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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2009-2010 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/09 - 01/10 5 
Εισαγωγή 

1.1-1.3 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 
δραστηριότητες.Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  

Γνωριµία µε το εργαστήριο  
Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στα 

Χαρακτηριστικά των οργανισµών (υποενότητα 1.1.). 

06/10 – 30/10 6 

1.4 – 2.1  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΖΩΗΣ 

1
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ: Καταγραφή µε εικόνες και κείµενα 

παραδειγµατων οργανισµών µε χαρακτηριστικές 

προσαρµογές για χερσαίο και υδρόβιο περιβάλλον 

(Γεωγραφία–Γεωλογία, Αισθητική Αγωγή)  

02/11 – 30/11 8 

2.2 – 2.4  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΟΥΣΙΩΝ 

ΠΕΨΗ 

4
η
 & 10

η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ)  

Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ: ∆ιατροφή – Μεσογειακή δίαιτα, η σχέση µας 

µε το περιβάλλον, τα αποτελέσµατα για τη ζωή των 

µεσογειακών λαών (Χυµεία, Οικιακή Οικονοµία) 

01/12 – 23/12 6 

3.1 – 3.4 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΒΟΛΗ 

ΟΥΣΙΩΝ 

5
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ Παρατήρηση της µεταφοράςτου νερού στα 

φυτά-τριχοειδή φαινόµενα, ώσµωση. Ανταλλαγή ουσιών 

διαµέσου µεµβράνης (Φυσική) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος. 

Επίδραση της άσκησης και της διατροφής 
Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στη  

µεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά (υποενότητα 3.2) και 
στο Ουροποιητικό σύστηµα του ανθρώπου (υποενότητα 3.4) 

08/01 – 29/01 7 
4.1 – 4.4 

ΑΝΑΠΝΟΗ 

11
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Συζήτηση για την επίδραση του καπνίσµατος 

στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος. 

Προβληµατισµός για τους λόγους που µπορεί να οδηγούν 

ένα άτοµο στην εφηβική ηλικία να ξεκινά το κάπνισµα. 

Παρέµβαση για τον προβληµατισµό και την 

ευαισθητοποίηση και των υπολοίπων µαθητών.(Γλώσσα, 

Οικ. Οικονοµία) 
Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις 
τραχείες και την αναπνοή των εντόµων (υποενότητα 4.3). 

01/02 – 26/02 7 

5.1 – 5.4 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΚΙΝΗΣΗ 

Αξιοποίηση προπλασµάτων ανθρωπίνου σκελετού για τη 

µελέτη της µορφολογίας των οστών και των αρθρώσεων 
∆ιαθ.∆ραστ. Μελέτη της κίνησης στα σπονδυλωτά. 

Παρατήρηση της συνεργασίας µυών-οστών.Παραλληλισµός 

µε τους µοχλούς. Αρχή δράσης -αντίδρασης.(Φυσική) 

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου  

Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στη 

στήριξη και την κίνηση στους µονοκύτταρους οργανισµούς 
(υποενότητα 5.1). 
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01/03 – 26/03 7 

6
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Εργαστηριακή άσκηση: Μικροσκοπική παρατήρηση 

ετοίµων παρασκευασµάτων τοµής όρχεος και ωοθήκης 
θηλαστικού. 
Συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τον οικογενειακό 

προγραµµατισµό. Παράλληλη αναφορά στο πληθυσµιακό 

πρόβληµα της Eλλάδας, στην ενεπιθύµητη εγκυµοσύνη και στις 
συνέπειές της, στους τρόπους αντισύλληψης σε συνδυασµό µε 
την προστασία από το AIDS.  

Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στην  
αναπαραγωγή των µονοκύτταρων οργανισµών (υποενότητα 

6.1). 

12/04 – 14/05 9 
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Αξιοποίηση προπλασµάτων αυτιού, και µατιού του 

ανθρώπου για την παρατήρηση των βασικών 
µορφολογικών και δοµικών χαρακτηριστικών 
∆ιαθ. ∆ραστ Επίδραση του τρόπου ψυχαγωγίαςστο νευρικό µας 

σύστηµα (φωτορρυθµικά, ένταση ήχου, video games). Συζήτηση 

– Συµπεράσµατα. Προβληµατισµός σχετικά µε τις συνήθειες των 

µαθητών(Οικ. Οικονοµία, Πολ. Αγωγή)  

Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στη 

διδασκαλία των γαγγλίων(υποενότητα 7.3). 

Επαναλήψεις, συζητήσεις σε θέµατα που θέτουν οι 
µαθητές. 

