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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ

Ο κόσμος γύρω μας κρύβει πολλά μυστικά. Εξερευνώντας τον θα ανακαλύψουμε την αλήθεια για 
τη ζωή, το θάνατο, τις ασθένειες, τα έμβια όντα και γενικότερα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
φιλοξενείται η ύπαρξή μας. Η βιολογία μπορεί να γίνει βοηθός μας σε αυτή την εξερεύνηση. Ας 
αναζητήσουμε σε αυτή την επιστήμη απαντήσεις για ερωτήματα που συχνά περνούν από τη σκέ-
ψη μας. Ας εκμεταλλευτούμε τη συνάντησή μας με τη βιολογία, για να ρωτήσουμε για το AIDS, τα 
ναρκωτικά, τα «μεταλλαγμένα» τρόφιμα, την εξαφάνιση κάποιων ειδών που παλαιότερα ομόρφαι-
ναν τον πλανήτη μας, για την καταστροφή του όζοντος, τη λαθροθηρία, για την εξελιγμένη νόηση 
και μορφή του ανθρώπου, για τον συνεχή αγώνα του να βελτιώσει τις συνθήκες ύπαρξής του. Ας 
μιλήσουμε ακόμη για τον ανθρώπινο εγωισμό και τον αγώνα του ανθρώπου να κυριαρχήσει πάνω 
στη φύση. Η βιολογία περιμένει τις ερωτήσεις μας. Είναι έτοιμη να μας δείξει τον δρόμο για τις 
απαντήσεις.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που κατέβαλαν 
οι συγγραφείς για περισσότερο από τρία χρόνια. Στο διάστημα αυτό γινόταν μια τμηματική κατά-
θεση του βιβλίου, το οποίο κρινόταν από ομάδα παρακολούθησης-αξιολόγησης, που ορίστηκε 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καταβλήθηκε προσπάθεια να συγκεραστούν οι απόψεις όλων 
όσοι ενεπλάκησαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, στις προσταγές της σύγχρονης διδακτικής, 
αλλά και στο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και αφορούσε τον περιορισμένο αριθμό σελίδων.

Σίγουρα, το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλη τη βιολογική γνώση. Μπορεί όμως να σας ανοίξει 
δρόμους για να την ανακαλύψετε μόνοι σας. Αξιοποιήστε κάθε σελίδα του: το κυρίως κείμενο, τις 
εικόνες, τα παραθέματα, τις ερωτήσεις και τις δραστηριότητες που σας προτείνει. Τα παραθέματα 
που συνοδεύουν το κείμενο δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη. Ο στόχος τους είναι να σας βοηθήσουν 
να συνδυάσετε τη θεωρητική γνώση που παρέχουν διάφορες επιστήμες και να την αξιοποιήσετε 
για να ερμηνεύσετε γεγονότα και εμπειρίες από την καθημερινή ζωή. Τα «Ας σκεφτούμε» θα σας 
προβληματίσουν και θα σας δώσουν ευκαιρίες για συζήτηση στην τάξη. Οι ερωτήσεις σάς δίνουν 
την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε. Οι δραστηριότητες –απλές έρευνες– απο-
τελούν τη γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Η συνεργασία με τους συμμαθητές σας, η πρωτο-
βουλία και η αυτενέργεια θα σας οδηγήσουν σε ένα νέο τρόπο οικοδόμησης της γνώσης, όπου η 
θεωρία θα μετατρέπεται σε οργανωμένη γνώση και γνωστική εμπειρία. Εξάλλου, η επιστήμη της 
βιολογίας στηρίζεται στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της έρευνας.

Ας είναι ευχάριστη και δημιουργική η νέα σχολική χρονιά.

Οι συγγραφείς
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Κάθε ενότητα
αρχίζει με μια 

εισαγωγική σελίδα
που φέρει 

τον αριθμό της.

Στις διπλές σελίδες υπάρχουν 
προηγούμενες γνώσεις που θα 

χρειαστούν... και καινούριες 
γνώσεις που θα αποκτήσουμε.
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Στα παραθέματα
γίνεται σύνδεση 

της βιολογίας με τις άλλες 
επιστήμες, τις τέχνες 
και την καθημερινή 

ζωή.

