
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία Φςζικήρ, Υημείαρ και Βιολογίαρ ηηρ Α΄ ηάξηρ ΓΔ.Λ. και 

ηηρ Α΄ και Β΄ Δζπεπινού ΓΔ.Λ. για ηο ζσ. έηορ 2012-2013 

 

  αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο 
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ινθιεξώλεη ζηελ πξώηε ηάμε ηνπ ιπθείνπ ηνλ θύθιν ηεο γεληθήο θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθ-

παίδεπζε γηα όια ηα παηδηά. 

Δπεηδή ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνέξρεηαη από πξνζαξκνγή ήδε ππάξρνληνο πιηθνύ, ζηνλ παξόληα 

‘Οδεγό δηαρείξηζεο’ επηρεηξείηαη αθ’ ελόο λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνύλ νη ελόηεηεο νη νπνίεο ζα απνηε-
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ιέζνπλ ηε ζρνιηθή ύιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη λα δηεπθξηληζζνύλ νξηζκέλα ελλνηνινγηθά 

δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε πξνζαξκνγή θεηκέλσλ ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ζηελ πξαγκαηη-

θόηεηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο θαη, αθ’ εηέξνπ, λα δηεπθξηληζζνύλ δεηήκαηα ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπ-

ηηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εθπόλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνηείλνληαη, ηέινο, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ρεηξηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε δηδαζθαιία. 

ε θακηά πεξίπησζε, πάλησο, ν παξώλ ‘Οδεγόο δηαρείξηζεο’ δελ απνηειεί πιήξε Οδεγό Δθπαηδεπηη-

θνύ.    

 

Γιασείπιζη ηηρ διδακηέαρ ύληρ 

Σα ηκήκαηα θεηκέλνπ ηνπ βηβιίνπ καζεηή πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

πνπδώλ θαη ηα νπνία δελ πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο είλαη ηα εμήο: 

ηελ Δλόηεηα ‘Μεραληθή’ (‘Γπλακηθή ζην επίπεδν’) δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα θαη δελ 

απνηεινύλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο νη ππνελόηεηεο:  

‘Ζ ζύλζεζε πνιιώλ νκνεπίπεδσλ δπλάκεσλ’,  

‘Ζ ηζνξξνπία νκνεπίπεδσλ δπλάκεσλ’,  

‘Οξηδόληηα βνιή’,  

‘Ο δεύηεξνο λόκνο ηνπ Νεύησλα ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή θαη ζε αιγεβξηθή κνξθή’,  

‘Οκαιή θπθιηθή θίλεζε’,  

‘Κεληξνκόινο δύλακε’ θαη  

‘Μεξηθέο πεξηπηώζεηο θεληξνκόινπ δύλακεο’. 

ηελ ελόηεηα ‘Δλέξγεηα’ (‘Γηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο’) δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακ-

κα θαη δελ απνηεινύλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο νη ππνελόηεηεο:  

‘πληεξεηηθέο (ή δηαηεξεηηθέο) δπλάκεηο’,  

‘Ζ δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηελ νξηδόληηα βνιή’,  

‘Ζ ηξηβή θαη ε κεραληθή ελέξγεηα’. 

 

Ζ ηξίηε ελόηεηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηεύεηαη δεηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηε ζεκαηηθή 

ελόηεηα ηνπ Ζιεθηξηζκνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ δπλακηθνύ ειεθηξηζκνύ (λόκνο ηνπ Ohm, λόκνο 

ηνπ Joule θιπ). Γηα ην πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε εμήο δηεπθξίλη-

ζε: ζην παιαηό βηβιίν καζεηή γίλεηαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ‘δπλακηθό’ ε νπνία όκσο έρεη εηζαρζεί ζε 

πξνεγνύκελε ελόηεηα πνπ αθνξά ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό. Δπεηδή ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα δελ εη-

ζάγεηαη ε έλλνηα απηή, εμ αηηίαο ηνπ όηη δελ πξαγκαηεύνληαη δεηήκαηα ειεθηξηθνύ πεδίνπ, νη εθπαη-

δεπηηθνί έρνπλ δύν ιύζεηο γηα λα ρεηξηζζνύλ ηελ έλλνηα. Δίηε ηελ εηζάγνπλ κε δηθέο ηνπο ζεκεηώζεηο 

(δελ πξνηείλεηαη), είηε εηζάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ έλλνηα ‘ηάζε’ ε νπνία άιισζηε είλαη ε θα-



 3 

ηάιιειε ιεηηνπξγηθή έλλνηα γηα ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ελλνηνινγηθά πιαίζηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεη-

ηνπξγία ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (πξνηείλεηαη). Ζ πξνηεηλόκελε εδώ ιύζε απαηηεί από ηνπο εθπαη-

δεπηηθνύο λα απινπνηήζνπλ θαη λα αλαδηαηππώζνπλ όζα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ αλαθέξνληαη ζην δπλα-

κηθό, ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηελ έλλνηα ‘ηάζε’. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θαιόλ είλαη λα απνθεύγεηαη ε 

καζεκαηηθή επεμεξγαζία εμηζώζεσλ όπνπ ππεηζέξρεηαη ε έλλνηα ηεο ηάζεο σο δηαθνξά δπλακηθνύ. 

Δπίζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα θαη δελ απνηεινύλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο νη ππνελό-

ηεηεο:  

‘Παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε αληίζηαζε ελόο αληηζηάηε’,  

‘Ρπζκηζηηθή (κεηαβιεηή) αληίζηαζε’, 

 ‘Απνδέθηεο’ θαη ‘Γίνδνο’. 

Οη εξσηήζεηο, αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο παξα-

πάλσ ελόηεηεο δελ απνηεινύλ θαη απηέο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 

‘Γπλακηθή ζην επίπεδν’, δελ ζα πξέπεη λ’ απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ καζεηώλ νη εξσηήζεηο 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39,40, 41, 42, 

51 θαη 52, νη αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 θαη νη εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο ‘Μειέηε ηεο νξηδόληηαο βνιήο’, ‘Πξνζεγγηζηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεύζεξεο 

πηώζεο ζε θεθιηκέλν επίπεδν’, ‘Μειέηε ηνπ λόκνπ ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο’ θαη ‘Σξηβή νιίζζεζεο 

ζε θεθιηκέλν επίπεδν’. 

 

ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γεδνκέλνπ όηη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θπζηθήο ηεο Α΄ Λπθείνπ απεπζύλεηαη ζην γεληθό πιεζπζκό 

θαη όρη ζε εθείλνπο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζα θαηεπζπλζνύλ πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ην πξνηεη-

λόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ηξεηο θαηεπζύλζεηο νη νπνίεο ελη-

ζρύνπλ ηελ αληίιεςε ‘θπζηθή γηα όινπο’. Οη θαηεπζύλζεηο απηέο είλαη νη εμήο:  

 

Α. Ζ έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο λα δνζεί ζηελ επεμεξγαζία 

βαζηθώλ ελλνηνινγηθώλ πιαηζίσλ θαη ελλνηώλ-θιεηδηώλ ηεο θπζηθήο όπσο είλαη ε λεπησληθή δύλακε 

θαη νη λόκνη ηνπ Νεύησλα ή ε ελέξγεηα θαη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. πγρξόλσο θαιό είλαη 

λα κε ζπαηαιηέηαη δπζαλάινγα κεγάιν κέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ ζηελ επεμεξγαζία ελλνηώλ πνπ 

απνθιίλνπλ από ην βαζηθό ελλνηνινγηθό ππξήλα θάζε πιαηζίνπ, όπσο π.ρ. νη θηλεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

νη ζρέζεηο ηνπο. Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα δηαθξίλεη ηξεηο κεγάιεο ζεκαηηθέο - ελλνηνινγηθέο ελόηε-

ηεο: ηε ‘Μεραληθή’, ηελ ‘Δλέξγεηα’ θαη ηνλ ‘Ζιεθηξηζκό’. 
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ηελ ελόηεηα ‘Μεραληθή’ ε έκθαζε κπνξεί λα δνζεί ζηε ‘Γπλακηθή’ ε νπνία ζα πιαηζησζεί από ηελ 

ελόηεηα: ‘Δπζύγξακκε θίλεζε’. 

ηελ ελόηεηα ‘Δλέξγεηα’, αλαβαζκίδεηαη ν ξόινο ηεο ελόηεηαο ‘Γηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο’ πνπ ζπλή-

ζσο δελ δηδάζθνληαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παιαηνύ πξνγξάκκαηνο. Αληηζέησο, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 

αλαδείμεη ην ζεκαληηθό ξόιν ηεο έλλνηαο ‘ελέξγεηα’ όρη κόλν σο παξάγσγεο έλλνηαο (κέζσ ηεο έλ-

λνηαο ηνπ έξγνπ) αιιά θαη σο απηόλνκεο έλλνηαο ζηα πιαίζηα ηεο καθξνζθνπηθήο ζεξκνδπλακηθήο. 

Σν λόεκα ηεο έλλνηαο ‘ελέξγεηα’ ζηε ζεξκνδπλακηθή είλαη ζαθώο πινπζηόηεξν από ην λόεκα ηεο έλ-

λνηαο ζηε κεραληθή αθνύ ζπλδέεηαη κε ζύγρξνλα θνηλσληθά θαη ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα. 

