
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και 

της Α΄ και Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2012-2013 

 

  Σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας της 

Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και της Α΄ και Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ..   

 

ΦΥΣΙΚΗ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Φυσικής  Α΄ Λυ-

κείου αποτελείται από: 

1. Το βιβλίο µαθητή (έντυπο) 

2. Τον εργαστηριακό οδηγό (ψηφιακό) 

3. Το τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων (ψηφιακό) 

4. Τις λύσεις ασκήσεων φυσικής (έντυπο) 

 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Φυσικής δηµιουργήθηκε µε στόχο τη µετάβαση από µια σύν-

θεση της οποίας η ανάπτυξη σχεδιάστηκε και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου, σε ένα υλικό που θα 

ολοκληρώνει στην πρώτη τάξη του λυκείου τον κύκλο της γενικής φοίτησης στη δευτεροβάθµια εκ-

παίδευση για όλα τα παιδιά. 

Επειδή το εκπαιδευτικό υλικό προέρχεται από προσαρµογή ήδη υπάρχοντος υλικού, στον παρόντα 

‘Οδηγό διαχείρισης’ επιχειρείται αφ’ ενός να συγκεκριµενοποιηθούν οι ενότητες οι οποίες θα απο-

τελέσουν τη σχολική ύλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να διευκρινισθούν ορισµένα εννοιολο-
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λέσουν τη σχολική ύλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να διευκρινισθούν ορισµένα εννοιολογικά 

ζητήµατα που προκύπτουν από τη προσαρµογή κειµένων των σχολικών εγχειριδίων στην πραγµατι-

κότητα του νέου προγράµµατος και, αφ’ ετέρου, να διευκρινισθούν ζητήµατα χρήσης του εκπαιδευ-

τικού υλικού µε βάση την προβληµατική της εκπόνησης του προγράµµατος. Προτείνονται, τέλος, 

κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη µέθοδο χειρισµού του εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία. 

Σε καµιά περίπτωση, πάντως, ο παρών ‘Οδηγός διαχείρισης’ δεν αποτελεί πλήρη Οδηγό Εκπαιδευτι-

κού.    

 

∆ιαχείριση της διδακτέας ύλης 

Τα τµήµατα κειµένου του βιβλίου µαθητή που δεν περιλαµβάνονται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών και τα οποία δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διδασκαλίας είναι τα εξής: 

Στην Ενότητα ‘Μηχανική’ (‘∆υναµική στο επίπεδο’) δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα και δεν 

αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας οι υποενότητες:  

‘Η σύνθεση πολλών οµοεπίπεδων δυνάµεων’,  

‘Η ισορροπία οµοεπίπεδων δυνάµεων’,  

‘Οριζόντια βολή’,  

‘Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα σε διανυσµατική µορφή και σε αλγεβρική µορφή’,  

‘Οµαλή κυκλική κίνηση’,  

‘Κεντροµόλος δύναµη’ και  

‘Μερικές περιπτώσεις κεντροµόλου δύναµης’. 

Στην ενότητα ‘Ενέργεια’ (‘∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας’) δεν περιλαµβάνονται στο πρό-

γραµµα και δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας οι υποενότητες:  

‘Συντηρητικές (ή διατηρητικές) δυνάµεις’,  

‘Η διατήρηση της µηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή’,  

‘Η τριβή και η µηχανική ενέργεια’. 

 

Η τρίτη ενότητα του αναλυτικού προγράµµατος πραγµατεύεται ζητήµατα που ανήκουν στη θεµατική 

ενότητα του Ηλεκτρισµού και πιο συγκεκριµένα του δυναµικού ηλεκτρισµού (νόµος του Ohm, νό-

µος του Joule κλπ). Για το προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό είναι απαραίτητο να γίνει η εξής διευ-

κρίνιση: στο παλαιό βιβλίο µαθητή γίνεται χρήση της έννοιας ‘δυναµικό’ η οποία όµως έχει εισαχθεί 

σε προηγούµενη ενότητα που αφορά τον στατικό ηλεκτρισµό. Επειδή στο αναλυτικό πρόγραµµα δεν 

