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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1  

Οι φυσικές επιστήµες 
και η µεθοδολογία 

τους 
 

1.3 

Τα φυσικά µεγέθη και 

οι µονάδες τους 

 

1. Να περιγράφει το αντικείµενο των Φυσικών Επιστηµών 

2. Να γνωρίζει τα θεµελιώδη µεγέθη καθώς και τις µονάδες 
τους στο S.I. 

3. Να χρησιµοποιεί πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των 

µονάδων µήκους µάζας χρόνου 

4. Να µετρά µήκος και να υπολογίζει αποστάσεις και 

διαστάσεις αντικειµένων, εµβαδά γεωµετρικών και 

ακανόνιστων επίπεδων επιφανειών 

5. Να µετρά όγκο και να υπολογίζει τον όγκο ενός υγρού 

και ενός στερεού σώµατος 

6. Να µετρά το βάρος και τη µάζα ενός σώµατος 

χρησιµοποιώντας δυναµόµετρο και ζυγό αντίστοιχα 

7. Να αναγνωρίζει την αναγκαιότηατ εισαγωγής του 

µεγέθους πυκνότητα, να την ορίζει και να ανακαλύπτει 

τις µονάδες µέτρησης της 

8. Να υπολογίζει την πυκνότητα ενός σώµατος µετρώντας 
τη µάχα και τον όγκο της 

• Ενηµέρωση για την ύλη και διαθεµατικές 

δραστηριότητες.  

• Γνωριµία µε το εργαστήριο 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου  

• Οι διδακτικοί στόχοι 4, 5, 6, 8 µπορούν να 

επιτευχθούν µόνο πειραµατικά και ως εκ τούτου 

κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 1
η
 & 2

η
 εργαστηριακής 

άσκησης 

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

µέτρησης του χρόνου από την αρχαιότητα µέχρι 

σήµερα (Γλώσσα, Ιστορία. Βιολογία, Γεωγραφία. 

Μαθηµατικά, Αισθητική Αγωγή) 

• 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 
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ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

2.1 

Περιγραφή της 

κίνησης 

 

2.2 

Η έννοια της 
ταχύτητας 

1. Να προσδιορίζει τη θέση αντικειµένου σε σχέση µε ένα 

σηµείο αναφοράς. 

2. Να υπολογίζει τη µετατόπιση κινητού που κινείται. 

3. Να διακρίνει τη διαφορά χρονικής στιγµής και χρόνου 
(χρονικού διαστήµατος). 

4. Να ορίζει και σχεδιάζει την τροχιά κινητού. 
5. Να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας 

της ταχύτητας 
6. Να ορίζει τη µέση ταχύτητα καθώς και τη µονάδα 

µέτρησης της στο S.I. 
7. Να ορίζει ποιοτικά την έννοια της στιγµιαίας ταχύτητας, 

να γνωρίζει τη µονάδα µέτρησης της στο S.I. και να τη 

διακρίνει από τη µέση σε παραδείγµατα της καθηµερινής 

του εµπειρίας. 

8. Να επιλύει προβλήµατα που περιλαµβάνουν µετατόπιση, 

µέση ταχύτητα και χρόνο. 

9. Να υπολογίζει την ταχύτητα ενός σώµατος µε την 

βοήθεια χρονοµετρητή ή άλλης πειραµατικής διάταξης 

• Οι στόχοι 1 & 2 θα επιτευχθούν µέσω των 

δραστηριοτήτων των σελίδων 25 και 27 

αντίστοιχα του σχολικού βιβλίου 

• Να µην γίνει επέκταση στη διανυσµατική θεώρηση 

της µετατόπισης 

• Ο στόχος:  Να προσδιορίζει τα διανυσµατικά 
χαρακτηριστικά της ταχύτητας όπως 

αναφέρεται στο ∆ΕΠΠΣ δεν θα επιδιωχθεί να 

επιτευχθεί 

• Ο διδακτικος στόχος 9  µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται 

απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 4
ης

 εργαστηριακής 
άσκησης 

• Ερωτήσεις ασκήσεις και επιµέρους ερωτήµατα να 

συνδέονται µε  τους αναφερόµενους  διδακτικούς 

στόχους 

• ∆εν θα διαπραγµατευθούν οι ασκήσεις 3.4.6.8 

6 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

3.1 

Η έννοια της δύναµης 

3.7 

∆ύναµη και 
αλληλεπίδραση 

3.2 
∆ύο σηµαντικές 

δυνάµεις στον κόσµο 

1. Να εξηγούν µε παραδείγµατα ότι οι δυνάµεις προκαλούν 

µεταβολή στην ταχύτητα των σωµάτων (µέτρο,), καθώς 

και µεταβολή στο σχήµα τους. 

2. Να περιγράφει την αλληλεπίδραση δύο σωµάτων 

προσδιορίζοντας τις δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ 
τους 

3. Να αναφέρει παραδείγµατα δυνάµεων επαφής και 
δυνάµεων που ασκούνται από απόσταση  

4. Να συσχετίζει τον 3
ο
 νόµο του Νεύτωνα µε την έννοια 

της αλληλεπίδρασης 

5. Να διατυπώνει και να εφαρµόζει (σε απλές και 
συγκεκριµένες εφαρµογές) τον 3ο νόµο του Νεύτωνα 

6. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της δύναµης της 

βαρύτητας και να την προσδιορίζει ως δύναµη απο την 

• Κατά την διδασκαλία της ενότητας 3.1 και στην 

παράγραφο «∆υνάµεις και αλληλεπιδράσεις» να 
παρεµβληθεί η 3.7 (δράση αντίδραση σελ 57) 

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

διανυσµατικά µεγέθη στις παραγράφους 1.1 και 
1.3. 

• Για την κατανόηση και εφαρµογή του 3ου 

νόµου του Νεύτωνα να επισηµανθεί ότι οι 

δυνάµεις εµφανίζονται πάντα σε ζεύγη  

• Για την επίτευξη του στόχου 8: βλ «Μια πρόταση 

εποικοδοµητικής διδασκαλίας για τις δυνάµεις»  : 
http://blogs.sch.gr/psaranto 

• Ο διδακτικος στόχος 9  µπορεί να επιτευχθεί 
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βαρυτική αλληλεπίδραση της Γης µε τα διάφορα σώµατα 

7. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της δύνµης της τριβής 

και να την σχεδιάζει σε συγκεκριµένες εφαρµογές 

8. Να σχεδιάζει τις δυνάµεις που ασκούνται σ΄ένα σώµα σε 
συγκεκριµένες εφαρµογές 

9. Να ανακαλύπτει πειραµατικά ότι ή δύναµη που ασκείται 
σ΄ένα ελατήριο είναι ανάλογη της επιµήκυνσής του 

(Νόµος Hook) 

µόνο πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται 

απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 7
ης

 εργαστηριακής 

άσκησης 

• Ερωτήσεις ασκήσεις και επιµέρους ερωτήµατα να 
συνδέονται µε  τους αναφερόµενους  διδακτικούς 

στόχους 
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∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

3.3 
Σύνθεση και ανάλυση 

δυνάµεων 
3.4 

∆ύναµη και ισορροπία 

3.5 

Ισορροπία υλικού 

σηµείου 

3.6 

∆ύναµη και µεταβολή 

της ταχύτητας 

 

3.7 

∆ύναµη και 

αλληλεπίδραση 

1. Να ορίζει-περιγράφει τον όρο «συνισταµένη δύναµη» 

2. Να σχεδιάζει τη συνισταµένη δύο δυνάµεων 
3. Να υπολογίζει το µέτρο της συνισταµένης δύο δυνάµεων 