ηελ ελόηεηα ‘Ζιεθηξηζκόο’, δηαθξίλνληαη δύν ηζνδύλακα ελλνηνινγηθά πιαίζηα, ην ‘ειεθηξνδπλα-

κηθό’ (λόκνο ηνπ Ohm) θαη ην ‘ελεξγεηαθό’ (λόκνο ηνπ Joule) θαη πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε 

δηάθξηζε απηή ώζηε λα αλαδεηρζνύλ ηα δπλαηά ζεκεία θαζελόο (γηα ην ‘ειεθηξνδπλακηθό’ πιαίζην ε 

εμεγεηηθή ηνπ δηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηξήζεσλ ζε απιά 

ειεθηξηθά θπθιώκαηα θαη γηα ην ‘ελεξγεηαθό’ πιαίζην ή ζπζρέηηζή ηνπ κε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξη-

λόηεηαο όπσο ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θιπ). 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο ελλνηνινγηθήο ζπληζηώζαο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, πξνηείλεηαη ε ιεινγη-

ζκέλε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνύ ινγηζκνύ θαη ησλ καζεκαηηθώλ εξγαιείσλ, αθξηβώο δηόηη ην αλαιπ-

ηηθό πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε έλα γεληθό πιεζπζκό καζεηώλ. Δηδηθόηεξα, όπνπ εθηηκάηαη όηη ην 

επίπεδν ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο κεγάινπ αξηζκνύ καζεηώλ δελ είλαη αξθνύλησο αλεπηπγκέλν, 

πξνηείλεηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη απινπνίεζε θαη ζπζηεκαηηθή επεμήγεζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνύκελνπ καζεκαηηθνύ θνξκαιηζκνύ. 

 

Β. Να αλαδεηρζεί ε κεζνδνινγηθή δηάζηαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο κέζσ, θπξίσο, ηεο έκθαζεο 

πνπ ζα δνζεί ζηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θαη ζηηο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ. Απ-

ηό ζεκαίλεη όηη νη ζεκαηηθέο – ελλνηνινγηθέο ελόηεηεο είλαη δπλαηόλ λα ζπλνδεύνληαη από εξγαζηε-

ξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε πξαγκαηηθά όξγαλα θαη ζπζθεπέο ή/θαη από πξνζνκνηώζεηο εξγαζηεξηα-

θώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Ζ/Τ. Μέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ κπνξεί λα αθηεξώλεηαη ζηε εθαξκνγή 

θαη ηε ζπδήηεζε επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ ελόηεηα ‘Μεραλη-

θή’, πξνηείλεηαη κε αθνξκή πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά κε ηε κειέηε ηεο επζύγξακκεο θί-

λεζεο λα ζπδεηεζνύλ θαη κειεηεζνύλ ζέκαηα όπσο ε αλαγλώξηζε θαη ν έιεγρνο κεηαβιεηώλ θαη ε 

ρξήζε ησλ εκπεηξηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ αλάδεημε επηζηεκνληθώλ ζπκπεξαζκάησλ. Γελ είλαη πξνθα-

λέο όηη νη καζεηέο ηεο Α’ ιπθείνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ε επηζηεκνλη-

θή γλώζε νύηε όηη γλσξίδνπλ ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ γισζζηθώλ κέζσλ έθθξαζεο. Γη απηό είλαη 

απαξαίηεηε ε ξεηή δηδαζθαιία κεζνδνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θπζηθήο. Δηδηθά γηα ηελ ελόηεηα ‘Με-

ραληθή’ είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνζνκνηώζεηο πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ παξά 
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δξαζηεξηόηεηεο κε εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό ιόγσ δπζθνιηώλ ζην ρεηξηζκό ζπζθεπώλ θαη ρξνλνβό-

ξσλ δηαδηθαζηώλ. Αληηζέησο, ε ελόηεηα ‘Ζιεθηξηζκόο’ δίλεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ ησλ εξγαζηεξηα-

θώλ αζθήζεσλ ηεο ειεθηξνδπλακηθήο ή ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο κε ζρεηηθή επθνιία εξγαζηεξηαθό πιηθό θαη λα ζπδεηεζνύλ ηερληθά 

ζέκαηα όπσο ν ζρεδηαζκόο πξσηνθόιισλ κεηξήζεσλ, ηα ζθάικαηα κεηξήζεσλ, ν κεηαζρεκαηηζκόο 

αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ζε γξαθήκαηα θαη ε εξκελεία γξαθεκάησλ. Σέινο, ζηελ ελόηεηα ‘Δλέξγεη-

α’, παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο γλώζεο (βι. παξαθάησ). 

