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Κατασκευές και πρωτότυπες εργαστηριακές ασκήσεις  
 
 
 

Θέµα δραστηριότητας: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Σχολική µονάδα: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ 

Τάξη: Γ’ 
Συντονιστής  

εκπαιδευτικός: 
Βεργανελάκη Αργυρώ, Βιολόγος 

Οµάδα µαθητών: Βάσω Μ. 
Μαρία Ι. 
Γιάννης Π. 
Γιάννης Σ. 
 

  
Περιγραφή της δραστη-

ριότητας & στόχοι: 
Η δραστηριότητα αυτή έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος Βιολογία Θετ. 
Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου µε σκοπό να εξοικειώσει τους µαθητές µε τους 
µικροοργανισµούς. Οι συµµετέχοντες, χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους, 
άγγιξαν σε αρκετά σηµεία το ειδικό αποστειρωµένο θρεπτικό υλικό που 
βρίσκεται µέσα σε τριβλίο Petri. (Φυσικά ο καθηγητής πρέπει να τους ε-
ξηγήσει ότι όταν έχουµε ανοιχτό το τριβλίο δεν πρέπει να µιλάµε καθώς 
µεταφέρονται σταγονίδια, και ότι σίγουρα θα υπάρξουν και µικροοργανι-
σµοί από τον αέρα). Το τριβλίο στη συνέχεια σφραγίστηκε µε Parafilm 
στα τοιχώµατά του για να µην υπάρξει επιµόλυνση από εξωτερικούς πα-
ράγοντες. Επειδή δεν υπήρχε κλίβανος ειδικής θερµοκρασίας, το τριβλίο 
αφέθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου και σε σκιερό µέρος (καλύτερα σε 
κάποιο κλειδωµένο ντουλάπι) για 3-5 ηµέρες. Μετά το πέρας του χρόνου 
οι µαθητές παρατήρησαν τις αποικίες των βακτηρίων που βλέπετε στην 
εικόνα. Εννοείται ότι οι µαθητές αφού άγγιξαν το υλικό, έπλυναν τα χέρια 
τους µε ειδικό σαπούνι και τα ξέβγαλαν µε Sterillium. Από εκεί και µετά 
οποιαδήποτε επαφή µε το τριβλίο γινόταν µε γάντια µιας χρήσεως. 
 
 
 
 
 

Υλικά και εξοπλισµός 
που χρησιµοποιήθηκαν: 

Για τη δραστηριότητα χρησιµοποιήθηκαν : 
Τριβλίο Petri µε θρεπτικό υλικό αιµατούχο  
Parafilm 
 
 
 
 
 
 

∆ιδακτικοί στόχοι: Με τη δραστηριότητα αυτή ο καθηγητής µπορεί να αναλύσει τις έννοιες 
«αποικία» και «κλώνος». Είναι σίγουρα πιο εύκολο για τους µαθητές να 
κατανοήσουν µε αυτό τον τρόπο, ότι κάθε ένας από αυτούς τους σχηµατι-
σµούς αποτελεί µία οµάδα πανοµοιότυπων γενετικά µικροοργανισµών 
(δεν ξεχνάµε την περίπτωση των µεταλλάξεων) που προέρχονται από ένα 
αρχικό άτοµο. Παρατηρώντας το τριβλίο οι µαθητές σίγουρα θα ρωτή-
σουν για ποιο λόγο οι διάφορες αποικίες έχουν διαφορετικά µεγέθη και 
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χρώµατα (λευκό, υπόλευκο, κίτρινο). Ο καθηγητής τότε έχει την ευκαιρία 
να τους µιλήσει για τα διαφορετικά είδη βακτηρίων και τους διαφορετι-
κούς σχηµατισµούς τους. 
 
Ο καθηγητής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει αυτό το πείραµα, ίσως, για 
να περιγράψει τη δηµιουργία της γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης, που είναι 
ένα αρκετά δυσνόητο κεφάλαιο για τους µαθητές. 
 
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί επίσης να ενταχθεί στο µάθηµα 
Βιολογία Γεν. Παιδείας της Γ’ Λυκείου, για την µετάδοση των µικροοργα-
νισµών. Οι µαθητές αντιλαµβάνονται από µόνοι τους και στην πράξη πλέ-
ον την κανονική «βλάστηση» που υπάρχει στα χέρια τους και µαθαίνουν 
να προφυλάσσονται. 
 
Τέλος, ο καθηγητής µπορεί µε αυτό τον τρόπο να εντάξει τις εφαρµογές 
της επιστήµης της Βιολογίας στην καθηµερινή ζωή, τονίζοντας στους µα-
θητές ότι µε παρόµοιο τρόπο γίνονται οι καλλιέργειες ούρων και ο έλεγ-
χος ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά (για την χορήγηση του κατάλληλου 
από τον θεράποντα-ιατρό) στα µικροβιολογικά εργαστήρια.  
 
 
 
 
 

Σηµειώσεις: Ανάλογα µε το ενδιαφέρον των µαθητών ο καθηγητής θα µπορούσε να 
προµηθευτεί και αλλού είδους θρεπτικά υλικά π.χ.( Mac Conkey ) για να 
εισάγει τις έννοιες Gram+ και Gram- βακτηρίων. Στο αιµατούχο καλλιερ-
γούνται Gram+ βακτήρια του γένους Staphylococcus και Streptococcus 
ενώ στο  Mac Conkey  Gram- βακτήρια όπως το γνωστό E.coli καθώς και 
µύκητες. Αν υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα τριβλία οι µαθητές µπορούν µε 
έναν αποστειρωµένο κρίκο (πλαστικό, µιας χρήσης καλύτερα) να αποµο-
νώσουν µόνο µια αποικία και να την «στρώσουν» σε ένα νέο τριβλίο. Έτσι 
την επόµενη φορά στο νέο τριβλίο θα υπάρχουν µόνο πανοµοιότυπες α-
ποικίες. Σας συνιστώ να είστε πολύ σχολαστικοί µε το πλύσιµο των χε-
ριών στο πέρας της δραστηριότητας.  
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