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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θεηικών μαθημάηων Ημερήζιοσ και Εζπερινού
Γσμναζίοσ για ηο ζτ. έηος 2015-2016
Μεηά από ζσεηική ειζήγηζη ηος Ινζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ (ππάξη 37/07-07-2015 ηος
Γ..) ζαρ αποζηέλλοςμε ηιρ παπακάηω οδηγίερ ζσεηικά με ηη διδαζκαλία ηων θεηικών μαθημάηων
Ημεπήζιος και Δζπεπινού Γςμναζίος για ηο ζσ. έηορ 2015-2016. ςγκεκπιμένα:
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Φ Υ Σ Λ Κ Θ
Φυςικι Αϋ Τάξθσ Θμερθςίου Γυμναςίου
1. Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό.
Σο μάκθμα τθσ Φυςικισ, θ "Φυςικι με Πειράματα", ςτθν πρϊτθ τάξθ του Γυμναςίου προβλζπεται να
διδάςκεται μία ϊρα τθν εβδομάδα, ςτθν τάξθ ι ςτο εργαςτιριο, από ζναν εκπαιδευτικό ο οποίοσ ςυντονίηει τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αυτι περιλαμβάνει απαραίτθτα (και) πραγματικό πειραματιςμό, από τουσ ίδιουσ τουσ
μακθτζσ, ςε ομάδεσ.
Θ ςυγγραφικι ομάδα ελπίηει ότι οι μακθτζσ κα κάνουν πειράματα και ο εκπαιδευτικόσ κα ςυντονίηει αλλά και
κα αυτενεργεί. ε αυτό το πλαίςιο, παρακζτει μερικζσ "οδθγίεσ" για τον εκπαιδευτικό, οι οποίεσ κεωρεί ότι
κα βελτιςτοποιιςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του μακιματοσ με τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων, ελπίηει
δε ςτθν κακιζρωςθ ενόσ ςυςτθματικοφ πραγματικοφ πειραματιςμοφ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ.
2. Σκοπόσ.
κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ομαλι μετάβαςθ των μακθτϊν από τθν περιγραφικι προςζγγιςθ των φυςικϊν
εννοιϊν και των φυςικϊν φαινομζνων ςτο δθμοτικό ςχολείο ςτθν αυςτθρότερθ και, κυρίωσ, ποςοτικι
προςζγγιςι τουσ ωσ φυςικά μεγζκθ και φυςικζσ διαδικαςίεσ, αντίςτοιχα, ςτο Γυμνάςιο. Για τθν επίτευξθ αυτοφ
του ςκοποφ: α) προτείνεται θ εφαρμογι κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ επιςτθμονικισ/εκπαιδευτικισ
μεκόδου με διερεφνθςθ, θ οποία ακολουκείται και ςτο δθμοτικό ςχολείο και προχποκζτει τθν πραγματοποίθςθ
αποδεικτικοφ πειραματιςμοφ ςε κάκε κεματικι ενότθτα και β) επιλζγονται και προτείνονται δϊδεκα κεματικζσ
ενότθτεσ, με κριτιρια τθν ειςαγωγικι αντιμετϊπιςι τουσ ιδθ ςτο δθμοτικό ςχολείο, τθ γενικότθτα των
φυςικϊν εννοιϊν, τθ ςπουδαιότθτα των φαινομζνων μελζτθσ τουσ και, κυρίωσ, τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ απλοφ
πειραματιςμοφ ςτο ςχολείο κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. το πλαίςιο αυτοφ του ςκοποφ, επιδιϊκεται θ
επίτευξθ γενικϊν και ειδικϊν ςτόχων για τθν εξυπθρζτθςθ του διττοφ χαρακτιρα τθσ εκ-παίδευςθσ ςτθ φυςικι
επιςτιμθ: του εκπαιδευτικοφ/γνωςιακοφ και του παιδευτικοφ / παιδαγωγικοφ. Επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ του
γνωςιακοφ υποβάκρου των μακθτϊν ςτισ ζννοιεσ των κεματικϊν που ζχουν επιλεγεί, αλλά και θ ανάπτυξθ
δεξιοτιτων, θ αλλαγι ςτάςεων και θ διαμόρφωςθ ορκολογικοφ τρόπου ςκζψθσ.
3. Μεκοδολογία / Μεκοδολογικά Βιματα / Γενικοί Στόχοι
Θ επιςτθμονικι/εκπαιδευτικι μζκοδοσ με διερεφνθςθ εξυπθρετεί το διττό αυτό χαρακτιρα και είναι αυτι θ
οποία εφαρμόηεται ωσ ερευνθτικά εξελιςςόμενο διδακτικό πρότυπο ςτα βιβλία "Φυςικά – Ερευνϊ και
Ανακαλφπτω" τθσ Εϋ και τϋ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου. Σα βιματα τθσ επιςτθμονικισ/εκπαιδευτικισ
μεκόδου με διερεφνθςθ είναι: α. παρατθρϊ, πλθροφοροφμαι, ενδιαφζρομαι, β. ςυηθτϊ, αναρωτιζμαι, υποκζτω,
γ. ενεργϊ, πειραματίηομαι, δ. ςυμπεραίνω, καταγράφω και ε. εφαρμόηω, εξθγϊ, γενικεφω. Σα βιματα αυτά
είναι ακριβϊσ αντίςτοιχα με τα βιματα τθσ ιςτορικά καταξιωμζνθσ επιςτθμονικισ μεκόδου για τθν ζρευνα: α.
ζναυςμα ενδιαφζροντοσ, β. διατφπωςθ υποκζςεων, γ. πειραματιςμόσ, δ. διατφπωςθ κεωρίασ και ε. ςυνεχισ
ζλεγχοσ.
ε κάκε μεκοδολογικό βιμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ προτείνονται δραςτθριότθτεσ και επιμζρουσ
διαδικαςίεσ για τθν επίτευξθ γενικϊν ςτόχων, εκτόσ του ςκοποφ του μακιματοσ και των ειδικϊν ςτόχων ανά
κεματικι ενότθτα, οι οποίοι αναφζρονται παρακάτω. Οι γενικοί ςτόχοι αφοροφν ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, ςτθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ςτθν αλλαγι ςτάςεων των μακθτϊν. Ο βακμόσ εκπλιρωςθσ του κακενόσ κατά τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι δυνατόν να αξιοποιθκεί και ωσ επιμζρουσ κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ
και των μακθτϊν.
•
το πρϊτο μεκοδολογικό βιμα προτείνεται θ παρατιρθςθ φυςικϊν φαινομζνων, τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν ι ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων, αλλά και θ ανάγνωςθ επίκαιρων ειδιςεων ι ςχετικϊν με τθ
κεματικι ενότθτα πλθροφοριϊν. τθν επικαιροποίθςθ του υλικοφ αυτοφ ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του
εκπαιδευτικοφ. Γενικοί ςτόχοι (και κριτιρια αξιολόγθςθσ) ςε αυτό το βιμα είναι θ πρόκλθςθ / παρϊκθςθ ι το
ζναυςμα του ενδιαφζροντοσ (ι και τθσ περιζργειασ) των μακθτϊν, αλλά και θ ικανοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ όταν θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τον πειραματιςμό δεν είναι –
μόνον– υποχρζωςθ των μακθτϊν αλλά και απαίτθςι τουσ (!)
•
το δεφτερο μεκοδολογικό βιμα, μετά τισ εναυςματικζσ διαδικαςίεσ, ακολουκεί πρόταςθ προσ τουσ
μακθτζσ να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ –κατά προτίμθςθ με τθ βοικεια του/τθσ κακθγθτι/τριάσ τουσ–, να
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αναρωτθκοφν και να διατυπϊςουν υποκζςεισ. Ζνασ από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του μεκοδολογικοφ αυτοφ
βιματοσ είναι θ προετοιμαςία των μακθτϊν (/μελλοντικϊν πολιτϊν), ϊςτε να ςυνθκίςουν να ςυηθτοφν με άλλουσ, να
ςκζπτονται ορκολογικά χωρίσ προκαταλιψεισ και να ςυν-μετζχουν ενεργά ςτισ προςπάκειεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, αντί
να αναμζνουν πακθτικά τισ απαντιςεισ από άλλουσ.
•
το τρίτο μεκοδολογικό βιμα, απαιτείται θ οργάνωςθ και θ πραγματοποίθςθ "αποδεικτικϊν" πειραμάτων
από τουσ μακθτζσ με άμεςο ςτόχο τον ζλεγχο (επιβεβαίωςθ ι διάψευςθ) των υποκζςεων. Ευκταίο είναι κάποια
από τισ υποκζςεισ να επιβεβαιωκεί από τα πειράματα τα οποία κα γίνουν και να οδθγιςει τουσ μακθτζσ, μζςω του
πειραματιςμοφ, ςτθν ανακάλυψθ/διατφπωςθ των ορκϊν ςυμπεραςμάτων. Ζμμεςοσ ςτόχοσ (και κριτιριο
αξιολόγθςθσ) είναι θ ενεργοποίθςθ/δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν, θ δθμιουργικι ςυνεργαςία τουσ ςε ομάδεσ
(ομαδο-ςυν-εργαςία), θ επινοθτικότθτα, θ ανάπτυξθ πρακτικϊν δεξιοτιτων και θ ικανότθτα καταγραφισ των
παρατθριςεϊν τουσ, θ βζλτιςτθ εκτζλεςθ πειραματιςμϊν, αλλά και θ αναγνϊριςθ / αντιμετϊπιςθ πικανϊν
ατελειϊν ι αςτοχιϊν. Απϊτεροι ςτόχοι είναι θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν (ωσ ενεργοί πολίτεσ ςτο μζλλον)
ςε "βιωματικζσ" αποδεικτικζσ διαδικαςίεσ και θ αυτονόθτθ αποδοχι των αποτελεςμάτων αυτϊν των αντικειμενικϊν
αποδεικτικϊν διαδικαςιϊν.
•
το τζταρτο μεκοδολογικό βιμα, ςτθ λογικι τθσ ανακάλυψθσ – και όχι απομνθμόνευςθσ – τθσ γνϊςθσ, οι
μακθτζσ, βαςιηόμενοι ςτισ παρατθριςεισ τουσ κατά τον πειραματιςμό, αξιολογοφν, κρίνουν και διατυπϊνουν –οι ίδιοι–
ςυμπεράςματα, ςυμπλθρϊνοντασ το γνωςιακό τουσ υπόβακρο. Αυτά τα ςυμπεράςματα καταγράφουν οι μακθτζσ ςτισ
αντίςτοιχεσ κενζσ ςειρζσ των προβλεπόμενων φφλλων εργαςίασ. Προφανϊσ, άμεςοσ ςτόχοσ – και κριτιριο
αξιολόγθςθσ– αυτοφ του μεκοδολογικοφ βιματοσ είναι θ ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ και θ
ολοκλιρωςθ του γνωςιακοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ κάκε κεματικισ ενότθτασ. Απϊτεροι ςτόχοι είναι θ ανάπτυξθ
τθσ κριτικισ ικανότθτασ των μακθτϊν, θ απροκατάλθπτθ απόφαςθ, θ αποδοχι των ςυμπεραςμάτων με βάςθ και μόνο
τα αποτελζςματα των αποδεικτικϊν διαδικαςιϊν και θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι "ςτθ φυςικι – όπωσ και ςτθν εκπαίδευςθ
ςτθ φυςικι – τα ςυμπεράςματα δεν προκφπτουν από ςυηιτθςθ ι κάποια ψθφοφορία, αλλά πάντοτε μετά από τθν
εκτζλεςθ πειραμάτων". Ηθτοφμενο, επίςθσ, από τον εκπαιδευτικό είναι θ διατφπωςθ των ςυμπεραςμάτων από
τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ με τθν αίςκθςθ ότι είναι "δικι τουσ ανακάλυψθ".
•
το πζμπτο, τελευταίο, μεκοδολογικό βιμα επιδιϊκεται θ εκπλιρωςθ πολλαπλϊν γενικϊν ςτόχων: θ
εφαρμογι των ςυμπεραςμάτων για τθν εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ θ οποία ανακαλφφκθκε, θ εξιγθςθ φυςικϊν
φαινομζνων και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν με αυτά, θ ερμθνεία φυςικϊν μακροςκοπικϊν φαινομζνων με τισ δομζσ,
τισ κινιςεισ και τισ διαδικαςίεσ του μικρόκοςμου (με αναφορζσ ςτο παράρτθμα "ο μικρό-κοςμοσ ςυγκροτεί και
εξθγεί το μακρό-κοςμο", το οποίο ςυνοδεφει τα φφλλα εργαςίασ), θ γενίκευςθ των ςυμπεραςμάτων ςε ευρφτερα
φυςικά φαινόμενα, τεχνολογικζσ πρακτικζσ και εφαρμογζσ αιχμισ που αναηθτοφνται ςε διάφορεσ πθγζσ και ςτο
διαδίκτυο, κακϊσ και θ διακεματικι μελζτθ τουσ που ςυνδυάηει τα ςυμπεράςματα με διάφορεσ (κοινωνικζσ,
ιςτορικζσ, οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ κ.ά.) παραμζτρουσ των φυςικϊν φαινομζνων και τεχνολογικϊν εφαρμογϊν
των διαφόρων κεματικϊν ενοτιτων.
υνοπτικά, θ εφαρμογι αυτισ τθσ μεκοδολογίασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν οδθγεί τουσ μακθτζσ απλϊσ
ςτθ γνϊςθ, αλλά τουσ αςκεί ςε ζναν ορκολογικό και δθμιουργικό τρόπο ςκζψθσ. Θ γνϊςθ προκφπτει ωσ
ςυμπζραςμα μιασ πειραματικισ –πραγματικισ / "διά χειρόσ" βιωματικισ– διαδικαςίασ και όχι με τθν
απομνθμόνευςθ, προδιατυπωμζνων από άλλουσ, περιγραφϊν και οριςμϊν. Γενικότερα, τουσ κακοδθγεί να
ςυνθκίςουν ςτθν εφαρμογι μιασ κριτικισ και αποδεικτικισ διαδικαςίασ, με αντίςτοιχα βιματα, ςε κάκε
περίπτωςθ προβλθματιςμοφ ςτθν κακθμερινι ηωι.
4. Κεματικζσ Ενότθτεσ/Φφλλα Εργαςίασ/Ειδικοί Στόχοι.
Οι προβλεπόμενεσ κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ είναι:
1. Μετριςεισ μικουσ – Θ μζςθ τιμι.
2. Μετριςεισ χρόνου – Θ ακρίβεια.
3. Μετριςεισ μάηασ – Σα διαγράμματα.
4. Μετριςεισ κερμοκραςίασ – Θ βακμονόμθςθ.
5. Από τθ κερμότθτα ςτθ κερμοκραςία – Θ κερμικι ιςορροπία.
6. Οι αλλαγζσ κατάςταςθσ του νεροφ – Ο "κφκλοσ" του νεροφ.
7. Θ διαςτολι και ςυςτολι του νεροφ – Μια φυςικι "ανωμαλία".
8. Σο φωσ κερμαίνει – "ψυχρά" και "κερμά" χρϊματα.
9. Σο φαινόμενο του κερμοκθπίου υπερ-κερμαίνει.
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10. Σο θλεκτρικό βραχυ-κφκλωμα – Κίνδυνοι και "αςφάλεια".
11. Από τον θλεκτριςμό ςτο μαγνθτιςμό – Ο θλεκτρικόσ (ιδιο-)κινθτιρασ.
12. Από το μαγνθτιςμό ςτον θλεκτριςμό – Θ θλεκτρικι (ιδιο-)γεννιτρια.
Παράρτθμα: Ο μικρό-κοςμοσ ςυγκροτεί και εξθγεί το μακρόκοςμο.
Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία κάκε κεματικισ ενότθτασ υποςτθρίηεται από ζνα ςχζδιο εργαςίασ, το οποίο για κάκε
κεματικι ενότθτα παρζχεται ςτουσ μακθτζσ υπό μορφι φφλλου εργαςίασ ςε ζντυπθ ι και θλεκτρονικι μορφι.
Αυτό περιλαμβάνει τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ πλθροφορίεσ για τισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα τθσ αντίςτοιχθσ κεματικισ
ενότθτασ, προτροπζσ για διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, κατάςταςθ των απαραίτθτων υλικϊν και μζςων για τον
πειραματιςμό, περιγραφζσ / φωτογραφίεσ και οδθγίεσ για τθν πραγματοποίθςθ των πειραμάτων, αλλά και κενζσ
ςειρζσ και πίνακεσ για τθν καταγραφι των μετριςεων, των παρατθριςεων, των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ
και των ςυμπεραςμάτων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. ε μερικζσ κεματικζσ ενότθτεσ / φφλλα εργαςίασ οι
πειραματιςμοί ςτοχεφουν (και) ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ και δεξιότθτεσ
για πειραματιςμοφσ οι οποίοι απαιτοφν μετριςεισ και ςτοιχειϊδθ επεξεργαςία τουσ. Θ πραγματοποίθςθ
πειραμάτων, όμωσ, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ όλων των φφλλων εργαςίασ για τθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ.
Κάκε κεματικι ενότθτα ολοκλθρϊνεται με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, δραςτθριότθτεσ και πειραματιςμοφσ,
ςφμφωνα με το αντίςτοιχο φφλλο εργαςίασ, ςε μία, δφο ι και περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Σα φφλλα εργαςίασ
ζχουν διαρκρωκεί με βάςθ τα βιματα τθσ επιςτθμονικισ / εκπαιδευτικισ μεκόδου με διερεφνθςθ και εκτόσ των
γενικϊν ςτόχων επιδιϊκεται θ εκπλιρωςθ και ειδικϊν ςτόχων ανά κεματικι ενότθτα, οι οποίοι αφοροφν –και
αυτοί– ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ςτθν αλλαγι ςτάςεων των μακθτϊν.
ε κάκε κεματικι ενότθτα / φφλλο εργαςίασ (Φ.Ε.) επιδιϊκεται οι μακθτζσ:
Φ.Ε. 1: να ςυηθτοφν και να προβλθματίηονται για τα μετριςιμα και τα μθ μετριςιμα μεγζκθ – να πειραματιςτοφν
και να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα για τθ βζλτιςτθ μζτρθςθ του μικουσ με μετροταινία – να χρθςιμοποιοφν τθ
μετροταινία για να πραγματοποιοφν μετριςεισ μικουσ ελαχιςτοποιϊντασ το ςφάλμα μζτρθςθσ – να υπολογίηουν τθ
μζςθ τιμι από πολλζσ μετριςεισ – να διαπιςτϊςουν ότι οι αποκλίςεισ ςτισ μετριςεισ εξομαλφνονται με τον
υπολογιςμό τθσ μζςθσ τιμισ – να επιλζγουν μεταξφ πολλϊν και διαφορετικϊν οργάνων και τρόπων μζτρθςθσ – να
αμφιςβθτοφν το "αλάνκαςτο" μιασ μόνθσ μζτρθςθσ.
Φ.Ε. 2: να γνωρίςουν τι ονομάηουμε μζτρθςθ χρόνου – να αναγνωρίηουν και να κατονομάηουν τισ διαφορετικζσ
ςυςκευζσ (αναλογικζσ, ψθφιακζσ) μζτρθςθσ του χρόνου – να πειραματιςτοφν και να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα
για τθν ακριβζςτερθ δυνατι μζτρθςθ του χρόνου κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τα διατικζμενα
όργανα μζτρθςθσ – να μετροφν το χρόνο χρθςιμοποιϊντασ ορκά τα κατάλλθλα χρονόμετρα και να υπολογίηουν
τθ μζςθ τιμι πολλαπλϊν μετριςεων – να ενθμερωκοφν για τουσ ακριβζςτερουσ δυνατοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ του
χρόνου.
Φ.Ε. 3: να διακρίνουν το φυςικό μζγεκοσ μάηα από το φυςικό μζγεκοσ βάροσ – να γνωρίςουν πειραματικά τον
τρόπο μζτρθςθσ τθσ μάηασ και τον τρόπο υπολογιςμοφ του βάρουσ ενόσ ςϊματοσ με τθ χριςθ ηυγοφ και
δυναμόμετρου, με τισ ςωςτζσ μονάδεσ – να εξοικειωκοφν με τθν καταςκευι και χειριςμό αυτοςχζδιου ηυγοφ και τθ
βακμονόμθςθ αυτοςχζδιου δυναμόμετρου – να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν διαγράμματα επιμικυνςθσ –
μάηασ.
Φ.Ε. 4: να αντιλθφκοφν τθ διαφορά μεταξφ τθσ εκτίμθςθσ και τθσ μζτρθςθσ του φυςικοφ μεγζκουσ κερμοκραςία –
να διαπιςτϊςουν με πειραματιςμό τθν ανάγκθ ακριβοφσ μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ κατά περίπτωςθ και να
καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα για τον τρόπο μζτρθςισ τθσ με ακρίβεια – να κατανοιςουν τθν αρχι λειτουργίασ και
τον τρόπο βακμονόμθςθσ του κερμομζτρου – να ενθμερωκοφν για εναλλακτικοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ
κερμοκραςίασ και να αμφιςβθτοφν τισ εκτιμιςεισ ι τισ μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ χωρίσ τθ χριςθ κατάλλθλων
οργάνων και κανόνων μζτρθςθσ – να πραγματοποιοφν με ορκό τρόπο μετριςεισ κερμοκραςίασ.
Φ.Ε. 5: να ςυηθτιςουν για τθ διαφορά αλλά και τθ ςχζςθ κερμοκραςίασ και κερμότθτασ – να πειραματιςτοφν για να
αναγνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ που οδθγοφν τα ςϊματα ςε κερμικι ιςορροπία – να εξθγοφν με το μικρόκοςμο τισ
αυξιςεισ / μειϊςεισ τθσ κερμοκραςίασ – να αςκθκοφν ςτθ λιψθ και καταγραφι ςειράσ μετριςεων κερμοκραςίασ και
χρόνου – να αςκθκοφν ςτθ δθμιουργία διαγραμμάτων κερμοκραςίασ – χρόνου κακϊσ και ςτθν αξιοποίθςι τουσ.
Φ.Ε. 6: να ςυνδζςουν με πειραματιςμό τθ φυςικι κατάςταςθ του νεροφ με τθ κερμοκραςία του – να διαπιςτϊςουν
με πειραματιςμό τθ ςτακεροποίθςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθν τιξθ/πιξθ και εξαζρωςθ/υγροποίθςθ του νεροφ – να
εξθγοφν τισ αλλαγζσ τθσ κατάςταςθσ του νεροφ με τισ διαδικαςίεσ του μικρόκοςμου – να ςυςχετίςουν τα
φαινόμενα τιξθσ και εξαζρωςθσ του νεροφ με τισ διάφορεσ περιοχζσ του διαγράμματοσ κερμοκραςίασ - χρόνου – να
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ςυνδυάςουν τισ τρεισ φυςικζσ καταςτάςεισ του νεροφ με τον κφκλο του νεροφ ςτθ φφςθ και να προβλθματιςτοφν
ςχετικά με τθ ςθμαςία του για τθ ηωι ςτον πλανιτθ.
Φ.Ε. 7: να διαχωρίηουν τθ ςυμπεριφορά του νεροφ κατά τθν ψφξθ του από τα υπόλοιπα υλικά – να περιγράψουν αυτι
τθ διαφορετικι ςυμπεριφορά του νεροφ – να διαπιςτϊςουν με πειράματα τθν "ανϊμαλθ" ςυμπεριφορά του νεροφ
κατά τθν πιξθ του – να διαπιςτϊςουν με πειράματα και παρατθριςεισ επακόλουκα φαινόμενα τθσ ανϊμαλθσ
ςυμπεριφοράσ του νεροφ ςτο φυςικό κόςμο και να ανακαλφψουν τθ χρθςιμότθτά τουσ για τθ ηωι ςτον πλανιτθ
– να εξθγοφν, γενικά, τθ διαςτολι/ςυςτολι των ςωμάτων με τισ διαδικαςίεσ του μικρόκοςμου.
Φ.Ε. 8: να διαπιςτϊςουν (και) πειραματικά τθ διαφορετικι κζρμανςθ των ςωμάτων από το φωσ, ανάλογα με το
χρϊμα τουσ – να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα και για τθ διαφορά ανάκλαςθσ του φωτόσ από ςκουρόχρωμα και
ανοιχτόχρωμα ςϊματα – να διακρίνουν τα χρϊματα ςε "κερμά" και "ψυχρά" – να εφαρμόηουν τα ςυμπεράςματά
τουσ για τθν εξιγθςθ ςχετικϊν φαινομζνων ι/και τεχνολογικϊν προϊόντων – να διακρίνουν τα χρϊματα και με βάςθ
ενεργειακά κριτιρια – να καταςκευάςουν οι ίδιοι και να λειτουργιςουν ζναν απλό θλιακό κερμοςίφωνα.
Φ.Ε. 9: να διαπιςτϊςουν πειραματικά ότι θ παρουςία διοξειδίου του άνκρακα ςε ζναν χϊρο που φωτίηεται επιτείνει
τθ κζρμανςι του – να ςυηθτιςουν για το φαινόμενο του κερμοκθπίου ςτθ γθ, τισ ευεργετικζσ του ςυνζπειεσ για τθ
ηωι ςτον πλανιτθ αλλά και τθν υπερκζρμανςθ που μπορεί να προκαλζςει – να ευαιςκθτοποιθκοφν για τισ αιτίεσ που
τθν επιτείνουν και να δραςτθριοποιοφνται για τον περιοριςμό τουσ
Φ.Ε. 10: να αναγνωρίςουν τουσ διάφορουσ τφπουσ θλεκτρικϊν πθγϊν – να πειραματιςτοφν με μπαταρίεσ και να τισ
μετριςουν με βολτόμετρο – να καταςκευάςουν ζνα απλό θλεκτρικό ςτοιχείο – να πραγματοποιιςουν θλεκτρικά
κυκλϊματα – να αναγνωρίςουν περιπτϊςεισ "βραχυ"-κυκλωμάτων και να προςδιορίςουν τισ κζςεισ τουσ – να
προβλζπουν βραχυκυκλϊματα ςτθν κακθμερινι ηωι και να τα αποτρζπουν – να γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ τουσ – να
κατανοιςουν τον τρόπο λειτουργίασ και τθ χρθςιμότθτα τθσ "αςφάλειασ" ςτα θλεκτρικά κυκλϊματα.
Φ.Ε. 11: να αναγνωρίηουν τισ μθχανζσ, τισ ςυςκευζσ και τα εργαλεία που λειτουργοφν με θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ – να
γνωρίςουν τθν αρχι λειτουργίασ των θλεκτρικϊν κινθτιρων – να καταςκευάςουν και να λειτουργιςουν ζναν απλό
θλεκτρικό κινθτιρα – να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία λειτουργίασ των θλεκτρικϊν
κινθτιρων – να εκτιμοφν τθ ςυμβολι των θλεκτρικϊν κινθτιρων ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, άρα και ςτθ
διαμόρφωςθ του ςθμερινοφ τεχνολογικοφ πολιτιςμοφ μασ.
Φ.Ε. 12: να αναγνωρίηουν θλεκτρικζσ πθγζσ που λειτουργοφν με θλεκτρικζσ γεννιτριεσ – να γνωρίςουν τθν αρχι
λειτουργίασ των θλεκτρικϊν γεννθτριϊν – να καταςκευάςουν και να λειτουργιςουν μια απλι θλεκτρικι γεννιτρια –
να αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ κίνθςθσ των θλεκτρικϊν γεννθτριϊν – να διαχωρίηουν και να εκτιμοφν
τουσ "οικολογικοφσ" τρόπουσ κίνθςισ τουσ από ανανεϊςιμεσ / κακαρζσ πθγζσ ενζργειασ – να εκτιμοφν τθ ςυμβολι
των θλεκτρικϊν γεννθτριϊν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μασ.
5. Ρειραματιςμόσ.
Σα πειράματα τα οποία προβλζπονται ςτα φφλλα εργαςίασ –ι και αυτά τα οποία προτείνονται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ ι τουσ μακθτζσ και προκφπτουν από τθ ςυηιτθςθ– διεξάγονται ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι
ςτο εργαςτιριο του ςχολείου από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των 4 ι 5, κατά προτίμθςθ με
κακθμερινά, απλά υλικά και μζςα. Κάποιεσ ιδιοκαταςκευζσ / ςφνκετοι πειραματιςμοί είναι δυνατόν να γίνονται
με ςυνεργαςία όλων των μακθτϊν τθσ τάξθσ. Ευκταίο είναι οι μακθτζσ να αναηθτοφν εκ των προτζρων, να
επιλζγουν και να φζρνουν ςτθν τάξθ κάποια ι όλα τα απλά υλικά και μζςα του πειραματιςμοφ τουσ. Αυτό κα
τουσ επιτρζψει να αναπτφξουν (και) δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ και επιλογισ ςτισ μελλοντικζσ επιλογζσ τουσ ωσ
πολίτεσ των κατάλλθλων υλικϊν και μζςων. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ παραλαβι τουσ ςτο τζλοσ του
πειραματιςμοφ, αφοφ ιδανικό κα ιταν οι μακθτζσ να ςυνεχίςουν τον πειραματιςμό, ωσ παιχνίδι, ςτο ςπίτι,
"δείχνοντασ" και "εξθγϊντασ" ςε άλλουσ. Εκτόσ των πειραμάτων, τα οποία προβλζπονται και περιγράφονται
ςτα φφλλα εργαςίασ, προτείνεται και θ "διά χειρόσ" (ιδιο-)καταςκευι μερικϊν απλϊν διατάξεων πειραματιςμοφ
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ για τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν δεξιοτιτων από τουσ μακθτζσ
(/μελλοντικοφσ πολίτεσ).
6. Αξιολόγθςθ.
Θ ανά κεματικι ενότθτα αξιολόγθςθ του κάκε μακθτι είναι δυνατόν να βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι και ςτο
βακμό δραςτθριοποίθςισ του ςε κάκε μεκοδολογικό βιμα, ςφμφωνα με τουσ επιδιωκόμενουσ ανά βιμα
επιμζρουσ ςτόχουσ και τα προτεινόμενα κριτιρια αξιολόγθςθσ, τθν προετοιμαςία του πειράματοσ αναφορικά με
τθ ςυγκζντρωςθ υλικϊν ι τθν πραγματοποίθςθ προεργαςίασ όπου αυτι απαιτείται, αλλά και ςτο
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ςυμπλθρωμζνο από το μακθτι φφλλο εργαςίασ. υμπλθρωματικά, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει κατά τθ
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ οι οποίεσ είναι δυνατόν να περιζχουν
ερωτιςεισ αντίςτοιχεσ αυτϊν που υπάρχουν ςτα φφλλα εργαςίασ αλλά και εφαρμογζσ γενίκευςθσ των
ςυμπεραςμάτων του μακθτι.
Θ αξιολόγθςθ ςτο τζλοσ των δφο πρϊτων τριμινων προτείνεται να προκφπτει από το ςφνολο των
ςυμπλθρωμζνων από κάκε μακθτι φφλλων εργαςίασ, τθ ςυνολικι ςυμμετοχι και δραςτθριοποίθςι του, αλλά
και τισ ωριαίεσ υποχρεωτικζσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ οι οποίεσ προβλζπεται να γίνονται κατά τθ διάρκειά των
τριμινων. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από κάκε μακθτι: τθν εκτζλεςθ ενόσ πειράματοσ ι τθ
ςυμπλιρωςθ ενόσ φφλλου εργαςίασ, από αυτά που ζχουν γίνει, ι παρόμοια, κατά τθν κρίςθ του, δίνοντασ ι όχι
πειραματικά δεδομζνα, ι ακόμθ το ςυνδυαςμό περιςςοτζρων του ενόσ φφλλων εργαςίασ. υμπλθρωματικά, ο
εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθ ςυνκετικι, δθμιουργικι ςκζψθ και ενεργοποίθςθ του μακθτι ςτισ ατομικζσ ι
ομαδικζσ ιδιοκαταςκευζσ που προτείνονται και ζχουν, εντωμεταξφ, πραγματοποιθκεί.
Θ προαγωγικι αξιολόγθςθ κατά τισ γραπτζσ ανακεφαλαιωτικζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ είναι
δυνατόν να βαςίηεται ςε ερωτιςεισ, ςε δραςτθριότθτεσ και ςε πειραματιςμοφσ (με ι χωρίσ πειραματικά
δεδομζνα) που ζχουν ςυηθτθκεί και απαντθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτα φφλλα εργαςίασ, να
ηθτείται δε από το μακθτι να διατυπϊνει τισ υποκζςεισ και τα ςυμπεράςματα.
7. Ρρόςκετεσ Οδθγίεσ / Ρλθροφορίεσ.
ε μια ειδικι ζκδοςθ των φφλλων εργαςίασ –μόνο για τον εκπαιδευτικό– υπάρχουν ενδεικτικζσ πειραματικζσ
μετριςεισ και ενδεικτικζσ απαντιςεισ ςε όλα τα πειράματα και τα ερωτιματα, ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των
απαιτοφμενων υλικϊν και οργάνων για όλα τα φφλλα εργαςίασ, πρόςκετεσ οδθγίεσ για τθ βζλτιςτθ δυνατι
διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κάκε κεματικισ ενότθτασ, κακϊσ και επιπλζον ερωτιςεισ/απαντιςεισ
βοθκθτικζσ για τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν.
Σισ επιπλζον πλθροφορίεσ που χρειάηονται οι μακθτζσ, ενκαρρφνονται από τον εκπαιδευτικό να τισ αναηθτοφν
ςε διακζςιμεσ πθγζσ και ςτο διαδίκτυο, πάντα με τθν κακοδιγθςι του.
Η ςυγγραφικι ομάδα υποςτθρίηει τθ διερευνθτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία με πειράματα (και) ςτθν Α’ Γυμναςίου
με ςυνεχείσ αναρτιςεισ ςτο διαδικτυακό τόπο του Εργαςτθρίου Φυςικών Επιςτθμών και Τεχνολογίασ του
Πανεπιςτθμίου Ακθνών: http://micro-kosmos.uoa.gr (Æ θ Φυςικι Α’ Γυμναςίου ι/και Æ το Υλικό/Λογιςμικό ι/και Æ
οι ΕκΠαιδευτικζσ Προτάςεισ).

