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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α΄, Β΄ και 

Γ΄ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου. 

 

 

       Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 11/2009) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω 

οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων και των τριών τάξεων Ηµερησίου 

και Εσπερινού Γυµνασίου. Συγκεκριµένα:  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 

 

Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
 
Μαρούσι            12-08-2009 
Αριθ. Πρωτ.              97961/Γ2 

Βαθ. Προτερ.  

1. ∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆/θµιας 
Εκπ/σης. 

2. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
3. Γυµνάσια όλης της χώρας (µέσω των 

∆/νσεων και των Γραφείων ∆/θµιας 
Εκπ/σης) 

ΠΡΟΣ : 

♦ Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης  

♦ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ΚΟΙΝ: 



ΦΥΣΙΚΗ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ∆ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν:  

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1. Οι φυσικές επιστήµες και η µεθοδολογία τους (περιληπτικά) 

1.2. Η επιστηµονική µέθοδος 

1.3. Τα φυσικά µεγέθη και οι µονάδες τους 

 

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις 

2.1. Περιγραφή της κίνησης 

2.2 Η έννοια της ταχύτητας 

2.3 Κίνηση µε σταθερή ταχύτητα(να δοθεί έµφαση στην άντληση πληροφοριών 

από τα διαγράµµατα) 

2.4. Κίνηση µε µεταβαλλόµενη ταχύτητα 

 

Κεφάλαιο 3. ∆υνάµεις 

3.1. Η έννοια της δύναµης 

3.2. ∆ύο σηµαντικές δυνάµεις στον κόσµο 

3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων (να δοθεί έµφαση στη σύνθεση 

συγγραµµικών και κάθετων δυνάµεων) 

3.4. ∆ύναµη και ισορροπία 

3.5. Ισορροπία υλικού σηµείου 

3.6. ∆ύναµη και µεταβολή της ταχύτητας 

3.7. ∆ύναµη και αλληλεπίδραση 

 

Κεφάλαιο 4. Πίεση 

4.1. Πίεση 

4.2. Υδροστατική πίεση 

4.3. Ατµοσφαιρική πίεση 

4.4. Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά – Αρχή του Πασκάλ 

4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη 



4.6. Πλεύση (µόνο η συνθήκη πλεύσης) 

 

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια 

5.1 Έργο και ενέργεια 

5.2. ∆υναµική – Κινητική ενέργεια. ∆ύο βασικές µορφές ενέργειας 

5.3. Η µηχανική ενέργεια και η διατήρησή της 

5.4. Μορφές και µετατροπές ενέργειας 

5.5. ∆ιατήρηση της ενέργειας 

5.6. Πηγές ενέργειας 

5.7. Απόδοση µιας µηχανής 

5.8. Ισχύς 

 

Κεφάλαιο 6. Θερµότητα 

6.1. Θερµόµετρα και µέτρηση θερµοκρασίας (να δοθεί έµφαση στην κλίµακα 

Κέλβιν) 

6.2. Θερµότητα: Μια µορφή ενέργειας 

6.3. Πώς µετράµε τη θερµότητα 

6.4. Θερµοκρασία, θερµότητα και µικρόκοσµος 

6.5. Θερµική διαστολή και συστολή 

 

Κεφάλαιο 7. Αλλαγές κατάστασης 

7.1. Αλλαγές κατάστασης και θερµότητα 

7.2. Μικροσκοπική µελέτη των αλλαγών κατάστασης 

7.3. Εξάτµιση και συµπύκνωση 

 

Κεφάλαιο 8. ∆ιάδοση θερµότητας 

8.1. ∆ιάδοση θερµότητας µε αγωγή 

8.2. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα 

8.3. ∆ιάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία 

 

 

Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ∆ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: 

 

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναµη και φορτίο 

1.1. Γνωριµία µε την ηλεκτρική δύναµη 



1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο 

1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόµου 

1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η µικροσκοπική ερµηνεία 

1.5. Νόµος του Κουλόµπ 

1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο (∆εν θα διδαχθούν «περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου» 

και «ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια») 

 

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύµα 

2.1. Το ηλεκτρικό ρεύµα 

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωµα 

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα 

2.4. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού 

2.5. Εφαρµογές αρχών διατήρησης στη µελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωµάτων 

