
‘Ενδομοριακοί, 

διαμοριακοί δεςμοί  

και ςτερεοδιάταξη 

πρωτεϊνών’ 

Γηαζεκαηηθή ζπλδηδαζθαιία 

ζηε Υεκεία θαη ηε Βηνινγία 

Καζζαπάθε Καηεξίλα, Υεκηθφο 

Αξιαπάλνο Γηψξγνο, Βηνιφγνο 



Φχζε θαη ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο 

1. Κάιπςε εννοιολογικού ελλείμμαηορ ζηη Βιολογία Β’ 

Λςκείος 

● Αλάδεημε ηεο θύζηρ, ηεο ποικιλίαρ θαη ηνπ πόλος 

ησλ ενδομοπιακών δεζμών θαη εθαξκνγή ζηε 

ζηεπεοδιάηαξη ηων ππωηεϊνών 

● Καιχηεξε καηανόηζη ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ θαη 

ησλ επηπέδσλ οπγάνωζηρ ηηρ ππωηεϊνικήρ 

δομήρ  

1. Δνοποίηζη Χημείαρ και Βιολογίαρ:  

● Θεψξεζε βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ κέζα απφ ηε 

ρεκηθή ηνπο νπηηθή 

● Γιεύπςνζη ανηίληψηρ γηα ην θπζηθφ θφζκν 

 

 



Μεζνδνινγία  

● Πεξηβάιινλ ελεξγήο 

κάζεζεο 

● Πνηθηιία δηδαθηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ 

○ Φχιιν εξγαζίαο  

○ Λνγηζκηθφ δηαδξαζηηθήο 

πξνζνκνίσζεο  
(λεξφ, πξσηεΐλεο) 

○ Μεησπηθφ πείξακα 

○ Καηαζθεπή κνληέινπ 

ηλζνπιίλεο 



Μεζνδνινγία  

● χλδεζε λέαο γλψζεο κε 

ηελ πξνυπάξρνπζα  

● Αλάπηπμε ζέκαηνο: 

Γηακνξηαθνί δεζκνί 

(δηαζπνξάο, πδξνγφλνπ, θιπ) 

 

● Φχιιν εξγαζίαο 

● Λνγηζκηθφ δηαδξαζηηθήο 

πξνζνκνίσζεο  

● Μεησπηθφ πείξακα 



Μεζνδνινγία 
● Δθαξκνγή λέαο γλψζεο 

ζηηο πξσηεΐλεο  

● Αιιειεπηδξάζεηο 

ακηλνμέσλ 

● Κιηκάθσζε ηεο 

εθαξκνγήο ζηα 

δηαδνρηθά επίπεδα 

αλαδίπισζεο 

● Φχιιν εξγαζίαο 

● Λνγηζκηθφ ηξηζδηάζηαηεο 

απεηθφληζεο  

● Καηαζθεπή κνληέινπ 

ηλζνπιίλεο απφ απιά πιηθά 



Αλαζηνραζκφο (θχιιν αμηνιφγεζεο, Ν=50) 

Θεηηθή απνδνρή ηεο δηδαζθαιίαο 

a. ΑΡΔΔ ΠΟΛΤ:   

i. Το γεγονόρ ηηρ ζςνδιδαζκαλίαρ 

ii. Πείξακα 

iii. Καηαζθεπή κνληέινπ πξσηεΐλεο 

b. ΑΡΔΔ ΑΡΚΔΣΑ: 

i. Κάιπςε απνξίεο, θελά 

ii. Καιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξσηετλψλ 

iii. Απαπαίηηηο ζςμπλήπωμα ζηη διδαζκαλία 

ππωηεϊνών 

c. ΘΔΛΟΤΝ πεξηζζφηεξν: 

i. Πειπάμαηα  

ii. Ομαδική επγαζία 



Αλαζηνραζκφο γηα ηε δηδαζθαιία (εθπαηδεπηηθνί) 

1. πλνιηθά επνηθνδνκεηηθή θαη επράξηζηε, απνηειεζκαηηθή 

θαη βαηή αλ θαη ελλνηνινγηθά βεβαξεκέλε 

2. Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε: Αλίρλεπζε αδπλακηψλ θαη 

βειηηψζεηο  

3. Πνιιή πξνζνρή ζηελ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν:  

i. Αλάιπζή δηδαζθφκελσλ ελλνηψλ  

ii. πνπδαίεο πξνεθηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηεξενδηάηαμε ησλ 

πξσηετλψλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο 

iii. Άιιε κία ψξα γηα πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

iv. Σν λεξφ  νπζηαζηηθφ αιιά ‘παξαπνλεκέλν’ 

4. Γηαρείξηζε παξαλνήζεσλ  

5. Δπέθηαζε θαη ζε άιια θεθάιαηα (DNA) 



‘Ενδομοριακοί, 

διαμοριακοί δεςμοί  

και ςτερεοδιάταξη 

πρωτεϊνών’ 

Γηαζεκαηηθή ζπλδηδαζθαιία 

ζηε Υεκεία θαη ηε Βηνινγία 

Δπραξηζηνχκε! 
Καζζαπάθε Καηεξίλα, Υεκηθφο 

Αξιαπάλνο Γηψξγνο, Βηνιφγνο 