εισάγεται η έννοια αυτή, εξ αιτίας του ότι δεν πραγµατεύονται ζητήµατα ηλεκτρικού πεδίου, οι εκ-

παιδευτικοί έχουν δύο λύσεις για να χειρισθούν την έννοια. Είτε την εισάγουν µε δικές τους ση-

µειώσεις (δεν προτείνεται), είτε εισάγουν και χρησιµοποιούν την έννοια ‘τάση’ η οποία άλλωστε εί-
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ναι η κατάλληλη λειτουργική έννοια για τα χρησιµοποιούµενα εννοιολογικά πλαίσια που αφορούν 

τη λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωµάτων (προτείνεται). Η προτεινόµενη εδώ λύση απαιτεί από τους 

εκπαιδευτικούς να απλοποιήσουν και να αναδιατυπώσουν όσα σηµεία του βιβλίου αναφέρονται στο 

δυναµικό, χρησιµοποιώντας µόνο την έννοια ‘τάση’. Έτσι, για παράδειγµα, καλόν είναι να αποφεύ-

γεται η µαθηµατική επεξεργασία εξισώσεων όπου υπεισέρχεται η έννοια της τάσης ως διαφορά δυ-

ναµικού. 

Επίσης, δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα και δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας οι υποε-

νότητες:  

‘Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αντιστάτη’,  

‘Ρυθµιστική (µεταβλητή) αντίσταση’, 

 ‘Αποδέκτες’ και ‘∆ίοδος’. 

Οι ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες και εργαστηριακές ασκήσεις που αντιστοιχούν στις παρα-

πάνω ενότητες δεν αποτελούν και αυτές αντικείµενο διδασκαλίας. Για παράδειγµα, στην ενότητα 

‘∆υναµική στο επίπεδο’, δεν θα πρέπει ν’ αποτελέσουν αντικείµενο διδασκαλίας και αξιολόγησης 

των µαθητών οι ερωτήσεις 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39,40, 41, 

42, 51 και 52, οι ασκήσεις και τα προβλήµατα 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21 και οι εργαστηρια-

κές ασκήσεις ‘Μελέτη της οριζόντιας βολής’, ‘Προσεγγιστική µελέτη του φαινοµένου της ελεύθερης 

πτώσης σε κεκλιµένο επίπεδο’, ‘Μελέτη του νόµου της κεντροµόλου δύναµης’ και ‘Τριβή ολίσθη-

σης σε κεκλιµένο επίπεδο’. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆εδοµένου ότι το αναλυτικό πρόγραµµα φυσικής της Α΄ Λυκείου απευθύνεται στο γενικό πληθυσµό 

και όχι σε εκείνους τους µαθητές οι οποίοι θα κατευθυνθούν προς τις θετικές επιστήµες, το προτει-

νόµενο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί προς τρεις κατευθύνσεις οι οποίες ενι-

σχύουν την αντίληψη ‘φυσική για όλους’. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι εξής:  

 

Α. Η έµφαση στην εννοιολογική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης να δοθεί στην επεξεργασία 

βασικών εννοιολογικών πλαισίων και εννοιών-κλειδιών της φυσικής όπως είναι η νευτωνική δύναµη 

και οι νόµοι του Νεύτωνα ή η ενέργεια και η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Συγχρόνως καλό είναι 

να µη σπαταλιέται δυσανάλογα µεγάλο µέρος του διδακτικού χρόνου στην επεξεργασία εννοιών που 

αποκλίνουν από το βασικό εννοιολογικό πυρήνα κάθε πλαισίου, όπως π.χ. οι κινηµατικές έννοιες 

και οι σχέσεις τους. Το αναλυτικό πρόγραµµα διακρίνει τρεις µεγάλες θεµατικές - εννοιολογικές ε-

νότητες: τη ‘Μηχανική’, την ‘Ενέργεια’ και τον ‘Ηλεκτρισµό’. 
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Στην ενότητα ‘Μηχανική’ η έµφαση µπορεί να δοθεί στη ‘∆υναµική’ η οποία θα πλαισιωθεί από την 

ενότητα: ‘Ευθύγραµµη κίνηση’. 