(Να µην δοθούν ασκήσεις µικτής συνδεσµολογίας που να περιλαµβάνουν 

περισσότερους από τέσσερις αντιστάτες) 

 

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια 

3.1. Θερµικά αποτελέσµατα του θερµικού ρεύµατος 

3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος 

 

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις 

4.1. Ταλαντώσεις (∆εν θα διδαχθεί  «∆ύναµη στην απλή αρµονική ταλάντωση») 

4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν µια ταλάντωση 

4.3. Ενέργεια και ταλάντωση 

 

Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύµατα 

5.1 Μηχανικά κύµατα 

5.2. Κύµα και ενέργεια (∆εν θα διδαχθεί  «∆ύναµη στην απλή αρµονική 

ταλάντωση») 

5.3. Χαρακτηριστικά µεγέθη του κύµατος (∆εν θα διδαχθεί  η απόδειξη του 

θεµελιώδους νόµου της κυµατικής και «Κυµατικά φαινόµενα: ανάκλαση και 

διάθλαση») 

5.4. Ήχος 

5.5. Υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου 

 

Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός 

6.1. Φως: όραση και ενέργεια 



6.2. ∆ιάδοση του φωτός (∆εν θα διδαχθεί  η «Αρχή του ελαχίστου χρόνου») 

 

Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός 

7.1. Ανάκλαση του φωτός 

7.2. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα 

7.3. Προσδιορισµός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες 

 

Κεφάλαιο 8. ∆ιάθλαση του φωτός 

8.1. ∆ιάθλαση του φωτός (∆εν θα διδαχθεί  «∆ιάθλαση και αρχή του ελαχίστου 

χρόνου») 

8.2. Εφαρµογές της διάθλασης του φωτός 

8.3. Ανάλυση φωτός 

8.4. Το χρώµα (∆εν θα διδαχθεί  «Το χρώµα του ουρανού») 

 

Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά όργανα 

9.1. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί 

9.2. Είδωλα φακών 

9.3. Οπτικά όργανα και το µάτι 

 

ΧΗΜΕΙΑ 

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

έτους). 

Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Γυµνασίου των Αβραµιώτη Σ., Αγγελόπουλου Β., 

Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη ∆., Τρικαλλίτη Α. και Φίλου Γ. 

Το Βιβλίο αυτό συνοδεύεται από Εργαστηριακό Οδηγό, Τετράδιο Εργασιών και 

Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος. Στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού Χηµείας Β΄ Γυµνασίου 

(http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio/xhmeia_b/kath/kath_1_114.pdf) υπάρχει πλήρης 

πρόταση χρονοδιαγράµµατος (VI. Πρόταση χρονοδιαγράµµατος σελίδα 19 και εξής), 

όπου για κάθε κεφάλαιο προτείνεται ο σχετικός προγραµµατισµός. 

Το πρόγραµµα σπουδών έχει δηµοσιευτεί στο Φ. Ε. Κ.  τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 

304/13-03-03. 

Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 

1. Γενική ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χηµεία. 



2. Γενική ενότητα 2: Από το νερό στο άτοµο – Από το µακρόκοσµο στο 

µικρόκοσµο. 

3. Γενική ενότητα 3: Ατµοσφαιρικός αέρας. 

4. Γενική ενότητα 4: Έδαφος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Β΄ Γυµνασίου, µε 

τίτλο: 

α) «Χηµεία παντού» των σελίδων: 14, 18 και 19, 27, 32, 34, 40, 43, 65, 66, 77 και 89. 

β) «Με αφορµή τη Χηµεία» των σελίδων 28, 29, 57 και 61. 

γ) «Από την ιστορία της Χηµείας» των σελίδων: 53 και 81. 

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

έτους). 

Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Γυµνασίου των Αβραµιώτη Σ., Αγγελόπουλου Β., 

Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη ∆., Τρικαλλίτη Α. και Φίλου Γ. 

Το Βιβλίο αυτό συνοδεύεται από Εργαστηριακό Οδηγό, Τετράδιο Εργασιών και 

Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος. Στο βιβλίο εκπαιδευτικού Χηµείας Β΄ Γυµνασίου 

(http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio/xhmeia_b/kath/kath_1_114.pdf) υπάρχει πλήρης 

πρόταση χρονοδιαγράµµατος (VI. Πρόταση χρονοδιαγράµµατος σελίδα 19 και εξής), 

όπου για κάθε κεφάλαιο προτείνεται ο σχετικός προγραµµατισµός. 

