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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α΄ ΕΠΑ.Λ  

ΚΛΑ∆ΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ 3∆Ω/εβδοµάδα 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο/Η Μαθητής/τρια να µπορεί: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Απαραίτητες 

εισαγωγικές έννοιες 
 

• ∆ιεθνές σύστηµα 

µονάδων 

• Μήκος, µάζα, 

χρόνος 

 

(∆Ω 4) 

 

 

1. Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εισαγωγής του 

∆ιεθνούς Συστήµατος Μονάδων 

2. Να γνωρίζει τα θεµελιώδη µεγέθη στο S.I. καθώς 

και τις µονάδες τους  

3. Να αναγνωρίζει µερικά προθέµατα µονάδων (πχ c, 

m, µ, k, M, G και να τα χρησιµοποιεί στα 

πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των µονάδων 

µήκους µάζας χρόνου 

4. Να µετρά µήκη, µάζες και χρονικά διαστήµατα 

• Ενηµέρωση για την ύλη.  

• Γνωριµία µε το εργαστήριο 

• Τρόποι µελέτης σχολικού βιβλίου και αναζήτησης πληροφοριών στο 

διαδίκτυο 

• ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)  

• Ο 4
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθούν µόνο πειραµατικά 

και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 1
ης

 εργαστηριακής άσκησης (πείραµα 1, 2,3) 

• Επίσκεψη της ιστοσελίδας http://el.wikipedia.org/wiki 

(Αναζήτηση: ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ) 

•  Επίσκεψη της ιστοσελίδας 

http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe 

(Μεγέθη και κλίµακες από το άτοµο στο Σύµπαν) 

• Επίσκεψη της ιστοσελίδας 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/ 

(Προσεγγίστε το κόσµο µέσα από τις δυνάµεις του 10) 

 

Ευθύγραµµη κίνηση 

 

 

 

• Ταχύτητα στην 

ευθύγραµµη οµαλή 

κίνηση 

• Επιτάχυνση στην 

ευθύγραµµη οµαλά 

1. Να προσδιορίζει τη θέση ενός σώµατος και τη 

χρονική στιγµή ενός συµβάντος και να αναφέρει 

παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή  

2. Να ορίζει την έννοια της µετατόπισης και να 

συγκρίνει τις έννοιες «µετατόπιση» και 

«διάστηµα» 

3. Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εισαγωγής της 

ταχύτητας να την ορίζει στην ευθύγραµµη οµαλή 

κίνηση και να την υπολογίζει σε απλές 

εφαρµογές 

• Για την επίτευξη των στόχων 1 και 2 να αξιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες στις σελίδες: 37 – 38 – 39,40 – 42 του σχολικού 

βιβλίου 

• Να δοθεί έµφαση στην διάκριση: «Μετατόπιση» - «∆ιάστηµα» και 

«χρονική στιγµή» – «χρονική διάρκεια»  

• Προσοχή στην σύγχυση που εµφανίζεται στους µαθητές µεταξύ 

«ταχύτητας» - «∆ύναµης» 

• Για την επίτευξη του στόχου 5 να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα στη 

σελίδα 47  του σχολικού βιβλίου 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.  ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2012 -2013 

 2 

µεταβαλλόµενη 

κίνηση 

• Οι εξισώσεις της 

ευθύγραµµης οµαλά 

µεταβαλλόµενης 

κίνησης 

 

(∆Ω 10) 

 

4. Να µετασχηµατίζει αριθµητικά πειραµατικά 

δεδοµένα σχετικά µε ευθύγραµµες οµαλές 

κινήσεις σε γραφικές παραστάσεις και 

αντίστροφα 

5. Να ερµηνεύει γραφικές παραστάσεις που 

αφορούν ευθύγραµµες οµαλές κινήσεις 

6. Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εισαγωγής της 

επιτάχυνσης να την ορίζει στην ευθύγραµµη 

οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση και να την 

υπολογίζει σε απλές εφαρµογές 

7. Να χρησιµοποιεί τις εξισώσεις της ευθύγραµµης 

οµαλά µεταβαλλόµενης κίνησης για να 

υπολογίζει τη στιγµιαία ταχύτητα και τη 

µετατόπιση 

8. Να εφαρµόζει τις γνώσεις τις σχετικές µε την 

ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση σε 

φαινόµενα της καθηµερινής ζωής (π.χ. οδική 

κυκλοφορία) 