Η ενότητα ολοκληρώνεται 
με την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά

και ακολουθούν ερωτήσεις, 
προβλήματα και δραστηριότητες 

για επανάληψη.

Η ενότητα αποτελείται από 
υποενότητες, οι οποίες πε-
ριέχουν το κείμενο, καθώς 

και εικόνες, διαγράμματα και 
σχήματα για την καλύτερη 

κατανόησή του.

Στο τέλος κάθε
υποενότητας υπάρχουν
ερωτήσεις, προβλήματα 

και δραστηριότητες.

υποενότητας υπάρχουν
ερωτήσεις, προβλήματα 

και δραστηριότητες.
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχές των βιολογικών επιστημών – Η επιστημονική μέθοδος

Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις δι-
αδικασίες της ζωής. Ερευνά δηλαδή τους οργανισμούς στο πε-
ριβάλλον όπου ζουν ή στο εργαστήριο. Η μέθοδος που ακο-
λουθούν οι βιολόγοι για να ερμηνεύσουν διάφορα βιολογικά 
φαινόμενα και διαδικασίες δεν απέχει πολύ από τα βήματα που 
ακολουθούμε για να λύσουμε απλά καθημερινά προβλήματα.

Ας υποθέσουμε ότι ανοίγουμε το στερεοφωνικό μας και δι-
απιστώνουμε ότι δεν λειτουργεί. Τι θα κάνουμε για να ανακα-
λύψουμε τι συμβαίνει; Στην αρχή κάνουμε μία υπόθεση για το 
ποια μπορεί να είναι η βλάβη. Μπορούμε, για παράδειγμα, να 
υποθέσουμε ότι οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Στη συνέχεια, 
κάνουμε μια απλή δοκιμή-πείραμα για να διαπιστώσουμε εάν 
η υπόθεσή μας είναι σωστή, βάζουμε δηλαδή καινούριες μπα-
ταρίες. Αν η υπόθεσή μας ήταν σωστή, το αποτέλεσμα της δο-
κιμής θα είναι να λειτουργήσει το 
μηχάνημα. Εάν, αντίθετα, η υπόθεση 
δεν ήταν σωστή, το αποτέλεσμα της 
δοκιμής μας θα είναι αρνητικό και το 
μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εγκα-
ταλείψουμε την αρχική μας υπόθεση 
και να προσπαθήσουμε να υποθέ-
σουμε κάτι άλλο. 

Οι βιολόγοι εργάζονται με παρό-
μοιο τρόπο. Συλλέγουν δηλαδή πλη-
ροφορίες, κάνουν υποθέσεις, σχεδιά-
ζουν πειράματα, τα πραγματοποιούν 
και αξιολογούν τα αποτελέσματα. Η 
διαδικασία αυτή αποτελεί την επι-
στημονική μέθοδο και ακολουθείται 
τόσο από τους βιολόγους όσο και από τους επιστήμονες των άλ-
λων φυσικών επιστημών, όπως είναι η φυσική, η χημεία κτλ. Αν 
και το όνομα αυτό κάνει τη μέθοδο να ακούγεται μεγαλειώδης, 
εντούτοις αυτή ακριβώς τη διαδικασία ακολουθεί συνήθως κάθε 
άνθρωπος όταν θέλει να βρει λύση σε ένα απλό πρόβλημα. Για 
παράδειγμα, η ίδια διαδικασία ακολουθείται από τον γιατρό μας 
όταν θέλει να βρει την ασθένεια από την οποία πάσχουμε, από 
τον μηχανικό που θέλει να εντοπίσει τη βλάβη ενός αυτοκινήτου 
και από τον αστυνομικό που θέλει να διαλευκάνει ένα έγκλημα. 
Άρα στην πραγματικότητα η επιστημονική μέθοδος είναι απλά 
η κοινή λογική. 

Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω, ας εξετάσουμε τα σημαντι-
κότερα βήματα της μεθόδου αυτής.
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Η παρατήρηση. Οι επιστήμονες συνεχώς παρατηρούν και 
διερωτώνται για τις μεταβολές του περιβάλλοντος. Για παρά-
δειγμα, πώς σχηματίζονται τα σύννεφα, πώς κινούνται τα ζώα;

Η υπόθεση. Στα ερωτήματα που τίθενται πρέπει να δο-
θούν εξηγήσεις και αυτό προϋποθέτει συχνά τη χρησιμοποί-
ηση της φαντασίας. Για τον λόγο αυτό οι επιστήμονες κά-
νουν υποθέσεις εργασίας (προβλέψεις). Οι υποθέσεις αυτές 
θα πρέπει να είναι μετρήσιμες. Να μπορούν δηλαδή να επι-
βεβαιωθούν ή να απορριφθούν με τη βοήθεια κατάλληλων 
πειραμάτων.

Το πείραμα. Ο σχεδιασμός του πειράματος θα πρέπει να επι-
τρέπει στους επιστήμονες να ελέγξουν στην πράξη την υπόθεση 
που διατύπωσαν. Στο βήμα αυτό μελετάται ένας παράγοντας, 
ενώ οι υπόλοιποι διατηρούνται σταθεροί.

Το συμπέρασμα. Αφού αναλύσουν και ερμηνεύσουν τα απο-
τελέσματα, οι επιστήμονες θα πρέπει να καταλήξουν σε συμπε-
ράσματα. Το πείραμα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένο, έτσι 
ώστε τα αποτελέσματα να οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπερά-
σματα τα οποία θα επιβεβαιώνουν ή θα απορρίπτουν την αρχι-
κή υπόθεση. 

Ας διεξάγουμε μία μικρή έρευνα εφαρμόζοντας την επιστη-
μονική μέθοδο:
- Παρατηρούμε ότι ένα φυτό στο 

δωμάτιό μας μεγαλώνει με τρό-
πο, ώστε να στρέφεται  προς το 
παράθυρο. (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ)

- Αναρωτιόμαστε: «Γιατί το φυτό 
ακολουθεί αυτόν τον τρόπο ανά-
πτυξης;». (ΕΡΩΤΗΜΑ) 

- Υποθέτουμε ότι αυτό συμβαί-
νει επειδή τα φυτά στρέφονται 
προς το φως. (ΥΠΟΘΕΣΗ)

- Κάνουμε την πρόβλεψη ότι, αν 
πάρουμε ένα φυτό με ίσιο βλα-
στό, αυτός θα στραφεί, μετά 
από λίγες ημέρες, προς το φως. 
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

- Τοποθετούμε μια γλάστρα κο-
ντά σε μια λάμπα που το φωτίζει 
από μία μόνο μεριά. Στη συνέ-
χεια, παρατηρούμε το φυτό για 
να επιβεβαιώσουμε αν θα στρα-
φεί προς τη λάμπα. (ΠΕΙΡΑΜΑ)

- Μετά από λίγες ημέρες διαπι-
στώνουμε ότι πράγματι το φυτό 
στράφηκε προς τη λάμπα. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
η υπόθεσή μας ήταν σωστή και ότι πράγματι τα φυτά στρέφο-
νται προς το φως. (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ)
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Το αντικείμενο της μελέτης των βιολογικών επιστημών

Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή 
και τις λειτουργίες των οργανισμών, καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον. Εξαιτίας 
της πολυπλοκότητας των μελετών αυτών, η βιο-
λογία περιλαμβάνει διάφορους κλάδους, όπως:
• Τη ζωολογία (μελέτη της βιολογίας των ζώων).
• Τη βοτανική (μελέτη της βιολογίας των φυτών).
• Την ανατομία (μελέτη της  μορφολογίας των ορ-

γανισμών).
• Τη φυσιολογία (μελέτη των λειτουργιών των ορ-

γανισμών).
• Την ανθρωπολογία (μελέτη της δομής και των 

λειτουργιών των συστημάτων του ανθρώπου).
• Την οικολογία (μελέτη των οργανισμών σε σχέ-

ση με το περιβάλλον τους).
• Τη γενετική (μελέτη του γενετικού υλικού και 

των νόμων της κληρονομικότητας).
• Τη μικροβιολογία (μελέτη των μικροοργανι-

σμών).
• Την κυτταρική βιολογία (μελέτη της δομής και 

της λειτουργίας του κυττάρου).
• Τη μοριακή βιολογία (μελέτη των μορίων που συμμετέχουν στο 

φαινόμενο της ζωής).
• Την εξέλιξη (μελέτη των μεταβολών των οργανισμών από την εμ-

φάνιση της ζωής στη Γη).
• Τη βιοτεχνολογία (μελέτη της αξιοποίησης των οργανισμών προς 

όφελος του ανθρώπου). 