 

Σηµείωση: Κατά το παρελθόν σχολικό έτος 2008-2009,  12 Γυµνάσια της ∆∆Ε ∆υτικής 
Αττικής επί συνόλου 22 ( 55%) ολοκλήρωσαν την διδακτέα ύλη σε 47 ∆ιδακτικές ώρες (κατά 

µέσο όρο) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/9 - 01/10 5 

ΧΑΡΤΕΣ  

Α1.1 – Α1.4 

 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 
δραστηριότητες 
Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  
Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
http://maps.google.com/ - http://maps.live.com/  

e-γεωγραφία (http://geogr.eduportal.gr/) 

06/10 – 30/10 6 

ΧΑΡΤΕΣ 

Α1.5  

ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Ατµόσφαιρα) 

Β1.1 – Β2.2 

Παρατήρηση διαφόρων ειδών χαρτών (πχ 
γεωµορφολογικών, πολιτικών, θεµατικών) χωρών 
καταγωγής των µαθητών και ερµηνεία των 
γεωγραφικών δεδοµένων που παρουσιάζουν 
Εξετάζουν χώρες ή περιοχές στις οποίες η ζωή των 
κατοίκων επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις 
κλιµατικές συνθήκες 

02/11 – 30/11 8 

ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Υδρόσφαιρα) 

Β3.1 – Β3.7 

Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

∆ιαθ. ∆ραστ: Χώρες στις οποίες η θάλασσα παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων τους πχ 

νησιωτικές χώρες (Γλώσσα, Ιστορία Βιολογία, 

Οικιακή Οικονοµία) 

∆ιαθ. ∆ραστ Ποτάµια και Άνθρωποι (Κοινωνική 

και Πολιτική Αγωγή,Ιστορία, Βιολογία, Γλώσσα) 
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01/12 – 23/12 6 

ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Λιθόσφαιρα) 

Β4.1 – Β4.2 

-Με τη βοήθεια καταλλήλων χαρτών και σχεδίων 
παρατηρούν τη θέση των λιθοσφαιρικών πλακών, 
τη συσχετίζουν µε τη θέση ηπείρων και ωκεανών 
και µελετούν τις συνέπεις της σχετικής κίνησης 
τους και τα επακόλουθα φαινόµενα 

-Παρατηρούν σε σχεδιάγραµµα τις φάσεις της 
ηλικίας της γης και τις συνδέουν µε ορισµένους 
οργανισµούς που έζησαν εκείνη την εποχή. 

08/01 – 29/01 7 

ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Λιθόσφαιρα) 

Β4.3 – Β4.4 

ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Βιόσφαιρα) 

Β5.1 

∆ιαθ. ∆ραστ. Τα Ηφαίστεια και οι Σεισµοί. Μέτρα 

αντισεισµικής προστασίας (Βιολογία, Γλώσσα, 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) 

Πραγµατοποίηση άσκησης σεισµού. 

∆ιαθ. ∆ραστ. Συλλέγουν πληροφορίες από έντυπα 

και οργανώσεις, σχετικά µε οικολογικά θέµατα που 

παρουσιάζουν ενδιφέρον για το χώρο της Ελλάδας, 

τις επεξεργάζονται και εκπονούν σχετικές εργασίες 

(Γλώσσα, Οικ. Οικονοµία, Βιολογία) 

01/02 – 26/02 7 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Πληθυσµός-Πόλεις) 
Γ1.1 - Γ1.6 

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

-Παρατηρούν τις πληθυσµιακές πυραµίδες 
διαφόρων χωρών και καταλήγουν σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε τις προοπτικές 
αριθµητικής µεταβολής των πληθυσµών αυτών 
στο µέλλον 
-Συσχετίζουν τις τοπικές συγκεντρώσεις των 
ανθρώπων µε συγκεκριµένες φυσικές συνθήκες 
(κλίµα, έδαφος, παρουσία νερού) 

03/03 – 31/03 7 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Φυσικοί & 

ανθρώπινοι ποροι) 
Γ2.1 – Γ2.3 

∆ιαθ. ∆ραστ Μελέτη της γεωγραφικής κατανοµής 

πηγών ενέργειας και χρησίµων ορυκτών. Σύγκριση 

µε τη γεωγραφική κατανοµή των θέσεων στις 

οποίες γίνεται η µέγιστη κατανάλωσή τους. 

Σχολιασµός των γεωγραφικών και άλλων 

προβληµάτων που προκαλεί αυτή ή άνιση κατανοµή 

(Γλώσσα, Μαθηµατικά, Οικ. Οικονοµία, Βιολογία, 

Χυµεία) 

 ∆ιαθ. ∆ραστ Η Πόλη µου. Οργάνωση οµαδικών 

εργασιών για την διερεύνηση της Ιστορίας, της 

Γεωγραφίας της λειτουργικής οργάνωσης των 

Υπηρεσιών που προσφέρει ο ∆ήµος στο οποίον 

λειτουργεί η Σχολική Μονάδα και των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει (Οικ. Οικονοµία, 

Πολ. Αγωγή. Ιστορία,Γλώσσα Βιολογία) 

