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ΘΔΜΑ : Σξνπνπνίεζε ηνπ κε αξ. πξωη. 98600/Γ2/02-09-2011 εγγξάθνπ κε ζέκα: «Οδεγίεο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ 

θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. έηνο 2011-2012» ωο πξνο ην κάζεκα ηεο Φπ-

ζηθήο Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ . 

 

 
 
αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Γπκ-

λαζίσλ.   

 

 

Β΄ Σάμε Γπκλαζίνπ  
 

Φ Τ  Ι Κ Η  
 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  
 
 

Κεθάιαην 1. Δηζαγωγή.  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 4 

 
1.1. Οη θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε κεζνδνινγία ηνπο. ζει. 9-11. Να δηδαρζεί. 
 
1.2. Η επηζηεκνληθή κέζνδνο. ζει. 11-14  
Να κε δηδαρζεί. Σελ επηζηεκνληθή κέζνδν νη καζεηέο ζα ηελ πξνζεγγίζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο ................... 
 
Μαξνύζη        26-09-2011          
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1.3. Σα θπζηθά κεγέζε θαη νη κνλάδεο ηνπο. ζει. 14-17  
Να κε δηδαρζεί από ην βηβιίν αιιά λα γίλεη εξγαζηεξηαθή  δηδαζθαιία. Οη καζεηέο ζα πξνζεγγίζν-
πλ ηα θπζηθά κεγέζε κέζσ ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ 1 θαη 2. Να γίλεηαη ππόκ-
λεζε κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο 1.3 όπνπ θαη όηαλ απηό πξναπαηηείηαη γηα ηε δηδαζθα-
ιία ησλ επνκέλσλ ελνηήησλ. 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ζει. 18-20  
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέζεθε.  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα   
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 1 θαη 2.  

 
 

Κεθάιαην 2. Κηλήζεηο 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 5 – 7  

 
ΤΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ 
Να κε δηδαρζεί. Να ελζσκαησζνύλ παξαδείγκαηα γηα ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο θαηά ηε δηδαζθαιία 
ησλ επόκελσλ ππνελνηήησλ. 
 
2.1. Πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ζει. 23-28 
Να κε δηδαρζεί. Να γίλνπλ κόλν νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζειίδσλ 25 θαη 27   
Να δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο:  

 «Υξνληθό δηάζηεκα» ζηε ζει. 27,  

 «Σξνρηά» ζηε ζει. 28. 
Παρατηρήσεις 
Σν επίπεδν παξνπζίαζεο ησλ ελλνηώλ είλαη πςειό γηα ην επίπεδν ησλ καζεηώλ.  
Δπεηδή πξναπαηηνύληαη κε δηδαγκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο λα κε γίλεη επέθηαζε ζηε δηαλπζκαηηθή 
ζεώξεζε ηεο κεηαηόπηζεο. ηελ Α Λπθείνπ ζα παξνπζηαζζεί ε κεηαηόπηζε αλαιπηηθά. 
Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εηζαρζνύλ θαη ζα νξηζηνύλ νη έλλνηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πε-
ξηγξαθή ηεο θίλεζεο. 
 
2.2 Η έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο ει. 29-32 
Να δηδαρζνύλ: 

 Η εηζαγσγή «Η έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο» νη ππνελόηεηεο, 

 «Μέζε ηαρύηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή» ζει. 29 θαη  

 «ηηγκηαία ηαρύηεηα ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα» ζει.30.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Γηαλπζκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ηαρύηεηαο» ζει. 31,32. Ο δηαλπζκαηη-
θόο ραξαθηήξαο ηεο ηαρύηεηαο ζα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ.    
 
2.3 Κίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζει. 33-35 
Να κε δηδαρζεί. 
Παρατηρήσεις 
Οη καζεηέο δελ είλαη αθόκε εμνηθεησκέλνη κε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  
Η επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζα κειεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ 
Α΄ Λπθείνπ.   
 
2.4. Κίλεζε κε κεηαβαιιόκελε ηαρύηεηα ζει. 36-37 
Να κε δηδαρζεί.  
Παρατηρήσεις 
Η κεηαβαιιόκελε θίλεζε ζα κειεηεζεί  ζηελ Α’ Λπθείνπ   
Οη ηειεπηαίεο ππνελόηεηεο αθαηξνύληαη ώζηε λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ελνηήησλ 
πνπ ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ δελ δηδάζθνληαη.  
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ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ζει. 38-41 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε  

 ΟΥΙ νη αζθήζεηο 3,4,6,8  
Οη εξσηήζεηο, εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο λα παξνπζηαζζνύλ σο ζπκπιήξσκα ή εκπέδσζε ηνπ θάζε 
καζήκαηνο. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Πξαγκαηνπνίεζε ηεο Δξγαζηεξηαθήο Άζθεζεο  4. 
 

 
Κεθάιαην 3. Γπλάκεηο 

Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 10 – 12  
 
«Κίλεζε θαη αιιειεπίδξαζε: Γπν γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ύιεο». 
Να δηδαρζεί.  
 
