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                  ΠΤΡΓΟ   06 / 10 / 2014 

                  Αρικ. Πρωτ.: 985 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ 

ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ 

Ν. ΘΛΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΩΣΘ 

χολ. φμβουλοσ κλ. ΠΕ04 

Σθλζφωνο κιν.: 6945-876231 

e-mail: niotisa1@gmail.com 

 
 
 

ΠΡΟ:  
Τα ΓΔΛ ηηρ Γ/νζηρ 
Γ/βάθμιαρ Δκπ/ζηρ Ηλείαρ  
Για ηοςρ καθηγηηέρ πος 
διδάζκοςν Φςζική, Χημεία 
και Βιολογία ζηιρ ηάξειρ Α΄ 
και Β΄ ημεπηζίων ΓΔΛ και Α΄, 
Β΄ και Γ΄ εζπεπινών ΓΔΛ δια 
ηων κκ Γ/νηών ηων ΓΔΛ  

 

ΚΟΙΝ:  
 Πεπιθεπειακή Γ/νζη 

Π/βάθμιαρ & Γ/βάθμιαρ 
Δκπ/ζηρ Γςη. Δλλάδαρ  

 Γ/νζη  Γ/βάθμιαρ Δκπ/ζηρ 

Ηλείαρ 

 ΕΚΦΕ Θλείασ 

 

  
     
 

Σαχ. Δ/νςθ  : Μανωλοποφλου 31 (3οσ όροφοσ) 

                         Διοικθτιριο 27100 Πφργοσ 

Σθλζφωνο  :  2621 3 60202 

FAX               :  2621 3 60313 

e-mail           :  grssil@sch.gr                                            

 

 
ΘΔΜΑ: Ππόηαζη ππογπαμμαηιζμού  ύληρ ηων θςζικών μαθημάηων Α΄ και Β΄ 

ηάξηρ Ημεπηζίος Γενικού Λςκείος και Α΄ , Β΄ και Γ΄ ηάξεων Δζπεπινού 

Γενικού Λςκείος 

 

ΦΤΙΚΘ 
Αϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Α’ Γενικοφ Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά. 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ:                                                                                                               (2 ωρες) 
1.1  ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΘ ΚΙΝΘΘ 
1.1.1 ζωσ και 1.1.9                                                                                                                        (9 ωρες) 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ            (2 ωρεσ) 
1.2  ΔΤΝΑΜΙΚΘ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΘ 
1.2.1 ζωσ και 1.2.8                                                                                                                       (9 ωρες) 
1.3  ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ     (9 ωρες) 
1.3.1 ζωσ και 1.3.4, 1.3.7                                 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ εξεταςτζασ – διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και 
προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον αφαιροφνται οι αςκιςεισ 6 και 
12 (ςελίδα 157 και 158 αντίςτοιχα). 
2.1  ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                    (9 ωρες) 
2.1.1 ζωσ και 2.1.3 εκτόσ από τθ ςελίδα 170 «Η δυναμικι ενζργεια U …» ζωσ τθ ςελίδα 172 
«…διαφορζσ των δυναμικϊν ενεργειϊν» 
2.1.4 εκτόσ από τθ ςελίδα 174 «Ποςοτικά θ διατιρθςθ …» ζωσ και τθ γραμμι πριν από τθ 
ςχζςθ ΔΚ+ΔU=0 (θ ςχζςθ αυτι είναι εντόσ τθσ φλθσ) 
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2.1.6 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ εξεταςτζασ – διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και 
προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον αφαιρείται και θ άςκθςθ 20 
(ςελίδα 195). 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν 
ελεφκερθ πτϊςθ                                                                                                                              (2 ωρες) 
Παρατθριςεισ: 
Τα ζνκετα ςε ζγχρωμο (πράςινο) φόντο και οι περιλιψεισ κεφαλαίων δεν αποτελοφν διδακτζα - 
εξεταςτζα φλθ. 

                                                                 ΦΤΙΚΘ 
Αϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Α’ Γενικοφ Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά. 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ:                                                                                                                 (4 ωρες)   
1.1  ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΘ ΚΙΝΘΘ                                                                                                  (12 ωρες) 
1.1.1 ζωσ και 1.1.9 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ                (2 ωρες) 
1.2  ΔΤΝΑΜΙΚΘ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΣΑΘ                                                                                    (12 ωρες) 
1.2.1 ζωσ και 1.2.8  
1.3  ΔΤΝΑΜΙΚΘ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ                                                                                         (12 ωρες) 
1.3.1 ζωσ και 1.3.4, 1.3.7 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ εξεταςτζασ – διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και 
προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον αφαιροφνται οι αςκιςεισ 6 και 
12 (ςελίδα 157 και 158 αντίςτοιχα). 
Παρατθριςεισ: 
Τα ζνκετα ςε ζγχρωμο (πράςινο) φόντο και οι περιλιψεισ κεφαλαίων δεν αποτελοφν διδακτζα - 
εξεταςτζα φλθ. 

                                                               ΦΤΙΚΘ 
Βϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Α’ Γενικοφ Λυκείου» των Ι. Βλάχου κ.ά. 
ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ ΑϋΛΤΚΕΙΟΤ:                                                                                                        (1ωρα) 
2.1  ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                           (9 ωρες) 
2.1.1 ζωσ 2.1.3 εκτόσ από τθ ςελίδα 170 «Η δυναμικι ενζργεια U …» ζωσ τθ ςελίδα 172 
«…διαφορζσ των δυναμικϊν ενεργειϊν» 
2.1.4 εκτόσ από τθ ςελίδα 174 «Ποςοτικά θ διατιρθςθ …» ζωσ και τθ γραμμι πριν τθ ςχζςθ 
ΔΚ+ΔU=0 ( θ ςχζςθ αυτι είναι εντόσ τθσ φλθσ) 
2.1.6 
Δεν αποτελοφν μζροσ τθσ εξεταςτζασ – διδακτζασ φλθσ, όλεσ οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και 
προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που αφαιρείται. Επιπλζον, αφαιρείται και θ άςκθςθ 
20 (ςελίδα 195). 
Εργαςτθριακι άςκθςθ: Μελζτθ και ζλεγχοσ τθσ διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ςτθν 
ελεφκερθ πτϊςθ.                                                                                                                   (2 ωρες) 

 
2.2  ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΟΛΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΑΘΜΙΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ασ κυμθκοφμε ότι ...  
2.2.1 ζωσ και 2.2.8                                                                                                             (8 ωρες) 
Παρατιρθςθ: 
Τα ζνκετα ςε ζγχρωμο (πράςινο) φόντο και οι περιλιψεισ κεφαλαίων δεν αποτελοφν 
διδακτζα - εξεταςτζα φλθ. 