Γηα παξάδεηγκα, ε πεηξακαηηθή δξαζηεξηόηεηα ‘Μεηαηξνπή έξγνπ ζε ζεξκόηεηα’ ζα κπνξνύζε λα 

ζπλδπαζηεί κε ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο, δειαδή κε ην πξόηππν πείξακα ηνπ Joule.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεζνδνινγηθή ζπληζηώζα ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο κπν-

ξνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ πξαθηηθέο θαη λνεηηθέο δεμηόηεηεο, ρξήζηκεο όρη κόλν ζηε κειινληηθή αθα-

δεκατθή εμέιημε ηνπ καζεηή, αιιά θαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ σο επηζηεκνληθά ελεκεξσκέλνπ 

πνιίηε. 

 

Γ. Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα θπζηθήο ηεο Α΄ Λπθείνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαβαζκηζζεί ε 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, δειαδή, ε δηάζηαζε εθείλε πνπ ζπλδέεη ην πεξηε-

ρόκελν ηεο θπζηθήο κε ηελ ηζηνξία ηεο θπζηθήο, ηελ ηερλνινγηθή πξόνδν, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

θαζώο θαη κε δηάθνξα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Καηάιιεια ζέκαηα γηα ηελ αλάδεημε απηήο 

ηεο δηάζηαζεο βξίζθνληαη κέζα ζε δηάθνξα έλζεηα (π.ρ., ‘Σα ξνιόγηα’, ‘Οη δώλεο αζθαιείαο θαη νη 

αεξόζαθνη’, ‘Ση είλαη ε ελέξγεηα’, ‘Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζπηηηνύ – Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο’) ηα ν-

πνία κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ νξγαληθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο.   

Ζ αλάδεημε απηήο ηεο δηάζηαζεο απνηειεί, επίζεο, δίαπιν ζπλεξγαζίαο κε άιια καζήκαηα θαη έλα 

πξώην βήκα πξνο ηε ζπγθξόηεζε δηαζεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ ή ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπληζηώζαο 

ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο είλαη δηάθνξεο: 

- αηνκηθέο ή νκαδηθέο κηθξέο εξγαζίεο - πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη, πνπ αλαθέξνληαη ζε απ-

ζεληηθά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο ηερλνινγίαο, 

- ε αλάζεζε θαη παξνπζίαζε ζηελ ηάμε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ (project), 

- ε νξγάλσζε ζπδεηήζεσλ ζηε ηάμε 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δκπαιδεςηικό ςλικό ςποζηήπιξηρ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 

Βιβλία Φςζικήρ και Γιδακηικήρ ηηρ Φςζικήρ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/
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Arons, A. (1992). Οδηγόρ Διδαζκαλίαρ ηηρ Φςζικήρ. Δθδόζεηο Σξνραιία (Μηθξ. Α. Βαιαδάθεο). 

Driver, R. θαη ζπλεξγ. (1998). Οικοδομώνηαρ ηιρ έννοιερ ηων θςζικών επιζηημών. Δθδόζεηο Σππσζή-

ησ. 

Hewitt, P. (2004). Οι έννοιερ ηηρ Φςζικήρ. Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο. 

Εεζηκόπνπινο, Γ., Καθεληδόπνπινο, Κ., Μνπηδνύξε - Μαλνύζνπ, Δ. & Παπαζηακαηίνπ, Ν. (2002). 

Θέμαηα Διδακηικήρ για ηα μαθήμαηα ηων θςζικών επιζηημών. Δθδόζεηο Παηάθε. 

Κόθθνηαο, Π., Καξαπαλαγηώηεο, Β. Αξλανπηάθεο, Η., Καξαλίθαο, Η.  & Κνπξέιεο, Η. (1988). Πειπά-

μαηα Φςζικήρ. Αξιοποίηζη ηος πειπάμαηορ ζηη διδακηική ππάξη. Δθδόζεηο Γξεγόξε. 

Knight,R. (2006). Πένηε εύκολα μαθήμαηα: ζηπαηηγικέρ για ηην επιηςσή διδαζκαλία ηηρ Φςζικήρ. Δθ-

δόζεηο Γίαπινο. 