Στην ενότητα ‘Ενέργεια’, αναβαθµίζεται ο ρόλος της ενότητας ‘∆ιατήρηση της ενέργειας’ που συ-

νήθως δεν διδάσκονταν στα πλαίσια του παλαιού προγράµµατος. Αντιθέτως, ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να αναδείξει το σηµαντικό ρόλο της έννοιας ‘ενέργεια’ όχι µόνο ως παράγωγης έννοιας (µέσω της 

έννοιας του έργου) αλλά και ως αυτόνοµης έννοιας στα πλαίσια της µακροσκοπικής θερµοδυναµι-

κής. Το νόηµα της έννοιας ‘ενέργεια’ στη θερµοδυναµική είναι σαφώς πλουσιότερο από το νόηµα 

της έννοιας στη µηχανική αφού συνδέεται µε σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά προβλήµατα. 

Στην ενότητα ‘Ηλεκτρισµός’, διακρίνονται δύο ισοδύναµα εννοιολογικά πλαίσια, το ‘ηλεκτροδυνα-

µικό’ (νόµος του Ohm) και το ‘ενεργειακό’ (νόµος του Joule) και προτείνεται να δοθεί έµφαση στη 

διάκριση αυτή ώστε να αναδειχθούν τα δυνατά σηµεία καθενός (για το ‘ηλεκτροδυναµικό’ πλαίσιο η 

εξηγητική του διάσταση κατά τη διάρκεια πειραµατικών δραστηριοτήτων και µετρήσεων σε απλά 

ηλεκτρικά κυκλώµατα και για το ‘ενεργειακό’ πλαίσιο ή συσχέτισή του µε ζητήµατα της καθηµερι-

νότητας όπως η εξοικονόµηση ενέργειας κλπ). 

Κατά την ανάπτυξη της εννοιολογικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης, προτείνεται η λελο-

γισµένη χρήση του µαθηµατικού λογισµού και των µαθηµατικών εργαλείων, ακριβώς διότι το ανα-

λυτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε ένα γενικό πληθυσµό µαθητών. Ειδικότερα, όπου εκτιµάται ότι 

το επίπεδο της µαθηµατικής παιδείας µεγάλου αριθµού µαθητών δεν είναι αρκούντως ανεπτυγµένο, 

προτείνεται περιορισµένη χρήση των µαθηµατικών και απλοποίηση και συστηµατική επεξήγηση του 

χρησιµοποιούµενου µαθηµατικού φορµαλισµού. 

 

Β. Να αναδειχθεί η µεθοδολογική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης µέσω, κυρίως, της έµφασης 

που θα δοθεί στην πειραµατική διδασκαλία και στις πειραµατικές δραστηριότητες των µαθητών. Αυ-

τό σηµαίνει ότι οι θεµατικές – εννοιολογικές ενότητες είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εργαστη-

ριακές δραστηριότητες µε πραγµατικά όργανα και συσκευές ή/και από προσοµοιώσεις εργαστηρια-

κών δραστηριοτήτων σε Η/Υ. Μέρος του διδακτικού χρόνου µπορεί να αφιερώνεται στη εφαρµογή 

και τη συζήτηση επιστηµονικών µεθόδων και πρακτικών. Για παράδειγµα, για την ενότητα ‘Μηχα-

νική’, προτείνεται µε αφορµή πειραµατικές δραστηριότητες σχετικά µε τη µελέτη της ευθύγραµµης 

κίνησης να συζητηθούν και µελετηθούν θέµατα όπως η αναγνώριση και ο έλεγχος µεταβλητών και η 

χρήση των εµπειρικών δεδοµένων στην ανάδειξη επιστηµονικών συµπερασµάτων. ∆εν είναι προφα-

νές ότι οι µαθητές της Α’ λυκείου αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον οποίο παράγεται η επιστηµονι-

κή γνώση ούτε ότι γνωρίζουν τη χρήση εξειδικευµένων γλωσσικών µέσων έκφρασης. Γι αυτό είναι 