 



3 

 

ΧΘΜΕΙΑ 
Αϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου.  
Η διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 
1.3. «Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι του ατόμου – Ατομικόσ αρικμόσ – Μαηικόσ 
αρικμόσ – Ιςότοπα»                                                                                                           (2 ωρες) 
Παρατιρθςθ: Από τον πίνακα 1.4: Μάηα και φορτίο υποατομικών ςωματιδίων, να μθν 
απομνθμονευκοφν οι ςτιλεσ «Μάηα/g» και «Φορτίο/C». 
1.5. «Ταξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα – Περιεκτικότθτεσ διαλυμάτων – Διαλυτότθτα»  
                                                                                                                                              (3 ωρες) 
Παρατιρθςθ: Το ςχιμα 1.13 Κατανομι χθμικών ςτοιχείων ςτθ γθ και ςτον άνκρωπο, να 
μθν απομνθμονευκεί. 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                          (2 ωρες) 
Να πραγματοποιθκεί  το Πείραμα «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα διάλυςθσ». 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΔΕΜΟΙ   
2.1 «Ηλεκτρονιακι δομι των ατόμων»                                                                            (2 ωρες) 
Παρατιρθςθ: Ο Πίνακασ 2.1 Κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ, ςτα ςτοιχεία με ατομικό 
αρικμό Ζ=1-20 να διδαχκεί, αλλά να απομνθμονευκεί μόνο θ ςτιλθ «ςτοιχείο». 
2.2 «Κατάταξθ των ςτοιχείων (Περιοδικόσ Πίνακασ). Χρθςιμότθτα του Περιοδικοφ Πίνακα»                                                                                                                                                                                           
(1 ωρα) 
2.3  «Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Παράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι ςυμπεριφορά 
του ατόμου. Είδθ χθμικϊν δεςμϊν»                                                                                    (4 ωρες) 
2.4 «Η γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι τφπων και ειςαγωγι ςτθν 
ονοματολογία των ενϊςεων»                                                                                               (4 ωρες) 
Παρατθριςεισ: α) Ο Πίνακασ 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων να 
διδαχκεί και να απομνθμονευκεί. 
β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων να 
απομνθμονευκεί ολόκλθρθ θ 1θ ςτιλθ. Από τθ 2θ και τθν 3θ ςτιλθ να απομνθμονευκοφν 
οι ονομαςίεσ και οι ςυμβολιςμοί των πολυατομικϊν ιόντων: κυάνιο, όξινο ανκρακικό και 
υπερμαγγανικό. 
γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνικεισ τιμζσ Α.Ο. ςτοιχείων ςε ενώςεισ τουσ να απομνθμονευκοφν 
οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F  
και από το Θ ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1). 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                           (1 ωρα) 
Να πραγματοποιθκεί  το Πείραμα «Πυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΕΙ-ΑΛΑΣΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ 
3.5 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» (Πωσ ςυμβολίηονται οι χθμικζσ αντιδράςεισ, Χαρακτθριςτικά 
χθμικϊν αντιδράςεων, Μερικά είδθ χθμικϊν αντιδράςεων)                                          (8 ωρες) 
Παρατθριςεισ:  
α) Η Σειρά δραςτικότθτασ οριςμζνων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχκεί αλλά να μθν 
απομνθμονευκεί. 
β) Ο Πίνακασ 3.1 Κυριότερα αζρια και ιηιματα  να διδαχκεί αλλά να μθν απομνθμονευκεί. 
γ) Από τθν υποενότθτα «2. Εξουδετζρωςθ», να μθν διδαχκοφν οι αντιδράςεισ: 

Όξινο οξείδιο + βάςθ, Βαςικό οξείδιο + οξφ, Όξινο οξείδιο + βαςικό οξείδιο 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                           (2 ωρες) 
Να πραγματοποιθκεί  το Πείραμα «Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων». 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΟΜΕΣΡΙΑ   
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4.1 «Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι μάηα, ςχετικι 
μοριακι μάηα, mol , αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ»                                (3 ωρες) 

Παρατιρθςθ:  Στθν υποενότθτα Γραμμομοριακόσ όγκοσ (Vm), να διδαχκεί μόνο ο οριςμόσ 
του γραμμομοριακοφ όγκου και θ τιμι του ςε STP. 

4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων»                                                                              (1 ωρα) 
Παρατιρθςθ: Να μθν διδαχκοφν οι τρείσ νόμοι των αερίων 
4.3  «Συγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων»                             (3 ωρες) 

4.4  «Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί».                                                                                  (4 ωρες) 

Παρατιρθςθ: Να μθν διδαχκοφν οι  υποενότθτεσ: 
Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ θ ουςία που δίνεται ι ηθτείται δεν είναι κακαρι  
Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ δίνονται οι ποςότθτεσ δφο αντιδρϊντων ουςιϊν 
Αςκιςεισ με διαδοχικζσ αντιδράςεισ 

Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                            (2 ωρες) 
 Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα  «Παραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – 
αραίωςθ διαλυμάτων». 

                                    ΧΘΜΕΙΑ 

Αϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου.  