Φυςικι Αϋ Τάξθσ Εςπερινοφ Γυμναςίου
Όπωσ ςτο Θμεριςιο Γυμνάςιο

Φυςικι Βϋ Τάξθσ Θμερθςίου Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 1. Ειςαγωγι.
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 3
1.1. Οι φυςικζσ επιςτιμεσ και θ μεκοδολογία τουσ.
Να μθ διδαχκεί.
1.2. Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ.
Να μθ διδαχκεί. Σθν επιςτθμονικι μζκοδο οι μακθτζσ κα τθν προςεγγίςουν κατά τθν εκτζλεςθ των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
1.3. Τα φυςικά μεγζκθ και οι μονάδεσ τουσ.
Να μθ διδαχκεί από το βιβλίο αλλά να γίνει εργαςτθριακι διδαςκαλία. Οι μακθτζσ κα προςεγγίςουν τα
φυςικά μεγζκθ μζςω τθσ εκτζλεςθσ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων 1 και 2. Να γίνεται υπόμνθςθ μζρουσ
του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ 1.3 όπου και όταν αυτό προαπαιτείται για τθ διδαςκαλία των επομζνων
ενοτιτων.
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ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 (μόνο το πείραμα 3) και 2.
Κεφάλαιο 2. Κινιςεισ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 5 – 7
ΥΛΘ ΚΑΛ ΚΛΝΘΣΘ
Να μθ διδαχκεί. Να ενςωματωκοφν παραδείγματα για τθν ζννοια τθσ κίνθςθσ κατά τθ διδαςκαλία των
επόμενων υποενοτιτων.
2.1. Ρεριγραφι τθσ κίνθςθσ
Να μθ διδαχκεί. Να γίνουν μόνο οι δραςτθριότθτεσ «Προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ ςϊματοσ» και «θμείο
αναφοράσ και μετατόπιςθ».
Να διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Χρονικό διάςτθμα»,
«Σροχιά»
Παρατηρήςεισ
Σο επίπεδο παρουςίαςθσ των εννοιϊν είναι υψθλό για το επίπεδο των μακθτϊν.
Επειδι προαπαιτοφνται μθ διδαγμζνεσ μακθματικζσ ζννοιεσ να μθ γίνει επζκταςθ ςτθ διανυςματικι
κεϊρθςθ τθσ μετατόπιςθσ. τθν Αϋ Λυκείου κα παρουςιαςκεί θ μετατόπιςθ αναλυτικά.
Μζςω των δραςτθριοτιτων κα ειςαχκοφν και κα οριςτοφν οι ζννοιεσ που απαιτοφνται για τθν περιγραφι
τθσ κίνθςθσ.
2.2 Θ ζννοια τθσ ταχφτθτασ
Να διδαχκοφν θ ειςαγωγι και οι υποενότθτεσ:
Θ ειςαγωγι «Θ ζννοια τθσ ταχφτθτασ»
«Μζςθ ταχφτθτα ςτθν κακθμερινι γλϊςςα»
«τιγμιαία ταχφτθτα ςτθν κακθμερινι γλϊςςα»
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Διανυςματικι περιγραφι τθσ ταχφτθτασ». Ο διανυςματικόσ χαρακτιρασ τθσ
ταχφτθτασ κα εξεταςκεί αναλυτικά ςτθν Αϋ Λυκείου.
2.3 Κίνθςθ με ςτακερι ταχφτθτα
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Θ ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ με τισ αντίςτοιχεσ γραφικζσ παραςτάςεισ κα μελετθκεί αναλυτικά ςτθν Αϋ
Λυκείου.
2.4. Κίνθςθ με μεταβαλλόμενθ ταχφτθτα
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Θ μεταβαλλόμενθ κίνθςθ κα μελετθκεί ςτθν Α’ Λυκείου
Οι τελευταίεσ υποενότθτεσ αφαιροφνται ϊςτε να υπάρξει θ δυνατότθτα για τθ διδαςκαλία ενοτιτων που
λόγω ζλλειψθσ χρόνου δεν διδάςκονται.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 3,4,6,8

7

Οι ερωτιςεισ, εφαρμογζσ και αςκιςεισ να παρουςιαςκοφν ωσ ςυμπλιρωμα ι εμπζδωςθ του κάκε
μακιματοσ.
Κεφάλαιο 3. Δυνάμεισ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 10 – 12
«Κίνθςθ και αλλθλεπίδραςθ: Δυο γενικά χαρακτθριςτικά τθσ φλθσ»
Να διδαχκεί.
3.1. Θ ζννοια τθσ δφναμθσ.
Να διδαχκεί.
3.2. Δφο ςθμαντικζσ δυνάμεισ ςτον κόςμο.
Να διδαχκεί.
3.3. Σφνκεςθ και ανάλυςθ δυνάμεων.
- Να διδαχκοφν οι υποενότθτεσ, παράγραφοι:
φνκεςθ δυνάμεων - ςυνιςταμζνθ
φνκεςθ δυνάμεων με τθν ίδια διεφκυνςθ,
φνκεςθ δυνάμεων με διαφορετικζσ διευκφνςεισ,
- Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
Δφναμθ που αςκείται από τραχιά επιφάνεια,
Ανάλυςθ δφναμθσ.
Παρατηρήςεισ
Οι υποενότθτεσ αυτζσ ειςάγουν εφαρμογζσ ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ δυνάμεων ςε δφο διαςτάςεισ.
Οδθγοφν ςτο να αφιερωκεί πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ δφςκολων για τθν ςυγκεκριμζνθ θλικία αςκιςεων. Ο
χρόνοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν κατανόθςθ των αντίςτοιχων φαινομζνων και νόμων ςε μία
διάςταςθ.
Εφαρμογζσ ςε δφο διαςτάςεισ κα εξεταςκοφν αναλυτικά ςτθν Αϋ Λυκείου.
3.4. Δφναμθ και ιςορροπία.
Να διδαχκεί.
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ζννοια αδράνειασ και όχι ςτθν ιςτορικι αναφορά για το Γαλιλαίο.
3.5. Λςορροπία υλικοφ ςθμείου.
-Να διδαχκεί θ ειςαγωγι
-Να μθ διδαχκοφν θ υποενότθτα «Ανάλυςθ δυνάμεων και ιςορροπία» και το παράδειγμα 3.2.
3.6. Δφναμθ και μεταβολι τθσ ταχφτθτασ.
Να διδαχκεί.
3.7. Δφναμθ και αλλθλεπίδραςθ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Εφαρμογζσ».
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 7,12,13.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Πραγματοποίθςθ εργαςτθριακισ άςκθςθσ 7 «Νόμοσ του Hooke».