Οι επιδράσεις των εφαρμογών της βιολογίας στην ποιότητα 
της ζωής του ανθρώπου

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής του ανθρώπου έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Πιο συγκεκριμένα, 
γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σημαντικά κοινωνικά προ-
βλήματα, όπως αυτά της υγείας, της υποβάθμισης του περιβάλλο-
ντος, του υποσιτισμού, του υπερπληθυσμού κ.ά. Χάρη στην πρόο-
δο που σημειώθηκε σε όλους τους τομείς της βιολογίας, και κυρίως 
στη μοριακή βιολογία και στη γενετική μηχανική, έχουν επιτευχθεί 
μεγάλα βήματα στις μελέτες  που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον άν-
θρωπο. Οι έρευνες αυτές έχουν συμβάλει σημαντικά  στη διάγνω-
ση, στην πρόληψη και στη θεραπεία των ασθενειών, καθώς και στην 
παραγωγή τροφίμων και άλλων προϊόντων (αντιβιοτικών, ορμονών 
κ.ά.). Οι ερευνητές βιολόγοι έχουν δημιουργήσει ποικιλίες φυτικών 
και ζωικών οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της εξασφάλισης 
μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό προσφέ-
ρονται λύσεις σε πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτά του  
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υποσιτισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και 
της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου. Έχουν δημι-
ουργηθεί ποικιλίες οικόσιτων ζώων (πουλερικών, αγελά-
δων και χοίρων), με σημαντικότερη απόδοση σε σχέση 
με την παραγωγή παλαιότερων χρόνων. Σήμερα, οι αγε-
λάδες που εκτρέφονται για το κρέας τους αναπτύσσονται 
γρηγορότερα, οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες παρά-
γουν πολύ περισσότερο γάλα ημερησίως και τα πουλερι-
κά γεννούν περισσότερα αυγά. 

Ουσιαστική είναι επίσης η συνεισφορά της βιολογίας 
στα θέματα της υγείας. Ασθένειες όπως η ευλογιά ή η πο-
λιομυελίτιδα έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Πολλές ασθένειες, 
που κάποτε ήταν η κύρια αιτία της παιδικής θνησιμότη-
τας, σήμερα ελέγχονται με τα εμβόλια. Η έρευνα συνεχί-
ζεται και η γνώση του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπι-
νου και των άλλων οργανισμών δίνει ελπίδες και για άλλα 
επιτεύγματα στο μέλλον, όπως είναι η θεραπεία του καρ-
κίνου και η παρασκευή εμβολίου για το AIDS.

 

Ας σκεφτούμε

Οι εφαρμογές της βιολογικής έρευνας έχουν μόνο ευεργετικές επιδράσεις; Τα ΜΜΕ 
συχνά προβάλλουν προβληματισμούς που απορρέουν από τη ραγδαία ανάπτυξη 
της βιολογίας. Πολλά ερωτήματα σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών 

και των αγροτών, την ασφάλεια και την υγεία του ανθρώπου και των άλλων οργανισμών 
της Γης, την ισορροπία του περιβάλλοντος κτλ. Μπορείτε να σκεφτείτε ηθικά, νομικά και 
ανθρωπιστικά προβλήματα που έχουν σχέση με την τεχνητή γονιμοποίηση, την ευθανα-
σία, τη χρήση των πειραματόζωων, την έκτρωση, τα εμβόλια, τη σήμανση των γενετικά 
τροποποιημένων προϊόντων, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του φυσικού περι-
βάλλοντος γενικότερα; 

Τι προτείνετε προκειμένου να προστατευτούν η ζωή και η υγεία όλων των οργανισμών 
του πλανήτη μέσα σε ένα όσο γίνεται πιο ισορροπημένο περιβάλλον;

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου είναι η παρατήρηση, η υπόθεση, το πείρα-
μα και το συμπέρασμα. Η επιστημονική μέθοδος εφαρμόζεται κατά κόρον από τους 
βιολόγους, οι οποίοι μπορεί να εργάζονται σε διάφορους τομείς και να έχουν εξειδι-
κευτεί σε κλάδους όπως η ζωολογία, η βοτανική, η μικροβιολογία και η οικολογία. 