Η διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 
1.3. «Δομικά ςωματίδια τθσ φλθσ – Δομι του ατόμου – Ατομικόσ αρικμόσ – Μαηικόσ 
αρικμόσ – Ιςότοπα»                                                                                                                 (3 ωρες) 
Από τον πίνακα 1.4: Μάηα και φορτίο υποατομικών ςωματιδίων, να μθν απομνθμονευκοφν 
οι ςτιλεσ «Μάηα/g» και «Φορτίο/C». 
1.5. «Ταξινόμθςθ τθσ φλθσ – Διαλφματα – Περιεκτικότθτεσ διαλυμάτων – Διαλυτότθτα» 
Παρατιρθςθ: Το ςχιμα 1.13 Κατανομι χθμικών ςτοιχείων ςτθ γθ και ςτον άνκρωπο, να 
μθν απομνθμονευκεί.                                                                                                            (5 ωρες) 
 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                        (2 ωρες) 
Να πραγματοποιθκεί  το Πείραμα «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα διάλυςθσ». 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΔΕΜΟΙ   
2.1 «Ηλεκτρονιακι δομι των ατόμων» 
Παρατιρθςθ: Ο Πίνακασ 2.1 Κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ, ςτα ςτοιχεία με ατομικό 
αρικμό Ζ=1-20 να διδαχκεί, αλλά να απομνθμονευκεί μόνο θ ςτιλθ «ςτοιχείο».  (3 ωρες) 
2.2 «Κατάταξθ των ςτοιχείων (Περιοδικόσ Πίνακασ). Χρθςιμότθτα του Περιοδικοφ Πίνακα» 
(2 ωρες) 
2.3  «Γενικά για το χθμικό δεςμό. – Παράγοντεσ που κακορίηουν τθ χθμικι ςυμπεριφορά 
του ατόμου. Είδθ χθμικϊν δεςμϊν»                                                                              (5 ωρες) 
2.4 «Η γλϊςςα τθσ Χθμείασ-Αρικμόσ οξείδωςθσ-Γραφι τφπων και ειςαγωγι ςτθν 
ονοματολογία των ενϊςεων»                                                                                        (5 ωρες) 
Παρατθριςεισ: α) Ο Πίνακασ 2.3 Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων να 
διδαχκεί και να απομνθμονευκεί. 
β) Από τον Πίνακα 2.4 Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων να 
απομνθμονευκεί ολόκλθρθ θ 1θ ςτιλθ. Από τθ 2θ και τθν 3θ ςτιλθ να απομνθμονευκοφν 
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οι ονομαςίεσ και οι ςυμβολιςμοί των πολυατομικϊν ιόντων: κυάνιο, όξινο ανκρακικό και 
υπερμαγγανικό. 
γ) Από τον Πίνακα 2.5 Συνικεισ τιμζσ Α.Ο. ςτοιχείων ςε ενώςεισ τουσ να απομνθμονευκοφν 
οι Α.Ο. των K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F  
και από το Θ ο (+1), το Ο ο (-2), το Cl, Br, I ο (-1). 
 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                          (1 ωρα) 
Να πραγματοποιθκεί  το Πείραμα «Πυροχθμικι ανίχνευςθ μετάλλων» 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΕI-ΑΛΑΣΑ-ΟΞΕΙΔΙΑ 
3.5 «Χθμικζσ αντιδράςεισ» (Πωσ ςυμβολίηονται οι χθμικζσ αντιδράςεισ, Χαρακτθριςτικά 
χθμικϊν αντιδράςεων, Μερικά είδθ χθμικϊν αντιδράςεων)                                     (11 ωρες) 
Παρατθριςεισ:  
α) Η Σειρά δραςτικότθτασ οριςμζνων μετάλλων και αμετάλλων να διδαχκεί αλλά να μθν 
απομνθμονευκεί. 
β) Ο Πίνακασ 3.1 Κυριότερα αζρια και ιηιματα να διδαχκεί αλλά να μθν απομνθμονευκεί. 
γ) Από τθν υποενότθτα «2. Εξουδετζρωςθ», να μθν διδαχκοφν οι αντιδράςεισ: 

Όξινο οξείδιο + βάςθ, Βαςικό οξείδιο + οξφ, Όξινο οξείδιο + βαςικό οξείδιο 
 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                      (3 ωρες) 
Να πραγματοποιθκεί  το Πείραμα «Χθμικζσ αντιδράςεισ και ποιοτικι ανάλυςθ ιόντων». 

                                      ΧΘΜΕΙΑ 

Βϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Α' Λυκείου. 
Η διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  
ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ ΚΕΦ. 3                                                                                                        (3 ωρες)       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΟΜΕΣΡΙΑ   
4.1 «Βαςικζσ ζννοιεσ για τουσ χθμικοφσ υπολογιςμοφσ: ςχετικι ατομικι μάηα, ςχετικι 
μοριακι μάηα , mol , αρικμόσ Avogadro, γραμμομοριακόσ όγκοσ»                                (4 ωρες) 
Παρατιρθςθ:  Στθν υποενότθτα Γραμμομοριακόσ όγκοσ (Vm): να διδαχκεί μόνο ο οριςμόσ 
του γραμμομοριακοφ όγκου και θ τιμι του ςε STP. 
4.2 «Καταςτατικι εξίςωςθ των αερίων»                                                                             (2 ωρες) 
Παρατιρθςθ: Να μθν διδαχκοφν οι τρεισ νόμοι των αερίων 
 4.3 «Συγκζντρωςθ διαλφματοσ – αραίωςθ, ανάμειξθ διαλυμάτων»                           (4 ωρες) 

4.4 «Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί».                                                                                  (5 ωρες) 

Να μθν διδαχκοφν οι  υποενότθτεσ: 

 Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ θ ουςία που δίνεται ι ηθτείται δεν είναι κακαρι  
 Αςκιςεισ ςτισ οποίεσ δίνονται οι ποςότθτεσ δφο αντιδρϊντων ουςιϊν  

 Αςκιςεισ με διαδοχικζσ αντιδράςεισ 

 
Εργαςτθριακι άςκθςθ:                                                                                                           (2 ωρες) 
Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Παραςκευι διαλφματοσ οριςμζνθσ ςυγκζντρωςθσ – 
αραίωςθ διαλυμάτων». 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
                   Αϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
Θα διδαχκεί το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ» τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Καςτορίνθ Α., Κωςτάκθ -  
Αποςτολοποφλου Μ., Μπαρϊνα – Μάμαλθ Φ., Περάκθ Β., Πιαλόγλου Π. 
Τα κεφάλαια να διδαχτοφν με τθ ςειρά: 1, 9, 10, 11, 3, 12. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

Κεφάλαιο 1 
(4 ωρες) 

ΑΠΟ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο.  

Κεφάλαιο 9 
(10 ωρες) 

 
ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

 

Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ 
παραγράφου: υνάψεισ. 
Η διδαςκαλία των εννοιϊν: «Δυναμικό 
θρεμίασ» και «Νευρικι ϊςθ» να γίνει 
από τισ Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ (αρ. 
πρωτ. ………………………………..)  

 
Κεφάλαιο 10 

(8 ωρες) 

ΑΙΘΘΣΘΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 
ΑΙΘΘΕΙ 

Υποδοχείσ – Αιςκιςεισ 
Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα.  

Σωματικζσ Αιςκιςεισ Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα.  

Ειδικζσ Αιςκιςεισ 
Να μθ διδαχκεί θ παράγραφοσ  

«Βιοχθμεία τθσ όραςθσ».  

Κεφάλαιο 11 
(2 ωρες) 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙ ΑΔΕΝΕ 
Ειςαγωγι – ορμόνεσ- 

τρόποι δράςθσ ορμονϊν 

Να διδαχκεί θ «Ειςαγωγι» του 
κεφαλαίου ςτθν οποία παρατίκενται τα 
είδθ των αδζνων και των ορμονϊν και θ 
ενότθτα «Ορμόνεσ» που περιλαμβάνει 
και τθν παράγραφο: «Σρόποσ δράςθσ 
ορμονϊν».  