12/04 – 14/05 9 
ΗΠΕΙΡΟΙ 
∆1 –∆7 

Η ενότητα να διδαχθεί ως ένα είδος «γεωγραφικού 

εργαστηρίου». Οι µαθητές διαβάζουν το διδακτικό 

βιβλίο, εντοπίζουν σηµαντικά θέµατα, 

συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτά και τις 
επικολλούν στο Τετράδιο Εργασιών. Έτσι 
«χτίζουν» τη δική τους εικόνα για το χώρο 
συµπληρώνοντας σε κάθε βήµα τον νοητικό τους 
χάρτη. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

 
Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

11/9 - 03/10 5 
ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ  

1-5 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 
δραστηριότητες 
Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  
Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
http://maps.google.com/ -http://maps.live.com/  

06/10 – 30/10 6 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

6 -10 

∆ιαθ. ∆ραστ Συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών για τις συνέπειες σηµαντικών 

ηφαιστειακών εκρήξεων και µεγάλων σεισµών 

στην περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων 

γενικότερα (Μαθηµατικά,Ιστορία, Βιολογία, 

Γλώσσα,Οικ. Οικονοµία)  

Πραγµατοποίηση άσκησης σεισµού.  

02/11 – 30/11 8 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

11 -16 

∆ιαθ. ∆ραστ. Μεσόγειος και Μεσογειακοί 

Πολιτισµοί.Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε 

γεωγραφικό και ιστορικό χαρακτήρα σχετικά µε 

την ανάπτυξη διαφόρων πολιτισµών στον 

ευρύτερο µεσογειακό χώρο (Γλώσσα,Ιστορία 

Αισθητική Αγωγή). 

Γραπτή αξιολόγησηΑ’τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

01/12 – 23/12 6 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

17 -21 

-Περιγράφουν και αξιολογούν πιθανές επιδράσεις 
του κλίµατος στις δραστηριότητες των Ελλήνων 
στις διάφορες περιοχές της χώρας 
-Με τη βοήθεια κατάλληλου χάρτη περιγράφουν 
την επίδραση της Σαχάρας, του Ατλαντικού 
Ωκεανού και της Ασίας στο κλίµα της Ευρώπης  

08/01 – 29/01 7 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

22 -24 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

25-27 

-Περιγράφουν ροή ποταµών, καταγράφουν χώρες 
που τις διαρρέουν και εκτιµούν τη σηµασία τους 
ως δικτύου µεταφορών και συγκοινωνιών 
-Να δοθεί έµφαση στα ποτάµια και λίµνες της 
Ελλάδας (εντοπισµός πηγών, ρους, οικονοµική 

σηµασία) 

∆ιαθ. ∆ραστ Σύγκριση χαρακτηριστικών στοιχείων 

που αφορούν την Ελλάδα µε αντίστοιχα της ΕΕ. 

Συζήτηση και εξαγωγή συµπερασµάτων για τη 

σηµασία που έχει για τη χώρα µας η παρουσία της 

ή µη σε µια Ενωµένη Ευρώπη (Οικ. Οικονοµία, 

Ιστορία,Γλώσσα Τεχνολογία, Πληροφορική) 

01/02 – 26/02 7 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

28-33 

Εντοπίζουν στο χάρτη ∆ιοικητικές Περιφέρειες 
και νοµούς της Ελλάδας 
∆ιαθ. ∆ραστ: Παρατήρηση της εξέλιξης του 

πληθυσµού της Ευρώπης στο χρόνο. Σύγκριση των 

ρυθµών ανάπτυξης κατά περίοδο. Ερµηνεία 

(Γλώσσα, Ιστορία) 

∆ιαθ. ∆ραστ: Γήρανση του πληθυσµού της 

Ελλάδας. Αιτίες, προβλήµατα, τρόποι 
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αντιµετώπισης. (Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνική 

Πολιτική Αγωγή, Οικ. Οικονοµία) ∆ιαθ. ∆ραστ: 

Συζήτηση για την ανάγκη αµοιβαίου σεβασµού 

των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού (πχ 

ήθη έθιµα, θρησκεία) σ΄ένα περιορισµένο 

γεωγραφικά χώρο όπω πχ Η Ευρώπη, τα 

Βαλκάνια.κλπ  (Γλώσσα, Ιστορία, Οικιακή 

Οικονοµία, Λαογραφία, Θρησκευτικά)  

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

01/03 – 26/03 7 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

34-39 

Σχεδιάζουν το χάρτη της Ελλάδας και 
τοποθετούν τις µεγαλύτερες πόλεις 
 

12/04 – 14/05 9 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

40 – 48 

-Εξέταση των φυσικών και κοινωνικών 
παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την 
βιοµηχανική παραγωγή (γεωγραφική κατανοµή 

πρώτων υλών, πηγές ενέργειας, εργατικό 

δυναµικό) και συσχέτισή τους µε διάφορες 
περιοχές της Ευρώπης και της Ελλάδας. 
-Κάνουν φανταστικά ταξίδια από το ένα σηµείο 

της Ευρώπης και της ελλάδας στο άλλο 
χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα µεταφοράς 
-Επαναλήψεις, συζητήσεις σε θέµατα που θέτουν 
οι µαθητές. 