Lemeignan, G. &Weil-Barais, A. (1997). Η οικοδόμηζη ηων εννοιών ζηη Φςζική: η διδαζκαλία ηηρ 

Μησανικήρ. Δθδόζεηο Σππσζήησ. Γικηςακοί ηόποι 

Τπάξρεη κεγάινο αξηζκόο ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδα-

ζθαιία ηεο Φπζηθήο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά νξηζκέλνπο: 

http://www.eef.gr/(Γηθηπαθόο ηόπνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ) 

http://ekfe.reth.sch.gr (Γηθηπαθόο ηόπνο ΔΚΦΔ Ρεζύκλνπ. Σα πεξηζζόηεξα ΔΚΦΔ δηαζέηνπλ δηθηπα-

θνύο ηόπνπο κε δηδαθηηθό πιηθό) 

http://atlaswikigr.wetpaint.com/ (Γηθηπαθόο ηόπνο ηύπνπ wiki νκάδαο εξεπλεηώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλ/κίνπ Θεζ/λίθεο) 

http://ylikonet.gr (Γηθηπαθόο ηόπνο–blog νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ θπζηθώλ επηζηεκώλ) 

 

ΦΤΙΚΗ 

Α΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ (4 ώπερ) 

• Γηεζλέο ζύζηεκα κνλάδσλ 

• Μήθνο, κάδα, ρξόλνο 

MHXANIKH 

ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΗ ( 12 ώπερ) 

• Σαρύηεηα ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε 

• Δπηηάρπλζε ζηελ επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε 

• Οη εμηζώζεηο ηεο επζύγξακκεο νκαιά κεηαβαιιόκελεο θίλεζεο 

 

ΓΤΝΑΜΙΚΗ Δ ΜΙΑ ΓΙΑΣΑΗ  (10 ώπερ) 

• Γύλακε, ζύλζεζε ζπγγξακκηθώλ δπλάκεσλ 

http://www.eef.gr/
http://ekfe.reth.sch.gr/
http://atlaswikigr.wetpaint.com/
http://ylikonet.gr/
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• 1νο λόκνο ηνπ Νεύησλα 

• 2νο λόκνο ηνπ Νεύησλα 

• Βάξνο/Μάδα 

• Διεύζεξε πηώζε 

 

ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (12 ώπερ) 

• 3νο λόκνο ηνπ Νεύησλα 

• Γπλάκεηο από επαθή θαη από απόζηαζε 

• ύλζεζε δπλάκεσλ ζην επίπεδν 

• Αλάιπζε δύλακεο 

• Σξηβή 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (12 ώπερ) 

• Έξγν 

• Κηλεηηθή Δλέξγεηα 

• Έξγν βάξνπο θαη κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

• Γπλακηθή ελέξγεηα 

• Μεραληθή ελέξγεηα 

• Γηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο 

 

Σύνολο ωρών  50 

 

ΦΤΙΚΗ 

Β΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (12 ώπερ) 

• Θεξκνθξαζία θαη ζεξκόκεηξν 

• Θεξκόηεηα θαη ζεξκηδνκεηξία 

• Κηλεηηθή ζεσξία θαη ζεξκόηεηα 

• Δζσηεξηθή ελέξγεηα 

• Μεηαηξνπέο ελέξγεηαο 

• Γηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο 
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• Μεραλέο θαη ελέξγεηα 

• Ηζρύο 

 

ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ 

ΤΝΔΥΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΡΔΤΜΑ (14 ώπερ) 

• Ζιεθηξηθέο πεγέο − ηάζε 

• Ζιεθηξηθό ξεύκα – έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

• Καλόλεο ηνπ Kirchhoff 

• Αληίζηαζε – αληηζηάηεο 

• πλδεζκνινγία αληηζηαηώλ 

• Δλέξγεηα θαη ηζρύο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

 

Σύνολο ωρών  26 

 

ΥΗΜΔΙΑ 

Α΄ ΣΑΞΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

Θα δηδαρζεί ην βηβιίν «Υεκεία» Α' Λπθείνπ, έθδνζε 2012. 

ην βηβιίν γηα ηνλ θαζεγεηή αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

ύλνιν ειάρηζησλ πξνβιεπνκέλσλ δηδαθηηθώλ σξώλ ζαξάληα (40). Από ην αλσηέξσ εθπαηδεπηη-

θό πιηθό πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ  (3 ΩΡΔ) 

Από ην θεθάιαην απηό να διδασθούν μόνο νη ππνελόηεηεο:  

•  «Γνκή ηνπ αηόκνπ» ( ε παξάγξαθνο ηεο ζει.14). 