8

Κεφάλαιο 4. Ρίεςθ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 10-12
4.1. Ρίεςθ.
Να διδαχκεί θ ειςαγωγι «Πίεςθ και δφναμθ δφο διαφορετικζσ ζννοιεσ».
Να διδαχκεί θ ενότθτα «4.1 Πίεςθ».
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα τθσ εικόνασ 4.4 για τθν διείςδυςθ τθσ πινζηασ.
Παρατηρήςεισ
Σο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα αν και ςτοχεφει ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ ζννοιασ τθσ δφναμθσ από τθν ζννοια
τθσ πίεςθσ είναι δυςνόθτο. Ο ίδιοσ ςτόχοσ επιτυγχάνεται πιο εφκολα ςτθν παράγραφο 4.4.
4.2. Υδροςτατικι πίεςθ.
Να διδαχκεί.
4.3. Ατμοςφαιρικι πίεςθ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Πωσ υπολογίηουμε τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ;»
Παρατηρήςεισ
Ο ςυγκεκριμζνοσ υπολογιςμόσ δεν προςκζτει ουςιαςτικά ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ατμοςφαιρικισ
πίεςθσ και οδθγεί ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ αςκιςεων.
4.4. Μετάδοςθ των πιζςεων ςτα ρευςτά – Αρχι του Ραςκάλ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ δραςτθριότθτα «Μετάδοςθ πιζςεων» ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ.
Παρατηρήςεισ
Αν θ δραςτθριότθτα ερμθνευκεί μζςω τθσ μεταβολισ τθσ πίεςθσ που αςκείται ςτο υγρό απαιτείται αρκετά
πολφπλοκθ επεξεργαςία. Αν ερμθνευκεί μζςω τθσ άνωςθσ είναι ζννοια που δεν ζχει ακόμθ διδαχκεί.
4.5. Άνωςθ – Αρχι του Αρχιμιδθ.
Να διδαχκεί.
4.6. Ρλεφςθ.
Να μθ διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 8,9.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Να γίνει θ εργαςτθριακι άςκθςθ 9 «Άνωςθ – Αρχι του Αρχιμιδθ».
Κεφάλαιο 5. Ενζργεια
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 7 – 8
«Ενζργεια μια κεμελιϊδθσ ζννοια τθσ Φυςικισ»
Να διδαχκεί.
5.1 Ζργο και ενζργεια.
Να διδαχκεί θ 5.1 «Ζργο και ενζργεια».
Να μθ διδαχκεί από τθν 5.1 θ δεφτερθ παράγραφοσ (ιςτορία τθσ ζννοιασ του ζργου).
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Περιπτϊςεισ ζργου»
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«Β. Δφναμθ πλάγια ςε ςχζςθ με τθν μετατόπιςθ»
Παρατηρήςεισ
Αφαιροφνται διότι οδθγοφν ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ αςκιςεων που δεν
ζχουν να προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν.
Άλλωςτε θ μελζτθ του ζργου κα γίνει αναλυτικά ςτθν Αϋ Λυκείου. ε αυτό το επίπεδο (Βϋ Γυμναςίου) ο
χρόνοσ μελζτθσ να αφιερωκεί ςε ειςαγωγικζσ εφαρμογζσ όπου θ δφναμθ και θ μετατόπιςθ είναι
ςυγγραμμικζσ.
5.2. Δυναμικι – Κινθτικι ενζργεια. Δφο βαςικζσ μορφζσ ενζργειασ
Να διδαχκεί.
5.3. Θ μθχανικι ενζργεια και θ διατιρθςι τθσ.
Να διδαχκεί.
Από τθν υποενότθτα «Ζργο και μθχανικι ενζργεια» να διδαχκεί μόνο το μζροσ τθσ τελευταίασ παραγράφου
« … Σο άκροιςμα τθσ δυναμικισ …» ωσ και τον τφπο με το οποίο ορίηεται θ μθχανικι ενζργεια.
Σο παράδειγμα 5.4 να διδαχκεί δυνθτικά, ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ.
Παρατηρήςεισ
Σο ζργο ζχει ιδθ ςυςχετιςκεί με τθν μεταβολι τθσ ενζργειασ (5.1). ε αυτό το επίπεδο είναι πολφπλοκο να
ςυςχετιςκεί το ζργο με μετατροπι ενζργειασ από μία μορφι ςε άλλθ.
Προτείνουμε τον περιοριςμό ςτον οριςμό τθσ μθχανικισ ενζργειασ και αποφεφγουμε αναφορζσ που
πικανόν να δυςκολζψουν τουσ μακθτζσ.
5.4. Μορφζσ και μετατροπζσ ενζργειασ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Κεμελιϊδεισ μορφζσ ενζργειασ»
Σα μοντζλα του μικρόκοςμου κα ειςαχκοφν με ζννοιεσ τθσ κερμότθτασ.
5.5. Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ.
Να διδαχκεί.
5.6. Ρθγζσ ενζργειασ.
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Ζχει διδαχκεί ςτο Δθμοτικό. Αφαιρείται ϊςτε να υπάρξει χρόνοσ για τθ διδαςκαλία ενοτιτων που λόγω
ζλλειψθσ χρόνο δεν διδάςκονται. Προτείνεται θ παρουςίαςθ τουσ μζςω διακεματικϊν δραςτθριοτιτων αν
υπάρξει χρόνοσ.
5.7. Απόδοςθ μιασ μθχανισ.
Να μθ διδαχκεί.
5.8. Λςχφσ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Λςχφσ και κίνθςθ». Κα μελετθκεί ςτθν Αϋ Λυκείου.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 12γ, 13γ,16,17.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
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Κεφάλαιο 6. Κερμότθτα.
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 2-3
«Θ Κερμότθτα και ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ».
Να διδαχκεί.
6.1. Κερμόμετρα και μζτρθςθ κερμοκραςίασ.
Να μθ διδαχκεί.
6.2. Κερμότθτα: Μια μορφι ενζργειασ.
Να διδαχκεί.
Επιςιμανςθ: Να αποφευχκοφν οι παρανοιςεισ που ειςάγονται με τθν πρόταςθ «θ μεταφορά κερμότθτασ
ςταματάει….» που βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ υποενότθτασ «Κερμικι ιςορροπία».
6.3. Ρϊσ μετράμε τθ κερμότθτα.
Να μθ διδαχκεί.
6.4. Κερμοκραςία, κερμότθτα και μικρόκοςμοσ
Να διδαχκεί
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Κερμικι ενζργεια»
«Δυνάμεισ μεταξφ μορίων και εςωτερικι ενζργεια ςϊματοσ»,
«Θ κερμότθτα και θ αρχι διατιρθςθ τθσ ενζργειασ».
Επιςιμανςθ:
Να αποφευχκοφν οι παρανοιςεισ που ειςάγονται με τθ διατφπωςθ «Μεταφορά κερμότθτασ» τθσ
υποενότθτασ «Μεταφορά κερμότθτασ και κερμικι ιςορροπία».
6.5. Κερμικι διαςτολι και ςυςτολι
Να μθ διδαχκεί
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 4, 5δ, 6,7, 8,11.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 7. Αλλαγζσ κατάςταςθσ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 2-3
Θ Ειςαγωγι «Θ κερμότθτα προκαλεί μεταβολζσ».
Να διδαχκεί
7.1. Αλλαγζσ κατάςταςθσ και κερμότθτα
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν όςα αναφζρονται ςτθν υποενότθτα «Κερμότθτα τιξθσ και βραςμοφ» από τθν παράγραφο
«Όταν ςε ζνα υγρό…» ζωσ το τζλοσ τθσ ενότθτασ 7.1.
Παρατηρήςεισ
Οι παράγραφοι που αφαιροφνται δεν προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ των εννοιϊν
αλλά μάλλον μειϊνουν χρόνο που κα μποροφςε να αφιερωκεί για τθν παραγωγικότερθ διδαςκαλία άλλθσ
βαςικισ ενότθτασ / γνϊςθσ.
7.2. Μικροςκοπικι μελζτθ των αλλαγϊν κατάςταςθσ.
Να μθ διδαχκεί.
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7.3. Εξάτμιςθ και ςυμπφκνωςθ.
Να διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Σο ςωματιδιακό μοντζλο που ειςάγεται είναι απλό και ζχει τισ λιγότερεσ παρανοιςεισ ςε ςχζςθ με τθ
διαςτολι, τθ διάδοςθ. Προτείνεται θ αξιοποίθςθ του ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για τθ Βϋ Γυμναςίου
που ζχει αναρτθκεί ςτθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ χολείου.
Επιςιμανςθ: Να προςεχκοφν οι πικανζσ παρανοιςεισ που ειςάγει ο χρωματιςμόσ των μορίων με το χρϊμα
του υγροφ.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ θ άςκθςθ 3.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 8. Διάδοςθ κερμότθτασ
Να μθ διδαχκεί.

Φυςικι Βϋ Τάξθσ Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ (1 ϊρα εβδομαδιαίωσ)
Κεφάλαιο 1. Ειςαγωγι.
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 2
1.1. Οι φυςικζσ επιςτιμεσ και θ μεκοδολογία τουσ.
Να μθ διδαχκεί.
1.2. Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ.
Να μθ διδαχκεί. Σθν επιςτθμονικι μζκοδο οι μακθτζσ κα τθν προςεγγίςουν κατά τθν εκτζλεςθ των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
1.3. Τα φυςικά μεγζκθ και οι μονάδεσ τουσ.
Να μθ διδαχκεί από το βιβλίο αλλά να γίνει εργαςτθριακι διδαςκαλία. Οι μακθτζσ κα προςεγγίςουν τα
φυςικά μεγζκθ μζςω τθσ εκτζλεςθσ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων 1 και 2. Να γίνεται υπόμνθςθ μζρουσ
του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ 1.3 όπου και όταν αυτό προαπαιτείται για τθ διδαςκαλία των επομζνων
ενοτιτων.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 1 (μόνο το πείραμα 3) και 2.
Κεφάλαιο 2. Κινιςεισ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 3- 4
ΥΛΘ ΚΑΛ ΚΛΝΘΣΘ.
Να μθ διδαχκεί. Να ενςωματωκοφν παραδείγματα για τθν ζννοια τθσ κίνθςθσ κατά τθ διδαςκαλία των
επόμενων υποενοτιτων.
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2.1. Ρεριγραφι τθσ κίνθςθσ.
Να μθ διδαχκεί. Να γίνουν μόνο οι δραςτθριότθτεσ «Προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ ςϊματοσ» και «θμείο
αναφοράσ και μετατόπιςθ».
Να διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Χρονικό διάςτθμα»,
«Σροχιά».
Παρατηρήςεισ
Σο επίπεδο παρουςίαςθσ των εννοιϊν είναι υψθλό για το επίπεδο των μακθτϊν.
Επειδι προαπαιτοφνται μθ διδαγμζνεσ μακθματικζσ ζννοιεσ να μθ γίνει επζκταςθ ςτθ διανυςματικι
κεϊρθςθ τθσ μετατόπιςθσ. τθν Αϋ Λυκείου κα παρουςιαςκεί θ μετατόπιςθ αναλυτικά.
Μζςω των δραςτθριοτιτων κα ειςαχκοφν και κα οριςτοφν οι ζννοιεσ που απαιτοφνται για τθν περιγραφι
τθσ κίνθςθσ.
2.2 Θ ζννοια τθσ ταχφτθτασ.
Να διδαχκοφν θ ειςαγωγι και οι υποενότθτεσ:
Θ ειςαγωγι «Θ ζννοια τθσ ταχφτθτασ»
«Μζςθ ταχφτθτα ςτθν κακθμερινι γλϊςςα»
«τιγμιαία ταχφτθτα ςτθν κακθμερινι γλϊςςα»
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Διανυςματικι περιγραφι τθσ ταχφτθτασ».
Ο διανυςματικόσ χαρακτιρασ τθσ ταχφτθτασ κα εξεταςκεί αναλυτικά ςτθν Αϋ Λυκείου.
2.3 Κίνθςθ με ςτακερι ταχφτθτα.
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Θ ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ με τισ αντίςτοιχεσ γραφικζσ παραςτάςεισ κα μελετθκεί αναλυτικά ςτθν Αϋ
Λυκείου.
2.4. Κίνθςθ με μεταβαλλόμενθ ταχφτθτα.
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Θ μεταβαλλόμενθ κίνθςθ κα μελετθκεί ςτθν Α’ Λυκείου.
Οι τελευταίεσ υποενότθτεσ αφαιροφνται ϊςτε να υπάρξει θ δυνατότθτα για τθ διδαςκαλία ενοτιτων που
λόγω ζλλειψθσ χρόνου δεν διδάςκονται.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 3,4,6,8.
Οι ερωτιςεισ, εφαρμογζσ και αςκιςεισ να παρουςιαςκοφν ωσ ςυμπλιρωμα ι εμπζδωςθ του κάκε
μακιματοσ.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 3. Δυνάμεισ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 7-8
«Κίνθςθ και αλλθλεπίδραςθ: Δυο γενικά χαρακτθριςτικά τθσ φλθσ».
Να διδαχκεί.
3.1. Θ ζννοια τθσ δφναμθσ.
Να διδαχκεί.
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3.2. Δφο ςθμαντικζσ δυνάμεισ ςτον κόςμο.
Να διδαχκεί.
3.3. Σφνκεςθ και ανάλυςθ δυνάμεων.
- Να διδαχκοφν οι υποενότθτεσ, παράγραφοι:
φνκεςθ δυνάμεων - ςυνιςταμζνθ,
φνκεςθ δυνάμεων με τθν ίδια διεφκυνςθ,
φνκεςθ δυνάμεων με διαφορετικζσ διευκφνςεισ,
- Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
Δφναμθ που αςκείται από τραχιά επιφάνεια,
Ανάλυςθ δφναμθσ.
Παρατηρήςεισ
Οι υποενότθτεσ αυτζσ ειςάγουν εφαρμογζσ ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ δυνάμεων ςε δφο διαςτάςεισ.
Οδθγοφν ςτο να αφιερωκεί πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ δφςκολων για τθν ςυγκεκριμζνθ θλικία αςκιςεων. Ο
χρόνοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν κατανόθςθ των αντίςτοιχων φαινομζνων και νόμων ςε μία
διάςταςθ.
Εφαρμογζσ ςε δφο διαςτάςεισ κα εξεταςκοφν αναλυτικά ςτθν Αϋ Λυκείου.
3.4. Δφναμθ και ιςορροπία.
Να διδαχκεί.
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ζννοια αδράνειασ και όχι ςτθν ιςτορικι αναφορά για το Γαλιλαίο.

3.5. Λςορροπία υλικοφ ςθμείου.
-Να διδαχκεί θ ειςαγωγι
-Να μθ διδαχκοφν θ υποενότθτα «Ανάλυςθ δυνάμεων και ιςορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (ςελ. 54-55).
3.6. Δφναμθ και μεταβολι τθσ ταχφτθτασ.
Να διδαχκεί.
3.7. Δφναμθ και αλλθλεπίδραςθ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Εφαρμογζσ».
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 7,12,13.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται. τοιχεία τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ 7 «Νόμοσ του Hooke» προτείνεται να αξιοποιθκοφν
κατά τθ διδαςκαλία.
Κεφάλαιο 4. Ρίεςθ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 5-6
4.1. Ρίεςθ.
Να διδαχκεί θ ειςαγωγι «Πίεςθ και δφναμθ δφο διαφορετικζσ ζννοιεσ».
Να διδαχκεί θ ενότθτα «4.1 Πίεςθ».
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα τθσ εικόνασ 4.4 για τθν διείςδυςθ τθσ πινζηασ.
Παρατηρήςεισ
Σο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα αν και ςτοχεφει ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ ζννοιασ τθσ δφναμθσ από τθν ζννοια
τθσ πίεςθσ είναι δυςνόθτο. Ο ίδιοσ ςτόχοσ επιτυγχάνεται πιο εφκολα ςτθν παράγραφο 4.4.