Το πρόγραµµα σπουδών έχει δηµοσιευτεί στο Φ. Ε. Κ.  τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 

304/13-03-03. 

Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 

 

1. Γενική ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χηµεία. 

2. Γενική ενότητα 2: Από το νερό στο άτοµο – Από το µακρόκοσµο στο 

µικρόκοσµο. 

3. Γενική ενότητα 3: Ατµοσφαιρικός αέρας. 

4. Γενική ενότητα 4: Έδαφος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Β΄ Γυµνασίου, µε 

τίτλο: 

α) «Χηµεία παντού» των σελίδων: 14, 18 και 19, 27, 32, 34, 40, 43, 65, 66, 77 και 89. 

β) «Με αφορµή τη Χηµεία» των σελίδων 28, 29, 57 και 61. 



γ) «Από την ιστορία της Χηµείας» των σελίδων: 53 και 81. 

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

έτους). 

 

Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Γ΄ Γυµνασίου των Θεοδωρόπουλου Π., 

Παπαθεοφάνους Π. και Σιδέρη Τ. 

Το βιβλίο αυτό συνοδεύεται από Εργαστηριακό Οδηγό, Τετράδιο Εργασιών και 

Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος. Στο Βιβλίο εκπαιδευτικού Χηµείας Γ΄ Γυµνασίου 

(http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio/xhmeia_c/kath/1-120.biblio%20kathigiti.pdf) 

υπάρχει πλήρης πρόταση χρονοδιαγράµµατος (από σελίδα 32, Ενότητα 1η Οξέα – 

Βάσεις - Άλατα και εξής), όπου για κάθε κεφάλαιο προτείνεται ο σχετικός 

προγραµµατισµός. 

Το πρόγραµµα σπουδών έχει δηµοσιευτεί στο Φ. Ε. Κ.  τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 

304/13-03-03. 

Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 

1. Ενότητα 1η: Οξέα – Βάσεις - Άλατα. 

2. Ενότητα 2η: Ταξινόµηση των στοιχείων – Στοιχεία µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

3. Ενότητα 3η: Η Χηµεία του άνθρακα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Γ΄ Γυµνασίου, µε 

τίτλο: 

α) «Και λίγη ιστορία» των σελίδων 13 και 93. 

β) «Είναι θέµα … Χηµείας» των σελίδων: 18, 23, 28, 34, 51, 61, 67, 71, 86, 94 και 

95. 

γ) «Η ιστορία ενός υπεραιωνόβιου φαρµάκου» της σελίδας 19. 

δ) «Χηµεία και βιοµηχανική ανάπτυξη» των σελίδων 24 και 25. 

ε) «Οµοιότητα και διαφορά» της σελίδας 25. 

στ) «Ρύθµιση του pH του εδάφους» της σελίδας 29. 

ζ) «Αλυκές – µαγειρικό αλάτι» των σελίδων 35 και 36. 

η) «Η σόδα και οι απαρχές της χηµικής βιοµηχανίας» της σελίδας 37.  

θ) «Αλκάλια και ανθρώπινος οργανισµός» της σελίδας 55. 

ι) «Στην αυγή του πολιτισµού» των σελίδων 62 και 63. 



κ) «Οι ελληνικοί λιγνίτες και η συµβολή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» 

των σελίδων 72 και 73. 

λ) «Τελικά, ηλιοθεραπεία θα κάνουµε;» της σελίδας 77.   

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

έτους). 

 

Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Γ΄ Γυµνασίου των Θεοδωρόπουλου Π., 

Παπαθεοφάνους Π. και Σιδέρη Τ. 

Το Βιβλίο αυτό συνοδεύεται από Εργαστηριακό Οδηγό, Τετράδιο Εργασιών και 

Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος. Στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού Χηµείας Γ΄ Γυµνασίου 

(http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio/xhmeia_c/kath/1-120.biblio%20kathigiti.pdf) 

υπάρχει πλήρης πρόταση χρονοδιαγράµµατος (από σελίδα 32, Ενότητα 1η Οξέα – 

Βάσεις - Άλατα και εξής), όπου για κάθε κεφάλαιο προτείνεται ο σχετικός 

προγραµµατισµός. 