•  «Αηνκηθόο αξηζκόο - Μαδηθόο αξηζκόο – Ηζόηνπα»  (ζει.14 -15)  

•  «Γηαιύκαηα – πεξηεθηηθόηεηεο δηαιπκάησλ» (ζει. 20-21 ρσξίο αζθήζεηο δηαιπκάησλ)  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΓΔΜΟΙ  (12 ΩΡΔ) 

2.1 « Ζιεθηξνληθή δνκή ησλ αηόκσλ» ΝΑΗ  

2.2 « Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ (Πεξηνδηθόο Πίλαθαο). Υξεζηκόηεηα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα» ΝΑΗ  

2.3  «Γεληθά γηα ην ρεκηθό δεζκό. – Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηό-

κνπ .Δίδε ρεκηθώλ δεζκώλ» ΝΑΗ. Από ηελ ελόηεηα απηή να διδασθούν μόνο νη ππνελόηεηεο: 

•  «Ζιεθηξόληα ζζέλνπο» ( ζει.53 – 54 αξρή) 

•  «Ηνληηθόο ή εηεξνπνιηθόο δεζκόο» ( ζει.54 – 57 ) 

•  «Οκνηνπνιηθόο δεζκόο» ( ζει.58 – 60 ) 
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 Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζνύλ νη ειεθηξνληαθνί ηύπνη θαηά Lewis. 

2.4 « Ζ γιώζζα ηεο Υεκείαο-Αξηζκόο νμείδσζεο-Γξαθή ηύπσλ θαη εηζαγσγή ζηελ νλνκαηνινγία 

ησλ ελώζεσλ» ΝΑΗ 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 

Να πξαγκαηνπνηεζεί  ην Πείξακα «Ππξνρεκηθή αλίρλεπζε κεηάιισλ» 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΗΜΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ (5 ΩΡΔ) 

3.1 «Υεκηθέο αληηδξάζεηο» λα δηδαρζεί κόλν ε ππνελόηεηα « Μεξηθά είδε ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ» 

(ζει. 87- 93 ) ΝΑΗ. 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 

Να πξαγκαηνπνηεζεί  ην Πείξακα «Υεκηθέο αληηδξάζεηο θαη πνηνηηθή αλάιπζε ηόλησλ». 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΥΔΙΟΜΔΣΡΙΑ  (14 ΩΡΔ) 

4.1 «Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνπο ρεκηθνύο ππνινγηζκνύο: ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, ζρεηηθή κνξηαθή κά-

δα , mol , αξηζκόο Avogadro, γξακκνκνξηαθόο όγθνο» ΝΑΗ 

4.2 «Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ» ΝΑΗ 

4.3 «πγθέληξσζε δηαιύκαηνο – αξαίσζε , αλάκεημε δηαιπκάησλ» ΝΑΗ 

4.4 «ηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί» ΝΑΗ. Δθηόο από ηηο ππνελόηεηεο: 

 •  « 1.Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ε νπζία πνπ δίλεηαη ή δεηείηαη δελ είλαη θαζαξή» (ζει. 125-126) ΟΥΗ            

 •  « 2.Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο δίλνληαη νη πνζόηεηεο δύν αληηδξώλησλ νπζηώλ» (ζει. 126-127) ΟΥΗ  

 •  « 3.Αζθήζεηο κε δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο» (ζει. 127-129) ΟΥΗ 

 Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί  ην Πείξακα  «Παξαζθεπή δηαιύκαηνο νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο – αξαίσζε 

δηαιπκάησλ». 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ (6 ΩΡΔ) 

6.1 «Δηζαγσγή ζηελ νξγαληθή ρεκεία» ΝΑΗ 

6.2 «Σαμηλόκεζε νξγαληθώλ ελώζεσλ – νκόινγεο ζεηξέο» ΝΑΗ 

6.3 «Ολνκαηνινγία άθπθισλ νξγαληθώλ ελώζεσλ» ΝΑΗ. 

Πξνηείλεηαη λα κελ απνκλεκνλεπζεί ην πεξηερόκελν ηνπ Πίλαθα 6.3 (ζει. 179) «Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα νκνιόγσλ ζεηξώλ». 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα επηζεκαλζνύλ νη βαζηθνί θαλόλεο νλνκαηνινγίαο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ, 

αιιά λα κε δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νλνκαηνινγία πνιύπινθσλ ελώζεσλ .  

6.4 «Ηζνκέξεηα» ΝΑΗ 

6.5 «Αλάιπζε ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ» ΟΥΗ. 
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ΥΗΜΔΙΑ 

Α΄ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Θα δηδαρζεί ην βηβιίν «Υεκεία» Α' Λπθείνπ, έθδνζε 2012. 

ην βηβιίν γηα ηνλ θαζεγεηή αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

ύλνιν ειάρηζησλ πξνβιεπνκέλσλ δηδαθηηθώλ σξώλ ζαξάληα (20). Από ην αλσηέξσ εθπαηδεπηη-

θό πιηθό πξνηείλεηαη λα δηδαρζνύλ: 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ  (3 ΩΡΔ) 

Από ην θεθάιαην απηό να διδασθούν μόνο νη ππνελόηεηεο:  

•  «Γνκή ηνπ αηόκνπ» ( ε παξάγξαθνο ηεο ζει.14). 

