
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ



Βιολογία Α' Γυμναςίου (25 ώρεσ)

• Κφτταρο: Η μονάδα τθσ ηωισ

• Εξοικείωςθ των μακθτών με τθ χριςθ του μικροςκοπίου

1θ εργ. άςκθςθ (1θ του εργ. οδθγοφ) : Μικροςκοπικι 
παρατιρθςθ φυτικών κυττάρων

2θ εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ): Μικροςκοπικι 
παρατιρθςθ ηωικών κυττάρων

4θ εργ. άςκθςθ (5θ του εργ.  Οδθγοφ): Η μεταφορά και αποβολι 
ουςιών ςτα φυτά 



Βιολογία Β' Γυμναςίου (25 ώρεσ)
Αςκζνειεσ
• 2θ εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : Παρατιρθςθ 

πρωτόηωων
• 3θ εργ. άςκθςθ (3θ του εργ.οδθγοφ) : Παρατιρθςθ 

βακτθρίων

Βιολογία Γ' Γυμναςίου (25 ώρεσ)
Δεν προτείνεται καμία εργαςτθριακι δραςτθριότθτα



Εργαςτθριακοί Οδθγοί: 
http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi.html [Οι 
εργαςτθριακοί οδθγοί ςε ψθφιακι μορφι]
https://www.panekfe.gr/ekfe/lab/guides

Διαδραςτικά Βιβλία Μακθτι Εμπλουτιςμζνα 
HTML: 

http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastik
a.php [Σα βιβλία του μακθτι ςε ψθφιακι 

μορφι εμπλουτιςμζνα με links που ςε 
παραπζμπουν ςε επιπλζον κζματα, 

διευκρινιςεισ, κλπ.]

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi.html
https://www.panekfe.gr/ekfe/lab/guides
https://www.panekfe.gr/ekfe/lab/guides
https://www.panekfe.gr/ekfe/lab/guides
http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php
http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php


Βιολογία
Βιολογία Αϋ Γυμναςίου *θμεριςια 25 ώρεσ & εςπερινά 50 ώρεσ+

Βιολογία Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ Α’ Γυμναςίου: 
http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bio_a_gym.pdf

Βιολογία Βιβλίο Μακθτι Α’ Γυμναςίου Εμπλουτιςμζνο HTML: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A103/517/3362,13558/

1.2 Κφτταρο: Η μονάδα τθσ ηωισ
Εξοικείωςθ των μακθτών με τθ χριςθ του μικροςκοπίου

-1η εργαςτηριακή άςκηςη (1θ του εργαςτθριακοφ οδθγοφ): 
Μικροςκοπικι παρατιρθςθ φυτικϊν κυττάρων

-http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/2016ekdilosis/biol%20barb.pdf

-βιντεοςκοπημζνο: https://www.youtube.com/watch?v=Jy2f_Vl_6rs) 

-2η εργαςτηριακή άςκηςη (2θ του εργαςτθριακοφ οδθγοφ): 
Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ηωικϊν κυττάρων

-βιντεοςκοπημζνο: https://www.youtube.com/watch?v=Jy2f_Vl_6rs) 
-

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bio_a_gym.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3362,13558/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3362,13558/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A103/517/3362,13558/
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/2016ekdilosis/biol barb.pdf
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/2016ekdilosis/biol barb.pdf
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/2016ekdilosis/biol barb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jy2f_Vl_6rs
https://www.youtube.com/watch?v=Jy2f_Vl_6rs


-2.1 Η παραγωγή θρεπηικών ουζιών ζηα θυηά - θωηοζύνθεζη

-4η εργαζηηριακή άζκηζη (5η ηου εργαζηηριακού οδηγού): Η μεταυορά 

ουσιών στα υυτά

-(οδηγίες και Φύλλα Εργαζίας:

http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/page1.files/index_peiramata%20gym1.htm

http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/page1.files/index_peiramata gym1.htm
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/page1.files/index_peiramata gym1.htm
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/page1.files/index_peiramata gym1.htm
http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/gymmen/agymmen/16-metaforaousionart
http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/gymmen/agymmen/16-metaforaousionart


Βιολογία Βϋ Γυμναςίου *θμεριςια & 
εςπερινά 25 ώρεσ+

Βιολογία Γ’ Γυμναςίου Εργαςτθριακόσ 
Οδθγόσ: 

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bi
o_g_gym.pdf

Βιολογία Βιβλίο Μακθτι Γ’ Γυμναςίου 
Εμπλουτιςμζνο HTML: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.
php/DSGYM-C103/698/4599,20882/