όταν αυτές είναι συγγραµικές και όταν έχουν κάθετες 
διευθύνσεις 

4. Να προσεγγίσει µέσω παραδειγµάτων την έννοια της 
αδράνειας 

5. Να διατυπώνει τον 1
ο
 νόµο του Νεύτωνα και να τον 

εφαρµόζει – εξηγεί απλά καθηµερινα φαινόµενα 

6. Να διατυπώνει την συνθήκη ισορροπίας δυνάµεων ή 

υλικού σηµείου και να την χρησιµοποιεί στην επίλυση 

απλών προβληµάτων 

7. Να υποστηρίζει µέσω παραδειγµάτων ότι η µεταβολή 

της ταχύτητας είναι ανάλογη της συνισταµένης δύναµης 

που ασκείται σ΄αυτό 

8. Να διακρίνει τη µάζα από το βάρος και να γνωρίζει τη 

µαθηµατική σχέση που τα συνδέει 

9. Να συσχετίζει την αδράνεια ενός σώµατος µε τη µάζα 
10. Να σχεδιάζει τη δράση και την αντίδραση κατά την 

αλληλεπίδραση δύο σωµάτων 

• Αντίθετα από προγενέστερες εγκυκλίους 
προτείνουµε η έννοια της αδράνειας να εισαχθεί 
µε αναφορά στον Γαλιλαίο βλ «Μια πρόταση 
εποικοδοµητικής διδασκαλίας για τις δυνάµεις»   

• Επανάληψη της ενότητας 3.7 µε έµφαση στην 
έννοια της αλληλεπίδρασης και τον σχεδιασµό των 

δυνάµεων βλ στόχο 10 

 

• Ερωτήσεις ασκήσεις και επιµέρους ερωτήµατα να 
συνδέονται µε  τους αναφερόµενους   διδακτικούς 

στόχους 

• ∆εν θα διαπραγµατευθούν οι ασκήσεις 7, 12, 13 

 

• Γραπτή αξιολόγηση Α’τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

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

Αριστοτέλης, Γαλιλαίος,Νεύτωνας. Αινστάιν 

(Μαθηµατικά, Ιστορία, Θρησκευτικά) 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

∆ΥΝΑΜΗ & 

ΦΟΡΤΙΟ 

1.1 
Γνωριµία µε την 

ηλεκτρική δύναµη 
1.2 

Το ηλεκτρικό 
φορτίο 

1. Να αναφέρει παραδείγµατα που να δείχνουν την 

ύπαρξη της ηλεκτρικής δύναµης που δρα από 
απόσταση. 

2. Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης του 

ηλεκτροσκοπίου για την ανίχνευση των 
ηλεκτρισµένων σωµάτων.  

3. Να αναφέρει παραδείγµατα ηλέκτρισης µε όλους 
τους δυνατούς τρόπους και να τους ερµηνεύει. 

4. Να ερµηνεύει την ηλέκτριση - φόρτιση σαν 
αποτέλεσµα διαχωρισµού, και όχι παραγωγής, 

ηλεκτρικών φορτίων. 
5. Να ανιχνεύει αν ένα σώµα είναι φορτισµένο 

6. Να συσχετίζει το µέτρο του ηλεκτρικού φορτίου µε 

το µέτρο της ηλεκτρικής δύναµης που προκαλεί 

• 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.  

• Ο 5
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη 

και υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 1
ης

 

εργαστηριακής άσκησης έστω και υπό µορφή 

επίδειξης 

 

3 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

∆ΥΝΑΜΗ & 

ΦΟΡΤΙΟ 

1.3 

Το ηλεκτρικό 

φορτίο στο 

εσωτερικό του 

ατόµου 

1.4 
Τρόποι ηλέκτρισης 

και η 

µικροσκοπική 

ερµηνεία 

1. Να περιγράφει τη µικροσκοπική δοµή της ύλης και 

να αποδίδει το ηλεκτρικό φορτίο στις ηλεκτρικές 

ιδιότητες των ηλεκτρονίων και πρωτονίων 

2. Να αναφέρει τις βασικές ιδιότητες του φορτίου και 
να τις συσχετίζει µε τη µικροσκοπική ερµηνεία του 

3. Να περιγράφει την ηλέκτριση µε τριβή και µε επαφή 
και να τις ερµηνεύει στο µικροσκοπικό επίπεδο 