•  «Αηνκηθόο αξηζκόο - Μαδηθόο αξηζκόο – Ηζόηνπα»  (ζει.14 -15)  

•  «Γηαιύκαηα – πεξηεθηηθόηεηεο δηαιπκάησλ» (ζει. 20-21 ρσξίο αζθήζεηο δηαιπκάησλ)  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΓΔΜΟΙ  (12 ΩΡΔ) 

2.1 « Ζιεθηξνληθή δνκή ησλ αηόκσλ» ΝΑΗ  

2.2 « Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ (Πεξηνδηθόο Πίλαθαο). Υξεζηκόηεηα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα» ΝΑΗ  

2.3  «Γεληθά γηα ην ρεκηθό δεζκό. – Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηό-

κνπ .Δίδε ρεκηθώλ δεζκώλ» ΝΑΗ. Από ηελ ελόηεηα απηή να διδασθούν μόνο νη ππνελόηεηεο: 

•  «Ζιεθηξόληα ζζέλνπο» ( ζει.53 – 54 αξρή) 

•  «Ηνληηθόο ή εηεξνπνιηθόο δεζκόο» ( ζει.54 – 57 ) 

•  «Οκνηνπνιηθόο δεζκόο» ( ζει.58 – 60 ) 

 Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζνύλ νη ειεθηξνληαθνί ηύπνη θαηά Lewis. 

2.4 « Ζ γιώζζα ηεο Υεκείαο-Αξηζκόο νμείδσζεο-Γξαθή ηύπσλ θαη εηζαγσγή ζηελ νλνκαηνινγία 

ησλ ελώζεσλ» ΝΑΗ 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 

Να πξαγκαηνπνηεζεί  ην Πείξακα «Ππξνρεκηθή αλίρλεπζε κεηάιισλ» 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΗΜΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ (5 ΩΡΔ) 

3.1 «Υεκηθέο αληηδξάζεηο» λα δηδαρζεί κόλν ε ππνελόηεηα « Μεξηθά είδε ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ» 

(ζει. 87- 93 ) ΝΑΗ. 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 

Να πξαγκαηνπνηεζεί  ην Πείξακα «Υεκηθέο αληηδξάζεηο θαη πνηνηηθή αλάιπζε ηόλησλ». 
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ΥΗΜΔΙΑ 

Β΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

Θα δηδαρζεί ην βηβιίν «Υεκεία» Α' Λπθείνπ, έθδνζε 2012. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΥΔΙΟΜΔΣΡΙΑ  (14 ΩΡΔ) 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ λα γίλεη κηα επαλάιεςε ζηηο ρεκηθέο αληη-

δξάζεηο πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ Α΄ ηάμε. 

4.1 «Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνπο ρεκηθνύο ππνινγηζκνύο: ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, ζρεηηθή κνξηαθή κά-

δα , mol , αξηζκόο Avogadro, γξακκνκνξηαθόο όγθνο» ΝΑΗ 

4.2 «Καηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ» ΝΑΗ 

4.3 «πγθέληξσζε δηαιύκαηνο – αξαίσζε , αλάκεημε δηαιπκάησλ» ΝΑΗ 

4.4 «ηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί» ΝΑΗ. Δθηόο από ηηο ππνελόηεηεο: 

 •  « 1.Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ε νπζία πνπ δίλεηαη ή δεηείηαη δελ είλαη θαζαξή» (ζει. 125-126) ΟΥΗ            

 •  « 2.Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο δίλνληαη νη πνζόηεηεο δύν αληηδξώλησλ νπζηώλ» (ζει. 126-127) ΟΥΗ  

 •  « 3.Αζθήζεηο κε δηαδνρηθέο αληηδξάζεηο» (ζει. 127-129) ΟΥΗ 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί  ην Πείξακα  «Παξαζθεπή δηαιύκαηνο νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο – αξαίσζε 

δηαιπκάησλ». 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ (6 ΩΡΔ) 

6.1 «Δηζαγσγή ζηελ νξγαληθή ρεκεία» ΝΑΗ 

6.2 «Σαμηλόκεζε νξγαληθώλ ελώζεσλ – νκόινγεο ζεηξέο» ΝΑΗ 

6.3 «Ολνκαηνινγία άθπθισλ νξγαληθώλ ελώζεσλ» ΝΑΗ. 

Πξνηείλεηαη λα κελ απνκλεκνλεπζεί ην πεξηερόκελν ηνπ Πίλαθα 6.3 (ζει. 179) «Υαξαθηεξηζηηθά πα-

ξαδείγκαηα νκνιόγσλ ζεηξώλ». 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα επηζεκαλζνύλ νη βαζηθνί θαλόλεο νλνκαηνινγίαο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ, 

αιιά λα κε δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νλνκαηνινγία πνιύπινθσλ ελώζεσλ .  

