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Σύµφωνα µε την ΥΑ 115475/Γ2/21-08-2013 (ΦΕΚ 2121/τΒ/21-08-2013) από το τρέχον σχολικό 

έτος εισάγεται η διδασκαλία του µαθήµατος Φυσικής στην Α τάξη των Γυµνασίων (1 

∆Ω/εβδοµάδα). Μέχρι της αποστολής οδηγιών από το Υ.ΠΑΙ.Θ (Αναλυτικό Πρόγραµµα, 

∆ιδακτικό Βιβλίο) σας στέλνουµε σχετικές οδηγίες αναφορικά µε την διδασκαλία του. 

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (για την πρωτοβάθµια Εκπαίδευση) οι µαθητές έχουν διδαχθεί ή πρέπει να 

έχουν διδαχθεί το παρακάτω γνωστικό περιεχόµενο όπως φαίνονται στον πίνακα. 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Οι µαθητές επιδιώκεται: 

Θέση και κίνηση σωµάτων Να αποκτήσουν µια πρώτη αντίληψη: για την έννοια της θέσης 

ενός αντικειµένου σχετικά µε άλλα σώµατα, για την κίνηση των 

σωµάτων ως αλλαγή της θέσης τους. 

Υλικά σώµατα και 

δοµή της ύλης. 

Να συµπεράνουν ότι τα υλικά σώµατα έχουν κοινές 

χαρακτηριστικές ιδιότητες (µάζα, όγκο, πυκνότητα).  

Να σχηµατίσουν µια πρώτη αντίληψη ότι οι µακροσκοπικές 

ιδιότητες της ύλης µπορούν να περιγραφούν µε ενιαίο τρόπο 

µε αναφορά στο µοριακό ή ατοµ ικό επίπεδο.  

Να αποδίδουν τη µεγάλη ποικιλία των υλικών σωµάτων στην 

ιδιότητα των ατόµων να συνδυάζονται µε διαφορετικούς τρόπους 
ώστε να δίνουν διαφορετικά είδη µορίων.  

Να περιγράφουν µε ενιαίο τρόπο τα ηλεκτρικά φαινόµενα 
αναφερόµενοι στη δοµή των ατόµων 

Κίνηση και δύναµη Να αναγνωρίζουν την κίνηση ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των 
υλικών σωµάτων.  

Να περιγράφουν τη κίνηση των σωµάτων.  
Να ορίζουν τις δυνάµεις µε βάση τα αποτελέσµατά τους και να 

περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο εξασκούνται 

Ενέργεια και 

µετατροπές της 

Να συνδέουν τις µεταβολές που συµβαίνουν στη φύση µε τη 

µεταφορά ή τις µετατροπές ενέργειας.  

Να αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια κατά τη µεταφορά, το 

µετασχηµατισµό και την αποθήκευσή της διατηρείται.  

Να εκτιµούν την αξία της εξοικονόµησης της ενέργειας και τη 
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σηµασία που έχουν οι ήπιες µορφές ενέργειας για το 

περιβάλλον. 

Ενέργεια και πηγές 

της 

Να σχηµατίσουν µια πρώτη αντίληψη για τις θεµελιώδεις 

µορφές ενέργειας.  

Να αντιληφθούν ότι η ενέργεια µετασχηµατίζεται από µια 

µορφή σε άλλη και ότι αποθηκεύεται.  
Να γνωρίσουν τις κυριότερες σύγχρονες ενεργειακές πηγές και να 

αντιληφθούν ότι η λογική χρήση τους περιορίζει το ενεργειακό 
πρόβληµα.  

Να εκτιµούν τη σηµασία που έχουν οι ήπιες µορφές ενέργειας για 
το περιβάλλον. 

Ηλεκτροµαγνητισµός Να αντιλαµβάνονται τη σχέση ηλεκτρισµού και µαγνητισµού ως 
µ ια διαδικασία µετασχηµατισµού της ενέργειας.  

Να εκτιµήσουν τη σηµασία του ηλεκτροµαγνητισµού στην 
ανάπτυξη του τεχνολογικού πολιτισµού. 

Θερµότητα Να αποκτήσουν µ ια πρώτη αντίληψη ότι η θερµοκρασία ενός 
σώµατος είναι το µέγεθος που εκφράζει αντικειµενικά πόσο ζεστό 

ή πόσο κρύο είναι ένα σώµα.  

Να αποδίδουν τη µεταβολή των καταστάσεων της ύλης στη 

µεταφορά θερµότητας. 

Να αναγνωρίζουν τους τρόπους διάδοσης της θερµότητας και να 

τους συνδέουν µε τις καταστάσεις της ύλης.  

Να εκτιµούν τη σηµασία των τρόπων διάδοσης της θερµότητας σε 

φαινόµενα της καθηµερινής ζωής. 

  
Κατά συνέπεια: 

1. Να διαπιστωθεί προφορικά ή γραπτά κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι αναφερόµενοι 

γνωστικοί στόχοι και αναλόγως να προγραµµατιστεί η διδασκαλία. 

2. Να πραγµατοποιηθούν πειράµατα επίδειξης µε απλά υλικά που να εξυπηρετούν τους 

αναφερόµενους γνωστικούς στόχους.  

3. Να πραγµατοποιηθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις  Μέτρηση µήκους, εµβαδού, όγκου (1) β) 

Μέτρηση βάρους, µάζας και πυκνότητας (2) όπως αυτές περιγράφονται στον εργαστηριακό 
οδηγό της Β Γυµνασίου. 

4. Να γίνει αναφορά στο αντικείµενο της Φυσικής στο φαινόµενο της κίνησης και στην έννοια 

της ενέργειας µε επικέντρωση στις διαθεµατικές έννοιες «ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» 

«ΧΡΟΝΟΣ» «ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ»  

Ως διδακτικά βιβλία µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση οι ψηφιακές εκδόσεις των  

αντιστοίχων της Ε ∆ηµοτικού ΣΤ ∆ηµοτικού και Β Γυµνασίου  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-E107/ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL101/ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/ 
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