4. Να διακρίνει πειραµατικά τα σώµατα σε µονωτές και 
αγωγούς 

5. Να εξηγεί τη λειτουργία του ηλεκτροσκοπίου και να 

το χρησιµοποιεί κατά περίπτωση 

• Ο 1
ος

 στόχος µπορεί και να παραληφθεί ανάλογα µε το 
γνωστικό επίπεδο των µαθητών/τριών 

• Για την επίτευξη των στόχων δεν θα πραγµατοποιηθεί η 
δραστηριότητα µε την εικόνα 1.20 σελ 18 του σχολικού 

βιβλίου 

• Να µην τεθούν στόχοι αναφορικά µε την ηλέκτριση από 

επαγωγή και περιγραφής της ηλεκτρικής συµπεριφοράς 
µονωτών και αγωγών µε έµφαση στο µικροσκοπικό 

µοντέλο 

• Ο 4
ος

 και 5
ος

 στόχος µπορούν να επιτευχθούν µόνο 

µεσω της 1
ης

 εργαστηριακής άσκησης 

• Να αξιοποιηθούν οι ερωτήσεις τόσο του εργαστηριακού 
οδηγού όσο και του Τετραδίου εργασιών 
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1.5 

Νόµος του 

Κουλόµπ 

1.6 

Το ηλεκτρικό 

πεδίο 

1. Να διατυπώνει και να εφαρµόζει το νόµο του 

Coulomb σε απλά προβλήµατα 

2. Να διατυπώνει τον ορισµό του ηλεκτρικού πεδίου  

3. Να προτείνει υποθετικά πειράµατα µε τα οποία 
διαπιστώνεται η ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου στο 

χώρο. 

• ∆εν θα επιδιωχθεί η εξήγηση της έλξης φορτισµένου και 
ουδέτερου σώµατος µε τη βοήθεια του νόµου του 

Κουλόµπ 

• Αντίθετα από  προγενέστερες εγκυκλίους προτείνουµε 

να επιλυθεί στην τάξη η 1
η
 άσκηση (σελ 39) γιατί είναι 

απλή εφαρµογή του νόµου του Coulomb 

2 

2.1 
Το ηλεκτρικό 

ρεύµα 

1. Να ορίζει το ηλεκτρικό ρεύµα ως προσανατολισµένη 
κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων και να 

προσδιορίζει την αιτία του. 
2. Να συσχετίζει την ένταση ΗΡ µε το αποτέλεσµα που 

προκαλεί όταν διαρρέει πχ ένα λαµπτήρα 
3. Να συνδέει την ένταση ΗΡ µε το πλήθος των 

φορτισµένων σωµατιδίων που διέρχονται από µια 
διατοµή ανα µονάδα χρόνου 

4. Να ορίζει την ένταση και τις µονάδες της καθώς και 

την φορά του ΗΡ 

5. Να µετρά την ένταση που διαρρέει απλό κύκλωµα µε 

αµπερόµετρο 

6. Να περιγράφουν ένα σύνολο συγκεκριµένων και 

διαφορετικών µεταξύ τους, φαινοµένων που έχουν 

κοινή αιτία το ηλεκτρικό ρεύµα. 

• Εξοικείωση των µαθητών/τριων µε το αµπερόµετρο και 

απλές µετρήσεις 

2 

2.2 

Ηλεκτρικό 

κύκλωµα 

1. Να ορίζει και αναγνωρίζει ένα ηλεκτρικό κύκλωµα 

και τις κατηγορίες του. 

2. Να ερµηνεύουν την προσανατολισµένη κίνηση των 

φορτισµένων σωµατιδίων σε αγωγό ως αποτέλεσµα 

της άσκησης της ηλεκτρικής δύναµης και να τη 

συνδέουν µε τη διαφορά δυναµικού (τάση) που 

υπάρχει στα άκρα του αγωγού. 