Το πρόγραµµα σπουδών έχει δηµοσιευτεί στο Φ. Ε. Κ.  τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 

304/13-03-03. 

Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 

 

Ενότητα 1η: Οξέα – Βάσεις - Άλατα. 

Ενότητα 2η: Ταξινόµηση των στοιχείων – Στοιχεία µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ενότητα 3η: Η Χηµεία του άνθρακα. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Γ΄ Γυµνασίου, µε 

τίτλο: 

α) «Και λίγη ιστορία» των σελίδων 13 και 93. 

β) «Είναι θέµα … Χηµείας» των σελίδων: 18, 23, 28, 34, 51, 61, 67, 71, 86, 94 και 

95. 

γ) «Η ιστορία ενός υπεραιωνόβιου φαρµάκου» της σελίδας 19. 

δ) «Χηµεία και βιοµηχανική ανάπτυξη» των σελίδων 24 και 25. 

ε) «Οµοιότητα και διαφορά» της σελίδας 25. 

στ) «Ρύθµιση του pH του εδάφους» της σελίδας 29. 



ζ) «Αλυκές – µαγειρικό αλάτι» των σελίδων 35 και 36. 

η) «Η σόδα και οι απαρχές της χηµικής βιοµηχανίας» της σελίδας 37.  

θ) «Αλκάλια και ανθρώπινος οργανισµός» της σελίδας 55. 

ι) «Στην αυγή του πολιτισµού» των σελίδων 62 και 63. 

κ) «Οι ελληνικοί λιγνίτες και η συµβολή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» 

των σελίδων 72 και 73. 

λ) «Τελικά, ηλιοθεραπεία θα κάνουµε;» της σελίδας 77.   

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Τα Μαθήµατα Βιολογίας του Γυµνασίου οφείλουν να διδάσκονται σύµφωνα µε: 

• Τους στόχους που ορίζονται από το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών και τα επιµέρους Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. 

• Τις ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις, τα σχέδια µαθήµατος και τον ενδεικτικό 

προγραµµατισµό ύλης που περιέχονται στο αντίστοιχο Βιβλίο Καθηγητή. 

• Τις εγκυκλίους για την Εργαστηριακή ∆ιδασκαλία των Φυσικών Μαθηµάτων 

στο Γυµνάσιο καθώς και τον Εργαστηριακό Οδηγό  για κάθε τάξη. 

Ωστόσο, προκειµένου να αποφεύγεται η δηµιουργία δυσαναπλήρωτων κενών στην 

απαραίτητη διδακτική εννοιολογική συνέχεια, που γεννά η ασυνέχεια της διδασκαλίας 

του µαθήµατος (διδάσκεται στην Α΄ και Γ΄ τάξη), στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη πρέπει 

να περιλαµβάνονται οι ακόλουθες ενότητες. 

 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ενότητα 1 (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στα 

Χαρακτηριστικά των οργανισµών (υποενότητα 1.1.). 

Ενότητα 2 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ) 

Ενότητα 3 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη  

µεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά (υποενότητα 3.2) και στο Ουροποιητικό 

σύστηµα του ανθρώπου (υποενότητα 3.4). 

Ενότητα 4 (ΑΝΑΠΝΟΗ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στις τραχείες 

και την αναπνοή των εντόµων (υποενότητα 4.3). 

Ενότητα 5 (ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ) 



Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη στήριξη 

και την κίνηση στους µονοκύτταρους οργανισµούς (υποενότητα 5.1). 

Ενότητα 6 (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στην  

αναπαραγωγή των µονοκύτταρων οργανισµών (υποενότητα 6.1). 

Ενότητα 7 (ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη 

διδασκαλία των γαγγλίων(υποενότητα 7.3). 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ενότητα 1 (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στα  

οικοσυστήµατα (υποενότητα 1.3, καθώς γίνεται ευρύτερη αναφορά σε επόµενη 

ενότητα). 

Ενότητα 2 (ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ) 

Ενότητα 3 (ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη 

λεπτοµερειακή περιγραφή της δράσης των ενζύµων, καθώς οι  µαθητές στερούνται 

του αναγκαίου γνωστικού υποβάθρου (υποενότητα 3.2). 