14

4.2. Υδροςτατικι πίεςθ.
Να διδαχκεί.
4.3. Ατμοςφαιρικι πίεςθ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Μζτρθςθ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ».
Παρατηρήςεισ
Ο ςυγκεκριμζνοσ υπολογιςμόσ δεν προςκζτει ουςιαςτικά ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ατμοςφαιρικισ
πίεςθσ και οδθγεί ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ αςκιςεων.
4.4. Μετάδοςθ των πιζςεων ςτα ρευςτά – Αρχι του Ραςκάλ.
Να μθ διδαχκεί.
4.5. Άνωςθ – Αρχι του Αρχιμιδθ.
Να διδαχκεί.
4.6. Ρλεφςθ.
Να μθ διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 8,9.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται. τοιχεία τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ 9 «Άνωςθ – Αρχι του Αρχιμιδθ» προτείνεται να
αξιοποιθκοφν κατά τθ διδαςκαλία.
Κεφάλαιο 5. Ενζργεια
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 3-4
«Ενζργεια μια κεμελιϊδθσ ζννοια τθσ Φυςικισ».
Να διδαχκεί.
5.1 Ζργο και ενζργεια.
Να διδαχκεί θ 5.1 «Ζργο και ενζργεια».
Να μθ διδαχκεί από τθν 5.1 θ δεφτερθ παράγραφοσ (ιςτορία τθσ ζννοιασ του ζργου).
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Περιπτϊςεισ ζργου»
«Β. Δφναμθ πλάγια ςε ςχζςθ με τθν μετατόπιςθ»
Παρατηρήςεισ
Αφαιροφνται διότι οδθγοφν ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ αςκιςεων που δεν
ζχουν να προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν.
Άλλωςτε θ μελζτθ του ζργου κα γίνει αναλυτικά ςτθν Αϋ Λυκείου. ε αυτό το επίπεδο (Βϋ Γυμναςίου) ο
χρόνοσ μελζτθσ να αφιερωκεί ςε ειςαγωγικζσ εφαρμογζσ όπου θ δφναμθ και θ μετατόπιςθ είναι
ςυγγραμμικζσ.
5.2. Δυναμικι – Κινθτικι ενζργεια. Δφο βαςικζσ μορφζσ ενζργειασ.
Να διδαχκεί.
5.3. Θ μθχανικι ενζργεια και θ διατιρθςι τθσ.
Να διδαχκεί.
Από τθν υποενότθτα «Ζργο και μθχανικι ενζργεια» να διδαχκεί μόνο το μζροσ τθσ τελευταίασ παραγράφου
« … Σο άκροιςμα τθσ δυναμικισ …» ωσ και τον τφπο με το οποίο ορίηεται θ μθχανικι ενζργεια.
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Σο παράδειγμα 5.4 να διδαχκεί δυνθτικά, ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ.
Παρατηρήςεισ
Σο ζργο ζχει ιδθ ςυςχετιςκεί με τθν μεταβολι τθσ ενζργειασ (5.1). ε αυτό το επίπεδο είναι πολφπλοκο να
ςυςχετιςκεί το ζργο με μετατροπι ενζργειασ από μία μορφι ςε άλλθ.
Προτείνουμε τον περιοριςμό ςτον οριςμό τθσ μθχανικισ ενζργειασ και αποφεφγουμε αναφορζσ που
πικανόν να δυςκολζψουν τουσ μακθτζσ.
5.4. Μορφζσ και μετατροπζσ ενζργειασ
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Ζχει διδαχκεί ςτο Δθμοτικό. Προτείνεται θ παρουςίαςθ τουσ μζςω διακεματικϊν δραςτθριοτιτων, αν
υπάρξει χρόνοσ.
5.5. Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ.
Να μθ διδαχκεί.
5.6. Ρθγζσ ενζργειασ.
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Όπωσ και για τθν 5.4 “Μορφζσ και μετατροπζσ ενζργειασ”, ζχει διδαχκεί ςτο Δθμοτικό και προτείνεται θ
παρουςίαςι τουσ μζςω διακεματικϊν δραςτθριοτιτων, αν υπάρξει χρόνοσ.
5.7. Απόδοςθ μιασ μθχανισ.
Να μθ διδαχκεί.
5.8. Λςχφσ.
Να μθ διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
ΟΧΛ οι αςκιςεισ 12γ, 13γ,16,17.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 6. Κερμότθτα.
Να μθ διδαχκεί.
Κεφάλαιο 7. Αλλαγζσ κατάςταςθσ
Να μθ διδαχκεί.
Κεφάλαιο 8. Διάδοςθ κερμότθτασ
Να μθ διδαχκεί.

Φυςικι Γϋ Τάξθσ Θμερθςίου Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 1. Θλεκτρικι δφναμθ και φορτίο
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 8-10
«Από το κεχριμπάρι ςτον υπολογιςτι»
Να διδαχκεί.
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1.1. Γνωριμία με τθν θλεκτρικι δφναμθ.
Να διδαχκεί.
1.2. Το θλεκτρικό φορτίο.
Να διδαχκεί.
1.3. Το θλεκτρικό φορτίο ςτο εςωτερικό του ατόμου.
Να διδαχκεί.
1.4. Τρόποι θλζκτριςθσ και θ μικροςκοπικι ερμθνεία.
Να διδαχκεί.
Θ υποενότθτα «Αγωγοί και μονωτζσ» να διδαχκεί χωρίσ ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ του μικροςκοπικοφ
μοντζλου.
Να μθ διδαχκοφν:
θ Δραςτθριότθτα με τθν εικόνα 1.20 «Διαμοιραςμόσ φορτίου τθσ ςφαίρασ»
θ υποενότθτα «θλζκτριςθ με επαγωγι»
θ υποενότθτα «θλζκτριςθ μονωτϊν με επαγωγι»
Παρατηρήςεισ
Σα κζματα που κα διδαχκοφν προτείνεται να υποςτθριχκοφν με τθν αξιοποίθςθ του ςχετικοφ υλικοφ για τθ
Γϋ Γυμναςίου που ζχει αναρτθκεί ςτθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ χολείου. Οι ενότθτεσ που αφαιροφνται
δεν προςφζρουν ςθμαντικά ςε αυτό το επίπεδο ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ και αφαιροφν χρόνο που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά. Κα παρουςιαςκοφν αναλυτικά ςτθ Β’ Λυκείου.
1.5. Νόμοσ του Κουλόμπ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Ζλξθ μεταξφ φορτιςμζνου και ουδζτερου ςϊματοσ».
1.6. Το θλεκτρικό πεδίο.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Περιγραφι του θλεκτρικοφ πεδίου».
«Θλεκτρικζσ δυναμικζσ γραμμζσ».
«Θλεκτρικι κωράκιςθ».
«Θλεκτρικό πεδίο και ενζργεια».
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
Να μθ γίνουν οι αςκιςεισ 1 και 3.
Θ άςκθςθ 2 να διδαχκεί ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Εργ. Άςκθςθ 1 «Θλεκτρικζσ αλλθλεπιδράςεισ»,
Παρατηρήςεισ
Να μθ γίνουν οι δραςτθριότθτεσ οφτε να απαντθκοφν οι ερωτιςεισ για τθν θλζκτριςθ με επαγωγι.
Οι ερωτιςεισ του εργαςτθριακοφ οδθγοφ και του τετραδίου εργαςιϊν να αποτελζςουν οδθγό για τθν
διδαςκαλία του 1.4.
Κεφάλαιο 2. Θλεκτρικό ρεφμα
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 12-14
2.1. Το θλεκτρικό ρεφμα.
- Να διδαχκεί θ ειςαγωγι «Θλεκτρικό ρεφμα και ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ».
- Να διδαχκεί θ 2.1 «Σο θλεκτρικό ρεφμα» (ςε μακρο- και μικρο- επίπεδο).
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2.2 Το θλεκτρικό κφκλωμα.
Να διδαχκεί
τθν υποενότθτα «Θ διαφορά δυναμικοφ ςτο θλεκτρικό κφκλωμα» να μθ δοκεί ζμφαςθ ςτουσ οριςμοφσ.
Να μθ διδαχκεί θ παράγραφοσ «Σαχφτθτα των θλεκτρονίων ςτο θλεκτρικό κφκλωμα».
Κα γίνει λειτουργικι νοθματοδότθςθ τθσ ζννοιασ «διαφορά δυναμικοφ» μζςα από τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ του κεφαλαίου (Εργ. Αςκ. 4 και 5).
Κα εξεταςκεί ςτθν Β’ Λυκείου.
τθν παράγραφο «Προζλευςθ θλεκτρονίων ς’ ζνα κφκλωμα.» να προςεχκοφν οι παρανοιςεισ που ειςάγει θ
φράςθ «πθγι θλεκτρονίων».
2.3 Θλεκτρικά δίπολα.
- Να διδαχκοφν θ ειςαγωγι και οι υποενότθτεσ:
«Αντίςταςθ του διπόλου»,
«Νόμοσ του Ωμ».
Να μθ διδαχκεί το τμιμα που αρχίηει με τθ φράςθ «Λςχφει ο νόμοσ του Ωμ για κάκε θλεκτρικό δίπολο;» ζωσ
το τζλοσ τθσ υποενότθτασ.
- Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Ο νόμοσ του Ohm και μικρόκοςμοσ».
«Μικροςκοπικι ερμθνεία τθσ αντίςταςθσ ενόσ μεταλλικοφ αγωγοφ».
Παρατηρήςεισ
Κα εξεταςκοφν ςτθν Β’ Λυκείου.
Θ εννοιολογικι και φορμαλιςτικι δομι ςε αυτό το επίπεδο ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί και οι ςυγκεκριμζνεσ
υποενότθτεσ δεν προςφζρουν ςθμαντικά αλλά μάλλον αφαιροφν χρόνο που κα μποροφςε να
χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγικότερθ διδαςκαλία άλλθσ βαςικισ ενότθτασ/γνϊςθσ.
2.4. Ραράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ αντίςταςθ ενόσ αγωγοφ.
Να μθ διδαχκεί.
2.5. Εφαρμογζσ αρχϊν διατιρθςθσ ςτθ μελζτθ απλϊν θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
Να διδαχκοφν οι υποενότθτεσ
«φνδεςθ αντιςτατϊν»,
«φνδεςθ δφο αντιςτατϊν ςε ςειρά»,
«Παράλλθλθ ςφνδεςθ αντιςτατϊν».
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Κφκλωμα ςφνδεςθσ ςε ςειρά»,
«Κφκλωμα ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ».
Παρατηρήςεισ
Θ εννοιολογικι και φορμαλιςτικι δομι κα παρουςιαςκεί επαρκϊσ ςτισ αμζςωσ επόμενεσ υποενότθτεσ. Οι
αφαιροφμενεσ υποενότθτεσ δεν προςφζρουν ςθμαντικά αλλά μάλλον αφαιροφν χρόνο που κα μποροφςε να
χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγικότερθ διδαςκαλία άλλθσ βαςικισ ενότθτασ/γνϊςθσ.
Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ και να υποβακμιςτεί θ διαδικαςία απόδειξθσ των
ςχ. 2.19. και 2.22.
Προτείνεται θ αξιοποίθςθ του ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για τθ Γϋ Γυμναςίου που ζχει αναρτθκεί ςτθν
πλατφόρμα του Ψθφιακοφ χολείου.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρζκθκε.
Να μθ διδαχκοφν αςκιςεισ με κυκλϊματα που περιλαμβάνουν περιςςότερεσ από δφο αντιςτάςεισ ι από
μία πθγι.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Να γίνουν οι Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
2 (Ν. Ohm),
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4 (φνδεςθ αντιςτατϊν ςε ςειρά),
5 (φνδεςθ αντιςτατϊν παράλλθλα),
6 (Διακοπι και βραχυκφκλωμα).
Κεφάλαιο 3. Θλεκτρικι ενζργεια
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 4
3.1. Κερμικά αποτελζςματα του κερμικοφ ρεφματοσ.
Να διδαχκεί:
θ ειςαγωγι «Θλεκτρικι ενζργεια και ςφγχρονθ ηωι».
θ αρχικι παράγραφοσ τθσ ενότθτασ 3.1.
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ
«Πειραματικι μελζτθ του φαινομζνου Σηάουλ»,
«Νόμοσ Σηάουλ»,
«Ερμθνεία φαινομζνου Σηάουλ».
Παρατηρήςεισ
Αφαιροφνται διότι:
α) ζχει ιδθ αφαιρεκεί προαπαιτοφμενθ ςχζςθ από το περιεχόμενο τθσ Βϋ Γυμναςίου,
β) οδθγοφν ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ αςκιςεων που δεν ζχουν να
προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν.
Να διδαχκεί θ υποενότθτα «Εφαρμογζσ του φαινομζνου Σηάουλ».
3.2 Χθμικά αποτελζςματα του Θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Να μθ διδαχκεί.
3.3 Μαγνθτικά αποτελζςματα θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Να μθ διδαχκεί.
3.4 Θλεκτρικι και μθχανικι ενζργεια.
Να μθ διδαχκεί.
3.5 Βιολογικά αποτελζςματα του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Να μθ διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Τπάρχει μερικι επικάλυψθ με τθν υποενότθτα «αποτελζςματα θλεκτρικοφ ρεφματοσ».
Εμπεριζχονται λεπτομζρειεσ που δεν προςφζρουν ςθμαντικά αλλά μάλλον αφαιροφν χρόνο που κα
μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγικότερθ διδαςκαλία άλλθσ βαςικισ ενότθτασ / γνϊςθσ.
3.6. Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Να διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που ζχει αφαιρεκεί.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 4. Ταλαντϊςεισ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 4
4.1. Ταλαντϊςεισ.
Να διδαχκεί:
θ ειςαγωγι «Περιοδικζσ κινιςεισ»
θ ενότθτα 4.1 «Σαλαντϊςεισ»
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Δφναμθ ςτθν απλι αρμονικι ταλάντωςθ».
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4.2. Μεγζκθ που χαρακτθρίηουν μια ταλάντωςθ.
Να διδαχκεί.
4.3. Ενζργεια και ταλάντωςθ.
Να διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που ζχει αφαιρεκεί.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Να γίνει θ Εργ. Άςκθςθ 7. Πειραματικόσ ζλεγχοσ των νόμων του απλοφ εκκρεμοφσ.
Κεφάλαιο 5. Μθχανικά κφματα
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 5-7
5.1 Μθχανικά κφματα.
Να διδαχκεί:
θ ειςαγωγι «Θ ενζργεια ταξιδεφει»
θ ενότθτα 5.1
5.2. Κφμα και ενζργεια.
Να διδαχκεί
5.3. Χαρακτθριςτικά μεγζκθ του κφματοσ.
Να διδαχκεί θ πρϊτθ υποενότθτα.
Να μθ διδαχκεί θ απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ υ = λf.
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
«Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαςθ και διάκλαςθ μθχανικϊν κυμάτων»,
«Ανάκλαςθ»,
«Διάκλαςθ».
Παρατηρήςεισ
Αφαιροφνται διότι
α) κα διδαχκοφν αναλυτικά ςτθ Γϋ Λυκείου,
β) οι ζννοιεσ ανάκλαςθ και διάκλαςθ κα παρουςιαςκοφν ςε επόμενο κεφάλαιο για το φωσ.
5.4. Ιχοσ.
Να διδαχκεί.
Παρατηρήςεισ
Οδθγία για τθν ανάγνωςθ των εικόνων 5.10. και 5.15. «Παρουςιάηουν τθν αλλαγι τθσ τιμισ τθσ
ατμοςφαιρικισ πίεςθσ λόγω τθσ διάδοςθσ του θχθτικοφ κφματοσ. Θ τιμι τθσ πίεςθσ αλλάηει γφρω από τθν
κανονικι τιμι τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ».
5.5. Υποκειμενικά χαρακτθριςτικά του ιχου.
Να διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που ζχει αφαιρεκεί (π.χ.
ερϊτθςθ 17).
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Να γίνει θ εργ. Άςκθςθ 9 (Μελζτθ κυμάτων) ςε ρόλο ςυμπλιρωςθσ του βιβλίου και όχι υποκατάςταςισ του.
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Παρατηρήςεισ
Τπάρχει πρόβλθμα λόγω χριςθσ του ςτάςιμου κφματοσ ςτθ μελζτθ του τρζχοντοσ. Από τθν εργαςτθριακι
άςκθςθ 9 να γίνει μόνο το Πείραμα 1 και από αυτό όχι θ ερϊτθςθ 5.
Κεφάλαιο 6. Φφςθ και διάδοςθ του φωτόσ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 3
6.1. Φωσ: όραςθ και ενζργεια.
Να διδαχκεί θ ειςαγωγι «Φωσ από το μφκο ςτθν τεχνολογία».
Επιςιμανςθ:
Προαπαιτοφμενθ ζννοια είναι το φωτόνιο που διδάςκεται ςτθν τελευταία ςελίδα του βιβλίου τθσ Β΄
Γυμναςίου θ οποία δεν ζχει διδαχκεί. Η παρουςίαςθ τθσ ζννοιασ να περιοριςτεί ςτα αναγκαία για τθ μελζτθ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ.
Να διδαχκεί θ 6.1.
6.2. Διάδοςθ του φωτόσ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Αρχι του ελαχίςτου χρόνου».
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που ζχει αφαιρεκεί .
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 7. Ανάκλαςθ του φωτόσ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 2
7.1. Ανάκλαςθ του φωτόσ.
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί το ζνκετο:
«Ανάκλαςθ και αρχι του ελαχίςτου χρόνου».
7.2. Εικόνεσ ςε κακρζφτεσ: είδωλα.
Να διδαχκοφν μόνο οι υποενότθτεσ:
«Εικόνεσ ςε κακρζπτεσ: είδωλα»
«Επίπεδοι κακρζπτεσ»
7.3. Ρροςδιοριςμόσ ειδϊλου ςε κοίλουσ και κυρτοφσ κακρζφτεσ.
Να μθ διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που ζχει αφαιρεκεί.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
Κεφάλαιο 8. Διάκλαςθ του φωτόσ
Ρροτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 3-4
8.1. Διάκλαςθ του φωτόσ.
Να διδαχκεί θ ενότθτα «Διάκλαςθ του φωτόσ».
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Διάκλαςθ και αρχι του ελαχίςτου χρόνου».
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Νόμοσ τθσ διάκλαςθσ (του Snell)».
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8.2. Εφαρμογζσ τθσ διάκλαςθσ του φωτόσ.
Να μθ διδαχκεί.
8.3. Ανάλυςθ φωτόσ.
Να μθ διδαχκεί.
8.4. Το χρϊμα.
Να μθ διδαχκεί.
ΕΩΤΘΣΕΛΣ ΑΣΚΘΣΕΛΣ.
ΟΧΛ ερωτιςεισ, αςκιςεισ ι επιμζρουσ ερωτιματα τα οποία αναφζρονται ςε φλθ που ζχει αφαιρεκεί.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Να γίνει θ εργ. άςκθςθ 12 (Διάκλαςθ).
Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά Πργανα
Να μθ διδαχκεί.
Κεφάλαιο 10: Ο Ατομικόσ Ρυρινασ
Να μθ διδαχκεί.
Κεφάλαιο 11: Ρυρθνικζσ αντιδράςεισ
Να μθ διδαχκεί.