απαραίτητη η ρητή διδασκαλία µεθοδολογικών στοιχείων της φυσικής. Ειδικά για την ενότητα ‘Μη-

χανική’ είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθούν προσοµοιώσεις πειραµατικών δραστηριοτήτων παρά 
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δραστηριότητες µε εργαστηριακό εξοπλισµό λόγω δυσκολιών στο χειρισµό συσκευών και χρονοβό-

ρων διαδικασιών. Αντιθέτως, η ενότητα ‘Ηλεκτρισµός’ δίνει τη δυνατότητα µέσω των εργαστηρια-

κών ασκήσεων της ηλεκτροδυναµικής ή της ενεργειακής µελέτης του απλού ηλεκτρικού κυκλώµα-

τος να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές µε σχετική ευκολία εργαστηριακό υλικό και να συζητηθούν τε-

χνικά θέµατα όπως ο σχεδιασµός πρωτοκόλλων µετρήσεων, τα σφάλµατα µετρήσεων, ο µετασχηµα-

τισµός αριθµητικών δεδοµένων σε γραφήµατα και η ερµηνεία γραφηµάτων. Τέλος, στην ενότητα 

‘Ενέργεια’, παράλληλα µε την εισαγωγή πειραµατικών δραστηριοτήτων προτείνεται να δοθεί έµφα-

ση στην επεξεργασία της πολιτισµικής διάστασης της συγκεκριµένης επιστηµονικής γνώσης (βλ. 

παρακάτω). Για παράδειγµα, η πειραµατική δραστηριότητα ‘Μετατροπή έργου σε θερµότητα’ θα 

µπορούσε να συνδυαστεί µε τις ιστορικές καταβολές της, δηλαδή µε το πρότυπο πείραµα του Joule.  

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη µεθοδολογική συνιστώσα της επιστηµονικής γνώσης µπο-

ρούν να καλλιεργήσουν πρακτικές και νοητικές δεξιότητες, χρήσιµες όχι µόνο στη µελλοντική ακα-

δηµαϊκή εξέλιξη του µαθητή, αλλά και στη σωστή λειτουργία του ως επιστηµονικά ενηµερωµένου 

πολίτη. 

 

Γ. Το αναλυτικό πρόγραµµα φυσικής της Α΄ Λυκείου προσφέρει τη δυνατότητα να αναβαθµισθεί η 

πολιτισµική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή, η διάσταση εκείνη που συνδέει το περιε-

χόµενο της φυσικής µε την ιστορία της φυσικής, την τεχνολογική πρόοδο, τα κοινωνικά προβλήµα-

τα καθώς και µε διάφορα ζητήµατα της καθηµερινότητας. Κατάλληλα θέµατα για την ανάδειξη αυ-

τής της διάστασης βρίσκονται µέσα σε διάφορα ένθετα (π.χ., ‘Τα ρολόγια’, ‘Οι ζώνες ασφαλείας και 

οι αερόσακοι’, ‘Τι είναι η ενέργεια’, ‘Ηλεκτρική εγκατάσταση σπιτιού – Ηλεκτρικές συσκευές’) τα 

οποία µπορούν να ενσωµατωθούν οργανικά στη διδασκαλία του µαθήµατος.   

Η ανάδειξη αυτής της διάστασης αποτελεί, επίσης, δίαυλο συνεργασίας µε άλλα µαθήµατα και ένα 

πρώτο βήµα προς τη συγκρότηση διαθεµατικών προγραµµάτων ή την υποβοήθηση της καινοτοµίας 

των ερευνητικών εργασιών. Οι µορφές που µπορεί να πάρει η ανάδειξη της πολιτισµικής συνιστώ-

σας της επιστηµονικής γνώσης είναι διάφορες: 

- ατοµικές ή οµαδικές µικρές εργασίες - προβλήµατα στην τάξη ή στο σπίτι, που αναφέρονται σε 

αυθεντικά ζητήµατα της καθηµερινής ζωής και της τεχνολογίας, 

- η ανάθεση και παρουσίαση στην τάξη συνθετικών εργασιών (project), 

- η οργάνωση συζητήσεων στη τάξη 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 
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Θέµατα ∆ιδακτικής για τα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών. Εκδόσεις Πατάκη. 