9. Να µετασχηµατίζει αριθµητικά πειραµατικά 

δεδοµένα σχετικά µε ευθύγραµµες οµαλά 

µεταβαλλόµενες κινήσεις σε γραφικές 

παραστάσεις και αντίστροφα 

10. Να ερµηνεύει γραφικές παραστάσεις που 

αφορούν ευθύγραµµες οµαλά µεταβαλλόµενες 

κινήσεις στην καθηµερινή ζωή 

• Οι διδακτικοί στόχοι 4
ος 

και 9
ος

  µπορούν να επιτευχθούν µόνο 

πειραµατικά και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και 

υποχρεωτική η πραγµατοποίηση της 2
ης

 εργαστηριακής άσκησης 

έστω και υπό µορφή επίδειξης Εναλλακτικά µπορεί να 

αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά λογισµικά πχ Interactive Physics 

• Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία προς αξιολόγηση ή µη επίτευξης των 

στόχων 6, 7, 9, 10 (βλ σελ 73-74 βιβλίο καθηγητή)  

• Ανάθεση συνθετικής εργασίας µε τίτλο: «Ιστορική επισκόπηση της 

ανάπτυξης των νόµων της Κινηµατικής» µε αξιοποίηση του ενθέτου: 

Το θεώρηµα MERTON. Σελ. 59-60 του σχολικού βιβλίου 

• Ανάθεση συνθετικής εργασίας µε τίτλο: «Ασφαλή οδήγηση 

αυτοκινήτων» µε αξιοποίηση του ενθέτου: Μήκος φρεναρίσµατος και 

απόσταση ασφαλείας του σχολικού βιβλίου σελ 94-96 

• Από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου να επιλεγούν όσες σχετίζονται 

µε τους αναφερόµενους στόχους µε έµφαση σε πραγµατικές 

καταστάσεις (βλ στόχο 8, 9) αποφεύγοντας τον φορµαλισµό. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: 4, 5, 7, 11, 12, 13,14,17 

∆υναµική 

 

• ∆ύναµη 

• ∆υνάµεις από 

επαφή και από 

απόσταση 

• 3
ος

 νόµος του 

Νεύτωνα 

 

1. Να περιγράφει τα αποτελέσµατα των δυνάµεων 

σε διάφορες καταστάσεις 

2. Να προσδιορίζει τις δυνάµεις οι οποίες 

προκαλούν µετατοπίσεις, παραµορφώσεις κλπ 

στην καθηµερινή ζωή 

3. Να µετρά δυνάµεις 

4. Να οριοθετεί και να κατονοµάζει το σύστηµα σε 

σχέση µε το εκάστοτε περιβάλλον 

5. Να περιγράφει - διατυπώνει τον 3ο νόµο του 

• Ο 3
ος

 διδακτικος στόχος  µπορεί να επιτευχθούν µόνο πειραµατικά 

και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η 

πραγµατοποίηση της 1
ης

 εργαστηριακής άσκησης (πείραµα 4) 

• Νόµος του Hooke (εργαστηριακή άσκηση) 

• Για την κατανόηση και εφαρµογή του 3ου νόµου του Νεύτωνα να 

επισηµανθεί ότι οι δυνάµεις εµφανίζονται πάντα σε ζεύγη  

• Να δοθεί έµφαση στον σχεδιασµό δυνάµεων που ασκούνται σ΄ένα 

σώµα από το περιβάλλον 

• Για την επίτευξη του στόχου 7: βλ «Μια πρόταση εποικοδοµητικής 
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(∆Ω 5) 

 