Οι εφαρμογές της βιολογίας είναι ευρύτατες και ποικίλες τα τελευταία χρόνια και κύριος 
στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, συμπέρασμα, επιστημονική μέθοδος.

Ο Τ. Σαλκ (Jonas Salk) παρασκεύασε 
το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας 
στις αρχές της δεκαετίας του '50.
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1. Όταν εφαρμόζουμε την επιστημονική μέθοδο, υπάρχουν μερικοί «χρυσοί» κανόνες που πρέπει να 
εφαρμόζονται. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τρεις από αυτούς. Να προσπαθήσετε να τους 
ανακαλύψετε κάνοντας τη σωστή αντιστοίχιση:

2. Κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι αγελάδες 
μπορούν να παράγουν περισσότερο γάλα εάν 
βρίσκονται σε περιβάλλον όπου ακούν μουσική. 
Πώς μπορείτε να ελέγξετε αυτή την υπόθεση;

3. Στη μέση ενός κήπου υπάρχει ένα μεγάλο πεύκο. 
Παρατηρούμε ότι, αν και στον υπόλοιπο κήπο 
έχουν φυτρώσει πολλές μαργαρίτες, δεν υπάρχει 
καμία κάτω από το πεύκο. 
α. Να διατυπώσετε δύο υποθέσεις για να αιτιολο-

γήσετε γιατί δεν υπάρχουν μαργαρίτες κάτω 
από το πεύκο.

β. Να επιλέξετε μία από τις δύο υποθέσεις και να 
κάνετε μία υπόθεση εργασίας (πρόβλεψη) η 
οποία θα μπορεί να ελεγχθεί με ένα πείραμα.

γ. Να περιγράψετε ένα πείραμα με το οποίο θα 
αποδεικνύεται ότι η υπόθεση είναι σωστή. 

Ερωτήσεις      Προβλήματα       Δραστηριότητες

Μικρές έρευνες και εργασίες

1. Μόνο ένας παράγοντας πρέπει να εξετάζεται 
κάθε φορά και οι άλλοι να μένουν σταθεροί. 

2. Πρέπει να χρησιμοποιείται σχετικά μεγάλος 
αριθμός οργανισμών ή κυττάρων κ.ά.

3. Θα πρέπει να παίρνουμε τα ίδια αποτελέσματα 
όποτε επαναλάβουμε το ίδιο πείραμα.

Α. Εάν τα αποτελέσματα δεν επαναλαμβάνονται, μπο-
ρεί να είναι τυχαία και συνεπώς να μην υποστηρί-
ζουν την υπόθεση.

Β. Εάν εξετάζονται περισσότεροι παράγοντες, τότε 
δεν θα είναι εύκολο να συμπεράνουμε ποιος από 
όλους είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα στα 
οποία καταλήξαμε. 

Γ. Εάν χρησιμοποιείται σχετικά μικρός αριθμός ορ-
γανισμών ή κυττάρων, ίσως τα συμπεράσματα να 
μην μπορούν να γενικευτούν.

                            ΚΑΝΟΝΑΣ                                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πολλοί επιστήμονες εφαρμόζουν τις βιολογικές τους γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Γιατροί, 
νοσοκόμες, κτηνίατροι, γεωπόνοι και δασολόγοι, είναι όλοι τους «βιολόγοι» με διαφορετικούς τρό-
πους. Έχουν όλοι γνώσεις βιολογίας που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Να κάνετε 
μία μικρή έρευνα και να συντάξετε έναν κατάλογο με επαγγέλματα που σχετίζονται με τους κλάδους 
της βιολογίας.
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Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...

Στο περιβάλλον που ζούμε συναντάμε άβια αντικείμενα ...  ... και οργανισμούς.

Οι οργανισμοί εμφανίζουν χαρακτηριστικές ιδιότητες της ζωής ...
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