Κόκκοτας, Π., Καραπαναγιώτης, Β. Αρναουτάκης, Ι., Καρανίκας, Ι.  & Κουρέλης, Ι. (1988). Πειρά-

µατα Φυσικής. Αξιοποίηση του πειράµατος στη διδακτική πράξη. Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Knight,R. (2006). Πέντε εύκολα µαθήµατα: στρατηγικές για την επιτυχή διδασκαλία της Φυσικής. Εκ-

δόσεις ∆ίαυλος. 

Lemeignan, G. &Weil-Barais, A. (1997). Η οικοδόµηση των εννοιών στη Φυσική: η διδασκαλία της 

Μηχανικής. Εκδόσεις Τυπωθήτω. ∆ικτυακοί τόποι 

Υπάρχει µεγάλος αριθµός ελληνικών και διεθνών δικτυακών τόπων µε θέµατα σχετικά µε τη διδα-

σκαλία της Φυσικής. Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένους: 

http://www.eef.gr/(∆ικτυακός τόπος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) 

http://ekfe.reth.sch.gr (∆ικτυακός τόπος ΕΚΦΕ Ρεθύµνου. Τα περισσότερα ΕΚΦΕ διαθέτουν δικτυ-

ακούς τόπους µε διδακτικό υλικό) 

http://atlaswikigr.wetpaint.com/ (∆ικτυακός τόπος τύπου wiki οµάδας ερευνητών του Αριστοτελείου 

Παν/µίου Θεσ/νίκης) 

http://ylikonet.gr (∆ικτυακός τόπος–blog οµάδας εκπαιδευτικών φυσικών επιστηµών) 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (4 ώρες) 

• ∆ιεθνές σύστηµα µονάδων 

• Μήκος, µάζα, χρόνος 

MHXANIKH 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ( 12 ώρες) 

• Ταχύτητα στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 

• Επιτάχυνση στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση 

• Οι εξισώσεις της ευθύγραµµης οµαλά µεταβαλλόµενης κίνησης 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  (10 ώρες) 
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• ∆ύναµη, σύνθεση συγγραµµικών δυνάµεων 

• 1ος νόµος του Νεύτωνα 

• 2ος νόµος του Νεύτωνα 

• Βάρος/Μάζα 

• Ελεύθερη πτώση 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο (12 ώρες) 

• 3ος νόµος του Νεύτωνα 

• ∆υνάµεις από επαφή και από απόσταση 

• Σύνθεση δυνάµεων στο επίπεδο 

• Ανάλυση δύναµης 

• Τριβή 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (12 ώρες) 

• Έργο 

• Κινητική Ενέργεια 

• Έργο βάρους και µεταβολή της κινητικής ενέργειας 

• ∆υναµική ενέργεια 

• Μηχανική ενέργεια 

• ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας 

 

Σύνολο ωρών  50 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (12 ώρες) 

• Θερµοκρασία και θερµόµετρο 

• Θερµότητα και θερµιδοµετρία 

• Κινητική θεωρία και θερµότητα 

• Εσωτερική ενέργεια 

• Μετατροπές ενέργειας 
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• ∆ιατήρηση της ενέργειας 

• Μηχανές και ενέργεια 

• Ισχύς 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (14 ώρες) 

• Ηλεκτρικές πηγές − τάση 

• Ηλεκτρικό ρεύµα – ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος 

• Κανόνες του Kirchhoff 

• Αντίσταση – αντιστάτης 

• Συνδεσµολογία αντιστατών 

• Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος 

 

Σύνολο ωρών  26 

 

ΧΗΜΕΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2012. 

Στο βιβλίο για τον καθηγητή αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40). Από το ανωτέρω εκπαιδευτι-

κό υλικό προτείνεται να διδαχθούν: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  (3 ΩΡΕΣ) 

Από το κεφάλαιο αυτό να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες:  

•  «∆οµή του ατόµου» ( η παράγραφος της σελ.14). 