Αδζνεσ 
 
Να μθ διδαχκεί θ ενότθτα   
 

Κεφάλαιο 3 
(12 ωρες) 

 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

 
Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 12 
(13 ωρες) 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΘ – 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

Ειςαγωγι - Δομι και 
Λειτουργία 

αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 

Να διδαχκεί όλθ ενότθτα.  
Η διδαςκαλία του  «Εμμθνορρυςιακοφ 
κφκλου»  να γίνει από τισ Οδθγίεσ 
Διδαςκαλίασ (αρ. πρωτ. 
………………………………………) 

Από τθ μείωςθ ςτθ 
γονιμοποίθςθ 

Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 

Ανάπτυξθ του εμβρφου- 
Τοκετόσ 

Nα διδαχτεί όλθ θ ενότθτα εκτόσ των 
παραγράφων: 
«Αυλάκωςθ», 
«Εμφφτευςθ»,  
«χθματιςμόσ πλακοφντα», 
«Ανάπτυξθ του εμβρφου», 
«Σοκετόσ», 
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«Ανάπτυξθ μετά τον τοκετό – Γιρασ»  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Αϋ ΚΑΙ Βϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θα διδαχκεί το βιβλίο ΒΙΟΛΟΓΙΑ τθσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου των Καςτορίνθ Α., Κωςτάκθ -  
Αποςτολοποφλου Μ., Μπαρϊνα – Μάμαλθ Φ., Περάκθ Β., Πιαλόγλου Π. 

Αϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 Τα κεφάλαια να διδαχτοφν με τθ ςειρά: 1 ,9, 10, 3. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ  

Κεφάλαιο 1 
(6 ωρες) 

AΠΟ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΣΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 

Κεφάλαιο 9 
(14 ωρες) 

 
ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

 

Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ 
παραγράφου: υνάψεισ. 
Η διδαςκαλία των εννοιϊν: «Δυναμικό 
θρεμίασ» και «Νευρικι ϊςθ» να γίνει 
από τισ Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ (αρ. 
πρωτ. ………………………………..) 
 

 
Κεφάλαιο 10 

(12 ωρες) 

ΑΙΘΘΣΘΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ- 
ΑΙΘΘΕΙ 

Υποδοχείσ – Αιςκιςεισ 
Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 

Σωματικζσ Αιςκιςεισ Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα. 

Ειδικζσ Αιςκιςεισ 
Να μθ διδαχκεί θ παράγραφοσ  
«Βιοχθμεία τθσ όραςθσ». 

Κεφάλαιο 3 
(15 ωρες) 

 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

 
Να διδαχκεί όλο το κεφάλαιο. 

 

Βϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 Τα κεφάλαια να διδαχτοφν με τθ ςειρά: 11 ,12. 

 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ  

Κεφάλαιο 11 
(2 ωρες) 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙ ΑΔΕΝΕ 
Ειςαγωγι – ορμόνεσ- τρόποι 

δράςθσ ορμονϊν 

Να διδαχκεί θ «Ειςαγωγι» του κεφαλαίου 
ςτθν οποία παρατίκενται τα είδθ των 
αδζνων και των ορμονϊν και θ ενότθτα 
«Ορμόνεσ» που περιλαμβάνει και τθν 
παράγραφο: «Σρόποσ δράςθσ ορμονϊν»  
 

Αδζνεσ  
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Να μθ διδαχκεί θ ενότθτα   
 

Κεφάλαιο 12 
(22 ωρες) 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΘ – ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
Ειςαγωγι - Δομι και 

Λειτουργία αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ 

Να διδαχκεί όλθ ενότθτα. 
Η διδαςκαλία του  «Εμμθνορρυςιακοφ 
κφκλου»  να γίνει από τισ Οδθγίεσ 
Διδαςκαλίασ (αρ. πρωτ. 
…………………………………)  

Από τθ μείωςθ ςτθ 
γονιμοποίθςθ 

Να διδαχκεί όλθ θ ενότθτα.  

Ανάπτυξθ του εμβρφου- 
Τοκετόσ 

Nα διδαχτεί όλθ θ ενότθτα εκτόσ των 
παραγράφων: 
«Αυλάκωςθ»,  
«Εμφφτευςθ»,  
«χθματιςμόσ πλακοφντα»,  
«Ανάπτυξθ του εμβρφου», 
«Σοκετόσ», 
«Ανάπτυξθ μετά τον τοκετό – Γιρασ» 
  

ΦΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ  Γϋ ΣΑΞΘ 

ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

Βιβλίο: «Φυςικι Γενικισ Παιδείασ Β’ Γενικοφ Λυκείου» των Ν. Αλεξάκθ κ.ά. 
 
1:  ΔΤΝΑΜΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ 
Ειςαγωγικό Ζνκετο.                                                                                                           (2 ώρες)                                                                                                            
1.1 Ο Νόμοσ του Coulomb                                                                                                (2 ώρες) 
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 2 (ςελ. 15-16) 
1.2 Ηλεκτρικό πεδίο                                                                                                          (3 ώρες) 
1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικοφ                                                                               (2 ώρες) 
Να μθ διδαχκεί το ερϊτθμα (γ) ςτο Παράδειγμα 7 (ςελίδα 29) 
Παρατιρθςθ: Να οριςτεί αξιωματικά θ δυναμικι ενζργεια, όπωσ αναφζρεται ςτθν 
παράγραφο 1.4, αφοφ θ ενότθτα 1.3 είναι εκτόσ φλθσ. 
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων 
Η ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ. 
Λυμζνα προβλιματα. 
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 2, 3 και 4 (ςελίδεσ 39-42).  
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα 
Αφαιροφνται  ερωτιςεισ - δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αντιςτοιχοφν ςε φλθ που 
αφαιρείται.  
Να διδαχκοφν ερωτιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςε ζωσ και 3 ςυνευκειακά 
θλεκτρικά φορτία. 
Να μθ διδαχτοφν: 

 ερωτιςεισ και προβλιματα: 
α) που αναφζρονται ςε 3 ι περιςςότερα θλεκτρικά φορτία που δεν είναι ςυνευκειακά 
β) κίνθςθσ φορτίων,  
γ) ιςορροπίασ φορτίων με δυνάμεισ ςτο επίπεδο. 