Φυςικι Γϋ Τάξθσ Εςπερινοφ Γυμναςίου
Όπωσ ςτο Θμεριςιο Γυμνάςιο

ΧΘΜΕΛΑ
Χθμεία Βϋ Τάξθσ Θμερθςίου και Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Για τθ Χθμεία Βϋ τάξθσ Γυμναςίου κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Βϋ Γυμναςίου των Αβραμιϊτθ .,
Αγγελόπουλου Β., Καπελϊνθ Γ., ινιγάλια Π., παντίδθ Δ., Σρικαλλίτθ Α. και Φίλου Γ. (1 ϊρα τθν εβδομάδα,
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ).
Σφνολο ελάχιςτων προβλεπομζνων διδακτικϊν ωρϊν είκοςι (20).
Προτείνεται να διδαχκοφν:
ΕΝΟΤΘΤΑ 1: ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΧΘΜΕΛΑ (3 ΩΕΣ)
1.1 ΝΑΛ (1 ϊρα)
1.2 ΝΑΛ (1 ϊρα)
1θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Θ υποενότθτα 1.3 «Φυςικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν» ΝΑΛ (1 ϊρα) προτείνεται να γίνει ςτο εργαςτιριο, όπωσ
περιγράφεται ςτον Εργαςτθριακό Οδθγό (1θ εργαςτθριακι άςκθςθ του Εργαςτθριακοφ Οδθγοφ). τθν
εργαςτθριακι άςκθςθ μελετϊνται πειραματικά δφο φυςικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν (ςκλθρότθτα και
πυκνότθτα) και προτείνεται να γίνει αναφορά ςτισ άλλεσ ιδιότθτεσ που αναφζρει το ςχολικό βιβλίο.
ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΑΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ (14 ΩΕΣ)
2.1 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2.2 ΝΑΛ (1 ϊρα).
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2θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Θ υποενότθτα 2.3.1 «Περιεκτικότθτα διαλφματοσ ςτα εκατό βάροσ προσ βάροσ (% w/w)» ΝΑΛ (1 ϊρα)
προτείνεται να γίνει ςτο εργαςτιριο, όπωσ περιγράφεται ςτον Εργαςτθριακό Οδθγό (3θ εργαςτθριακι
άςκθςθ, μζροσ 1ο του Εργαςτθριακοφ Οδθγοφ) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι κατανόθςθ του
φαινομζνου και όχι ςτισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ.
2.3.2 ΝΑΛ (1 ϊρα).
3θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Θ υποενότθτα 2.3.3 «Περιεκτικότθτα διαλφματοσ ςτα εκατό όγκο προσ όγκο (% v/v)» ΝΑΛ (1 ϊρα)
προτείνεται να γίνει ςτο εργαςτιριο, όπωσ περιγράφεται ςτον Εργαςτθριακό Οδθγό (3θ εργαςτθριακι
άςκθςθ, μζροσ 3ο, του Εργαςτθριακοφ Οδθγοφ) και να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι κατανόθςθ του
φαινομζνου και όχι ςτισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ.
2.4 ΝΑΛ. Θ υποενότθτα «Ρφπανςθ του νεροφ» προτείνεται να αντιμετωπιςτεί με τθ μορφι ςχεδίου εργαςίασ
(project) (2 ϊρεσ).
4θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Θ υποενότθτα 2.5 «Διαχωριςμόσ μιγμάτων» ΝΑΛ (1 ϊρα) προτείνεται να γίνει ςτο εργαςτιριο, όπωσ
περιγράφεται ςτον Εργαςτθριακό Οδθγό (4θ εργαςτθριακι άςκθςθ, μζροσ 1ο, μζροσ 2ο και μζροσ 3ο). Θ
άςκθςθ αυτι προτείνεται να πραγματοποιθκεί ςτθ διάρκεια μιασ διδακτικισ ϊρασ, θ οποία να κατανεμθκεί
ωσ εξισ: Σα πζντε πρϊτα λεπτά να διατεκοφν για τθν ζναρξθ του 3ου μζρουσ. Κακϊσ οι μακθτζσ/ριεσ
αναμζνουν να ανζβει ο διαλφτθσ ςτο διθκθτικό χαρτί, μπορεί να πραγματοποιθκεί το μζροσ 1ο και το μζροσ
2ο, και ςτθ ςυνζχεια, να ολοκλθρωκεί το μζροσ 3ο, όπωσ περιγράφεται ςτον Εργαςτθριακό Οδθγό.
2.6, 2.6.1 ΝΑΛ (1 ϊρα).
Να παραλθφκεί θ εφαρμογι αρικ. 4 από τθν «τάςθ για εμπζδωςθ» και να προςτεκεί ο πίνακασ 4 ζτςι
ϊςτε να εξοικονομθκεί ικανοποιθτικόσ χρόνοσ για τον ουςιαςτικό ςχολιαςμό των διαφορϊν μεταξφ των
μειγμάτων και των χθμικϊν ουςιϊν (χωρίσ να γίνει αναφορά ςτισ φυςικζσ ςτακερζσ που περιλαμβάνονται
ςτθν τελευταία ςειρά του πίνακα 4).
2.6.2 «Φυςικζσ ςτακερζσ των χθμικϊν ουςιϊν» ΟΧΛ.
Να διδαχκεί μόνο ο Ρίνακασ 4 «Διαφορζσ μειγμάτων και χθμικϊν ουςιϊν», ΝΑΛ.
2.7 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2.8 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2.9 ΝΑΛ (1 ϊρα). τθν υποενότθτα 2.9 «Τποατομικά ςωματίδια – Λόντα» προτείνεται να μθ διδαχκεί το
Παράκυρο ςτο εργαςτιριο: «Αγωγιμότθτα διαλφματοσ μαγειρικοφ άλατοσ» (ςελ. 64).
2.10 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2.11 ΝΑΛ (1 ϊρα).
ΕΝΟΤΘΤΑ 3: ΑΤΜΟΣΦΑΛΛΚΟΣ ΑΕΑΣ (1 ΩΑ)
3.1 ΝΑΛ (1 ϊρα)
3.2 «Οξυγόνο» ΟΧΛ.
3.3 «Διοξείδιο του άνκρακα» ΟΧΛ.
3.4 «Θ ρφπανςθ του αζρα» ΟΧΛ.

ΕΝΟΤΘΤΑ 4: ΕΔΑΦΟΣ (2 ΩΕΣ)
4.1 ΝΑΛ (1 ϊρα)
4.2 ΝΑΛ (1 ϊρα)

Χθμεία Γϋ Τάξθσ Θμερθςίου και Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Για τθ Χθμεία Γϋ τάξθσ Γυμναςίου κα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Γϋ Γυμναςίου των Κεοδωρόπουλου Π.,
Παπακεοφάνουσ Π. και ιδζρθ Φ. (1 ϊρα τθν εβδομάδα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ).
Σφνολο ελάχιςτων προβλεπομζνων διδακτικϊν ωρϊν είκοςι (20).
Προτείνεται να διδαχκοφν:
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ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΤΑΞΛΝΟΜΘΣΘ ΤΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ - ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕ ΛΔΛΑΛΤΕΟ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝ, (6 ΩΕΣ)
1. ΡΕΛΟΔΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ
1.1 μζχρι και 1.4 NAI (1 ϊρα).
2. ΤΑ ΑΛΚΑΛΛΑ
2.1, 2.2 «Σα αλκάλια» ΟΧΛ.
3. ΜΕΛΚΕΣ ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ ΚΑΛ ΧΘΣΕΛΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
3.1 και 3.4 ΝΑΛ (1 ϊρα).
1θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Θ υποενότθτα 3.2 «Οι αντιδράςεισ των μετάλλων με αραιά διαλφματα οξζων», ΝΑΛ (1 ϊρα) προτείνεται να
γίνει ςτο εργαςτιριο με ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι εξζταςθ δφο/τριϊν παραδειγμάτων χθμικϊν αντιδράςεων,
χωρίσ να δίνεται ζμφαςθ ςτθ γραφι των χθμικϊν τφπων (π.χ. υδροχλωρικό οξφ και χαλκόσ, ψευδάργυροσ,
ςίδθροσ ι αργίλιο με πειραματικι παρατιρθςθ τθν ζκλυςθ υδρογόνου, όπωσ περιγράφεται ςτον
Εργαςτθριακό Οδθγό, Πείραμα 1.5).
3.3 «Θ απλι αντικατάςταςθ» ΟΧΛ.
4. Ο ΑΝΚΑΚΑΣ
4.1 μζχρι και 4.6 ΝΑΛ (1 ϊρα).
5. ΤΟ ΡΥΛΤΛΟ
5.1 μζχρι και 5.5 ΝΑΛ (2 ϊρεσ):
Θ υποενότθτα «Σο πυρίτιο» προτείνεται να αντιμετωπιςτεί με τθ μορφι ςχεδίου εργαςίασ (project) με
ζμφαςθ ςε εφαρμογζσ και χριςεισ των υλικϊν.
6. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΑ
6.1 μζχρι και 6.4 «Σα αλογόνα» ΟΧΛ.
ΕΝΟΤΘΤΑ 3: Θ ΧΘΜΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΚΑΚΑ, (5 ΩΕΣ)
1. ΟΛ ΥΔΟΓΟΝΑΝΚΑΚΕΣ
1.1 και 1.3 ΝΑΛ (1 ϊρα).
1.2 «Σαξινόμθςθ υδρογονανκράκων» ΟΧΛ.
1.4 μζχρι και 1.6 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2. ΡΕΤΕΛΑΛΟ - ΦΥΣΛΚΟ ΑΕΛΟ - ΡΕΤΟΧΘΜΛΚΑ
2.1 μζχρι και 2.5 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2.6 μζχρι και 2.10 ΝΑΛ (1 ϊρα).
τθν υποενότθτα 2.7 «Πολυμεριςμόσ» προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ μόνο ςτον οριςμό του πολυμεροφσ και
όχι ςτθ γραφι των αντιδράςεων.
3. Θ ΑΛΚΑΝΟΛΘ
3.1 μζχρι και 3.6 ΝΑΛ (1 ϊρα).
4. ΥΔΑΤΑΝΚΑΚΕΣ
4.1 μζχρι και 4.5 «Τδατάνκρακεσ - Πρωτεΐνεσ- Λίπθ» ΟΧΛ.
ΕΝΟΤΘΤΑ 1: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΛΣ-ΑΛΑΤΑ (9 ΩΕΣ)
1. ΤΑ ΟΞΕΑ
1.1, 1.2 ΝΑΛ (1 ϊρα).
τθν υποενότθτα 1.2 «Οξζα κατά Arrhenius» προτείνεται να διδαχκοφν μόνο δφο παραδείγματα από τον
πίνακα 1.
1.3 μζχρι και 1.6 ΝΑΛ (1 ϊρα).
2. ΟΛ ΒΑΣΕΛΣ
2.1, 2.2, 2.3 ΝΑΛ (1ϊρα).
τθν υποενότθτα 2.2 «Βάςεισ κατά Arrhenius» προτείνεται να διδαχκοφν μόνο δφο παραδείγματα από τον
πίνακα 2.
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2θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Μετά τθν υποενότθτα 2 να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον Εργαςτθριακό Οδθγό το πείραμα 1.1
«Μζτρθςθ του pH των διαλυμάτων οριςμζνων οξζων με πεχαμετρικό χαρτί» και το πείραμα 2.1 «Βαςικζσ
ιδιότθτεσ διαλυμάτων κακθμερινισ χριςθσ» (1 ϊρα).
3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΩΣΘ
3.1 ΝΑΛ (1 ϊρα).
3θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Μετά τθν υποενότθτα 3 να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον Εργαςτθριακό Οδθγό το πείραμα 3.1
«Διαδοχικζσ εξουδετερϊςεισ οξζοσ από βάςθ και το αντίςτροφο» (1 ϊρα).
4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ
4.1 και 4.3 ΝΑΛ (1 ϊρα).
τθν υποενότθτα 4.3 να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ 3 «Οριςμζνα άλατα».
4.2 «χθματιςμόσ κρυςτάλλων κειικοφ βαρίου» ΟΧΛ.
4.4 «Ευδιάλυτα και δυςδιάλυτα άλατα» ΟΧΛ.
5. ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΘΝ ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ ΗΩΘ
5.1 μζχρι και 5.4 ΝΑΛ (2 ϊρεσ).
Θ υποενότθτα «Εφαρμογζσ των οξζων, βάςεων και αλάτων ςτθν κακθμερινι ηωι» προτείνεται να
αντιμετωπιςτεί ωσ ςχζδιο εργαςίασ (Project). Σο κζμα μπορεί να δοκεί ςτθν αρχι τθσ υποενότθτασ ϊςτε οι
μακθτζσ/ριεσ να εργαςκοφν παράλλθλα με τθ διδαςκαλία των υποενοτιτων, ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί
εγκαίρωσ και να παρουςιαςκεί ςτθν τάξθ.

Β Λ Ο Λ Ο Γ Λ Α
Βιολογία Αϋ Τάξθσ Θμερθςίου και Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Με βάςθ το ιςχφον Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν για τθ Βιολογία τθσ Αϋ τάξθσ του
Γυμναςίου προτείνεται θ ακόλουκθ διδακτζα φλθ από το διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο μακθτι
«Βιολογία Αϋ Γυμναςίου» των Μαυρικάκθ Ε., Γκοφβρα Μ. και Καμποφρθ Α.):
Θ Επιςτιμθ τθσ βιολογίασ
Κεφάλαιο 1: Θ Οργάνωςθ τθσ ηωισ
Κεφάλαιο 5: τιριξθ και Κίνθςθ
Κεφάλαιο 2: Πρόςλθψθ ουςιϊν και Πζψθ
(Αμζςωσ μετά τθν ενότθτα 2.1 -Φωτοςφνκεςθ- να διδαχκεί θ ειςαγωγι του κεφαλαίου 4 και θ
ενότθτα 4.2- Θ αναπνοι ςτα φυτά)
Κεφάλαιο 3: Μεταφορά και αποβολι ουςιϊν
Κεφάλαιο 4: Αναπνοι (Ενότθτα 4.4 Θ Αναπνοι ςτον άνκρωπο)
Κεφάλαιο 6: Αναπαραγωγι
Κεφάλαιο 7: Ερεκιςτικότθτα
Αναλυτικότερα, ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν εμφανίηονται τα κεφάλαια με τθ ςειρά που
προτείνεται να ακολουκθκεί κατά τθ διδαςκαλία τουσ, οι ενότθτεσ που κα διδαχτοφν, οι
παρατθριςεισ/διδακτικζσ οδθγίεσ για κάκε ενότθτα και οι ϊρεσ που προτείνεται να διατίκενται για
τθ διδαςκαλία τουσ.
Κεφάλαιο

Διδακτζα φλθ
1.1 Σα χαρακτθριςτικά
των οργανιςμϊν

Ραρατθριςεισ/Διδακτικζσ Οδθγίεσ
Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μπορεί να
δίνεται μικρότερθ ζμφαςθ ςε επιμζρουσ
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1. Θ οργάνωςθ τθσ
ηωισ

χαρακτθριςτικά των οργανιςμϊν και να
1.2 Κφτταρο: θ μονάδα αναδεικνφεται θ ςχζςθ των μορφολογικϊν και
τθσ ηωισ
λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν.
Προτείνεται να πραγματοποιθκοφν οι
1.3 Θ οργάνωςθ των
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (1 και 2) μικροςκοπικισ
πολυκφτταρων
παρατιρθςθσ φυτικϊν και ηωικϊν κυττάρων.
οργανιςμϊν
Προτείνεται να μθ δίνεται ζμφαςθ ςτθ
λεπτομερι περιγραφι των κυτταρικϊν
οργανιδίων. Θ αναφορά ςτο ρόλο του πυρινα,
τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, του
κυτταροπλάςματοσ, των χλωροπλαςτϊν και των
μιτοχονδρίων είναι αρκετι, για να εξυπθρετιςει
και τθν κατανόθςθ των λειτουργικϊν διαφορϊν
μεταξφ φυτικϊν και ηωικϊν οργανιςμϊν.

5.1 Θ ςτιριξθ και
κίνθςθ ςτουσ
μονοκφτταρουσ
5. Στιριξθ και Κίνθςθ οργανιςμοφσ.
5.2 Θ ςτιριξθ ςτα
φυτά.

Κα πρζπει να τονίηεται θ ςθμαςία τθσ
ιςορροπθμζνθσ διατροφισ ςτον άνκρωπο για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ του ςκελετοφ και των
μυϊν μασ, αλλά και θ ςυμβολι τθσ φυςικισ
άςκθςθσ και θ προςοχι για τθν αποφυγι
τραυματιςμϊν του ςκελετοφ μασ.

5.4 Σο μυοςκελετικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου.
Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία
τθσ φωτοςφνκεςθσ και ςτθ ςθμαςία τθσ για τθ
διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ.
Προτείνεται να πραγματοποιθκεί θ
εργαςτθριακι άςκθςθ 4 ( Θ ςθμαςία του φωτόσ
για τθ φωτοςφνκεςθ).
Ειςαγωγι κεφαλαίου 4 Προτείνεται ςτο ςθμείο αυτό να διδαχκεί θ
και ενότθτα 4.2 Θ
ειςαγωγι του Κεφαλαίου 4 και θ ενότθτα 4.2. Θ
αναπνοι ςτα φυτά
ειςαγωγι του κεφαλαίου 4 ςε αυτό το ςθμείο
γίνεται, ϊςτε οι μακθτζσ να: α) ςυνδζςουν τθν
πρόςλθψθ τθσ τροφισ με τον τρόπο που αυτι
εξαςφαλίηει ενζργεια ςτον οργανιςμό , β) να
διακρίνουν τθν αναπνοι ςε επίπεδο οργανιςμοφ
από τθν κυτταρικι αναπνοι με τθν οποία
παράγεται ενζργεια και γ) να ςυςχετίςουν τθ
φωτοςφνκεςθ με τθν αναπνοι ωσ τισ δφο
διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ παράγεται και
καταναλϊνεται οξυγόνο αντίςτοιχα. Ενδείκνυται
θ χριςθ κατάλλθλου- εγκεκριμζνου ψθφιακοφ
υλικοφ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των δφο
παραπάνω εννοιϊν, οι οποίεσ αναφζρονται ςτον

Ειςαγωγι
2.1 H παραγωγι
2. Ρρόςλθψθ ουςιϊν κρεπτικϊν ουςιϊν ςτα
και πζψθ
φυτά- Θ φωτοςφνκεςθ.

και ειςαγωγι
κεφαλαίου 4
με τθν ενότθτα
4.2 Θ αναπνοι ςτα
φυτά
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μικρόκοςμο και δεν ζχουν εμπειρικζσ αναφορζσ.
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ τθσ
διατροφισ με τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ και να
αναδεικνφεται θ αξία τθσ «Μεςογειακισ
διατροφισ».
2.4 Θ πρόςλθψθ
ουςιϊν και θ πζψθ
ςτον άνκρωπο.
Ειςαγωγι

3. Μεταφορά και
αποβολι ουςιϊν.