•  «Ατοµικός αριθµός - Μαζικός αριθµός – Ισότοπα»  (σελ.14 -15)  

•  «∆ιαλύµατα – περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20-21 χωρίς ασκήσεις διαλυµάτων)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ  (12 ΩΡΕΣ) 

2.1 « Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων» ΝΑΙ  

2.2 « Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ  

2.3  «Γενικά για το χηµικό δεσµό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του ατό-

µου .Είδη χηµικών δεσµών» ΝΑΙ. Από την ενότητα αυτή να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες: 

•  «Ηλεκτρόνια σθένους» ( σελ.53 – 54 αρχή) 

•  «Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσµός» ( σελ.54 – 57 ) 
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•  «Οµοιοπολικός δεσµός» ( σελ.58 – 60 ) 

 Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis. 

2.4 « Η γλώσσα της Χηµείας-Αριθµός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοµατολογία 

των ενώσεων» ΝΑΙ 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα «Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (5 ΩΡΕΣ) 

3.1 «Χηµικές αντιδράσεις» να διδαχθεί µόνο η υποενότητα « Μερικά είδη χηµικών αντιδράσεων» 

(σελ. 87- 93 ) ΝΑΙ. 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ  (14 ΩΡΕΣ) 

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή µά-

ζα , mol , αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος» ΝΑΙ 

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ 

4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος – αραίωση , ανάµειξη διαλυµάτων» ΝΑΙ 

4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες: 

 •  « 1.Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ            

 •  « 2.Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ  

 •  « 3.Ασκήσεις µε διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ 

 Εργαστηριακή άσκηση: 

 Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα  «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – αραίωση 

διαλυµάτων». 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) 

6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ 

6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ 

6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ. 

Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) «Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα οµολόγων σειρών». 

Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών ενώσεων, 

αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων .  

6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ 

6.5 «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ. 
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ΧΗΜΕΙΑ 

Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2012. 

Στο βιβλίο για τον καθηγητή αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (20). Από το ανωτέρω εκπαιδευτι-

κό υλικό προτείνεται να διδαχθούν: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  (3 ΩΡΕΣ) 

Από το κεφάλαιο αυτό να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες:  

•  «∆οµή του ατόµου» ( η παράγραφος της σελ.14). 

•  «Ατοµικός αριθµός - Μαζικός αριθµός – Ισότοπα»  (σελ.14 -15)  

•  «∆ιαλύµατα – περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20-21 χωρίς ασκήσεις διαλυµάτων)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ  (12 ΩΡΕΣ) 

2.1 « Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων» ΝΑΙ  

2.2 « Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ  

2.3  «Γενικά για το χηµικό δεσµό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του ατό-

µου .Είδη χηµικών δεσµών» ΝΑΙ. Από την ενότητα αυτή να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες: 

•  «Ηλεκτρόνια σθένους» ( σελ.53 – 54 αρχή) 

•  «Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσµός» ( σελ.54 – 57 ) 

•  «Οµοιοπολικός δεσµός» ( σελ.58 – 60 ) 

 Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis. 

2.4 « Η γλώσσα της Χηµείας-Αριθµός οξείδωσης-Γραφή τύπων και εισαγωγή στην ονοµατολογία 

των ενώσεων» ΝΑΙ 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα «Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (5 ΩΡΕΣ) 

3.1 «Χηµικές αντιδράσεις» να διδαχθεί µόνο η υποενότητα « Μερικά είδη χηµικών αντιδράσεων» 

(σελ. 87- 93 ) ΝΑΙ. 

Εργαστηριακή άσκηση: 

Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 
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ΧΗΜΕΙΑ 

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α' Λυκείου, έκδοση 2012. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ  (14 ΩΡΕΣ) 

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας του κεφαλαίου αυτού να γίνει µια επανάληψη στις χηµικές αντι-

δράσεις που διδάχθηκαν στην Α΄ τάξη. 

4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή µά-

ζα , mol , αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος» ΝΑΙ 

4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ 

4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος – αραίωση , ανάµειξη διαλυµάτων» ΝΑΙ 

4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες: 

 •  « 1.Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ            

 •  « 2.Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ  

 •  « 3.Ασκήσεις µε διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ 

Εργαστηριακή άσκηση: 

 Να πραγµατοποιηθεί  το Πείραµα  «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – αραίωση 

διαλυµάτων». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (6 ΩΡΕΣ) 

6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ 

6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ 

6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ. 

Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) «Χαρακτηριστικά πα-

ραδείγµατα οµολόγων σειρών». 

Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών ενώσεων, 

αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων .  

6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ 

6.5 «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. 

Θα διδαχθεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Καστορίνη Α., Κωστάκη -  Α-

ποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάµµαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π., έκδοση 2012. 
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1. Γενική οδηγία: Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να µη δίνεται έµφαση στις λε-

πτοµέρειες της δοµής ή/και της λειτουργίας των επιµέρους οργάνων και συστηµάτων. Αντίθετα, 

κρίνεται σκόπιµο να δίνεται έµφαση στην ανάδειξη της σχέσης δοµής και λειτουργίας, στο ρόλο 

των λειτουργιών στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του οργανισµού ως συνόλου και στην 

επίδραση διαφόρων παραγόντων - ιδιαιτέρως αυτών που έχουν σχέση µε τον τρόπο ζωής του α-

τόµου - στη διατήρηση της υγείας.  

2. Προτείνεται τα κεφάλαια να διδαχθούν µε την εξής σειρά:  

1
ο
, 12

ο
, 9

ο
 , 10

ο
, 11

ο
, 7

ο
 και 8

ο
. 

3. Οδηγίες για τη διδασκαλία ανά κεφάλαιο: 

Κεφ. 1 - Από το κύτταρο στον οργανισµό.  

Κεφ. 12 - Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη. 

α. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις παραγράφους:  

• Εµµηνορρυσιακός Κύκλος (σ.222-223). 

• Σπερµατογένεση (σ.226) 

• Ωογένεση (σ.226-227) 

β. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες της 

ενότητας:  

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ – ΤΟΚΕΤΟΣ (σ.229-243)  

Κεφ. 9 - Νευρικό σύστηµα.  

α. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες των 

παραγράφων: 

• ∆υναµικό ηρεµίας (σ.155) 

• Νευρική ώση (σ.156-157) 

• Συνάψεις (σ.157-158)   

• Ανώτερες Πνευµατικές λειτουργίες (σ.176-178)  

β. Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες της 

ενότητας: 

• ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σ.179-180) 

Κεφ. 10 - Αισθητήρια Όργανα – Αισθήσεις.  

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες των πα-

ραγράφων:   

• Βιοχηµεία της όρασης (σ.192-193). 

• Ακοή (σ.194-196) 
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• Ισορροπία (σ.197) 

Κεφ. 11 - Ενδοκρινείς αδένες. 

 Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στην ενότητα:  

• Τρόποι δράσης των ορµονών (σ.206). 

Κεφ. 7 – Ερειστικό σύστηµα 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες των ε-

νοτήτων:  

• ΟΣΤΑ (σ.124-126)  

• ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (σ.127-128). 

Σηµειώνεται ότι το κεφάλαιο έχει διδαχθεί και στην Α’ Γυµνασίου, συνεπώς οι µαθητές/τριες έ-

χουν µια καλή εικόνα και για τις ενότητες ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (σ.129-131) και ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ 

ΣΚΕΛΕΤΟΥ (σ.131-134).  

Κεφ. 8 – Μυϊκό σύστηµα. 

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού µπορεί να δοθεί µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες των πα-

ραγράφων: 

• ∆οµή και λειτουργία της γραµµωτής µυϊκής ίνας (σ.141-143) 

• Μυϊκή συστολή (σ.144-145) 

Η αναφορά για τις ανάγκες των µυϊκών ινών σε ενέργεια χρειάζεται να είναι γενική και όχι συσχε-

τισµένη µε το ΑΤΡ (έχει αφαιρεθεί η σχετική ύλη από τη Βιολογία  Γ΄ Γυµνασίου – Κεφ. 3 Μετα-

βολισµός.) 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα 

 

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή 

• Γραφείο Υφυπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 

• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄ 

• ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 

• ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 

• ∆/νση Ειδικής Αγωγής 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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• ΣΕΠΕ∆ 