3.1. Η έλλνηα ηεο δύλακεο ει 43-46. 
Να δηδαρζεί.  
 
3.2. Γύν ζεκαληηθέο δπλάκεηο ζηνλ θόζκν ει. 47-49. 
Να δηδαρζεί. 
 
3.3. ύλζεζε θαη αλάιπζε δπλάκεωλ  ει. 49-50. 
Να δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο, παξάγξαθνη:  

 ύλζεζε δπλάκεσλ -  ζπληζηακέλε  

 ύλζεζε δπλάκεσλ κε ηελ ίδηα δηεύζπλζε, 

 ύλζεζε δπλάκεσλ κε δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο,  
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο: 

 Γύλακε πνπ αζθείηαη από ηξαρηά επηθάλεηα,  

 Αλάιπζε δύλακεο. 
Παρατηρήσεις 
Οη ππνελόηεηεο απηέο εηζάγνπλ εθαξκνγέο ζύλζεζεο θαη αλάιπζεο δπλάκεσλ ζε δύν δηαζηάζεηο.  
Οδεγνύλ ζην λα αθηεξσζεί πνιύο ρξόλνο ζε επίιπζε δύζθνισλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθία αζ-
θήζεσλ. Ο ρξόλνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ θαη 
λόκσλ ζε κία δηάζηαζε. 
Δθαξκνγέο ζε δύν δηαζηάζεηο ζα εμεηαζζνύλ αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ. 
 
3.4. Γύλακε θαη ηζνξξνπία ει. 52-53. 
Να δηδαρζεί.  
Να δνζεί έκθαζε ζηελ έλλνηα αδξάλεηαο θαη όρη ζηελ ηζηνξηθή αλαθνξά γηα ην Γαιηιαίν. 
 
3.5. Ιζνξξνπία πιηθνύ ζεκείνπ ει. 54-55. 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα:  

 Αλάιπζε δπλάκεσλ θαη ηζνξξνπία θαη ην παξάδεηγκα 3.2. 
Η ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε δύν δηαζηάζεηο ζα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ. 
 
3.6. Γύλακε θαη κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ει. 55-57. 
Να δηδαρζεί. 
 
3.7. Γύλακε θαη αιιειεπίδξαζε ει. 57-59. 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Δθαξκνγέο» ζηηο ζει. 58,59.  
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ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ζει. 59-63. 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε  

 ΟΥΙ νη αζθήζεηο 7,12,13.  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο 7 «Νόκνο ηνπ Hooke».  
 

 
Κεθάιαην 4. Πίεζε 

Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  9-10 
 
4.1. Πίεζε ει. 65-68. 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή «Πίεζε θαη δύλακε δύν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο»  
Να δηδαρζεί ε ελόηεηα «4.1 Πίεζε».   
Να κε δηδαρζεί ην παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο 4.4 γηα ηελ δηείζδπζε ηεο πηλέδαο.  
Παρατηρήσεις 
Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αλ θαη ζηνρεύεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο δύλακεο από ηελ 
έλλνηα ηεο πίεζεο είλαη δπζλόεην. Ο ίδηνο ζηόρνο επηηπγράλεηαη πην εύθνια ζηελ παξάγξαθν 4.4.  
 
4.2. Τδξνζηαηηθή πίεζε ει.  68-71. 
Να δηδαρζεί. 
 
4.3. Αηκνζθαηξηθή πίεζε ει. 72-74. 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Πσο ππνινγίδνπκε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε;»  
Παρατηρήσεις 
Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνινγηζκόο δελ πξνζζέηεη νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο αηκνζ-
θαηξηθήο πίεζεο θαη νδεγεί ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιύο ρξόλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ.  
 
4.4. Μεηάδνζε ηωλ πηέζεωλ ζηα ξεπζηά – Αξρή ηνπ Παζθάι ει. 75—76. 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζεί ε δξαζηεξηόηεηα ζην ηέινο ζει. 76. 
Παρατηρήσεις 
Αλ ε δξαζηεξηόηεηα εξκελεπζεί κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζην πγξό απαηηείηαη 
αξθεηά πνιύπινθε επεμεξγαζία. Αλ εξκελεπζεί κέζσ ηεο άλσζεο είλαη έλλνηα πνπ δελ έρεη αθόκε 
δηδαρζεί.  
 
4.5. Άλωζε – Αξρή ηνπ Αξρηκήδε ζει. 77-79. 
Να δηδαρζεί.  
 
4.6. Πιεύζε ζει. 80-81. 
Να κε δηδαρζεί.  
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ  ζει. 82-86. 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε  

 ΟΥΙ νη αζθήζεηο 8,9. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε 9 «Άλσζε – Αξρή ηνπ Αξρηκήδε». 
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Κεθάιαην 5. Δλέξγεηα 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 7 – 8 

 
«Δλέξγεηα κηα ζεκειηώδεο έλλνηα ηεο Φπζηθήο»   
Να δηδαρζεί. 
 