 

Σηµείωση: Για τον προγραµµατισµό του µαθήµατος Γεωγραφία – Γεωλογία τόσο της Α΄όσο 

και της Β τάξης δεν έχουν ληφθεί υπόψη για λόγους αντικειµενικούς οι οδηγίες του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως αυτές αναφέρονται 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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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

 
Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/9 - 01/10 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 – 1.3 

ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 

2.1 

 

-Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 
δραστηριότητες.  
-Γνωριµία µε το εργαστήριο 

-Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  

-1
η
 & 2

η
 εργαστηριακές ασκήσεις 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ) 

-Η 1.1 να διδαχθεί περιληπτικά. 

Τονίζεται ότι δεν απαιτείται οι µαθητές/τριες να 

εµβαθύνουν στον διανυσµατικό λογισµό. Μια πρώτη 

επαφή – αίσθηση, ότι υπάρχουν µεγέθη για τα οποία 

για να έχουµε εικόνα απαιτείται η γνώση του µέτρου 

και η κατεύθυνση (διεύθυνση και φορά), αρκεί. ∆εν 
πρέπει να γίνει καµιά αναφορά σε ιδιότητες – 

πράξεις. Ως παράδειγµα που θα βοηθούσε προτείνεται 
το ακόλουθο: Από το κέντρο ενός κύκλου ο Ιάσoνας 
κινείται προς την περιφέρεια κύκλου ακτίνας 2m και 
φθάνει στο σηµείο Β της περιφέρειας. 
Επαναλαµβάνει την κίνηση και φθάνει στο σηµείο Γ 

της περιφέρειας. Η πληροφορία ότι ο Ιάσoνας 
µετατοπίσθηκε 2m δεν αρκεί για να προσδιορισθεί 
πού τελικά βρίσκεται. 
Ανάλογες δραστηριότητες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε τη χρήση Γεωγραφικών χαρτών 
για τα ταξίδια πλοίων από τον Πειραιά π.χ. α) προς 
Σύρο β) προς Φολέγανδρο. 

∆ιαθ. ∆ραστ: Χρόνος-Μέτρηση χρόνου. Όργανα 

µέτρησης του χρόνου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα 

(Γλώσσα, Ιστορία. Βιολογία, Γεωγραφία. Μαθηµατικά, 

Αισθητική Αγωγή) 

06/10 – 30/10 6 

ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 

2.2 – 2.4 

ΚΙΝΗΣΗ & 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

3.1 & 3.7  

 

- Στην 2.2 η διανυσµατική περιγραφή της ταχύτητας 
να περιορισθεί στο να σχηµατίσουν µια πρώτη 

αντίληψη οι µαθητές ότι ορισµένες φορές, εκτός από 

το µέτρο της χρειάζεται να γνωρίζουµε και την 
κατεύθυνσή της. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν απλές 
δραστηριότητες παρόµοιες µε αυτές που προτείνονται 
για την παράγραφο 2.1. 

-Στην 2.3 να µην δοθεί έµφαση στις εξισώσεις αλλά 

κυρίως πως αντλούµε πληροφορίες από ένα 

διάγραµµα. 

-Στην 2.4 όπως και στην 2.3 να δοθεί έµφαση στην 
άντληση πληροφορίας από τα διαγράµµατα τα οποία 

συνίσταται να µην έχουν µόνο ευθύγραµµα τµήµατα 

-Κατά την διδασκαλία της ενότητας 3.1 και στην 
παράγραφο «∆υνάµεις και αλληλεπιδράσεις» να 

παρεµβληθεί η 3.7 (δράση αντίδραση σελ 57) 

3
η
 εργαστηριακή άσκηση  

4
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

7
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

Γραπτή αξιολόγησηΑ’τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 
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02/11 – 30/11 8 

ΚΙΝΗΣΗ & 

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

3.2 – 3.7 

 

-Στην 3.1 για το διανυσµατικό χαρακτήρα της 
δύναµης ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά για τα 

διανύσµατα για τις παραγράφους 2.1 και 2.2. 

-Στην 3.3 να δοθεί έµφαση στη σύνθεση 

συγγραµµικών δυνάµεων και ορθογωνίων δυνάµεων 
-Μεταξύ των 3.4 και 3.5 να δοθεί έµφαση στην 3.4. 
-Επανάληψη της ενότητας 3.7 µε έµφαση στην 
έννοια της αλληλεπίδρασης  
-5
η
 εργαστηριακή άσκηση 

-6
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ ∆ύναµη: Από το µύθο στην Επιστήµη. 