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bio_g_gym.pdf
http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bio_g_gym.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4599,20882/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4599,20882/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4599,20882/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4599,20882/


4.2 Αςκζνειεσ

- 2η εργαςτηριακή άςκηςη (2θ του εργαςτθριακοφ οδθγοφ): 
Παρατιρθςθ πρωτόηωων

http://2ekfe-
anatol.att.sch.gr/BIOLOGY%20STO%20MIKROSKOPIO/index_Biol
ogy%20micro.htm

- 3η εργαςτηριακή άςκηςη (3θ του εργαςτθριακοφ οδθγοφ): 
Παρατιρθςθ βακτθρίων

- οδηγίεσ και Φφλλα Εργαςίασ:

http://ekfe.ser.sch.gr/documents/lab_biology/GLG_parat_bacteria%2
81%29.ppt

http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/BIOLOGY STO MIKROSKOPIO/index_Biology micro.htm
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/BIOLOGY STO MIKROSKOPIO/index_Biology micro.htm
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/BIOLOGY STO MIKROSKOPIO/index_Biology micro.htm
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/BIOLOGY STO MIKROSKOPIO/index_Biology micro.htm
http://ekfe.ser.sch.gr/documents/lab_biology/GLG_parat_bacteria(1).ppt
http://ekfe.ser.sch.gr/documents/lab_biology/GLG_parat_bacteria(1).ppt


Βιολογία Α' Λυκείου (48 ώρεσ)

• εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : «Μικροςκοπικι 
παρατιρθςθ  κυττάρων - ιςτών»

• εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Μικροςκοπικι 
παρατιρθςθ κυττάρων αίματοσ»

Βιολογία Β' Λυκείου (45 ώρεσ)

• εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : «Μετουςίωςθ 
πρωτεϊνών»

• εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Απομόνωςθ νουκλεϊκών
οξζων»

• εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «μικροςκοπικι 
παρατιρθςθ πυρινων μετά από χρώςθ»



Βιολογία Γ' Λυκείου Γενικισ παιδείασ (45 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (1θ του εργ. οδθγοφ) : «Μικροςκοπικι παρατιρθςθ 
βακτθρίων ςε καλλιζργεια ι ςε μόνιμο παραςκεφαςμα»

εργ. άςκθςθ (6θ του εργ. οδθγοφ) : «Επιπτώςεισ ρυπαντών ςτθ 
ηωι των κυττάρων»

Βιολογία Γ' Λυκείου Θετικών ςπουδών (45 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (1θ του εργ. οδθγοφ) : «Απομόνωςθ νουκλεϊκών
οξζων (DNA από φυτικά κφτταρα)»

εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Κυτταρογενετικι: Ανάλυςθ 
καρυότυπου (3) ςε ςυνδυαςμό με τθ μικροςκοπικι παρατιρθςθ
μονίμου παραςκευάςματοσ ανκρώπινων χρωμοςωμάτων»



Φσηικά Κύηηαρα

Φρίντα Εγγλεηάκθ4/3/2018



Κύηηαρα κρεμμσδιού
Χρώζη lugol - Μεγέθσμζη Χ40

Φρίντα Εγγλεηάκθ4/3/2018



Κύηηαρα κρεμμσδιού
Χρώζη lugol - Μεγέθσμζη Χ10

4/3/2018 Φρίντα Εγγλεηάκθ



Κύηηαρα θλοιού μηομάηας 
Χωρίς τρώζη - Μεγέθσμζη Χ40

4/3/2018 Φρίντα Εγγλεηάκθ



Κύηηαρα από πέηαλο κόκκιμοσ ηριαμηάθσλλοσ 
Χωρίς τρώζη - Μεγέθσμζη Χ40

4/3/2018 Φρίντα Εγγλεηάκθ



Κύηηαρα κίηριμης μαργαρίηας 
Χωρίς τρώζη - Μεγέθσμζη Χ40

4/3/2018 Φρίντα Εγγλεηάκθ



Κύηηαρα παπαρούμας 
Χωρίς τρώζη - Μεγέθσμζη Χ40

4/3/2018 Φρίντα Εγγλεηάκθ



Παρατιρθςθ ηωικών κυττάρων

• Κφτταρα επικθλίου 
γλώςςασ.