 τα προβλιματα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 μζχρι 44  
Επιςιμανςθ: 
Να γίνει διόρκωςθ ςτθν εκφϊνθςθ τθσ ερϊτθςθσ 12 «…τα κενά του κειμζνου με μία ι 
περιςςότερεσ λζξεισ». 
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Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν 
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα: Όχι 
2. ΘΛΕΚΣΡΙΜΟ: ΤΝΕΧΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ 
2.1 Ηλεκτρικζσ πθγζσ                     και    2.2 Ηλεκτρικό ρεφμα                                              (1ώρα) 
Να μθ διδαχκεί το «Αναλυτικι περιγραφι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτουσ μεταλλικοφσ 
αγωγοφσ» ( ςελίδα 65) 
2.3 Κανόνεσ του Kirchhoff                                                                                                       (1ώρα)             
Να μθ διδαχκεί το «2οσ Κανόνασ Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( ςελίδα 71-72) 
2.4 Αντίςταςθ – Αντιςτάτθσ                                                                                                     (1ώρα) 
Να μθ διδαχκοφν οι «Τφποι αντιςτατϊν (αντιςτάςεων)», «Χρωματικόσ κϊδικασ» και το 
Παράδειγμα υπολογιςμοφ αντίςταςθσ ( ςελίδα 79-80) 
2.5 Συνδεςμολογία αντιςτατϊν (αντιςτάςεων)                                                                   (2 ώρες) 
Να μθ διδαχκεί ο 1οσ τρόποσ επίλυςθσ του ερωτιματοσ (β) ςτο παράδειγμα 7 (ςελίδα 86)  
2.7 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ                                                                (2 ώρες) 
2.8 Ηλεκτρεγερτικι δφναμθ (ΗΕΔ) πθγισ                                                                               (1ώρα) 
2.9 Νόμοσ του Οhm για κλειςτό κφκλωμα                                                                           (2 ώρες) 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Ενεργειακι μελζτθ των ςτοιχείων απλοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με 
πθγι και ωμικό καταναλωτι (εκτόσ του κινθτιρα)                                                            (2 ώρες) 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ: Μελζτθ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ θλεκτρικισ πθγισ και ωμικοφ 
καταναλωτι (εκτόσ τθσ κρυςταλλοδιόδου)                                                                         (2 ώρες) 
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων 
Η ςτρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ. 
Λυμζνα προβλιματα 
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1, 3, 4 και 5 ( ςελίδεσ 113, 115-117). 
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ, Προβλιματα 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ-δραςτθριότθτεσ και προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ θ οποία 
δεν διδάςκεται.  
Αφαιροφνται τα προβλιματα 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 38, 41, 43 ζωσ και 48 
Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν 
3. ΦΩ 
Το ειςαγωγικό ζνκετο αποτελεί διδακτζα και όχι εξεταςτζα φλθ.                                   (2 ώρες) 
3.1 Η φφςθ του φωτόσ.                                 (3 ώρες) 
3.3 Μικοσ κφματοσ και ςυχνότθτα του φωτόσ κατά τθ διάδοςι του.     (3 ώρες) 
3.4 Ανάλυςθ λευκοφ φωτόσ και χρϊματα.     (2 ώρες) 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται. 
Παρατθριςεισ: 
1. Δεν αποτελοφν διδακτζα - εξεταςτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με 
πράςινο χρϊμα).  
2. Δεν αποτελεί διδακτζα - εξεταςτζα φλθ το ελεφκερο ανάγνωςμα κακϊσ και θ ςφνοψθ του 
3ου κεφαλαίου.  
3. Το παράδειγμα 3-2 αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ. 
4. ΑΣΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  
4.1 Ενζργεια του θλεκτρονίου ςτο άτομο του υδρογόνου.    (2 ώρες) 
Παρατιρθςθ: Να οριςτοφν αξιωματικά οι ζννοιεσ τθσ ςτροφορμισ υλικοφ ςθμείου (ςελίδα 
181), τθσ κεντρομόλου δφναμθσ και τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ (ςελίδα 182). 
4.2 Διακριτζσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ. (3 ώρες) 
4.3 Μθχανιςμόσ παραγωγισ και απορρόφθςθσ φωτονίων. (3 ώρες) 
Αφαιρείται το παράδειγμα 4-4 (ςελίδεσ 189-190) και γενικότερα ερωτιςεισ, αςκιςεισ – 
προβλιματα με υποκετικά άτομα και υδρογονοειδι. 
4.4 Ακτίνεσ Χ. (2 ώρες) 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται. 



10 

 

Παρατθριςεισ: 
1. Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ τα περιεχόμενα των ζγχρωμων πλαιςίων (με 
πράςινο χρϊμα). 
2. Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του 4ου κεφαλαίου.  
3. Τα  παραδείγματα 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 και 4-6 αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ. 

 
 

ΦΤΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΣΩΝ 
ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΘ 
ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Βιβλίο: «Φυςικι Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν Β’ ΓΕΛ» των Ι. Βλάχου κ.ά. 
1:  ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΘΕΙ 
1-1  Οριηόντια βολι       (5 ώρες) 
Παρατιρθςθ: Προτείνεται οι διδάςκοντεσ αρχικά να αναφερκοφν ςτθν διανυςματικι μορφι 
του κεμελιϊδουσ νόμου τθσ Μθχανικισ. 
1-2  Ομαλι κυκλικι κίνθςθ  (3 ώρες) 
1-3  Κεντρομόλοσ επιτάχυνςθ  (2 ώρες) 
Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ: τα ζνκετα “Από τον Αριςτοτζλθ ςτο Νεφτωνα” και “ 
Ντετερμινιςμόσ ι χάοσ” και θ περίλθψθ του κεφαλαίου. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται κακϊσ και θ άςκθςθ 7 (ςελίδα 34) 
2:  ΔΙΑΣΘΡΘΘ ΣΘ ΟΡΜΘ 
2-1  Η ζννοια του ςυςτιματοσ. Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ δυνάμεισ                              (1ώρα) 
2-2  Το φαινόμενο τθσ κροφςθσ       (1ώρα) 
2-3  Η ζννοια τθσ ορμισ       (1ώρα) 
2-4  Η δφναμθ και θ μεταβολι τθσ ορμισ       (2 ώρες) 
2-5  Η αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ       (3 ώρες) 
2-6  Μεγζκθ που δεν διατθροφνται ςτθν κροφςθ       (2 ώρες) 
2-7  Εφαρμογζσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ορμισ       (2 ώρες) 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ περίλθψθ του κεφαλαίου. 
3. ΚΙΝΘΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
3-1  Ειςαγωγι.         (1ώρα) 
3-2  Οι νόμοι των αερίων.        (2 ώρες) 
3-3  Καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων.       (1ώρα) 
3-4  Κινθτικι κεωρία.      (2 ώρες) 
3-5  Τα πρϊτα ςθμαντικά αποτελζςματα      (2 ώρες) 
 