6.4 «Ηζνκέξεηα» ΝΑΗ 

6.5 «Αλάιπζε ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ» ΟΥΗ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΣΑΞΗ ΓΔ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔ.Λ. 

Θα δηδαρζεί ην βηβιίν ΒΗΟΛΟΓΗΑ ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ ησλ Καζηνξίλε Α., Κσζηάθε -  Α-

πνζηνινπνύινπ Μ., Μπαξώλα – Μάκκαιε Φ., Πεξάθε Β., Πηαιόγινπ Π., έθδνζε 2012. 
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1. Γενική οδηγία: ε ό,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία, πξνηείλεηαη γεληθά, λα κε δίλεηαη έκθαζε ζηηο ιε-

πηνκέξεηεο ηεο δνκήο ή/θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ. Αληίζεηα, 

θξίλεηαη ζθόπηκν λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο, ζην ξόιν 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνύ σο ζπλόινπ θαη ζηελ 

επίδξαζε δηαθόξσλ παξαγόλησλ - ηδηαηηέξσο απηώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ αηό-

κνπ - ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο.  

2. Πξνηείλεηαη ηα θεθάιαηα λα δηδαρζνύλ κε ηελ εμήο ζεηξά:  

1
ο
, 12

ο
, 9

ο
 , 10

ο
, 11

ο
, 7

ο
 και 8

ο
. 

3. Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία αλά θεθάιαην: 

Κεθ. 1 - Από ηο κύηηαπο ζηον οπγανιζμό.  

Κεθ. 12 - Αναπαπαγωγή και Ανάπηςξη. 

α. Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο παξαγξάθνπο:  

 Δκκελνξξπζηαθόο Κύθινο (ζ.222-223). 

 πεξκαηνγέλεζε (ζ.226) 

 Ωνγέλεζε (ζ.226-227) 

β. Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

ελόηεηαο:  

 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΔΜΒΡΤΟΤ – ΣΟΚΔΣΟ (ζ.229-243)  

Κεθ. 9 - Νεςπικό ζύζηημα.  

α. Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

παξαγξάθσλ: 

 Γπλακηθό εξεκίαο (ζ.155) 

 Νεπξηθή ώζε (ζ.156-157) 

 πλάςεηο (ζ.157-158)   

 Αλώηεξεο Πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (ζ.176-178)  

β. Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

ελόηεηαο: 

 ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΝΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (ζ.179-180) 

Κεθ. 10 - Αιζθηηήπια Όπγανα – Αιζθήζειρ.  

Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πα-

ξαγξάθσλ:   

 Βηνρεκεία ηεο όξαζεο (ζ.192-193). 

 Αθνή (ζ.194-196) 

 Ηζνξξνπία (ζ.197) 
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Κεθ. 11 - Δνδοκπινείρ αδένερ. 

 Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηελ ελόηεηα:  

 Σξόπνη δξάζεο ησλ νξκνλώλ (ζ.206). 

Κεθ. 7 – Δπειζηικό ζύζηημα 

Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ελν-

ηήησλ:  

 ΟΣΑ (ζ.124-126)  

 ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΣΩΝ (ζ.127-128). 

εκεηώλεηαη όηη ην θεθάιαην έρεη δηδαρζεί θαη ζηελ Α’ Γπκλαζίνπ, ζπλεπώο νη καζεηέο/ηξηεο έ-

ρνπλ κηα θαιή εηθόλα θαη γηα ηηο ελόηεηεο ΑΡΘΡΩΔΗ (ζ.129-131) θαη ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ 

ΚΔΛΔΣΟΤ (ζ.131-134).  

Κεθ. 8 – Μςϊκό ζύζηημα. 

Καηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα δνζεί κηθξόηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πα-

ξαγξάθσλ: 

 Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο γξακκσηήο κπτθήο ίλαο (ζ.141-143) 

 Μπτθή ζπζηνιή (ζ.144-145) 

Ζ αλαθνξά γηα ηηο αλάγθεο ησλ κπτθώλ ηλώλ ζε ελέξγεηα ρξεηάδεηαη λα είλαη γεληθή θαη όρη ζπζρε-

ηηζκέλε κε ην ΑΣΡ (έρεη αθαηξεζεί ε ζρεηηθή ύιε από ηε Βηνινγία  Γ΄ Γπκλαζίνπ – Κεθ. 3 Μεηα-

βνιηζκόο.) 

Οι διδάζκονηερ να ενημεπωθούν ενςπόγπαθα 

 

 

 

 

 

Δζωη. Γιανομή 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ηδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθώλ ρνιείσλ 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 ΔΠΔΓ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 