3.2 Θ μεταφορά και
αποβολι ουςιϊν ςτα
φυτά

3.4 Θ μεταφορά και θ
αποβολι ουςιϊν ςτον
άνκρωπο

4. Αναπνοι

4.4 Θ αναπνοι ςτον
άνκρωπο

Ειςαγωγι
6.2 Αναπαραγωγι ςτα

Θ «Ειςαγωγι» αναφζρεται ςτθ μεταφορά
ουςιϊν ςτο κυτταρικό επίπεδο και κρίνεται
ςκόπιμο να διδάςκεται οπωςδιποτε πριν τθ
διδαςκαλία τθσ ενότθτασ που αφορά τθ
ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ςτον άνκρωπο,
κάνοντασ παραλλθλιςμοφσ ςε ςχζςθ με τθ
ςκοπιμότθτά τθσ τόςο ςε επίπεδο κυττάρου όςο
και ςε επίπεδο οργανιςμοφ.
Θ μεταφορά και αποβολι ουςιϊν ςτα φυτά,
προτείνεται να ςυνδυαςτεί με εργαςτθριακι
άςκθςθ μικροςκοπικισ παρατιρθςθσ
επιδερμίδασ φφλλου - ςτομάτων. Θ αναφορά ςτθ
διαπνοι και ο ρόλοσ τθσ για τισ λειτουργίεσ τθσ
φωτοςφνκεςθσ και τθσ αναπνοισ ςτα φυτά,
ολοκλθρϊνει τθ μελζτθ των δφο αυτϊν
ςθμαντικϊν βιολογικϊν φαινομζνων.
Προτείνεται θ πραγματοποίθςθ τθσ
εργαςτθριακισ άςκθςθσ 5 (Θ μεταφορά ουςιϊν
ςτα φυτά).
Κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν αναγκαιότθτα
φπαρξθσ ςυςτθμάτων μεταφοράσ ουςιϊν ςτον
άνκρωπο, αλλά και ςτουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι λειτουργία και ςυνεργαςία
των ςυςτθμάτων αυτϊν.
Κατά τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ αυτισ κα
πρζπει να αναδεικνφεται θ ςυμβολι του τρόπου
και των ςυνκθκϊν ηωισ του ςφγχρονου
ανκρϊπου (κάπνιςμα, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ)
ςτθν καλι λειτουργία του αναπνευςτικοφ του
ςυςτιματοσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία
(εμφφςθμα, βρογχίτιδα κτλ.).
Προτείνεται θ πραγματοποίθςθ τθσ
εργαςτθριακισ άςκθςθσ 14 (Οι επιδράςεισ τθσ
άςκθςθσ ςτο ρυκμό τθσ αναπνοισ).
Κατά τθ διδαςκαλία των ενοτιτων αυτϊν κα πρζπει
να δίνεται ζμφαςθ ςε ομοιότθτεσ και διαφορζσ των
διαφόρων ομάδων οργανιςμϊν, μζςα από τισ οποίεσ
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φυτά.
6. Αναπαραγωγι
6.4 Αναπαραγωγι ςτον
άνκρωπο

Ειςαγωγι
7. Ερεκιςτικότθτα

7.4 Σο νευρικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου

αναδεικνφεται θ εξελικτικι διάςταςθ.
Είναι ςθμαντικό να τονίηεται θ ςπουδαιότθτα τθσ
αναπαραγωγισ για τθν επιβίωςθ των ειδϊν και τθν
εξζλιξθ τουσ.
Για τθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και ανάπτυξθ
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν κετικϊν για τθν υγεία,
ςχετικά με κζματα που αφοροφν τα ςεξουαλικϊσ
μεταδιδόμενα νοςιματα και τθν αντιςφλλθψθ,
κεωρείται αποτελεςματικό να ανατίκενται εργαςίεσ
ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε οι ίδιοι να αναηθτοφν, να
αξιολογοφν και να ςυνκζτουν πλθροφορίεσ πζραν
αυτϊν του βιβλίου.

Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ
τθσ ςθμαςίασ επικοινωνίασ μεταξφ των
διαφόρων δομϊν ςτο πλαίςιο ενόσ οργανιςμοφ
για τον καλφτερο ςυντονιςμό των επιμζρουσ
λειτουργιϊν.
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ των
δφο τρόπων με τουσ οποίουσ μεταβιβάηονται
μθνφματα ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό (με τθ
βοικεια ορμονϊν και με τθ μορφι νευρικϊν
μθνυμάτων).

Θ ζμφαςθ που προτείνεται να δοκεί ςτισ λειτουργίεσ τθσ ηωισ ςε ςχζςθ με τον άνκρωπο
επιλζχκθκε με δεδομζνο ότι οι μακθτζσ δεν ζχουν άλλθ ευκαιρία ςτθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ να μελετιςουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, κάτι ιδιαίτερα
ςθμαντικό για τθ ηωι τουσ.
Προτείνεται θ διδαςκαλία να ενιςχυκεί με τθ χριςθ εγκεκριμζνων λογιςμικϊν (Βιολογία Aϋ-Γϋ
Γυμναςίου), κακϊσ και με τθ χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ από αντίςτοιχουσ ιςτότοπουσ
(www.dschool.edu.gr).
Παρατήρηςη για τα Εςπερινά Γυμνάςια
Στα Εςπερινά Γυμνάςια, εξαιτίασ των μειωμζνων ωρϊν διδαςκαλίασ, προτείνεται να μθ
διδαχτοφν τα κεφάλαια Στιριξθ-Κίνθςθ (κεφ.5) και Ερεκιςτικότθτα (κεφ.7). Κατά τθ διδαςκαλία
επίςθσ πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτισ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ςτουσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία του και ςτθν καλλιζργεια ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν
για τθ διατιρθςι τθσ.

Βιολογία Βϋ Τάξθσ Θμερθςίου και Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
φμφωνα με το ιςχφον Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν, θ μελζτθ τθσ Βιολογίασ ςτθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ αρκρϊνεται με βάςθ τα βιολογικά ςυςτιματα. Κατά τθ μελζτθ και τθ διδαςκαλία τθσ Βιολογίασ
είναι ςθμαντικόσ ο προςδιοριςμόσ των μερϊν του ςυςτιματοσ και ο προςδιοριςμόσ των ςχζςεων
αλλθλεξάρτθςθσ που αναπτφςςονται μεταξφ τουσ, κακϊσ και μεταξφ αυτϊν και του περιβάλλοντόσ τουσ.
Επιπλζον, τα βιολογικά ςυςτιματα διακρίνονται για τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ. Θ
ιςορροπία αυτι δεν είναι ςτατικι αλλά δυναμικι. Κάκε φορά που μια εξωτερικι ι εςωτερικι μεταβολι
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τείνει να διαταράξει αυτιν τθν ιςορροπία, ενεργοποιοφνται ειδικοί αυτορρυκμιςτικοί μθχανιςμοί για να τθν
επαναφζρουν.
Θ μελζτθ των παραγόντων που διαταράςςουν τθν ιςορροπία είτε ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ (π.χ.
αςκζνειεσ) είτε ςτο περιβάλλον (π.χ. ρφπανςθ) αναδεικνφουν τθ μεγάλθ ποικιλία ςτισ ςχζςεισ
αλλθλεξάρτθςθσ που αναπτφςςονται ςε όλα τα παραπάνω επίπεδα και τισ πικανζσ παρεμβάςεισ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ.
Θ προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία καλείται να ικανοποιιςει τουσ παραπάνω διδακτικοφσ
ςκοποφσ. Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνκετικζσ εργαςίεσ, ατομικζσ και ομαδικζσ, μποροφν να
δθμιουργιςουν το κατάλλθλο πλαίςιο μάκθςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να
αναγνωρίηει τθν ενότθτα και τθ ςυνζχεια τθσ γνϊςθσ ςτο πλαίςιο των Βιολογικϊν επιςτθμϊν και τθν
καλλιζργεια δεξιοτιτων για να ερμθνεφει φαινόμενα ι καταςτάςεισ που αφοροφν τον εαυτό του ι το
περιβάλλον του.
Σζλοσ, προτείνεται θ διδαςκαλία να ενιςχυκεί με τθ χριςθ εγκεκριμζνων λογιςμικϊν (Βιολογία Aϋ-Γϋ
Γυμναςίου) κακϊσ και με τθ χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ από αντίςτοιχουσ ιςτότοπουσ (www.dschool.edu.gr)
α) από το διδακτικό εγχειρίδιο «Βιολογία Αϋ Γυμναςίου», βιβλίο μακθτι, των Μαυρικάκθ Ε., Γκοφβρα
Μ. και Καμποφρθ Α.) να διδαχκεί το κεφάλαιο 6 (Αναπαραγωγι) και β) από το διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο
μακθτι «Βιολογία Γϋ Γυμναςίου» των Μαυρικάκθ Ε., Γκοφβρα Μ. και Καμποφρθ Α. να διδαχκοφν τα
κεφάλαια 2 και 4.
Αναλυτικά:
ϊρεσ
ΒΛΟΛΟΓΛΑ Α ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 «ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘ»
Ειςαγωγι
6.2 Αναπαραγωγι ςτα φυτά
6.4 Αναπαραγωγι ςτον άνκρωπο
ΒΛΟΛΟΓΛΑ Γ ΓΥΜΑΣΛΟΥ Κεφάλαιο 2: Οι οργανιςμοί ςτο περιβάλλον τουσ
2.1 Λςορροπία ςτα βιολογικά ςυςτιματα
2.2 Οργάνωςθ και λειτουργίεσ του οικοςυςτιματοσ- Ο ρόλοσ τθσ ενζργειασ
2.4 Παρεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο περιβάλλον

5

1
3
3

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Άςκθςθ 5: Καταγραφι ενόσ πλθκυςμοφ ςε ζνα οικοςφςτθμα
Άςκθςθ 6: Μζτρθςθ του ρυκμοφ αποικοδόμθςθσ του χαρτιοφ
2
ΒΛΟΛΟΓΛΑ Γ ΓΥΜΑΣΛΟΥ Κεφάλαιο 4: Οι αςκζνειεσ και οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςι
τουσ
4.1 Ομοιόςταςθ
1
4.2 Αςκζνειεσ
3
4.3 Αμυντικοί μθχανιςμοί του ανκρϊπινου οργανιςμοφ
3
4.4 Σρόποσ ηωισ και αςκζνειεσ
2
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Άςκθςθ 2: Παρατιρθςθ πρωτοηϊων
Άςκθςθ 3: Παρατιρθςθ βακτθρίων
2
Σφνολο ωρϊν
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Βιολογία Γϋ Τάξθσ Θμερθςίου και Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Με βάςθ το ιςχφον Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν για τθ Βιολογία τθσ Γϋ τάξθσ του Γυμναςίου,
προτείνεται θ ακόλουκθ διδακτζα φλθ από το διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο μακθτι «Βιολογία Γϋ Γυμναςίου»
των Μαυρικάκθ Ε., Γκοφβρα Μ. και Καμποφρθ Α.):
Θ Επιςτιμθ τθσ βιολογίασ
Κεφάλαιο 1: Οργάνωςθ τθσ ηωισ – Βιολογικά ςυςτιματα
Κεφάλαιο 5: Διατιρθςθ και ςυνζχεια τθσ ηωισ
Κεφάλαιο 6: Γενετικι Μθχανικι και Βιοτεχνολογία
Κεφάλαιο 7: Εξζλιξθ

Αναλυτικότερα, ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν εμφανίηονται τα κεφάλαια με τθ ςειρά που
προτείνεται να ακολουκθκεί κατά τθ διδαςκαλία τουσ, οι ενότθτεσ που κα διδαχτοφν,
παρατθριςεισ/διδακτικζσ οδθγίεσ για κάκε ενότθτα και οι ϊρεσ που προτείνεται να διατίκενται για τθ
διδαςκαλία τουσ. ε οριςμζνεσ ενότθτεσ, ζχουν προςτεκεί ϊρεσ διδαςκαλίασ οι οποίεσ κρίνεται ςκόπιμο να
αξιοποιοφνται, κυρίωσ, για τθν πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν από τουσ μακθτζσ.

Κεφάλαιο
Διδακτζα φλθ
1. Οργάνωςθ τθσ 1.1 Σα μόρια τθσ ηωισ
ηωισ – Βιολογικά
1.2 Κφτταρο – Θ μονάδα
ςυςτιματα
τθσ ηωισ
1.3 Σα επίπεδα
οργάνωςθσ τθσ ηωισ

5. Διατιρθςθ και 5.1 Σο γενετικό υλικό
ςυνζχεια τθσ ηωισ οργανϊνεται ςε
χρωμοςϊματα
5.2 Θ ροι τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ

Ραρατθριςεισ/Διδακτικζσ Οδθγίεσ
Ώρεσ
Προτείνεται να γίνεται εργαςτθριακι άςκθςθ
μικροςκοπίου με τθ χριςθ μόνιμων ι νωπϊν
παραςκευαςμάτων, επιςθμαίνοντασ τθσ μακθτζσ ότι
7
το κφτταρο δεν είναι «διςδιάςτατο» και πωσ ό, τι
υπάρχει ςτο εςωτερικό του, είναι ςε ςυνεχι κίνθςθ.
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ τθσ διαφορζσ μεταξφ
ευκαρυωτικοφ και προκαρυωτικοφ κυττάρου, κακϊσ
και μεταξφ φυτικοφ και ηωικοφ. Λδιαίτερα για τθσ
τελευταίεσ, κα πρζπει να αναδεικνφεται θ ςχζςθ
δομικϊν και μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του
κυττάρου με λειτουργικά χαρακτθριςτικά των
αντίςτοιχων ομάδων οργανιςμϊν.
Επιπλζον, κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν
αναγνϊριςθ από το μακθτι τθσ ςχζςθσ τθσ
μορφολογίασ του κυττάρου με τθ λειτουργία του ςτο
πλαίςιο του οργανιςμοφ και τθσ ςχζςθσ των
λειτουργιϊν του κυττάρου με αυτζσ ςτο επίπεδο του
οργανιςμοφ.
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι τα
επίπεδα οργάνωςθσ τθσ ηωισ τθσ και οι λειτουργίεσ
τθσ ηωισ αφοροφν όλουσ τθσ οργανιςμοφσ.
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθν άμεςθ ςχζςθ του
γενετικοφ υλικοφ με τα δομικά και λειτουργικά
χαρακτθριςτικά τθσ οργανιςμοφ.
10
Για τθ ςφνδεςθ των επιμζρουσ κεμάτων τθσ ενότθτασ
τθσ μπορεί να αξιοποιείται ο «Κφκλοσ Ηωισ του
ανκρϊπου».

5.3 Αλλθλόμορφα
5.4 Κυτταρικι διαίρεςθ
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5.5 Κλθρονομικότθτα

6. Γενετικι
Μθχανικι και
Βιοτεχνολογία

7. Εξζλιξθ

5.6 Μεταλλάξεισ
6.1 Εφαρμογζσ τθσ
Βιοτεχνολογίασ

Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτα οφζλθ αλλά και
τθσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθσ εφαρμογζσ τθσ
Βιοτεχνολογίασ, με τρόπο που να αναπτφςςει τθσ
6.2 Γενετικι μθχανικι και μακθτζσ τθ δυνατότθτα κριτικισ αντιμετϊπιςθσ
βιοτεχνολογία
ςχετικϊν κεμάτων.
7.1 Θ εξζλιξθ και οι
«μαρτυρίεσ» τθσ
7.2 Θ Εξζλιξθ του
ανκρϊπου

Προτείνεται θ ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ τθσ
ποικιλομορφίασ των οργανιςμϊν με εξελικτικζσ
διαδικαςίεσ και του γεγονότοσ ότι θ εξζλιξθ των ειδϊν
είναι αποτζλεςμα ςυνεχϊν αλλαγϊν χωρίσ ςχζδιο και
χωρίσ κακοριςμζνο αποτζλεςμα.

4

4

Σφνολο ωρϊν
25
Με τθν προτεινόμενθ ςειρά, κρίνεται ότι κα βοθκθκοφν οι μακθτζσ να οικοδομιςουν τισ απαραίτθτεσ
ςυνδζςεισ μεταξφ των διδαςκόμενων εννοιϊν κάποιεσ από τισ οποίεσ αφοροφν επιτεφγματα τθσ ςφγχρονθσ
Βιολογίασ και ςχετίηονται με τθν κακθμερινι πραγματικότθτα του ςφγχρονου ανκρϊπου. Θ διδαςκαλία του
κεφαλαίου για τθν «Εξζλιξθ», ςφμφωνα και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν, είναι ςκόπιμο να γίνεται
ςτο τζλοσ, γιατί όςα προβλζπεται να διδάςκονται ςτα προθγοφμενα κεφάλαια διευκολφνουν τθν κατανόθςθ
των εννοιϊν που περιλαμβάνονται ς’ αυτό, κάτι που δεν κα είναι δυνατό αν το κεφάλαιο τθσ «Εξζλιξθσ»
προθγείτο (προαπαιτοφμενεσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ, κλθρονομικότθτα και οργανιςμοί ςτο
περιβάλλον). Προτείνεται θ διδαςκαλία να ενιςχυκεί με τθ χριςθ εγκεκριμζνων λογιςμικϊν (Βιολογία Aϋ-Γϋ
Γυμναςίου), κακϊσ και με τθ χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ από αντίςτοιχουσ ιςτότοπουσ (www.dschool.edu.gr).
Παρατήρηςη για τα Εςπερινά Γυμνάςια
Στα Εςπερινά Γυμνάςια, προτείνεται να μθ διδαχκεί το κεφάλαιο 6 «Γενετικι Μθχανικι και
Βιοτεχνολογία»