Νεύτωνα και να τον εφαρµόζει σε διάφορες 

περιπτώσεις ισορροπίας και κίνησης 

6. Να συσχετίζει τον 3
ο
 νόµο του Νεύτωνα µε την 

έννοια της αλληλεπίδρασης 

7. Να σχεδιάζει τις δυνάµεις (δράση-αντίδραση) 

που ασκούνται σε ένα σώµα από το περιβάλλον 

προσδιορίζοντας το σηµείο εφαρµογής, το µέτρο, 

τη διεύθυνση και τη φορά (διανυσµατικός 

χαρακτήρας του µεγέθους) 

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

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα της 

σελίδας: 112 του σχολικού βιβλίου 

• Προσοχή στις αριστοτελικές απόψεις των µαθητών για τη δύναµη  

∆υναµική 

• Σύνθεση 

συγγραµικών 

δυνάµεων 

• Σύνθεση δυνάµεων 

στο επίπεδο 

• Ανάλυση δύναµης 

σε συνιστώσες 

(∆Ω 5) 

1. Να διακρίνει τις συγγραµικές δυνάµεις από τις µη 

συγγραµικές 

2. Να εφαρµόζει τις συµβάσεις και τους κανόνες 

υπολογισµού της συνισταµένης συγγραµικών 

δυνάµεων 

3. Να προσδιορίζει τη συνισταµένη δύο 

συντρεχουσών δυνάµεων  

4. Να αναλύει δύναµη σε δύο κάθετες µεταξύ τους 

συνιστώσες 

• Για την επίτευξη των στόχων να αξιοποιηθούν οι δραστηριότητες 

των σελίδων: 78,79 και 114   του σχολικού βιβλίου 

• Να δοθεί έµφαση στην σύνθεση δύο δυνάµεων που σχηµατίζουν 

γωνία 90
ο
    

• Η εξέλιξη των ιδεών για τα αίτια της κίνησης των σωµάτων. Από τον 

Αριστοτέλη ως το Νεύτωνα (Συνθετική εργασία) 

• Ενδεικτικές Ασκήσεις – Προβλήµατα: 1,2,3 (σελ 107), 1 (σελ 157) 

• Κατ εκτίµηση µπορεί να επιδιωχθεί και η επίτευξη του στόχου: 

«Να εφαρµόζει την αναλυτική µέθοδο στην σύνθεση τριών (3) 

οµοεπιπέδων δυνάµεων» 

∆υναµική 

• Ο πρώτος νόµος του 

Νεύτωνα 

 (∆Ω 4) 

 

1. Να υιοθετεί την άποψη ότι σε συνθήκες έλλειψης 

τριβών, η δυσκολία αλλαγής της κινητικής 

κατάστασης των σωµάτων οφείλεται στην 

αδράνεια 

2. Να διατυπώνει µε σύµβολα και λεκτικά το 1
ο
 νόµο 

του Νεύτωνα και να τον εφαρµόζει σε φυσικά 

φαινόµενα της καθηµερινής ζωής 

3. Να ερµηνεύει ή και να προβλέπει την εξέλιξη της 

κίνησης ενός σώµατος µε βάση την αρχική του 

κινητική κατάσταση και τη συνισταµένη των 

δυνάµεων που ασκούνται σ΄αυτό 

4. Να αναγνωρίζει την αδράνεια σε φαινόµενα της 

καθηµερινής ζωής 

• Για την επίτευξη του 1
ου

 στόχου βλ βλ «Μια πρόταση 

εποικοδοµητικής διδασκαλίας για τις δυνάµεις»  Σεµινάριο 07-08 

(http://blogs.sch.gr/psaranto) 

• Για την επίτευξη του 2
ου

 και 4
ου

 στόχου να πραγµατοποιηθεί η 

δραστηριότητα στη σελίδα 83 του σχολικού βιβλίου 

• Ωριαία γραπτή δοκιµασία Α΄Τετραµήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ) 

• Κατ εκτίµηση µπορεί να επιδιωχθεί και η επίτευξη του στόχου: 

«Να ορίζει τις συνθήκες ισορροπίας ενός σώµατος  και να τις 
εφαρµόζει στην επίλυση προβληµάτων» 
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∆υναµική 

