
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου, ο μαθητής πρέπει να είναι σε 
θέση: 
• Να γνωρίζει τις κυριότερες αισθήσεις. 
• Να περιγράφει και να κατανοεί τα σημαντικότερα στάδια δημιουργίας μιας αί-

σθησης. 
• Να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκτά σχετικά με την επίδραση των θορύ-

βων, της ακτινοβολίας κ.ά. για την προστασία της υγείας του. 
• Να κατανοεί ότι οι πολύπλοκες λειτουργίες όπως η συμπεριφορά εξαρτώνται α-

πό τη συνεργασία διάφορων συστημάτων του οργανισμού. 

Κύρια σημεία 

• Οι υποδοχείς επιτρέπουν στον οργανισμό να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές του 
περιβάλλοντος. 

• Η διάκριση των αισθήσεων σε σωματικές (ή γενικές) και ειδικές. 
• Ο ρόλος του δέρματος στις γενικές αισθήσεις. 
• Ο ρόλος του αμφιβληστροειδούς στην αίσθηση της όρασης 
• Στο εσωτερικό αυτί βρίσκονται τα υποδεκτικά όργανα της ακοής και της ισορ-

ροπίας. 

Διευκρινίσεις 

• Στην περίπτωση που αναφέρεται η λέξη περιβάλλον συμπεριλαμβάνει τόσο το ε-
ξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον. Ως εσωτερικό περιβάλλον αναφέ-
ρεται το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα όργανα και οι ιστοί στο εσωτερικό 
του οργανισμού. 
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Μάθημα 10°: Υποδοχείς- Αισθήσεις • Σωματικές Αισθήσεις 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής πρέπει να είναι σε 
θέση: 
• Να κάνει τη διάκριση μεταξύ αισθητήριων οργάνων και υποδοχέων. 
• Να μπορεί να περιγράφει μια αισθητική οδό. 
• Να αναφέρει τις σωματικές αισθήσεις. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

• Τι είναι το ερέθισμα και ποια είναι τα είδη των ερεθισμάτων 
• Νευρική ώση 
• Τι είναι και ποια η λειτουργία των αισθητικών νευρικών οδών 
• Περιοχή του εγκεφάλου στην οποία βρίσκεται το κέντρο των σωματικών αισθή-

σεων. 
• Η συλλογή πληροφοριών που αφορούν τις μεταβολές του περιβάλλοντος είναι 

απαραίτητη για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος 
• Το κεντρικό νευρικό σύστημα παίρνει πληροφορίες από τους υποδοχείς της πε-

ριφέρειας, τις επεξεργάζεται και δίνει εντολές στα εκτελεστικά όργανα 
• Η νευρική ώση (αποτέλεσμα δράσης ερεθίσματος) είναι η μετάδοση των αλλα-

γών του δυναμικού της μεμβράνης του νευρώνα σε όλο το μήκος του. 

Σημεία που πρέπει να τονιστούν 

Ο ρόλος των υποδοχέων στη συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον. 
Η αίσθηση είναι το αποτέλεσμα της ερμηνείας των ερεθισμάτων, που πραγματο-
ποιείται σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου. 
Οι υποδοχείς των σωματικών αισθήσεων βρίσκονται στο δέρμα και στα εσωτερικά 
όργανα, π.χ. στους τένοντες. 
Ποιες είναι οι σωματικές αισθήσεις, πού αναλύονται και πού ερμηνεύονται; 
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Διάγραμμα ροής 

Φάσεις 

Φάση 1. 
Οι υποδοχείς (Τα είδη και ο 
ρόλος τους). 

Η δημιουργία της αίσθησης 

Σωματικές αισθήσεις 

Διδακτικές ενέργειες 
και εποπτικά μέσα 

Οι υποδοχείς βρίσκονται είτε ανεξάρ-
τητοι είτε σε ομάδες στα αισθητήρια 
όργανα. 
Προβάλλουμε διαφάνεια με τα είδη 
των υποδοχέων. 

Προβάλλουμε διαφάνεια στην οποία 
απεικονίζεται η αισθητική οδός και 
την περιγράφουμε (Υποδοχείς, νεύ-
ρο, κέντρο). 
Στη συνέχεια περιγράφουμε τη δημι-
ουργία της αίσθησης (νευρική ώση 
ερμηνεία νευρικής ώσης - αίσθηση). 

Αναφέρουμε ποιες είναι οι σωματικές 
αισθήσεις και πού βρίσκονται οι υπο-
δοχείς τους. 
Αίσθηση πόνου και πώς δημιουργείται. 
Προβάλλουμε διαφάνεια με την αι-
σθητική οδό για την αίσθηση του πό-
νου. 
Αφή και πίεση. 
Θερμοκρασία, είδη υποδοχέων, ερε-
θίσματα, ερμηνεία. 
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