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Λ Α – Γ Ε Ω Γ  Α Φ Λ Α
Γεωλογία- Γεωγραφία Αϋ Τάξθσ Θμερθςίου και Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
ΜΑΚ. Α1.1. Γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ
Δεν κα διδαχκεί θ δραςτθριότθτα Α1.1. από το Σετράδιο Εργαςιϊν. Θ δραςτθριότθτα αυτι δεν ςχετίηεται με
το αντίςτοιχο μάκθμα που αφορά ςτισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ. Είναι απλϊσ μια πρόταςθ για να
κάνουν οι μακθτζσ μια ζκκεςθ ηωγραφικισ ι να ςυμμετάςχουν ςε διαγωνιςμό με ζργα τουσ καλλιτεχνικά.
ΜΑΚ. Α1.2. Ραιχνίδια με τισ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ
Δεν κα διδαχκοφν οι ςελ. 15 -16 (προβολζσ). Θ ζννοια τθσ προβολισ είναι από μόνθ τθσ δφςκολθ, γίνεται
ακόμα δυςκολότερθ όταν οι εικόνεσ που πρζπει να οπτικοποιιςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε προβολισ είναι
δυςανάγνωςτεσ και δεν υπάρχει επεξθγθματικό κείμενο. Θ γνϊςθ διαφορετικϊν προβολϊν είναι
περιςςότερο εγκυκλοπαιδικι και δεν προςφζρει υλικό για παραπζρα μελζτθ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ, οφτε
ςυναντϊνται άλλθ φορά ςε όλθ τθν φλθ που αναπτφςςεται τόςο ςτθν Αϋ όςο και τθν Βϋ Σάξθ. Δεν κα
διδαχκεί επίςθσ θ δραςτθριότθτα Α1.2 από το Σετράδιο Εργαςιϊν. Ο χάρτθσ που υπάρχει και προτείνεται
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για μελζτθ για αυτιν τθ δραςτθριότθτα, είναι εξαιρετικά λεπτομερισ και δυςανάγνωςτοσ. Μερικζσ
ερωτιςεισ είναι δφςκολο να απαντθκοφν ακόμα και από ενθμερωμζνουσ κακθγθτζσ. Θ ερμθνεία τουσ
απαιτεί τθν ανάγνωςθ ιςοχψϊν γραμμϊν, δυςκολότατθ ικανότθτα, αν προθγοφμενα κάποιοσ δεν ζχει
αςκθκεί ςε απλζσ αςκιςεισ- παραδείγματα πάνω ςτισ ιςοχψείσ. Εδϊ μια προςπάκεια προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ ζπεται αντί να προθγείται. Κα μποροφςε να διδαχκεί αυτι θ άςκθςθ μόνο μετά από μια
διδαςκαλία που απαιτεί αναδιάρκρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φλθσ του μακιματοσ αυτοφ.
ΜΑΚ. Α1.3. Θ χριςθ των χαρτϊν ςτθν κακθμερινι ηωι
Δεν κα διδαχκεί το ζνκετο «Σα ςυςτιματα Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν» με βάςθ τθν εγκφκλιο
129200/Γ2/20-10-2009 του Τπουργείου Παιδείασ. Επιπλζον δεν κα διδαχκεί από το Σετράδιο Εργαςιϊν θ
δραςτθριότθτα Α1.2 γιατί απαιτεί για τθν πραγματοποίθςι τθσ τθ χριςθ GPS.
ΜΑΚ. Α1.4. Ροιόν χάρτθ να διαλζξω;
Δεν κα διδαχκεί το ζγχρωμο ζνκετο «ςυνταγζσ» για νεαροφσ χαρτογράφουσ. Αυτό το κείμενο κα αποτελζςει
οδθγό ςτο κεφάλαιο Γ1.1. και κα ςυνδυαςτεί με τθν προτεινόμενθ από το Σετράδιο Εργαςιϊν Γ1.1.
δραςτθριότθτα.
ΜΑΚ. Α1.5. Ανακρίνοντασ τουσ χάρτεσ
Δεν κα διδαχκεί το μάκθμα. Ωςτόςο μπορεί να αποτελζςει οδθγό μελζτθσ ςτθ Δϋ Ενότθτα: «Ιπειροι…
τιγμιότυπα».
ΜΑΚ. Β1.1. Ο πλανιτθσ Γθ
Δεν κα διδαχκεί γιατί παρόμοια φλθ ζχει διδαχκεί ςτθ Σϋ Δθμοτικοφ.
ΜΑΚ. Β2.1. Ατμόςφαιρα-Σφνκεςθ τθσ Ατμόςφαιρασ, κερμοκραςία, άνεμοι
Δεν κα διδαχκεί από το Σετράδιο Εργαςιϊν θ δραςτθριότθτα Β2.1. γιατί δε ςυνδζεται με το κζμα του
βιβλίου.
ΜΑΚ. Β3.1. Υδρόςφαιρα. Το νερό ςτθ φφςθ
Δεν κα διδαχκεί θ υποενότθτα «Μεγάλεσ λίμνεσ του κόςμου». Είναι αςφνδετο με το υπόλοιπο μάκθμα. Θ
υδρόςφαιρα δεν περιορίηεται μόνο ςτισ λίμνεσ, αυτζσ αποτελοφν μόνο μία περίπτωςθ. Εξάλλου οι λίμνεσ
μζςα ςτο βιβλίο μελετϊνται μόνο ωσ προσ τθν διάςταςθ του τρόπου δθμιουργίασ τουσ, ενϊ μεγαλφτερθ
ςθμαςία κα είχε να εξεταςτεί ο ςθμαντικόσ περιβαλλοντικόσ τουσ ρόλοσ και το πωσ επθρεάηουν τισ
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, αλλά και θ ςφγκριςι τουσ με τα ποτάμια, τθν άλλθ μορφι τθσ υδρόςφαιρασ
πάνω ςτθν ξθρά. Σο ςυγκεκριμζνο κείμενο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πλθροφοριακό υλικό ςτθν Δϋ
Ενότθτα: «Ιπειροι… τιγμιότυπα».
ΜΑΚ. Β3.2. Ωκεανοί και κάλαςςεσ: Δεν κα διδαχκεί θ δραςτθριότθτα του Σετραδίου Εργαςιϊν Β.3.2.
(Ωκεανοί και κάλαςςεσ), γιατί ηθτά από τουσ μακθτζσ να μετριςουν αποςτάςεισ, μετατρζποντασ τα ναυτικά
μίλια ςε χιλιόμετρα και τθν ταχφτθτα από κόμβουσ ςε μίλια ανά ϊρα, οπότε τελικά αντί να είναι μια
δθμιουργικι γεωγραφικι δραςτθριότθτα γίνεται μια άςκθςθ μετατροπισ μονάδων, δεξιότθτα που
καλλιεργείται και ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.
ΜΑΚ. Β3.3. Άνκρωποι και κάλαςςα- Τα νθςιωτικά κράτθ
Δεν κα διδαχκεί γιατί το πρϊτο μζροσ του μακιματοσ που αφορά ςτθν κατανομι των ανκρϊπων ζχει
διδαχκεί ςτθν Σϋ τάξθ και ςτο δεφτερο μζροσ δεν τονίηονται τα χαρακτθριςτικά τθσ Λαπωνίασ ωσ νθςιωτικό
κράτοσ, που είναι ο κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ. Επίςθσ δεν κα διδαχκεί από το Σετράδιο Εργαςιϊν θ
δραςτθριότθτα Β.3.3. (Σαξίδι ςτισ Μολοφκεσ), γιατί οι ερωτιςεισ που κζτει το μάκθμα δεν μποροφν να
απαντθκοφν χωρίσ τον κατάλλθλο χάρτθ. Ο παγκόςμιοσ χάρτθσ ςτον οποίο αναφζρονται οι ερωτιςεισ
καταλαμβάνει μόλισ το ¼ τθσ ςελίδασ και ζτςι οι πλθροφορίεσ του μόνο με μεγεκυντικό φακό κα
μποροφςαν να διαβαςτοφν. Δεν υπάρχει ςτοιχειϊδθσ πλθροφόρθςθ οφτε ςτο κείμενο για τθν κατανομι του
πλθκυςμοφ ςε παρακαλάςςιεσ, εςωτερικζσ, ορεινζσ ι πεδινζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ αναφζρεται, αλλά οφτε
υπάρχουν πθγζσ ςτισ οποίεσ θ μελζτθ τουσ κα επζτρεπε να παρατθριςουμε τθν δεδομζνθ κατάςταςθ, πολφ
περιςςότερο δεν υπάρχει αναφορά ςτουσ λόγουσ που εξθγοφν αυτι τθν κατανομι. Ο μακθτισ δθλ. δεν ζχει
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οφτε πθγζσ για μελζτθ, οφτε και τθν πλθροφόρθςθ για να αντιλθφκεί το γεωγραφικό φαινόμενο τθσ
κατανομισ του πλθκυςμοφ ανάλογα με το ανάγλυφο, τθν γειτνίαςθ με τθ κάλαςςα ι τθν απόςταςι του
από τον Λςθμερινό που παραλείπεται εντελϊσ. Κα μποροφςαν να δοκοφν ωσ πθγζσ διαγράμματα ποςοςτϊν
κατανομισ πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με το ανάγλυφο ι το γεωγραφικό πλάτοσ, ι τθν απόςταςθ από τθν
κάλαςςα που κα επζτρεπαν κάποια επεξεργαςία και επιβεβαίωςθ των απαντιςεων των μακθτϊν.
Επιπλζον, ςε μία από τισ ερωτιςεισ για τθν Λαπωνία γίνεται λόγοσ για τθν φυςιολογικι πυκνότθτα, ζννοια
που δεν είναι γνωςτι ακόμα ςτουσ μακθτζσ, δεν αποτελεί ςτόχο ςτο μάκθμα και κυρίωσ προβλζπεται να
διδαχκεί 10 μακιματα παρακάτω, (ςτο Γ1.1 μάκθμα).
Σα Μακιματα:
Β3.5. Τα ποτάμια τησ Αςίασ,
Β3.6. Τα ποτάμια τησ Αμερικήσ,
Β3.7 Τα ποτάμια τησ Αφρικήσ-Τα ποτάμια τησ Αυςτραλίασ
δεν κα διδαχκοφν. Πρόκειται για απλι περιγραφικι γεωγραφία που περιορίηεται ςτθν ονοματολογία των
ποταμϊν, απαιτεί μεγάλθ απομνθμόνευςθ ονομάτων, δεν γενικεφει τθ ςθμαςία των ποταμϊν για τθν
ανκρϊπινθ ηωι, δεν ςυνδυάηεται με τθ γενικότερθ μορφολογία του εδάφουσ ϊςτε να εξθγθκεί το μζγεκοσ
ι το είδοσ τθσ ροισ τουσ. Σο υλικό αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν διδαςκαλία τθσ Δ Ενότθτασ:
«Ιπειροι …τιγμιότυπα», γιατί εκεί μπορεί να αποτελζςει υλικό για επεξεργαςία και ανάλυςθ.
ΜΑΚ. Β4.1. Λικόςφαιρα Μιλϊντασ για τθν θλικία τθσ Γθσ: Δεν κα διδαχκεί γιατί ζχει δφςκολεσ ζννοιεσ.
Βάςει επιςτθμονικϊν ερευνϊν (Ault, 1982, 1984, Trent, 1998, Dodick, Orion, 2003, Libarkin et al., 2005)
ζχουν προςδιοριςτεί βαςικά και κρίςιμα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ επιςτθμονικισ ςκζψθσ των παιδιϊν ςε
κζματα όπωσ: γεωλογικόσ χρόνοσ, πρότυπα μεγάλθσ κλίμακασ ςτο περιβάλλον και τισ αλλαγζσ που τισ
αντιπροςωπεφουν, τα πετρϊματα: δθμιουργία αυτϊν, κλίμακα και διάταξι τουσ ςε ςτρϊματα, κ.α.
Επιπλζον είναι ζνα μάκθμα που δεν ςυνδζεται με τα επόμενα μακιματα.
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ΕΝΟΤΘΤΕΣ

ΕΝΟΣΘΣΑ Α
ΧΑΡΣΕ

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΩΩΝ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ
ΥΛΘ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ-ΓΕΩΓΑΦΛΑΣ Αϋ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΚΑΛ ΕΣΡΕΛΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΛΑ
ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΒΛΒΛΛΟ
ΤΕΤΑΔΛΟ ΕΓΑΣΛΩΝ
Α1.1. Γεωγραφικζσ
Δεν κα διδαχκεί θ δραςτθριότθτα
ςυντεταγμζνεσ
Α1.1. από το τετράδιο.
Α.1.2. Παιχνίδια με τισ
Δεν κα διδαχκοφν οι
Δεν κα διδαχκεί θ δραςτθριότθτα
γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ υποενότθτεσ «Από τθν
Α1.2. από το τετράδιο.
υδρόγειο ςφαίρα ςτουσ
χάρτεσ», «Κάκε χαρτογραφικι
προβολι ζχει και ςυνζπειεσ»
και «Ασ κάνουμε τουσ
χαρτογράφουσ»
Α1.3. Θ χριςθ των χαρτϊν
ςτθν κακθμερινι ηωι

Δεν κα διδαχκοφν «Σα
ςυςτιματα Γεωγραφικϊν
Πλθροφοριϊν (GIS)».

Α1.4.Ποιόν χάρτθ να
διαλζξω;

Δεν διδάςκεται το ζγχρωμο
ζνκετο «υνταγζσ για
νεαροφσ χαρτογράφουσ»
Αυτό το κείμενο κα
αποτελζςει οδθγό ςτο
κεφάλαιο Γ1.1. και κα
ςυνδυαςτεί με τθν
προτεινόμενθ από το
Σετράδιο Εργαςιϊν Γ1.1.
δραςτθριότθτα.

Α1.5. Ανακρίνοντασ τουσ
χάρτεσ

ΕΝΟΣΘΣΑ Β
Φυςικό

Β1.1. Ο πλανιτθσ Γθ

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΩΕΣ
1

1

Δεν κα διδαχκεί από το τετράδιο θ
δραςτθριότθτα Α1.2.

1

Δεν κα διδαχκεί θ ενότθτα
Ωςτόςο μπορεί να αποτελζςει
οδθγό μελζτθσ ςτθ Δ Ενότθτα:
«Ιπειροι…τιγμιότυπα»
Δεν κα διδαχκεί γιατί
παρόμοια φλθ ζχει διδαχκεί
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περιβάλλον

ςτθ Σϋ Δθμοτικοφ
Β1.2. Χωρίηοντασ το
περιβάλλον ςε ενότθτεσ
Β2.1. Ατμόςφαιρα-φνκεςθ
τθσ Ατμόςφαιρασ,
κερμοκραςία, άνεμοι
Β.2.2. Οι βροχζσ, το κλίμα
Β3.1. Τδρόςφαιρα. Σο νερό Δε κα διδαχκεί θ υποενότθτα
ςτθ φφςθ
«Οι μεγάλεσ λίμνεσ του
κόςμου».
Σο ςυγκεκριμζνο κείμενο
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
πλθροφοριακό υλικό ςτθν Δ
Ενότθτα: «Ιπειροι…
τιγμιότυπα»
Β3.2. Ωκεανοί και κάλαςςεσ

Β3.3. Άνκρωποι και
κάλαςςα- Σα νθςιωτικά
κράτθ

Β3.4. Σα ποτάμια του
κόςμου
Β3.5. Σα ποτάμια τθσ Αςίασ
Β3.6. Σα ποτάμια τθσ
Αμερικισ
Β3.7. Σα ποτάμια τθσ
Αφρικισ-Σα ποτάμια τθσ
Αυςτραλίασ
Β4.1. ΛΛΚΟΦΑΛΡΑ
Μιλϊντασ για τθν θλικία τθσ

Δεν κα διδαχκεί γιατί και θ
κατανομι των ανκρϊπων ζχει
διδαχκεί ςτθν Σ τάξθ και το
υπόλοιπο περιεχόμενο δεν
είναι απαραίτθτο για τισ
επόμενεσ ενότθτεσ του
βιβλίου.

1
Δεν κα διδαχκεί από το τετράδιο θ
δραςτθριότθτα Β2.1. γιατί δεν
ςυνδζεται με το κζμα του βιβλίου.

1
2

2

Δεν κα διδαχκεί θ δραςτθριότθτα
Β.3.2. (Ωκεανοί και κάλαςςεσ).

2
θ

1 ϊρα: γενικά
2θ ϊρα: υφαλοκρθπίδα

Επίςθσ δεν κα διδαχκεί από το
τετράδιο εργαςιϊν θ
δραςτθριότθτα Β.3.3. (Σαξίδι ςτισ
Μολοφκεσ).

2
Σα κεφάλαια Β3.5., Β3.6.,
Β3.7. δεν κα διδαχκοφν. Σο
υλικό αυτό μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν
διδαςκαλία τθσ Δ Ενότθτασ:
«Ιπειροι… τιγμιότυπα».
Δεν κα διδαχκεί γιατί ζχει
δφςκολεσ ζννοιεσ
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Γθσ
Β4.2. Σο εςωτερικό τθσ Γθσ
Β.4.3. Δυνάμεισ που
διαμορφϊνουν τθν
επιφάνεια τθσ Γθσ:
Ενδογενείσ και εξωγενείσ

2
Να διατεκοφν 3 ϊρεσ ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί
και το CD Γεωγραφίασ.
1θ ϊρα:
Α. Δυνάμεισ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ
(ενδογενείσ): Πωσ γεννιοφνται οι ςειςμοί; και
Πωσ γεννιοφνται τα βουνά και οι οροςειρζσ;
2θ ϊρα:
Πωσ γεννιοφνται οι μεγάλεσ νθςιωτικζσ
αλυςίδεσ; Πωσ γεννιοφνται τα θφαίςτεια;
Κερμζσ κθλίδεσ.
3θ ϊρα:
Δυνάμεισ ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ (εξωγενείσ )

Β4.4. Μορφζσ του
ανάγλυφου τθσ Γθσ
Β.5.1. ΒΛΟΦΑΛΡΑ Θ
γεωγραφικι κατανομι των
οργανιςμϊν

2
Να διατεκοφν 3 ϊρεσ για να γίνει από το
τετράδιο εργαςιϊν θ δραςτθριότθτα Β5.1.
(Αποδίδοντασ με κόμικσ τα οικοςυςτιματα).
1θ ϊρα:
Επεξεργαςία του κειμζνου του βιβλίου
2θ ϊρα:
Επεξεργαςία ςτθν τάξθ από το τετράδιο
εργαςιϊν των κειμζνων με τίτλο: «Ερωτιςεισ
που ηθτοφν απάντθςθ».
3θ ϊρα:
Παρουςίαςθ εργαςιϊν των μακθτϊν που
ζχουν απαντιςει ςτα κείμενα με τίτλο: «Δικιά
ςου εργαςία».
2

Γ1.1. Ο πλθκυςμόσ τθσ Γθσ
Γ1.2. Θ κατανομι των
ΕΝΟΣΘΣΑ Γ
ανκρϊπων ςτθ Γθ
Ανκρωπογενζσ
Γ1.3. Παιχνίδια με τισ
περιβάλλον
θλικιακζσ πυραμίδεσ…
Γ1.4. Οι μεγάλεσ πόλεισ του

1
1
1
36

πλανιτθ
Γ.1.5. Που είναι χτιςμζνεσ οι
μεγάλεσ πόλεισ του πλανιτθ

ΕΝΟΣΘΣΑ Δ
«Ιπειροι …
τιγμιότυπα»

Γ1.6. τόςο διαφορετικοί,
τόςο ίδιοι
Γ2.1. Φυςικοί πόροι
Γ2.2. Ανκρϊπινοι πόροι
Γ2.3. Προβλιματα που
ηθτοφν απαντιςεισ
Δ.1. Αφρικι-Φυςικό
Περιβάλλον … και άνκρωποι
Δ.2. Αςία-Φυςικό
Περιβάλλον … και άνκρωποι
Δ.3. Βόρεια και Κεντρικι
Αμερικι-Φυςικό
Περιβάλλον … και άνκρωποι
Δ.4. Νότια Αμερικι-Φυςικό
Περιβάλλον … και άνκρωποι
Δ.5. Ωκεανία-Φυςικό
Περιβάλλον … και άνκρωποι
Δ.6. Ανταρκτικι
Δ.7. Ευρϊπθ
Δεν κα διδαχκεί

Να διατεκοφν τρεισ (3) διδακτικζσ ϊρεσ
1θ ϊρα: ςελ. 104 (δεσ το μοντζλο μιασ πόλθσ)
2θ ϊρα: ςελ.102-103 (κζςεισ πόλεων)
3θ ϊρα: Προβλιματα ςτισ μεγάλεσ πόλεισ.
1
2
1
2
* *βλ. παρατιρθςθ ςτο τζλοσ του
πίνακα

