ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
Να διαβάζεις ηο παρακάηω άρθρο εθημερίδας και να απανηήζεις ζηις ερωηήζεις ποσ
ακολοσθούν.
Μια μητανή ποσ αντιγράυει ζφντανούς οργανισμούς;
Εάλ γηλόηαλ δηαγωληζκός, γηα λα εθιεγεί
ηο δώο ηες τροληάς γηα ηο 1997, τωρίς
ακθηβοιία ε Νηόιη ζα ήηαλ ο ληθεηής! Η
Νηόιη είλαη ηο πρόβαηο από ηε Σθωηία
5 ποσ βιέπεηε ζηε θωηογραθία. Αιιά ε
Νηόιη δελ είλαη έλα οποηοδήποηε πρόβαηο.
Αποηειεί ηολ θιώλο ελός άιιοσ
προβάηοσ. Κιώλος ζεκαίλεη έλα πηζηό
αληίγραθο.
Κιωλοποίεζε
είλαη
ε
10 "αληηγραθή ελός προηύποσ κολαδηθού". Οη
επηζηήκολες
θαηάθεραλ
λα
δεκηοσργήζοσλ έλα πρόβαηο (ηε Νηόιη)
παλοκοηόησπο κε έλα άιιο, ποσ
τρεζηκοποηήζεθε ως "πρόησπο".
15 Ασηόλ ηολ "κεταληζκό αληηγραθής" ηολ

επηλόεζε έλας Σθωηζέδος επηζηήκολας,
ο Ίαλ Γοσίικοση. Ασηός πήρε έλα
ειάτηζηο δείγκα από ηο καζηό ελός
ελήιηθοσ προβάηοσ (πρόβαηο 1). Από

20 ασηό ηο ειάτηζηο δείγκα απέζπαζε ηολ

πσρήλα, ηολ οποίο εκθύηεσζε ζηο ωάρηο
ελός ζεισθού προβάηοσ (πρόβαηο 2).
Προεγοσκέλως όκως αθαίρεζε από ασηό
ηο ωάρηο όιο ηο γελεηηθό σιηθό ποσ ζα
25 κεηαβίβαδε ηα ταραθηερηζηηθά ηοσ
προβάηοσ 2 ζηο αρλάθη ποσ ζα
προερτόηαλ από ασηό ηο ωάρηο. Ο Ίαλ
Γοσίικοση εκθύηεσζε ηο ηροποποηεκέλο
ωάρηο ηοσ προβάηοσ 2 ζε έλα άιιο
30 ζεισθό (πρόβαηο 3). Το πρόβαηο 3, ποσ
γοληκοποηήζεθε κε ασηή ηε κέζοδο,
γέλλεζε έλα αρλάθη, ηε Νηόιη.
Ορηζκέλοη επηζηήκολες πηζηεύοσλ όηη ζε
ιίγα τρόληα ζα είλαη δσλαηή θαη ε
35 αλζρώπηλε θιωλοποίεζε. Όκως, ποιιές
θσβερλήζεης έτοσλ από ηώρα αποθαζίζεη
λα λοκοζεηήζοσλ ηελ απαγόρεσζε ηες
θιωλοποίεζες ηοσ αλζρώποσ.

Πηγή: Tijdschrift van de Eenhoorn Educatief (Βπςξέλλερ Onderwijs Punt): Μάπηιορ 1997
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Δρώτηση 1
Με ποιο ππόβαηο είναι ίδια η Νηόλι; Να κςκλώζειρ ηη ζωζηή απάνηηζη.
Α
Β
Γ
Γ

Με ηο ππόβαηο 1.
Με ηο ππόβαηο 2.
Με ηο ππόβαηο 3.
Με ηον παηέπα ηηρ Νηόλι.

Δρώτηση 2
Σηη γπαμμή 18, ηο κομμάηι από ηο μαζηό ηος πποβάηος πος σπηζιμοποιήθηκε,
πεπιγπάθεηαι ζαν «ένα ελάσιζηο δείγμα». Το πεπιεσόμενο ηος άπθπος μάρ επιηπέπει να
καηανοήζοςμε ηι ζημαίνει «ένα ελάσιζηο δείγμα».
Αςηό ηο «ελάσιζηο δείγμα» είναι
Α
Β
Γ
Γ

ένα κύηηαπο.
ένα γονίδιο.
ο πςπήναρ ενόρ κςηηάπος.
ένα σπωμόζωμα.

Δρώτηση 3
Σηην ηελεςηαία ππόηαζη ηος άπθπος αναθέπεηαι όηι πολλέρ κςβεπνήζειρ έσοςν ήδη
αποθαζίζει να νομοθεηήζοςν ηην απαγόπεςζη ηηρ κλωνοποίηζηρ ηος ανθπώπος.
Παπακάηω αναθέπονηαι δύο πιθανοί λόγοι γι' αςηήν ηην απόθαζη. Έσοςν επιζηημονική
θεμελίωζη αςηοί οι λόγοι;
Να κςκλώζειρ είηε ηο "Ναι" είηε ηο "Όσι" για κάθε ένα λόγο.
Λόγος

Δίναι επιστημονικά
θεμελιφμένη η άπουη;

Οι κλωνοποιημένοι άνθπωποι μποπεί να είναι πιο
εςαίζθηηοι ζε οπιζμένερ αζθένειερ ζςγκπινόμενοι με ηα
θςζιολογικά άηομα.

Ναι /Όσι

Οι άνθπωποι δεν θα έππεπε να παίξοςν ηον πόλο ηος
Γημιοςπγού.

Ναι /Όσι

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ.197-198), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωζη 2. Μεηάθπαζη θέμαηορ από ηο Κένηπο Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ.
Θέμα πος δόθηκε ζηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ για ηο Ππόγπαμμα PISA 2000, 2003 (κςπίωρ έπεςνα).
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΓΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Α. Με ηο ππόβαηο 1.
Μη Αποδεκηή απάνηηζη
Άλλερ απανηήζειρ.

ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Α. Ένα κύηηαπο.
Μη Αποδεκηή απάνηηζη
Άλλερ απανηήζειρ.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Ναι, Όσι, με αςηήν ηη ζειπά.
Μη Αποδεκηή απάνηηζη
Άλλερ απανηήζειρ.

Σημείωζη 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζελ.262), από OECD,
2009, Paris: OECD.
Σημείωζη 2. Μεηάθπαζη οδηγιών βαθμολόγηζηρ από ηο Κένηπο Δκπαιδεςηικήρ Έπεςναρ.
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