• Χρώςθ κυανό του  
μεκυλενίου

• (40 χ)



Παρατιρθςθ ςτομάτων

τόματα επιδερμίδασ 
βλαςτοφ (10χ)



Κύηηαρα από ηο επιθήλιο ηης γλώζζας
Χρώζη lugol - Μεγέθσμζη Χ40

Φρίντα Εγγλεηάκθ4/3/2018



Παρατιρθςθ ζτοιμου 

παραςκευάςματοσ αίματοσ



Μετουςίωςθ πρωτεϊνών-Δράςθ ενηφμων



Παρατιρθςθ βακτθρίων



Παρατιρθςθ χρωμοςωμάτων



Απομόνωςθ νουκλεϊκών οξζων

• Εικονικό εργαςτιριο

http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/

http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/


Δικτυακοί τόποι για Βιολογία Β΄Λυκείου

• Πλαςματικι μεμβράνθ

• Κφτταρο-Οργανίδια

• Λυςοςώματα

http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objID=AP1101
http://www.ibiblio.org/virtualcell/tour/cell/cell.htm
http://www.ibiblio.org/virtualcell/tour/cell/cell.htm
http://www.ibiblio.org/virtualcell/tour/cell/cell.htm
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120067/bio01.swf


• Οργανίδια(προζλευςθ)

• Ζνηυμα

• Αντιγραφι-Μετάφραςθ(Interactive)

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/organelles.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/enzymes/enzymes.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/shockwave.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/shockwave.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/shockwave.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/shockwave.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/dna/shockwave.html


Δικτυακοί τόποι για Βιολογία Γ΄Λυκείου 

• Ρφκμιςθ γονιδιακισ ζκφραςθσ (ευκαρυωτικοί)

• Γονιδιωματικι βιβλιοκικθ

• Μείωςθ

• Κλωνοποίθςθ

http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio31.swf
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio31.swf
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120080/bio31.swf
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/plasmidcloning.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/plasmidcloning.html
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/plasmidcloning.html
http://sumanasinc.com/webcontent/animations/content/independentassortment.html
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/cloning/whatiscloning/


• Ρετροιοί

• Ti πλαςμίδιο

• Hershey and Chase

• Plants in motion

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/lifecyclehiv.html
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120078/bio40.swf
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120078/bio40.swf
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/bio21.swf
http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120076/bio21.swf
http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/usbg/orchestrating.htm


ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ

Παρατήρηςη αμυλόκοκκων

• Euso2018 τοπικόσ – Επιμζλεια Δ. Βαλλιάνοσ υπ. 
ΕΚΦΕ Παλλινθσ

• Φ.Ε. 2 επιςθμάνςεισ: Φρ. Εγγλεηάκθ

Παρατιρθςθ ςτομάτων ςε φφλλα χερςαίων φυτών : 
Φ.Ε. 1 – επιμ. Μ. Μπαρμπαρι

• Φ.Ε.2 : επιςθμάνςεισ: Φρ. Εγγλεηάκθ

Απομόνωςθ DNA

Φ.Ε.  & επιςθμάνςεισ επιμ.: Ελ. Λιαναντωνάκθ

Φ.Ε. 2 Επιμ.: Γ. Καπόλασ - Δ. Βαλλιάνοσ 

4/3/2018

Anixneush_amylou_Prwteinwn_Stomata\EUSO2018_Local_Biology.pdf
Anixneush_amylou_Prwteinwn_Stomata\EUSO2018_Local_Biology.pdf
Anixneush_amylou_Prwteinwn_Stomata\anixnefsi_amilou_lipous_proteinon.pdf
Anixneush_amylou_Prwteinwn_Stomata\Microscope_Samples  maria barbari.pdf
Anixneush_amylou_Prwteinwn_Stomata\paratirisi_stomaton_fyllon.pdf
DNA_Apomonwsi\APOMONWSH DNA.doc
DNA_Apomonwsi\Sxolia gia to DNA.doc
DNA_Apomonwsi\DNA APOMONOSI.pdf


• ΠΗΓΕ :

http://1ekfe-anatol.att.sch.gr

http://2ekfe-anatol.att.sch.gr

• ΕΚΦΕ Α ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

Ελ. Λιαναντωνάκθ Βιολόγοσ, τ. υνεργάτθσ 
ΕΚΦΕ Παλλινθσ

• ΕΚΦΕ Β ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

Φρίντα Εγγλεηάκθ Χθμικόσ MSc, τ. υνεργάτθσ 
του ΕΚΦΕ Αχαρνών

http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/
http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/