Αριστοτέλης, Γαλιλαίος,Νεύτωνας. Αινστάιν 

(Μαθηµατικά, Ιστορία, Θρησκευτικά)  

01/12 – 23/12 6 
ΠΙΕΣΗ & ∆ΥΝΑΜΗ 

4.1 – 4.5 

-8
η
 εργαστηριακή άσκηση 

-9η εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

-Ο κολυµβητής του Καρτέσιου (πείραµα 

επίδειξης) 
∆ιαθ. ∆ραστ Αρχιµήδης: Βιογραφία και έργα 

(Μαθηµατικά,Ιστορία)   

08/01 – 29/01 7 

ΠΙΕΣΗ & ∆ΥΝΑΜΗ 

4.6 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

5.1-5.3 

-Στην 4.6 η πλεύση θα διδαχθεί περιληπτικά (µόνο η 

συνθήκη πλεύσης) 
∆ιαθ. ∆ραστ. Από τη Γη στο φεγγάρι. Τα 

διαστηµικά ταξίδια (Γλώσσα,Ιστορία Βιολογία, 

Γεωγραφία, Μαθηµατικά) 

01/02 – 26/02 7 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

5.4 – 5.8 

∆ιαθ. ∆ραστ. Από τον Αρχιµήδη στον Watt 

(Γλώσσα,Ιστορία Βιολογία, Τεχνολογία, 

Μαθηµατικά) 

-Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

01/03 – 26/03 7 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  

6.1 – 6.5 

Στην 6.1 να δοθεί έµφαση στην κλίµακα Κέλβιν  
-10

η
 εργαστηριακή άσκηση 

-11
η
 εργαστηριακή άσκηση 

12/04 – 14/05 9 

ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

7.1 – 7.3 

∆ΙΑ∆ΟΣΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  

8.1 – 8.3 

∆ιαθ. ∆ραστ. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

(Γλώσσα, Βιολογία, Χυµεία,Τεχνολογία, 

Μαθηµατικά) 

-12
η
 εργαστηριακή άσκηση 

-13
η
 εργαστηριακή άσκηση 

-14
η
 εργαστηριακή άσκηση 

-Επαναλήψεις, συζητήσεις σε θέµατα που θέτουν 
οι µαθητές 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΧΥΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    1∆Ω/εβδοµάδα 

 
Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/9 - 01/10 2 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΗ 

ΧΥΜΕΙΑ  

1.1 – 1.2 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές δραστηριότητες. 
Γνωριµία µε το εργαστήριο 

Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  
∆ιαθ. ∆ραστ: Μεγάλες χυµικές ανακαλύψεις (πυρίτιδα, 

λιπάσµατα, εντοµοκτόνα, χρώµατα, πλαστικά κλπ) και 

συνέπειές τους στην εξέλιξη του πολιτισµού (Γλώσσα, 

Ιστορία. Τεχνολογία)  

06/10 – 30/10 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΧΥΜΕΙΑ  

1.3 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ 

∆ΙΑΛΥΤΗΣ  

ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

2.1 – 2.2.2 

1
η
 εργαστηριακή άσκηση  

Η 2.1 µπορεί να παραληφθεί και να διδαχθεί ως 
διαθεµατική δραστηριότητα µε τίτλο: «Νερό και Ζωή» 

(Βιολογία, Φυσική, Ιστορία, Οικ. Οικονοµία, Αισθητική 

Αγωγή, Γεωγραφία, Γλώσσα) βλ. και σχετικό σεµινάριο 

2007-08 

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

02/11 – 30/11 4 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

2.3.1 – 2.3.3 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ 

2.4 

3
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

Συλλογή συσκευασιών προϊόντων καθηµερινής χρήσης. 
Καταγραφή και επεξήγηση των ενδείξεων περιεκτικότητας 
Γραπτή αξιολόγησηΑ’τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

Επίσκεψη σε µονάδα βιολογικού καθαρισµού λυµάτων ή σε 
µονάδα επεξεργσίας πόσιµου νερού στο πλαίσιο των 
ηµερησίων περιπάτων 

01/12 – 23/12 3 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 

∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ 

2.5 – 2.6.2 

4
η
 εργαστηριακή άσκηση.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ Οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη για το νερό 

(Ιστορία)   

08/01 – 29/01 3 

ΧΥΜΙΚΗ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

ΑΤΟΜΑ-ΜΟΡΙΑ-

ΙΟΝΤΑ  

2.7 – 2.9 

7
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Ιστορική ανασκόπηση των αντιλήψεων για την 

δοµή της ύλης (Φυσική,Ιστορία) 

01/02 – 26/02 3 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

ΧΥΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

2.10 – 2.11 

∆ιαθ. ∆ραστ. Η παρουσία της Ελληνικής γλώσσας και άλλων 

γλωσσών στην ονοµασία των στοιχείων (Γλώσσα,Ιστορία) 

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

01/03 – 26/03 3 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 

ΑΕΡΑΣ (3.1 – 3.3) 

8
η
 εργαστηριακή άσκηση.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

9
η
 εργαστηριακή άσκηση 

12/04 – 14/05 4 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ 

3.4 

Ε∆ΑΦΟΣ  

4.1 – 4.2 

∆ιαθ. ∆ραστ. Η τρύπα του όζοντος (Φυσική,Τεχνολογία, 

Γεωγραφία) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Μεταλλεία ή ορυχία της περιοχής που κατοικείς. 