3. Να ορίζει ποιοτικά και µαθηµατικά την ηλεκτρική 
τάση-διαφορά δυναµικού µεταξύ των πόλων µιας 

πηγής ή µεταξύ των πόλων ενός καταναλωτή  και τις 
µονάδες της 

• Εξοικείωση των µαθητών/τριων µε το βολτόµετρο και 

απλές µετρήσεις 

• Στον 3
ο
 στόχο να δοθεί έµφαση στην επίτευξη του 

ποιοτικού ορισµού  

• Να προσεχθούν οι παραννοήσεις που εισάγουν οι 

φράσεις: «πηγή ηλεκτρονίων» «σβήσε – άναψε το φως» 

• Για τις αναπαραστάσεις ηλεκτρικού κυκλώµατος να 
δηµιουργηθεί ένα απλό κύκλωµα και στη συνέχεια να 

µετασχηµατιστεί σε σχηµατικο διάγραµµα (πραγµατικό 

� συµβολικό) 
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4. Να µετρά την ηλεκτρική τάση στους πόλους µιας 

ηλεκτρικής συσκευής µε τη βοήθεια βολτοµέτρου 

3 
2.3 

Ηλεκτρικό δίπολο 

1. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενος ηλεκτρικού 

διπόλου και να αναφέρει παραδείγµατα 

2. Να ορίζει την αντίσταση ενός διπόλου και τις 

µονάδες της 
3. Να σχεδιάζει πειραµατική διάταξη και να 

επιβεβαιώνει πειραµατικά τον νόµο του Ohm σ΄ ένα 
αντιστάτη. 

4. Να διατυπώνει λεκτικά και µε µαθηµατικό 
συµβολισµό το νόµο του  Ohm και να τον εφαρµόζει 

σε απλά προβλήµατα 
5. Να σχεδιάζει τη γραφική παράσταση έντασης – 

τάσης σε συγκεκριµένους αντιστάτες 

• Ο 3
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη 

και υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 2
ης

 

εργαστηριακής άσκησης  

 

5 

2.5 

Εφαρµογές αρχών 
διατήρησης στη 

µελέτη απλών 
ηλεκτρικών 

κυκλωµάτων 

1. Να σχεδιάζει και συναρµογεί απλά ηλεκτρικά 

κυκλώµατα 
2. Να ορίζει την έννοια της ισοδύναµης αντίστασης 

κυκλώµατος που περιλαµβάνει σύνολο αντιστατών 

συνδεδεµένο σε ηλεκτρική πηγή 

3. Να υπολογίζει την ισοδύναµη αντίσταση 

κυκλώµατος που αποτελείται από πηγή και δύο 

αντιστάτες συνδεδεµένους (α) σε σειρά (β) 

παράλληλα 

4. Να µετρά την αντίσταση κάθε αντιστάτη καθώς και 

την ισοδύναµη αντίσταση κυκλώµατος που 

περιλαµβάνει αντιστάτες συνδεδεµένους (α) σε σειρά 

(β) παράλληλα 

5. Να τεκµηριώνει θεωρητικά και να ανακαλύπτει 

πειραµατικά τη λειτουργία την ηλεκτρικής 

ασφάλειας σ΄ένα κύκλωµα 

• Ο 1
ος

 , 4
ος

 & 5
ος

 διδακτικός στόχος  µπορούν να 

επιτευχθούν µόνο πειραµατικά και ως εκ τούτου 

κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 4
ης

 , 5
ης

 και 6ης
 εργαστηριακής 

άσκησης  

• Να γίνει αναφορά στο ηλεκτρικό κύκλωµα µιας οικιακής 

ηλεκτρικής εγκατάστασης 

• Να µην δοθούν ασκήσεις µικτής συνδεσµολογίας που να 

περιλαµβάνουν περισσότερους από τέσσερις αντιστάτες 

• Γραπτή αξιολόγηση Α’ τριµ.(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

• Να δοθεί έµφαση στην έννοια της ισοδύναµης 

αντίστασης και να υποβαθµιστεί η διαδικασία απόδειξης  

• Να αξιοποιηθεί το λογισµικό «Φυσική Β-Γ Γυµνασίου». 

 


