
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου, ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέ-
ση: 
• Να περιγράφει το γεννητικό σύστημα της γυναίκας και του άνδρα. 
• Να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά στάδια της βιολογικής λειτουργίας που 

οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου. 
• Να γνωρίζει τα αίτια και τις συνέπειες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημά-

των, και να διαμορφώνει στάσεις οι οποίες τον προστατεύουν. 
• Να γνωρίζει τις μεθόδους αντισύλληψης, καθώς και τα πλεονεκτήματα ή μειονε-

κτήματά τους. 

Κύρια σημεία 

• Ο ρόλος των ορμονών στη σπερματογένεση και ωογένεση. 
• Στάδια ωογένεσης και σπερματογένεσης 
• Ο ρόλος του πλακούντα, του αμνιακού σάκου και του ομφάλιου λώρου στην α-

νάπτυξη του εμβρύου. 
• Τρόπος ζωής και υγιεινή του αναπαραγωγικού συστήματος. 
• Στάδια ανάπτυξης μετά τον τοκετό. 

Μάθημα 12°: Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα και της γυναίκας 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής πρέπει να είναι σε 
θέση: 
• Να περιγράφει τη δομή και τα όργανα του αντρικού αναπαραγωγικού συστήμα-

τος. 
• Να περιγράφει τη δομή και τα όργανα ταυ γυναικείου αναπαραγωγικού συστή-

ματος. 
• Να κατανοήσει το ρόλο των αναπαραγωγικών ορμονών στη διαμόρφωση του 

σώίίχτός του. 

49 



Διάγραμμα ροής 

Φάσεις 

Φάση 1. 
Ρόλος του αναπαραγωγι-
κού συστήματος 

Διδακτικές ενέργειες 
και εποπτικά μέσα 

Προτρέπουμε του μαθητές σε συζή-
τηση για το είδος της αναπαραγωγής 
(εγγενής) και για το ρόλο του αναπα-
ραγωγικού συστήματος. 

Φάση 2. 
Περιγραφή του αναπαρα-
γωγικού συστήματος του ά-
ντρα. 

Προβάλλουμε διαφάνεια στην οποία 
απεικονίζεται το αναπαραγωγικό σύ-
στημα του άντρα. Γίνεται η περιγρα-
φή των οργάνων και αναφορά στον 
ξεχωριστό ρόλο του κάθε οργάνου. 
Περιγράφουμε την παραγωγή και τη 
σημασία των αντρικών ορμονών. 

Φάση 3. 
Περιγραφή του αναπαρα-
γωγικού συστήματος της 
γυναίκας 

Σύγκριση των δύο συστη 
ματων. 

Προβολή διαφάνειας, παρατήρηση 
του αναπαραγωγικού συστήματος 
της γυναίκας, αναφορά στο ρόλο των 
οργάνων που το αποτελούν. 
Περιγραφή του ρόλου των γυναικεί-
ων ορμονών. 

Προτρέπουμε τους μαθητές να κατα-
γράψουν σε πίνακα τις ομοιότητες και 
τις διαφορές ανάμεσα στα αναπαρα-
γωγικά συστήματα του άντρα και της 
γυναίκας. 
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