυσνόητο τμήμα της διδακτέας-εξεταστέας ύλης , τόσο από τους μαθητές όσο
και από τους διδάσκοντες. Οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες που δεν
είναι βιοεπιστήμονες, αλλά ακόμη και εκείνοι που είναι βιοεπιστήμονες,
όμως δεν ασχολήθηκαν ερευνητικά με την εργαστηριακή γενετική μηχανική,
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην ορθή (χωρίς επιστημονικά λάθη)
διδασκαλία του κεφαλαίου 4.

• Προτεινομένη δοκιμασία: Πριν διδάξετε το κεφάλαιο 4, ζητήστε από τους
μαθητές σας να το διαβάσουν και να σας πουν τι και πόσο το κατανοήσαν!



7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κλειστή καλλιέργεια: 

• Στατική φάση:

Ο πληθυσμός δεν αυξάνεται επειδή:

1.Τα κύτταρα δεν διαιρούνται. (Pirt, 1985., Shuler & Kargi, 2005)

2. Όσα κύτταρα γεννιούνται τόσα κύτταρα πεθαίνουν. (Shuler & Kargi, 2005)

3. Γίνονται ενδοσπόρια (για βακτήρια που σποριώνονται) (Pirt, 1985)

Καμπύλη διαύξησης:

Φάση αλλαγής πηγής άνθρακα: Λανθάνουσα ή στατική;

Εσπερινό 2018



7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεχής καλλιέργεια:

• Σχολικό: Σ' αυτό τον τύπο καλλιέργειας οι
μικροοργανισμοί τροφοδοτούνται συνεχώς με
θρεπτικά συστατικά. Ταυτόχρονα, απομακρύνονται
από την καλλιέργεια κύτταρα και άχρηστα προϊόντα.



7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Pirt: Principles of Microbe 
and Cell Cultivation. 
(κλασσικό)

• M. Shuler, F. Kargi,
Bioprocess Engineering.

(κλασσικό)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αγγελής Γ., Βιομηχανικές
Ζυμώσεις. Παν. Πατρών
• Καραγκούνη Α., 
Μικροβιολογία. ΕΚΠΑ

• Μπαλής Κ. Συστήματα
Συνεχούς Καλλιέργειας. 
ΓΠΑ.



7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Σε ένα χημειοστάτη (βιοαντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας), τα
κύτταρα απομακρύνονται με ρυθμό ίσο με το ρυθμό ανάπτυξης
τους και ο ρυθμός ανάπτυξης των κυττάρων, είναι ίσος με την
ταχύτητα αραίωσης (εισροής φρέσκου στείρου θρεπτικού υλικού) 
του βιοαντιδραστήρα.

• Ο βιοαντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας, εξασφαλίζει
περιβάλλον ανάπτυξης που δεν μεταβάλλεται χρονικά. 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού σε αυτόν είναι ίσος με τον
ρυθμό αραίωσής του, που καθορίζεται από τον σταθερό ρυθμό
τροφοδοσίας του με θρεπτικό υλικό . 



7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Καμπύλη συνεχούς
καλλιέργειας Ν=f(t):

• Εσπερινό 2017, Ν=f(t) :



ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 5Ο, 6Ο, 8Ο, 9Ο

Για όλα τα κεφάλαια έχει γίνει μια συστηματική και σχολαστική
διερεύνηση, επικαιροποιήση και αποσαφήνιση ορών και
διαδικασιών που αυτά πραγματεύονται.

Δεν παρουσιάζονται εδώ εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου. 

Ωστόσο μπορούν να συζητηθούν σε πιθανές μεταγενέστερες
συζητήσεις, στις οποίες στόχος είναι να λαμβάνουν μέρους
και θεσμικοί φορείς με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της
διδασκαλίας και της εξέτασης – αξιολόγησης του μαθήματος
της Βιολογίας Θετικού Προσανατολισμού.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• 1. Η παράθεση μεγάλου όγκου βιολογικών ορών και
διαδικασιών χωρίς επαρκή επεξήγηση και εικονογράφηση του
σχολικού εγχειρίδιου οδηγεί σε:

• Αμηχανία των διδασκόντων για την έκταση της εμβάθυνσης που
πρέπει να επεξηγήσουν.

• Προβληματισμό των μαθητών για την Βιολογία ως μάθημα σε
σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα, αλλά ακόμη και ως επιστήμη!

• Την επαύξηση όλου του προβλήματος, με την ατυχή ορισμένες
φορές (μετά το 2014) επιλογή θεμάτων στις εξετάσεις που
αγγίζουν «γκρίζα» σημεία του σχολικού βιβλίου.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

2. Κρίνεται αναγκαίο:

Έναρξη θεσμικής συζήτησης :

• Για τον σαφέστερο καθορισμό της φύσης των θεμάτων στο μάθημα της
Βιολογίας.

• Για τον σαφέστερο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών σε περίπτωση τέτοιων
θεμάτων.

• Για στον προσδιορισμό της έκτασης της εμβάθυνσης που απαιτείται κατά τη
διδασκαλία του μαθήματος.

• Για την επικαιροποιήση της ύλης του μαθήματος, ώστε να συνάδει με τις
εξελίξεις στην επιστήμη.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