Ενότητα 4 (ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στις έννοιες 

επιδηµία και πανδηµία (υποενότητα 4.2). 

Ενότητα 5 (∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) 

Ενότητα 6 (ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) 

Ενότητα 7 (ΕΞΕΛΙΞΗ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάδειξη, κατά τη 

διδασκαλία όλων των ενοτήτων της Βιολογίας και των δύο τάξεων, της εξελικτικής 

διάστασης των διδασκόµενων δοµών και λειτουργιών, µε παραδείγµατα όπου αυτό 

είναι δυνατό και από την καθηµερινή ζωή, τα οποία θα βοηθήσουν τους µαθητές να 

κατανοήσουν την έννοια και τη σηµασία της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη µας. 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ενότητα 1 (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 



Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στα 

οικοσυστήµατα (υποενότητα 1.3, καθώς γίνεται ευρύτερη αναφορά σε επόµενη 

ενότητα). 

Ενότητα 2 (ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ) 

Ενότητα 4 (ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ) 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στις έννοιες 

επιδηµία και πανδηµία (υποενότητα 4.2). 

Ενότητα 7 (ΕΞΕΛΙΞΗ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάδειξη, κατά τη 

διδασκαλία όλων των ενοτήτων της Βιολογίας και των δύο τάξεων, της εξελικτικής 

διάστασης των διδασκόµενων δοµών και λειτουργιών, µε παραδείγµατα όπου αυτό 

είναι δυνατό και από την καθηµερινή ζωή, τα οποία θα βοηθήσουν τους µαθητές να 

κατανοήσουν την έννοια και τη σηµασία της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη µας. 

 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 θα διδαχθεί το νέο σχολικό εγχειρίδιο των: 

Παυλόπουλου Κ., Γαλάνη Α. 

 

Η διδακτέα ύλη είναι: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 

Ενότητα Α’:  Χάρτες 

Ενότητα Β’:  Φυσικό Περιβάλλον 

Ενότητα Γ’:  Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Ενότητα ∆’:  Ήπειροι… «Στιγµιότυπα» 

 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Ενότητα Α’:  Χάρτες 



Ενότητα Β’:  Φυσικό Περιβάλλον 

Ενότητα ∆’:  Ήπειροι… «Στιγµιότυπα» 

 

Σηµείωση 

Αναλυτικές οδηγίες για την διδασκαλία του µαθήµατος που αφορούν την διδακτέα 

αλλά και την εξεταστέα ύλη, υπάρχουν στο αντίστοιχο  Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 

αλλά κυρίως στο εγχειρίδιο «Οδηγίες για τη ∆ιδακτέα Ύλη και τη ∆ιδασκαλία των 

Μαθηµάτων στο Γυµνάσιο και στο Γενικό Λύκειο κατά το Σχολικό Έτος 2009-2010, 

Τεύχος Γ’». 

 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 θα διδαχθεί το νέο σχολικό εγχειρίδιο των: 

Ασλανίδη Α., Ζαφειρακίδη Γ., Καλαϊτζίδη ∆. 

 

Η διδακτέα ύλη είναι: 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 

Ενότητα 1η: Οι χάρτες 

Ενότητα 2η: Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης 

Ενότητα  3η: Οι κάτοικοι της Ευρώπης 

Ενότητα  4η: Οι οικονοµικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Ενότητα 1η: Οι χάρτες 

Ενότητα 2η: Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης 

Ενότητα  3η: Οι κάτοικοι της Ευρώπης 

 

 

Σηµείωση 

Αναλυτικές οδηγίες για την διδασκαλία του µαθήµατος που αφορούν την διδακτέα 

αλλά και την εξεταστέα ύλη, υπάρχουν στο αντίστοιχο  Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 

αλλά κυρίως στο εγχειρίδιο «Οδηγίες για τη ∆ιδακτέα Ύλη και τη ∆ιδασκαλία των 

Μαθηµάτων στο Γυµνάσιο και στο Γενικό Λύκειο κατά το Σχολικό Έτος 2009-2010, 

Τεύχος Γ’». 



..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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2. ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
3. ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
4. ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
5. ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
6. ∆/νση Ειδικής Αγωγής 
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