Συλλογή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού. Συζήτηση για τη 

συµβολή τους στην ανάπτυξη της περιοχής και τις αρνητικές 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (Γεωγραφία, Ιστορία) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Η διαχείρηση των απορριµµάτων. Συλλογή 

πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού.∆ιατύπωση προτάσεων 
για επίλυση του προβλήµατος. Η διαχείρηση απορριµµάτων ως 

δείκτης πολιτισµού  
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ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

 
Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/09 - 01/10 5 
Εισαγωγή 

1.1 – 1.2 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές δραστηριότητες 
Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου Γνωριµία µε το εργαστήριο 

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

06/10 – 30/10 6 
1.2 – 2.2  

 

-Κατά την κρίση σας µπορεί δοθεί µικρότερη έµφαση στα  οικοσυστήµατα 

(υποενότητα 1.3, καθώς γίνεται ευρύτερη αναφορά σε επόµενη ενότητα). 

-3
η
 εργαστηριακή άσκηση  

-4
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

-5
η
 εργαστηριακή άσκηση 

-Παρουσίαση της έννοιας της δυναµικής ισορροπίας σ΄ένα σύστηµα 

µε αναφορά στη λειτουργία ενός ψυγείου (η εξωτερική θερµοκρασία 

µεταβάλλεται αλλά η εσωτερική χάρη στο θερµοστάτη και τον 
κινητήρα του ψυγείου παραµένει σταθερή) 

βλ και σεµινάριο: 2007-2008 (Αναλογίες .. )  

02/11 – 30/11 8 2.3 – 3.2  

-Κατά την κρίση σας µπορεί δοθεί µικρότερη έµφαση στην ενότητα 2.4 

(ρύπανση αέρα, υδάτων, εδάφους) καθώς έχει γίνει αναφορά και στην 
Χυµεία Β΄Γυµνασίου 

-Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στη 

λεπτοµερειακή περιγραφή της δράσης των ενζύµων, καθώς οι  µαθητές 
στερούνται του αναγκαίου γνωστικού υποβάθρου (υποενότητα 3.2). 

-Προσθήκη Η2Ο2 σε ιστό ήπατος για την ανίχνευση της δράσης των 
ενζύµων (πείραµα επίδειξης) 
Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

01/12 – 23/12 6 4.1 – 4.3 

-Κατά την κρίση σας µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις έννοιες 
επιδηµία και πανδηµία (υποενότητα 4.2). 

-Κατασκευή νοητικού χάρτη ή παιχνιδιού διαδοχικών σταδίων τα 

οποία ιχνοθετούν τη πορεία ενός βακτηρίου στον οργανισµό µας 
(ποια εµπόδια βρίσκει στη διαδροµή, µε τι το απειλούν κλπ) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Φάρµακο ή φαρµάκι: Προβλήµατα από την αλόγιστη 

χρήση φαρµακευτικών ουσιών (Κοιν. & Πολιτική Αγωγή, Οικ. 

Οικονοµία) 

Χρήσιµη ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://science.nhmccd.edu/biol/inflam.html 

08/01 – 29/01 7 4.4. – 5.3 

 9
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

10
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Ουσίες που προκαλούν εθισµό.Άτοµο- Κοινωνικό 

περιβάλλον: Μια αµφίδροµη σχέση (Κοιν. & Πολιτική Αγωγή, Οικ. 

Οικονοµία) 

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

01/02 – 26/02 7 5.4 – 5.6 

11
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
http://science.nhmccd.edu/biol/mitosis/amitosis.html 

http://biologica.concord.org/webtest1/web_labs_mendels_peas.htm 

http://www.stolaf.edu/ 

01/03 – 26/03 7 6.1 – 6.3   

12/04 – 14/05 9 7.1 – 7.2 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάδειξη, κατά τη διδασκαλία 

όλων των ενοτήτων της Βιολογίας και των δύο τάξεων, της εξελικτικής 
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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. 
Να καταβληθεί προσπάθεια έστω και εις βάρος άλλων ενοτήτων, 

να διδαχθεί η ΕΞΕΛΙΞΗ (ενότητα 7)  