 

• Ο δεύτερος νόµος 

του Νεύτωνα 

• Η έννοια του 

βάρους – της µάζας 

• Η ελεύθερη πτώση 

των σωµάτων 

(∆Ω 5) 

 

1. Να διατυπώνει τον 2ο νόµο του Νεύτωνα 

λεκτικά και µε µαθηµατικό συµβολισµό 

2. Να εφαρµόζει το 2ο νόµο του Νεύτωνα σε 

περιπτώσεις σταθερής συνισταµένης δύναµης 

3. Να προσδιορίζει την αδρανειακή µάζα ενός 

σώµατος και να γνωρίζει ότι σταθερή ολική 

δύναµη προκαλεί οµοιόµορφα µεταβαλλόµενη 

κίνηση 

4. Να διακρίνει το βάρος από τη µάζα  

5. Να εφαρµόζει το 2ο νόµο του Νεύτωνα στην 

ελεύθερη πτώση 

6. Να εφαρµόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις τις 

σχετικές µε την ευθύγραµµη οµαλά 

µεταβαλλόµενη κίνηση στην ελεύθερη πτώση 

• Για την επίτευξη του 6
ου

 στόχου να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα της 

σελίδας: 91  

• Ανάθεση συνθετικής εργασίας µε τίτλο: «Ασφαλή οδήγηση 

αυτοκινήτων» µε αξιοποίηση του ενθέτου: Οι ζώνες ασφαλείας και οι 

αερόσακκοι του σχολικού βιβλίου σελ 96-97 

• Μελέτη της ελεύθερης πτώσης ενός σώµατος στο εργαστήριο ή/και 

στον Η/Υ µε τη χρήση του εκπαιδευτικών λογισµικών πχ Interactive 

Physics ή Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

• Ενδεικτικές Ασκήσεις – Προβλήµατα: 7,8,10 (σελ 107), 12, 13,  (σελ 

108), 6, 7, (σελ 107),  10 (σελ 158), 24 (σελ 159), 

 

∆υναµική 

• Τριβή 

 

(∆Ω 3) 

 

1. Να διακρίνει τη στατική τριβή από την τριβή 

ολίσθησης και να προσδιορίζει τα όρια της 

στατικής τριβής 

2. Να διατυπώνει και εφαρµόζει την ποσοτική 

έκφραση του νόµου της τριβής ολίσθησης  

3. Να αναφέρει φαινόµενα καθηµερινής ζωής στα 

οποία η τριβή παίζει καθοριστικό ρόλο 

4. Να υπολογίζει την τριβή ολίσθησης σε διάφορα 

απλά προβλήµατα 

• Ανάθεση συνθετικής εργασίας µε τίτλο: «Ένας κόσµος χωρίς τριβές» 

ή και «Τριβή και αυτοκίνητο» 

• Μελέτη της κίνησης σώµατος σε κεκλιµένο επίπεδο το οποίο 

υπόκειται σε τριβή ολίσθησης, στο εργαστήριο ή/ και στον Η/Υ µε 

την βοήθεια εκπαιδευτικών λογισµικών πχ Interactive Physics η µε 

τις διαδικτυαές προσοµειώσεις στον ιστότοπο: 

http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el  (Κεκλιµένο 

Επίπεδο - Κεκλιµµένο επίπεδο: ∆υνάµεις και Κίνηση )  

• Ενδεικτικές Ασκήσεις – Προβλήµατα: 9, (σελ 157), 10, 11, 13,  (σελ 

158), 23 (σελ 159), 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Το γνωστικό περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων - προς χρήση και αξιοποίηση από τον µαθητή -  περιέχεται στο βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ Γενικής 

Παιδείας Α τάξης Ενιαίου Λυκείου» το οποίο διατίθεται και σε ψηφιακή µορφή στον ιστότοπο: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-A103/ 

 

2. Οι µε κόκκινο επισηµασµένοι στόχοι είναι του ΑΠΣ και ως εκ τούτου καθίστανται υποχρεωτικοί ως προς την επίτευξή τους 

 