2
2
2
2
2
1
ΟΧΛ
48 ϊρεσ

Σφνολο

**Ραρατιρθςθ:
Θ Ενότθτα Δ’: «Ιπειροι… τιγμιότυπα» προτείνεται να διδαχκεί ςε μορφι project. Οι μακθτζσ κάκε τάξθσ μποροφν να χωριςτοφν ςε ομάδεσ που να αντιςτοιχοφν
μία ςε κάκε ιπειρο.
Ενδεικτικό ςενάριο φυςικοφ περιβάλλοντοσ: με τθ ματιά ενόσ εξερευνθτι μια ομάδα μακθτϊν ερευνά το φυςικό περιβάλλον τθσ Ν. Αμερικισ ξεκινϊντασ από τισ
Άνδεισ ςυνεχίηοντασ ςτον Αμαηόνιο και φτάνοντασ μζχρι τθ Γθ του Πυρόσ.
Ενδεικτικό ςενάριο ανκρωπογεωγραφίασ: με τθν οπτικι γωνία ενόσ πρακτορείου ταξιδιϊν μια ομάδα μακθτϊν κα πρζπει να φτιάξει από τισ διαφθμιςτικζσ αφίςεσ
μζχρι το κόςτοσ και το πρόγραμμα επιςκζψεων ςε πόλεισ τθσ Ν. Αμερικισ.
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Ανάλογα ςενάρια κα μποροφςαν να γίνουν και για τισ υπόλοιπεσ θπείρουσ (βαςικά για τθν Αφρικι, Αςία, Βόρεια και Κεντρικι Αμερικι, Νότια Αμερικι και Ωκεανία
μιασ και θ Ανταρκτικι δεν ενδείκνυται για τζτοιου είδουσ ςενάρια και θ Ευρϊπθ κα διδαχκεί αναλυτικά ςτθν επόμενθ τάξθ).
Θ ςυγκρότθςθ των ομάδων των μακθτϊν και θ εκπόνθςθ των projects κεωρείται ςκόπιμο να γίνουν πολφ πριν από τθν ζναρξθ διδαςκαλίασ τθσ Ενότθτασ Δ’, ζτςι
ϊςτε όταν φκάςουν ς’ αυτι οι μακθτζσ να είναι ζτοιμοι να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ τουσ
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Γεωλογία - Γεωγραφία Βϋ Τάξθσ Θμερθςίου Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ
Δεν κα διδαχκοφν τα μακιματα:
ΜΑΚ.6. Θ Γεωλογικι ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ και θ ορογζνεςθ
ΜΑΚ.7. Θ διαμόρφωςθ του ανάγλυφου ςτθν Ευρϊπθ
ΜΑΚ.8. Θ γεωλογικι ιςτορία τθσ Ελλάδασ, επειδι ζχουν πολλοφσ και δφςκολουσ όρουσ.
ΜΑΚ.11. Οι φυςιογραφικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ
Δε κα διδαχκεί γιατί επικαλφπτεται από άλλα κεφάλαια. υγκεκριμζνα καλφπτεται από τα επόμενα
μακιματα που αναφζρονται αναλυτικά ςτα όρθ, τισ πεδιάδεσ και τισ ςυνκικεσ ηωισ των Ευρωπαίων ςε
αυτά τα περιβάλλοντα.
ΜΑΚ.13. Βαλτικι και Βόρεια κάλαςςα: Δφο κάλαςςεσ του Ευρωπαϊκοφ Βορρά
Δεν κα διδαχκεί ϊςτε να διατεκεί θ ϊρα ςτθ διδαςκαλία τθσ Κάλαςςασ τθσ Μεςογείου, που είναι
μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ για μια μεςογειακι χϊρα ςαν τθν Ελλάδα.
ΜΑΚ.18. Τα βουνά και οι πεδιάδεσ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν οι εργαςίεσ 2 και 4 ςτο ΜΑΚ.
16 (Σα βουνά και οι πεδιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ.20. Το κλίμα τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν οι εργαςίεσ 3 και 4 ςτο ΜΑΚ.
19 (Σο κλίμα τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ.23. Τα ποτάμια και οι λίμνεσ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκεί θ εργαςία 2 ςτο ΜΑΚ. 21 (Σα
ποτάμια και οι λίμνεσ τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ.28. Θ διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί γιατί όλθ θ Ελλάδα ςαν κζμα ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ.
ΜΑΚ.31. Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν οι εργαςίεσ 1 και 2 ςτο ΜΑΚ.
29 (Ο πλθκυςμόσ τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ. 34. Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν τα κφρια ςθμεία του κειμζνου
«Μελετϊ ςτο ςπίτι» ςτο ΚΕΦ. 33 (Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ.40. Ο πρωτογενισ τομζασ ςτθν Ελλάδα
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν τα ερωτιματα α, γ και η τθσ
εργαςίασ 1 ςτο ΜΑΚ. 39 (Θ κτθνοτροφία, θ αλιεία και οι υδατοκαλλιζργειεσ ςτθν Ευρϊπθ).
ΜΑΚ.44. Ο δευτερογενισ τομζασ ςτθν Ελλάδα
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν από τθν εργαςία 1β τα
ερωτιματα πρϊτο, δεφτερο και τζταρτο ςτο ΜΑΚ. 43: (Θ εξόρυξθ και οι καταςκευζσ ςτθν Ευρϊπθ).
ΜΑΚ.45-48. Δεν κα διδαχκοφν.
39

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΩΩΝ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ

ΕΝΟΤΘΤΕΣ
ΕΝΟΣΘΣΑ 1θ

ΧΑΡΣΕ

ΕΝΟΣΘΣΑ 2θ
ΣΟ ΦΤΛΚΟ
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ
ΣΘ ΕΤΡΩΠΘ

ΥΛΘ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ – ΓΕΩΓΑΦΛΑΣ Βϋ ΘΜΕΘΣΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΛΑ
ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΜΑΚ.1. Οι ζννοιεσ «Γεωγραφικι»
και «ςχετικι» κζςθ
ΜΑΚ.2. Θ ςθμαςία τθσ ςχετικισ
κζςθσ για τουσ ανκρϊπουσ
ΜΑΚ.3. Μελετϊντασ με χάρτεσ τθ
κζςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτον κόςμο.
ΜΑΚ.4. Μελετϊντασ με χάρτεσ το
φυςικό περιβάλλον τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.5. Μελετϊντασ με χάρτεσ
τουσ κατοίκουσ τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.6. Θ Γεωλογικι ιςτορία τθσ
Ευρϊπθσ και θ ορογζνεςθ
ΜΑΚ.7. Θ διαμόρφωςθ του
ανάγλυφου ςτθν Ευρϊπθ
ΜΑΚ.8. Θ γεωλογικι ιςτορία τθσ
Ελλάδασ
ΜΑΚ.9. ειςμικι και θφαιςτειακι
δράςθ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν
Ελλάδα
ΜΑΚ.10. Θ επίδραςθ των ςειςμϊν
και των θφαιςτείων ςτθ ηωι μασ
ΜΑΚ.11. Οι φυςιογραφικζσ
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.12. Οι κάλαςςεσ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.13. Βαλτικι και Βόρεια
κάλαςςα: Δφο κάλαςςεσ του
Ευρωπαϊκοφ Βορρά
ΜΑΚ.14. Θ Μεςόγειοσ Κάλαςςα
ΜΑΚ.15. Οι άνκρωποι ςτθ
Μεςόγειο
ΜΑΚ.16. Σα βουνά και οι
πεδιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝ
ΕΣ ΩΕΣ
1
1
1
1
1

Σα μακιματα 6, 7 και 8 δεν
κα διδαχκοφν επειδι ζχουν
πολλοφσ και δφςκολουσ
όρουσ

ΟΧΛ
ΟΧΛ
ΟΧΛ
2

2
Δε κα διδαχκεί γιατί
επικαλφπτεται από άλλα
κεφάλαια.

ΟΧΛ

2
Δεν κα διδαχκεί για να
διατεκεί θ ϊρα ςτθ
διδαςκαλία τθσ Κάλαςςασ
τθσ Μεςογείου

ΟΧΛ

2
2
Να ενςωματωκοφν οι
εργαςίεσ 2 και 4 από το
Μάκθμα 18

ΜΑΚ.17. Σα βουνά και οι
πεδιάδεσ ςτθ ηωι των Ευρωπαίων
ΜΑΚ.18. Σα βουνά και οι
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
πεδιάδεσ τθσ Ελλάδασ
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
ΜΑΚ.19. Σο κλίμα τθσ Ευρϊπθσ
Να ενςωματωκοφν οι
εργαςίεσ 3 και 4 από το
Μάκθμα 20
ΜΑΚ.20. Σο κλίμα τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
ΜΑΚ.21. Σα ποτάμια και οι λίμνεσ Να ενςωματωκεί θ εργαςία 2
τθσ Ευρϊπθσ
από το Μάκθμα 23

2

2
ΟΧΛ
2

ΟΧΛ
2
40

ΜΑΚ.22. Σα ποτάμια και οι λίμνεσ
ςτθ ηωι των Ευρωπαίων
ΜΑΚ.23.Σα ποτάμια και οι λίμνεσ
τθσ Ελλάδασ
ΜΑΚ.24. Θ βλάςτθςθ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.25. Θ πολιτικι διαίρεςθ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.26. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
ΜΑΚ.27. Θ ςθμαςία τθσ
Θ
ΕΝΟΣΘΣΑ 3
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Οι κάτοικοι τθσ ΜΑΚ.28. Θ διοικθτικι διαίρεςθ
Ευρϊπθσ
τθσ Ελλάδασ
ΜΑΚ.29. Ο πλθκυςμόσ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.30. Σα χαρακτθριςτικά του
πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.31.Ο πλθκυςμόσ τθσ
Ελλάδασ
ΜΑΚ.32. Σα πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά των Ευρωπαίων
ΜΑΚ.33. Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.34. Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ
Ελλάδασ
ΜΑΚ.35. Οι Βαλκανικζσ χϊρεσ
ΜΑΚ.36. Οι γείτονζσ μασ ςτα
Βαλκάνια
ΜΑΚ.37. Οι τομείσ παραγωγισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Οικονομίασ
ΜΑΚ.38. Θ γεωργία και θ
δαςοκομία ςτθν Ευρϊπθ
ΕΝΟΣΘΣΑ 4θ
ΜΑΚ.39. Θ κτθνοτροφία, θ αλιεία
Οι οικονομικζσ και οι υδατοκαλλιζργειεσ ςτθν
δραςτθριότθτεσ Ευρϊπθ
των Ευρωπαίων ΜΑΚ.40. Ο πρωτογενισ τομζασ
ςτθν Ελλάδα
ΜΑΚ.41. Θ βιομθχανία και θ
βιοτεχνία ςτθν Ευρϊπθ

2
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ

ΟΧΛ
2
1
2
1

Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
Να ενςωματωκοφν οι
εργαςίεσ 1 και 2 από το
Μάκθμα 31

ΟΧΛ
2

1
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ

ΟΧΛ
1
1

Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ

ΟΧΛ
1
1
1
2

Να ενςωματωκεί θ εργαςία 1
α, γ και η από το Μάκθμα 40
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
Να ενςωματωκεί θ εργαςία
1β τα ερωτιματα πρϊτο,
δεφτερο και τζταρτο από το
Μάκθμα 44

ΜΑΚ.42. Θ παραγωγι και θ
κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθν
Ευρϊπθ
ΜΑΚ.43. Θ εξόρυξθ και οι
καταςκευζσ ςτθν Ευρϊπθ
ΜΑΚ.44. Ο δευτερογενισ τομζασ Δεν κα διδαχκεί
ςτθν Ελλάδα
ΜΑΚ.45. Σο εμπόριο ςτθν Ευρϊπθ Δεν κα διδαχκεί
Δεν κα διδαχκεί
ΜΑΚ.46. Ο τουριςμόσ ςτθν
Ευρϊπθ

2

ΟΧΛ
2

2

1

ΟΧΛ
ΟΧΛ
ΟΧΛ
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ΜΑΚ. 47. Οι μεταφορζσ, οι
επικοινωνίεσ και οι άλλεσ
υπθρεςίεσ ςτθν Ευρϊπθ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

ΜΑΚ.48. Ο τριτογενισ τομζασ
ςτθν Ελλάδα

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Σφνολο

45 ϊρεσ

Γεωλογία- Γεωγραφία Βϋ Τάξθσ Εςπερινοφ Γυμναςίου
Διδακτζα φλθ – Διαχείριςθ Διδακτζασ φλθσ (1 ϊρα εβδομαδιαίωσ)
Δεν κα διδαχκοφν τα μακιματα :
ΜΑΚ.6. Θ Γεωλογικι ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ και θ ορογζνεςθ
ΜΑΚ.7. Θ διαμόρφωςθ του ανάγλυφου ςτθν Ευρϊπθ
ΜΑΚ.8. Θ γεωλογικι ιςτορία τθσ Ελλάδασ, επειδι ζχουν πολλοφσ και δφςκολουσ όρουσ.
ΜΑΚ.11. Οι φυςιογραφικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ
Δε κα διδαχκεί γιατί επικαλφπτεται από άλλα κεφάλαια. υγκεκριμζνα καλφπτεται από τα επόμενα
μακιματα που αναφζρονται αναλυτικά ςτα όρθ, τισ πεδιάδεσ και τισ ςυνκικεσ ηωισ των Ευρωπαίων ςε
αυτά τα περιβάλλοντα.
ΜΑΚ.13. Βαλτικι και Βόρεια κάλαςςα: Δφο κάλαςςεσ του Ευρωπαϊκοφ Βορρά
Δεν κα διδαχκεί ϊςτε να διατεκεί θ ϊρα ςτθ διδαςκαλία τθσ Κάλαςςασ τθσ Μεςογείου, που είναι
μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ για μια μεςογειακι χϊρα ςαν τθν Ελλάδα.
ΜΑΚ.18. Τα βουνά και οι πεδιάδεσ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν οι εργαςίεσ 2 και 4 ςτο ΜΑΚ.
16 (Σα βουνά και οι πεδιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ.20. Το κλίμα τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκοφν οι εργαςίεσ 3 και 4 ςτο ΜΑΚ.
19 (Σο κλίμα τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ.23. Τα ποτάμια και οι λίμνεσ τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ. Να ενςωματωκεί θ εργαςία 2 ςτο ΜΑΚ. 21 (Σα
ποτάμια και οι λίμνεσ τθσ Ευρϊπθσ).
ΜΑΚ. 28-48: Δεν κα διδαχκοφν
ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΩΩΝ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ

ΕΝΟΤΘΤΕΣ
ΕΝΟΣΘΣΑ 1θ

ΥΛΘ ΓΕΩΛΟΓΛΑΣ – ΓΕΩΓΑΦΛΑΣ ΒϋΕΣΡΕΛΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΛΑ
ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
ΜΑΚ.1. Οι ζννοιεσ «Γεωγραφικι»
και «ςχετικι» κζςθ
ΜΑΚ.2. Θ ςθμαςία τθσ ςχετικισ
κζςθσ για τουσ ανκρϊπουσ

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝ
ΕΣ ΩΕΣ
1
1
42

ΧΑΡΣΕ

ΕΝΟΣΘΣΑ 2θ
ΣΟ ΦΤΛΚΟ
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ
ΣΘ ΕΤΡΩΠΘ

ΜΑΚ.3. Μελετϊντασ με χάρτεσ τθ
κζςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτον κόςμο.
ΜΑΚ.4. Μελετϊντασ με χάρτεσ το
φυςικό περιβάλλον τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.5. Μελετϊντασ με χάρτεσ
τουσ κατοίκουσ τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.6. Θ Γεωλογικι ιςτορία τθσ
Ευρϊπθσ και θ ορογζνεςθ
ΜΑΚ.7. Θ διαμόρφωςθ του
ανάγλυφου ςτθν Ευρϊπθ
ΜΑΚ.8. Θ γεωλογικι ιςτορία τθσ
Ελλάδασ
ΜΑΚ.9. ειςμικι και θφαιςτειακι
δράςθ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν
Ελλάδα
ΜΑΚ.10. Θ επίδραςθ των ςειςμϊν
και των θφαιςτείων ςτθ ηωι μασ
ΜΑΚ.11. Οι φυςιογραφικζσ
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.12. Οι κάλαςςεσ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.13. Βαλτικι και Βόρεια
κάλαςςα: Δφο κάλαςςεσ του
Ευρωπαϊκοφ Βορρά
ΜΑΚ.14. Θ Μεςόγειοσ Κάλαςςα
ΜΑΚ.15. Οι άνκρωποι ςτθ
Μεςόγειο
ΜΑΚ.16. Σα βουνά και οι
πεδιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ

ΕΝΟΣΘΣΑ 3Θ

1
1
1
Σα μακιματα 6, 7 και 8 δεν
κα διδαχκοφν επειδι ζχουν
πολλοφσ και δφςκολουσ
όρουσ

ΟΧΛ
ΟΧΛ
ΟΧΛ
1

1
Δε κα διδαχκεί γιατί
επικαλφπτεται από άλλα
κεφάλαια.

ΟΧΛ

1
Δεν κα διδαχκεί για να
διατεκεί θ ϊρα ςτθ
διδαςκαλία τθσ Κάλαςςασ
τθσ Μεςογείου

ΟΧΛ

1
1
Να ενςωματωκοφν οι
εργαςίεσ 2 και 4 από το
Μάκθμα 18

ΜΑΚ.17. Σα βουνά και οι
πεδιάδεσ ςτθ ηωι των Ευρωπαίων
ΜΑΚ.18. Σα βουνά και οι
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
πεδιάδεσ τθσ Ελλάδασ
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
ΜΑΚ.19. Σο κλίμα τθσ Ευρϊπθσ
Να ενςωματωκοφν οι
εργαςίεσ 3 και 4 από το
Μάκθμα 20
ΜΑΚ.20. Σο κλίμα τθσ Ελλάδασ
Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
ΜΑΚ.21. Σα ποτάμια και οι λίμνεσ Να ενςωματωκεί θ εργαςία 2
τθσ Ευρϊπθσ
από το Μάκθμα 23
ΜΑΚ.22. Σα ποτάμια και οι λίμνεσ
ςτθ ηωι των Ευρωπαίων
ΜΑΚ.23.Σα ποτάμια και οι λίμνεσ Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
τθσ Ελλάδασ
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
ΜΑΚ.24. Θ βλάςτθςθ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.25. Θ πολιτικι διαίρεςθ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.26. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
ΜΑΚ.27. Θ ςθμαςία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

2

1
ΟΧΛ
2

ΟΧΛ
2
1
ΟΧΛ
1
1
1
1
43

Οι κάτοικοι τθσ ΜΑΚ.28. Θ διοικθτικι διαίρεςθ
Ευρϊπθσ
τθσ Ελλάδασ
ΜΑΚ.29. Ο πλθκυςμόσ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.30. Σα χαρακτθριςτικά του
πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.31.Ο πλθκυςμόσ τθσ
Ελλάδασ
ΜΑΚ.32. Σα πολιτιςμικά
χαρακτθριςτικά των Ευρωπαίων
ΜΑΚ.33. Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ
Ευρϊπθσ
ΜΑΚ.34. Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ
Ελλάδασ
ΜΑΚ.35. Οι Βαλκανικζσ χϊρεσ
ΜΑΚ.36. Οι γείτονζσ μασ ςτα
Βαλκάνια
θ
ΕΝΟΣΘΣΑ 4
Οι οικονομικζσ
δραςτθριότθτε
σ
των
Ευρωπαίων

Δεν κα διδαχκεί επειδι ζχει
διδαχκεί ςτθν Εϋ Δθμοτικοφ
Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί
Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ
ΟΧΛ

Δεν κα διδαχκεί

ΟΧΛ

Σφνολο

ΟΧΛ

22 ϊρεσ

Οι διδάζκονηες να ενημερωθούν ενσπόγραθα.

Η ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΚΙΑΟΤ- ΔΗΜΑΚΟΤ

Εζωη. Διανομή
Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα
Γ/νζη ποςδών, Ππογπ/ηων & Οπγάνωζηρ Γ.Δ., Σμ. Α΄
Αςη. Γ/νζη Παιδείαρ, Ομογ., Γιαπολ. Δκπ/ζηρ, Ξένων και Μειον. σολείων
Γιεύθςνζη Θπηζκεςηικήρ Δκπ/ζηρ
Γ/νζη Διδικήρ Αγωγήρ και Δκπ/ζηρ
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