Αφαιρείται θ απόδειξθ τθσ ςχζςθσ 

21

3

Nmv
p

V


. ( ςελίδα 79-80)  
 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. 
Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ (ςελίδα 87) 
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ,  προβλιματα. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται, κακϊσ και τα προβλιματα 34 και 35 (ςελίδα 93)  
Ζνκετα: Να μθ διδαχκοφν. 
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα.   (2 ώρες) 
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Πειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων  (Εργαςτθριακι άςκθςθ 
1). 
4. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ   
4-1 Ειςαγωγι   (1ώρα) 
4-2 Θερμοδυναμικό ςφςτθμα. και4-3 Ιςορροπία κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ.       (1ώρα) 
4-4 Αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ.  (1ώρα) 
4-5 Ζργο παραγόμενο από αζριο κατά τθ διάρκεια μεταβολϊν όγκου. (1ώρα) 
4-6 Θερμότθτα. και 4-7 Εςωτερικι ενζργεια.  (1ώρα) 
4-8 Πρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ.  (3 ώρες) 
4-9 Εφαρμογι του πρϊτου κερμοδυναμικοφ νόμου ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. (2 ώρες) 
4-10 Γραμμομοριακζσ ειδικζσ κερμότθτεσ αερίων.  (1ώρα) 
4-11 Θερμικζσ μθχανζσ.  (2 ώρες) 
Εκτόσ φλθσ το παράδειγμα 4.4 (ςελίδεσ 115-116) 
4-12 Ο δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. (2 ώρες) 
4-13 Η μθχανι του Carnot. (2 ώρες) 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. 
Αφαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ ςελίδα 128. 
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αντιςτοιχοφν ςε φλθ 
που αφαιρείται κακϊσ και τα προβλιματα 71, 72 (ςελίδα 141). 
Αφαιροφνται προβλιματα τθσ μορφισ του παραδείγματοσ 4.4, για οποιαδιποτε κερμικι 
μθχανι.  
Ζνκετο: Να μθ διδαχκεί. 
5. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
5-6 Η δυναμικι ενζργεια πολλϊν ςθμειακϊν φορτίων.                                                     (3 ώρες) 
5-7 Σχζςθ ζνταςθσ και διαφοράσ δυναμικοφ ςτο ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο (2 ώρες) 
5-8 Κινιςεισ φορτιςμζνων ςωματιδίων ςε ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο  (3 ώρες) 
Δεν αποτελοφν διδακτζα- εξεταςτζα φλθ οι ενότθτεσ: “Ο κακοδικόσ ςωλινασ” και 
“Παλμογράφοσ” (ςελίδεσ 163-165)  
5-9 Πυκνωτισ και χωρθτικότθτα                                                                                         (2 ώρες) 
5-10 Ενζργεια αποκθκευμζνθ ςε φορτιςμζνο πυκνωτι                                                   (2 ώρες) 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ το “Υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ φορτιςμζνου πυκνωτι” 
(ςελίδα 169). 
Δεν αποτελεί διδακτζα- εξεταςτζα φλθ θ ςφνοψθ του κεφαλαίου. 
Η δραςτθριότθτα τθσ ςελίδασ 185 να μθν διδαχτεί. 
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ προβλιματα 
Αφαιροφνται ερωτιςεισ και αςκιςεισ - προβλιματα του κεφαλαίου που αναφζρονται ςε φλθ 
που αφαιρείται κακϊσ και οι αςκιςεισ 59, 61 (ςελίδα 195), τα προβλιματα 94, 96 και 101 
(ςελίδεσ 201 και 202). 
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα                                                                                         (2 ώρες) 
Γνωριμία με τον παλμογράφο (δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ). 
 

ΧΘΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΘ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία» Β' Λυκείου Γενικισ Παιδείασ. 
Η διδακτζα-εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ ορίηεται ωσ εξισ:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ 

1.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία»         (1ώρα) 
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1.2 «Ταξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων – ομόλογεσ ςειρζσ» (2 ώρες) 

1.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων» (4 ώρες) 

1.4 «Ιςομζρεια» (3 ώρες) 

Παρατιρθςθ: Οι μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθν εφρεςθ ιςομερϊν που αντιςτοιχοφν ςε 

μοριακοφσ τφπουσ άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων που περιζχουν μζχρι και τζςςερα (4) 

άτομα άνκρακα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ 

2.1 «Πετρζλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενηίνθ. Καφςθ-καφςιμα»     (3 ώρες) 

2.2 «Νάφκα – Πετροχθμικά»    (1ώρα) 

2.3 «Αλκάνια – μεκάνιο, φυςικό αζριο, βιοαζριο» (3 ώρες) 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Παραςκευζσ» των αλκανίων 

2.4 «Καυςαζρια- καταλφτεσ αυτοκινιτων»  (1ώρα) 

2.5 Αλκζνια – αικζνιο ι αικυλζνιο                                                                                     (4 ώρες) 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Προζλευςθ -Παραςκευζσ» αλκενίων 

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τα παραδείγματα πολυμεριςμοφ προςκικθσ  

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ βιομθχανικζσ χριςεισ του αικυλενίου 

2.6 Αλκίνια - αικίνιο ι ακετυλζνιο (3 ώρες) 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ  «Παραςκευζσ» του ακετυλενίου 

Να μθν διδαχκεί θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ του χαλκοακετυλενιδίου 

Να μθν διδαχκεί ο πίνακασ με τισ ςυνκζςεισ του ακετυλενίου και το παράδειγμα (2.6) που 

αναφζρεται ςτθν παραςκευι τθσ αικανάλθσ με πρϊτθ φλθ το ανκρακαςβζςτιο. 

2.8. «Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ – Φαινόμενο κερμοκθπίου – Τρφπα όηοντοσ» (3 ώρες) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕ - ΦΑΙΝΟΛΕ 

3.1 « Αλκοόλεσ» (1ώρα) 

3.2 « Κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ-Αικανόλθ» (3 ώρες) 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: (2 ώρες) 

Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «οξείδωςθ αικανόλθσ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 

4.1 «Κορεςμζνα μονοκαρβοξυλικά οξζα – αικανικό οξφ»         (2 ώρες) 

Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ 4.1. «Ονομαςίεσ κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν 

οξζων 

Να μθν διδαχκεί θ παράγραφοσ «Στο εργαςτιριο» 

Να μθν απομνθμονευκεί ο πίνακασ «Το οξικό οξφ ςτθ βιομθχανία» 

4.2 «Γαλακτικό οξφ ι 2-υδροξυπροπανικό οξφ»       (2 ώρες) 

Εργαςτθριακι άςκθςθ: 

Να πραγματοποιθκεί το Πείραμα «Όξινοσ χαρακτιρασ των καρβοξυλικϊν οξζων».  (2 ώρες) 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Βϋ ΣΑΞΘ ΘΜΕΡΘΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΘ 

ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  

Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το ςχολικό εγχειρίδιο «Βιολογία Γενικισ 
Παιδείασ Βϋ Γενικοφ Λυκείου», των Α. Καψάλθ, Ι. Μπουρμπουχάκθ, Β. Περάκθ, Σ. 
Σαλαμαςτράκθ.  