Σηµείωση: Κατά το παρελθόν σχολικό έτος 2008-2009,  10 Γυµνάσια της ∆∆Ε ∆υτικής 
Αττικής επί συνόλου 22 ( 45%) ολοκλήρωσαν την διδακτέα ύλη σε 42 ∆ιδακτικές ώρες (κατά 

µέσο όρο) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    2∆Ω/εβδοµάδα 

Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/9 - 01/10 5 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

∆ΥΝΑΜΗ & 

ΦΟΡΤΙΟ 

1.1 – 1.3 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές δραστηριότητες 
Γνωριµία µε το εργαστήριο 

Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους µαθητές που δεν έχουν διδαχθεί 

«Ενέργεια» στην Β΄Γυµνασίου (Κεφ 5) να εξευρεθούν-

αφιερωθούν 1 ή 2 δω για την εισαγωγή της έννοιας της 
ενέργειας, των µορφών  και µετατροπών της. (βλ και 
Απολογισµό σχ. έτ. 2008-09) 

06/10 – 30/10 6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

∆ΥΝΑΜΗ & 

ΦΟΡΤΙΟ 

1.4 – 1.6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΡΕΥΜΑ 

2.1--2.2 

Στην 1.6 δεν θα διδαχθούν «περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου» 

και «ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια») 

1
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

 

02/11 – 30/11 8 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΡΕΥΜΑ 

2.3 – 2.5 

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

4
η
 ή 5

η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

3
η
 εργαστηριακή άσκηση & 6

η
 εργαστηριακή άσκηση 

Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  
-Να µην δοθούν ασκήσεις µικτής συνδεσµολογίας που να 

περιλαµβάνουν περισσότερους από τέσσερις αντιστάτες 

01/12 – 23/12 6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3.1 & 3.6 

-Οι ενότητες από 3.2 εως και 3.5 δεν θα διδαχθούν 
∆ιαθ. ∆ραστ. Από το λυχνάρι στον ηλεκτρικό λαµπτήρα 

(Ιστορία,Τεχνολογία,Γλώσσα) 

08/01 – 29/01 7 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

4.1 – 4.3 

ΚΥΜΑΤΑ 

5.1 – 5.5 

-Στην 4.1 δεν θα διδαχθεί  «∆ύναµη στην απλή αρµονική 

ταλάντωση» 

-Στην 5.2 δεν θα διδαχθεί  «∆ύναµη στην απλή αρµονική 

ταλάντωση» 

-Στην 5.3 δεν θα διδαχθεί  η απόδειξη του θεµελιώδους νόµου 

της κυµατικής και «Κυµατικά φαινόµενα: ανάκλαση και 
διάθλαση» 

7
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

8
η
 εργαστηριακή άσκηση & 9

η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Ήχος, Μουσική και µουσικά όργανα (Από τον 

Ορφέα και τον Πυθαγόρα στον Ξενάκη και τον 

Παπαθανασίου (Ιστορία,Τεχνολογία, Γλώσσα, 

Μαθηµατικά, Μουσική,Πληροφορική) 
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01/02 – 26/02 7 

ΦΥΣΗ & 

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΦΩΤΟΣ 

6.1 – 6.2 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ 

ΦΩΤΟΣ 

7.1-7.3 

Στην 6.2 δεν θα διδαχθεί  η «Αρχή του ελαχίστου χρόνου» 

10
η
 εργαστηριακή άσκηση 

11
η
 εργαστηριακή άσκηση 

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

01/03 – 26/03 7 

∆ΙΑΘΛΑΣΗ 

ΦΩΤΟΣ 

8.1 – 8.4 

-Στην 8.1 δεν θα διδαχθεί  «∆ιάθλαση και αρχή του ελαχίστου 

χρόνου» 

-Στην 8.4 δεν θα διδαχθεί  «Το χρώµα του ουρανού» 

12
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Το ουράνιο τόξο.(Λογοτεχνία, Μυθολογία, 

Ιστορία,Αισθητική Αγωγή) 

12/04 – 14/05 9 

ΦΑΚΟΙ & 

ΟΠΤΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ 

9.1 – 9.3 

13
η
 εργαστηριακή άσκηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Πυρηνική Ενέργεια:Το κουτί της Πανδώρας 

(Ιστορία,Βιολογία,Γλώσσα, Τεχνολογία) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Ύλη και Ενέργεια: Οι δύο όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος (Χυµεία, Βιολογία, Ιστορία, 

Μαθηµατικά,Τεχνολογία, Γλώσσα, Θρησκευτικά) 

-Επαναλήψεις, συζητήσεις σε θέµατα που θέτουν οι 
µαθητές 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΥΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    1∆Ω/εβδοµάδα 

Χρονική 

Περίοδος 
Προβλ. 
∆ιδ. Ωρ. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

14/09 - 01/10 2 

ΤΑ ΟΞΕΑ 

1.1.1 – 1.1.5 

 

Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 
δραστηριότητες 
Γνωριµία µε το εργαστήριο 

Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους µαθητές που δεν έχουν διδαχθεί 

τις ενότητες 2.7 µέχρι και 2.11 της ύλης της 

Β΄Γυµνασίου να εξευρεθούν-αφιερωθούν 1 ή 2 δω για 

την εισαγωγή της έννοιας της χυµικής αντίδρασης – 

χυµικής εξίσωσης και τα σύµβολα των στοιχείων. (βλ 
και Απολογισµό σχ. έτ. 2008-09) 

06/10 – 30/10 3 

ΤΑ ΟΞΕΑ 

1.1.6 

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 

1.2.1 – 1.2.3 

1
η
 εργαστηριακή άσκηση (1.4 & 1.7) 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ) 

2
η
 εργαστηριακή άσκηση (2.3) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

02/11 – 30/11 4 

ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ 

1.3.1 

 ΤΑ ΑΛΑΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

1.4.1 – 1.5.4 

 

Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

3
η
 εργαστηριακή άσκηση 

4
η
 εργαστηριακή άσκηση (4.1 ή 4.2) 

Οι ενότητες 1.5.1 – 1.5.4 µπορεί να διδαχθούν και ως 
διαθεµατικες δραστηριότητες πχ 
-«Το αλάτι. Συλλογή πληροφοριών και φωτογραφικού 

υλικού για α) τη σηµασία του αλατιού στη ζωή του 

ανθρώπου χθές και σήµερα β) Οι αλυκές της χώρας µας 

(Ιστορία, Βιολογία, Γεωγραφία, Οικ. Οικονοµία)» 

-«Άλατα – Λιπάσµατα (Βιολογία, Γεωγραφία, Οικ. 

Οικονοµία)» 
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01/12 – 23/12 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2.1.1 –2.1.4  

ΑΛΚΑΛΙΑ  

2.1.2 - 2.2.2 

5
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Στοιχεία του Πίνακα Περιοδικότητας µε 

ελληνικό όνοµα:Ετυµολογία και ιδιότητες, (Γλώσσα) 

08/01 – 29/01 3 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

2.3.1 – 2.3.4 

ΑΝΘΡΑΚΑΣ  

2.4.1 – 2.4.6 

6
η
 εργαστηριακή άσκηση (6.1) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Οι εποχές του σιδήρου και του χαλκού 

(Ιστορία. Τεχνολογία, Αισθητική Αγωγή) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Ιστορική εξέλιξη των κονιαµάτων (Ιστορία. 

Τεχνολογία, Γεωγραφία) 

01/02 – 26/02 3 

ΠΥΡΙΤΙΟ  

2 .5.1– 2.5.5 

ΑΛΟΓΟΝΑ 

2.6.1 – 2.6.4 
Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

3.1.3 – 3.1.3 

8
η
 εργαστηριακή άσκηση (8.1) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

∆ιαθ. ∆ραστ. Από την άµµο στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

(Φυσική, Τεχνολογία, Πληροφορική) 

Γραπτή αξιολόγηση Β’ τριµήνου 

01/03 – 26/03 3 

Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

3.1.4 – 3.1.6 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

3.2.1 - 3.2.10 

9
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Τα πλαστικά στη ζωή µας (Τεχνολογία) 

Επίσκεψη σε διυλιστήριο ή πετροχυµική βιοµηχανία στο 
πλαίσιο των ηµερησίων περιπάτων. Συζήτηση µε θέµα 

την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

12/04 – 14/05 4 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ 

3.3.1 – 3.3.6 

Υ∆ΑΤΑΝΘΑΚΕΣ 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

ΛΙΠΗ  

3.4.1 -3.4.5  

10
η
 εργαστηριακή άσκηση 

∆ιαθ. ∆ραστ. Το αλκοολούχο ποτό ως πολιτιστικό αγαθό 

και ως µέσο κοινωνικής συναναστροφής – Αλκοολοσιµός 

(Ιστορία, Οικονοµία,Οικ. Οικονοµία) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Στον προβλεπόµενο αριθµό ∆Ω έχουν συνυπολογισθεί οι επίσηµες αργίες και οι ηµέρες µη 

πραγµατοποίησης µαθηµάτων σε οµαλές – κανονικές συνθήκες. 
• Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον προγραµµατισµό και οργάνωση της 

διδασκαλίας σας µπορείτε να ανατρέξετε στα αντίστοιχα βιβλία του εκπαιδευτικού, ∆ΕΠΠΣ 

(ΦΕΚ 304/13-03-2003) και στις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (97961/Γ2/12-08-

2009/∆/νση Σπουδών ∆Ε /ΥΠΕΠΘ) 
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      ∆ρ Παναγιώτης Σαραντόπουλος 
 