Η διδακτζα - εξεταςτζα φλθ ορίηεται ωσ εξισ: 
Κεφάλαιο 1  (Χθμικι ςφςταςθ του κυττάρου): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο. 
Κεφάλαιο 2 (Κφτταρο: Θ κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ ηωισ): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ 
των παραγράφων: «Μεταφορά ιόντων - Αντλία Κ+-Νa+» και «Θ πλαςματικι μεμβράνθ ωσ 
δζκτθσ μθνυμάτων». 
Κεφάλαιο 3 (Μεταβολιςμόσ): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ παραγράφου: 
«Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ δράςθ των ενηφμων». 
Κεφάλαιο 4 (Γενετικι): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτόσ τθσ παραγράφου «Γενετικι 
Μθχανικι».   
Σθμειϊνεται ότι οι εικόνεσ και τα γραφικά (ςχιματα/διαγράμματα) που ςυνοδεφουν τα κείμενα 
του ςχολικοφ εγχειριδίου αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Τα παρακζματα και οι πίνακεσ, 
αν και δεν περιλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ, είναι χριςιμο να αξιοποιοφνται κατά τθ 
διδαςκαλία κακϊσ προάγουν τθ ςφνδεςθ τθσ Βιολογίασ με τθν κακθμερινι ηωι και 
διευκολφνουν τθν κατανόθςθ τθσ φλθσ.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
Χθμικι 

ςφςταςθ του 
κυττάρου 

 
 
 
 
 
 

10 ϊρεσ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

1. Γνωριμία με το εργαςτιριο (1 διδακτικι ώρα) 
Εξοικείωςθ του μακθτι με τον χϊρο και τον εξοπλιςμό του 
εργαςτθρίου. Επιςιμανςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ εργαςτθριακισ 
δραςτθριότθτασ ςτθν επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ, ϊςτε να 
καλλιεργθκεί το ενδιαφζρον για τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ του 
ςχολικοφ εργαςτθρίου κατά τθ διδαςκαλία. Ειδικότερα, 
παρουςίαςθ του μικροςκοπίου, εκμάκθςθ τθσ χριςθσ του μζςω 
τθσ παρατιρθςθσ ενόσ ζτοιμου παραςκευάςματοσ, ενθμζρωςθ 
για τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ ςυμπεριφοράσ κατά τισ 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.  
(Εργαςτθριακόσ οδθγόσ) http://goo.gl/F5I6Hk 

2. Απομόνωςθ DNA (1 διδακτικι ώρα) 
(http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/760?locale=el) ι 

3. Μετουςίωςθ πρωτεϊνϊν  
Άςκθςθ 7 εργαςτθριακοφ οδθγοφ:  
http://goo.gl/F5I6Hk 

http://goo.gl/F5I6Hk
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/760?locale=el
http://goo.gl/F5I6Hk
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Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτικι ώρα) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,  
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με 
τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ: 
 Να λφςουν μια άςκθςθ, να  διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που 

άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι   
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από  τθν εικόνα μιασ βιολογικισ 

δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ 
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι  

 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια 
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ 
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία, 
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ.   
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  

Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν 
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:  

 υμπφκνωςθ-Τδρόλυςθ: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5063?locale=el 

 Ιεραρχία βιομορίων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5059?locale=el 

 Πεπτιδικόσ δεςμόσ: 
http://plantsciences.montana.edu/cqlab/proteinformation.htm 

 Δομι πρωτεϊνϊν: http://goo.gl/yb936J 

 Δομι DNA: http://goo.gl/TZN6Ow 
 Οικοδόμθςε ζνα μόριο DNA: 

http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/builddna/ 

 τιβάδα φωςφολιπιδίων:  
http://www.yellowtang.org/animations/bilayer.swf 

 Άλλεσ κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ 
(Σκόπιμο είναι ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο 
εργαςίασ που κα διανζμεται ςτουσ μακθτζσ, προκειμζνου να 
καταγράφουν ό,τι παρατιρθςαν κατά τθ διεξαγωγι τουσ, κακώσ 
και να απαντοφν, μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ, ςε ςχετικζσ 
ερωτιςεισ που αφοροφν ςτισ παρατθριςεισ που ζκαναν, τα 
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν κ.ά.) 
 

 
 

Κεφάλαιο 2: 
Κφτταρο: Θ 
κεμελιϊδθσ 
μονάδα τθσ 

ηωισ 

 
 

12 ϊρεσ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

1. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ φυτικϊν κυττάρων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el ι 

2. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςτομάτων φφλλων, 
καταφρακτικϊν κυττάρων κ.τ.λ.  

        Άςκθςθ 4 εργαςτθριακοφ οδθγοφ:  http://goo.gl/F5I6Hk 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5063?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5059?locale=el
http://plantsciences.montana.edu/cqlab/proteinformation.htm
http://goo.gl/yb936J
http://goo.gl/TZN6Ow
http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/builddna/
http://www.yellowtang.org/animations/bilayer.swf
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5122?locale=el
http://goo.gl/F5I6Hk
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 Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτικι ώρα) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,  
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με 
τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ: 
 Να λφςουν μια άςκθςθ, να  διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που 

άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι   
 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από  τθν εικόνα μιασ βιολογικισ 

δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ 
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι  

 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια 
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ 
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία, 
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ.   
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν 
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:  

 Σο μζγεκοσ των κυττάρων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5058?locale=el 

 Είδθ κυττάρων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5126?locale=el 

 Σο ευκαρυωτικό κφτταρο: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3159?locale=el 

 Σο εςωτερικό του κυττάρου: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4933?locale=el 

 Διάχυςθ:           
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4931?locale=el 

 Ϊςμωςθ:          
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4934?locale=el 

 Επαναλθπτικζσ ερωτιςεισ για το κφτταρο: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5069?locale=el 

 Μζγεκοσ κυττάρων και κλίμακα: 
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 

 το εςωτερικό του κυττάρου: 
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/insideacell/ 

 Ενδοςυμβιωτικι υπόκεςθ: http://goo.gl/wqMbkP 
 Golgi: Πακετάριςμα και ζκκριςθ πρωτεϊνϊν 

http://goo.gl/azWmnM 

 Ενδοκφττωςθ-Εξωκφττωςθ: http://goo.gl/UhwfwJ 
 Φαγοκυττάρωςθ: http://goo.gl/PJBMhv 
 Άλλεσ κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ 

(Σκόπιμο είναι ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο 
εργαςίασ που κα διανζμεται ςτουσ μακθτζσ, προκειμζνου να 
καταγράφουν ό,τι παρατιρθςαν κατά τθ διεξαγωγι τουσ, κακώσ 
και να απαντοφν, μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ, ςε ςχετικζσ 
ερωτιςεισ που αφοροφν ςτισ παρατθριςεισ που ζκαναν, τα 
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν κ.ά.) 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5058?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5126?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3159?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4933?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4931?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4934?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5069?locale=el
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/insideacell/
http://goo.gl/wqMbkP
http://goo.gl/azWmnM
http://goo.gl/UhwfwJ
http://goo.gl/PJBMhv
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Κεφάλαιο 3: 
Μεταβολιςμόσ 

 
12 ϊρεσ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

1. Δράςθ των Ενηφμων:  
        Άςκθςθ 11 εργαςτθριακοφ οδθγοφ:  http://goo.gl/F5I6Hk 

Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτικι ώρα) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,  
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με 
τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ: 

 Να λφςουν μια άςκθςθ, να  διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που 
άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι   

 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από  τθν εικόνα μιασ βιολογικισ 
δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ 
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι  

 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια 
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ 
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία, 
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ.   
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν 
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:  

 Μθχανιςμόσ δράςθσ των ενηφμων 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5113?locale=el 

 Αναςτολείσ τθσ ενηυμικισ δράςθσ (περιλαμβάνει διάκριςθ 
ςυναγωνιςτικϊν-μθ ςυναγωνιςτικϊν αναςτολζων) 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5115?locale=el 

 Διαδραςτικι άςκθςθ αξιολόγθςθσ γνϊςεων πάνω ςτθ δράςθ 
των ενηφμων: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5117?locale=el 

 Κυτταρικι Αναπνοι: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el 

 Φωτοςφνκεςθ 
http://goo.gl/zFj9IC 

 Φωτοςφνκεςθ 
http://dendro.cnre.vt.edu/forestbiology/photosynthesis.swf 

 Γλυκόλυςθ 
http://goo.gl/x1CXdz 

 Κφκλοσ Krebs 
http://goo.gl/mj9In9 

 Κυτταρικι Αναπνοι 
http://goo.gl/KK7OAx 

 Ηυμϊςεισ 
http://goo.gl/qUF6dW 
(Σκόπιμο είναι ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ να ςυντάςςεται 
φφλλο εργαςίασ που κα διανζμεται ςτουσ μακθτζσ, 
προκειμζνου να καταγράφουν ό,τι παρατιρθςαν κατά τθ 
διεξαγωγι τουσ, κακώσ και να απαντοφν, μετά τθν ολοκλιρωςι 
τουσ, ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτισ παρατθριςεισ 
που ζκαναν, τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν κ.ά.) 

http://goo.gl/F5I6Hk
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5113?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5115?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5117?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el
http://goo.gl/zFj9IC
http://dendro.cnre.vt.edu/forestbiology/photosynthesis.swf
http://goo.gl/x1CXdz
http://goo.gl/mj9In9
http://goo.gl/KK7OAx
http://goo.gl/qUF6dW
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Κεφάλαιο 4 
Γενετικι 

 

 
16 ϊρεσ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

1. Μικροςκοπικι παρατιρθςθ μίτωςθσ ςε ακρόρριηα 
κρεμμυδιοφ από ζτοιμο παραςκεφαςμα ςχολικοφ 
εργαςτθρίου. 

Φφλλο εργαςίασ: (1 διδακτικι ώρα) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου,  
διανομι ςτουσ μακθτζσ φφλλου εργαςίασ ςτο οποίο καλοφνται, με 
τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ: 

 Να λφςουν μια άςκθςθ, να  διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα που 
άπτεται των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι ι   

 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από  τθν εικόνα μιασ βιολογικισ 
δομισ, προκειμζνου να εξθγιςουν πϊσ τα μζρθ τθσ 
αλλθλεπιδροφν ϊςτε να εκδθλϊνεται θ λειτουργία τθσ ι  

 να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα λογικό διάγραμμα, ι μια 
γραφικι παράςταςθ που αφορά ςτθ ροι των γεγονότων ι τθ 
μεταβολι μιασ παραμζτρου ςε μια βιολογικι διαδικαςία, 
προκειμζνου να εξθγιςουν ι να προβλζψουν τθν ζκβαςθ τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ.   
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μποροφν να αξιοποιθκοφν 
προςομοιϊςεισ και βίντεο, όπωσ:  

 Κυτταρικόσ κφκλοσ: 
http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellcycle.swf 

 Κεντρικό Δόγμα Βιολογίασ: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098?locale=el 

 Αντιγραφι DNA:  
http://goo.gl/H1yS7r 

 Ζκφραςθ Γενετικισ Πλθροφορίασ (Μετάφραςθ): 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2437?locale=el 

 Μεταγραφι και μετάφραςθ γονιδίου: 
 http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/transcribe/Μ

ίτωςθ και Μείωςθ: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el 

 Μίτωςθ: http://goo.gl/nDjYoH 
 Μίτωςθ: http://goo.gl/Sb129R 
 Μείωςθ: http://goo.gl/dbby54 
 Ανεξάρτθτοσ ςυνδυαςμόσ χρωμοςωμάτων κατά τθ μείωςθ: 

http://goo.gl/9mDTjb 

 Χιαςματυπία: http://goo.gl/gyhHLW 
 Διχοτόμθςθ βακτθρίου: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1294?locale=el 

 Μεταλλάξεισ: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110?locale=el 

 Άλλεσ κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ 
(Σκόπιμο είναι ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ να ςυντάςςεται φφλλο 
εργαςίασ που κα διανζμεται ςτουσ μακθτζσ, προκειμζνου να 
καταγράφουν ό,τι παρατιρθςαν κατά τθ διεξαγωγι τουσ, κακώσ 

http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/cellcycle.swf
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098?locale=el
http://goo.gl/H1yS7r
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2437?locale=el
http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/transcribe/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163?locale=el
http://goo.gl/nDjYoH
http://goo.gl/Sb129R
http://goo.gl/dbby54
http://goo.gl/9mDTjb
http://goo.gl/gyhHLW
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1294?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110?locale=el
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και να απαντοφν, μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ, ςε ςχετικζσ 
ερωτιςεισ που αφοροφν ςτισ παρατθριςεισ που ζκαναν, τα 
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν κ.ά.) 

 

 
  Ο χολικόσ φμβουλοσ ΠΕ04 

 
 

Ανδρζασ Νιϊτθσ 
 