5.1 Έξγν θαη ελέξγεηα ει. 88-92 
Να δηδαρζεί ε 5.1 «Έξγν θαη ελέξγεηα»  
Να κε δηδαρζεί από ηελ 5.1 ε δεύηεξε παξάγξαθνο (ηζηνξία ηεο έλλνηαο ηνπ έξγνπ).  
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο: 

 «Πεξηπηώζεηο έξγνπ»  

 «Β. Γύλακε πιάγηα ζε ζρέζε κε ηελ κεηαηόπηζε.» 
Παρατηρήσεις 
Αθαηξνύληαη δηόηη νδεγνύλ ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιύο ρξόλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ 
πνπ δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ.  
Άιισζηε ε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ. ε απηό ην επίπεδν ( Β΄ Γπκλαζί-
νπ) ν ρξόλνο κειέηεο λα αθηεξσζεί ζε εηζαγσγηθέο εθαξκνγέο όπνπ ε δύλακε θαη ε κεηαηόπηζε εί-
λαη ζπγγξακηθέο.   
 
5.2. Γπλακηθή – Κηλεηηθή ελέξγεηα. Γύν βαζηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ει. 93-96 
Να δηδαρζεί.  
 
5.3. Η κεραληθή ελέξγεηα θαη ε δηαηήξεζή ηεο ει. 97-99 
Να δηδαρζεί.  
Από ηελ ππνελόηεηα «Έξγν θαη κεραληθή ελέξγεηα» λα δηδαρζεί κόλν ην κέξνο ηεο ηειεπηαίαο πα-
ξαγξάθνπ « … Σν άζξνηζκα ηεο δπλακηθήο …» σο θαη ηνλ ηύπν κε ην νπνίν νξίδεηαη ε κεραληθή 
ελέξγεηα.  
Σν παξάδεηγκα 5.4 λα δηδαρζεί δπλεηηθά, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο. 
Παρατηρήσεις 
Σν έξγν έρεη ήδε ζπζρεηηζζεί κε ηελ κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο (5.1). ε απηό ην επίπεδν είλαη πν-
ιύπινθν λα ζπζρεηηζζεί ην έξγν κε κεηαηξνπή ελέξγεηαο από κία κνξθή ζε άιιε. 
Πξνηείλνπκε ηνλ πεξηνξηζκό ζηνλ νξηζκό ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη απνθεύγνπκε αλαθνξέο πνπ 
πηζαλόλ λα δπζθνιέςνπλ ηνπο καζεηέο. 
 
5.4. Μνξθέο θαη κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ει. 100-102 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Θεκειηώδεηο κνξθέο ελέξγεηαο». 
Σα κνληέια ηνπ κηθξόθνζκνπ ζα εηζαρζνύλ κε έλλνηεο ηεο ζεξκόηεηαο. 
 
5.5. Γηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο ει. 103 
Να δηδαρζεί. 
 
5.6. Πεγέο ελέξγεηαο ει. 103-106 
Να κε δηδαρζεί.  
Παρατηρήσεις 
Έρεη δηδαρζεί ζην Γεκνηηθό. Αθαηξείηαη ώζηε λα ππάξμεη ρξόλνο γηα ηε δηδαζθαιία ελνηήησλ πνπ 
ιόγσ έιιεηςεο ρξόλν δελ δηδάζθνληαη. Πξνηείλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπο κέζσ δηαζεκαηηθώλ δξαζ-
ηεξηνηήησλ αλ ππάξμεη ρξόλνο. 
 
5.7. Απόδνζε κηαο κεραλήο ει. 106 
Να κε δηδαρζεί. 
 
5.8. Ιζρύο ει. 107-108 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Ιζρύο θαη θίλεζε». Θα κειεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ Α Λπθείνπ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ζει. 109-114 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε  

 ΟΥΙ νη αζθήζεηο 12γ, 13γ,16,17. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη. 
 

Κεθάιαην 6. Θεξκόηεηα. 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  5-6 

 
«Η Θεξκόηεηα θαη αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο» 
Να δηδαρζεί.  
 
6.1. Θεξκόκεηξα θαη κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ει. 118-121 
Να κε δηδαρζεί.  
Οη έλλνηεο ζα παξνπζηαζζνύλ κέζσ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ  
Να γίλνπλ νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 10 (βαζκνλόκεζε ζεξκνκέηξνπ) θαη 12 (βξαζκόο) πξνθεηκέ-
λνπ λα γίλεη βησκαηηθά ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
 
6.2. Θεξκόηεηα: Μηα κνξθή ελέξγεηαο ει. 121-123 
Να δηδαρζεί.   
Δπηζήκαλζε: Να απνθεπρζνύλ νη παξαλνήζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηελ πξόηαζε «ε κεηαθνξά ζεξ-
κόηεηαο ζηακαηάεη….» πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο ζει. 122. 
 
6.3. Πώο κεηξάκε ηε ζεξκόηεηα. ει. 123-125 
Να  κε δηδαρζεί.  
 
6.4. Θεξκνθξαζία, ζεξκόηεηα θαη κηθξόθνζκνο ει. 126-127 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο: 

 «Θεξκηθή ελέξγεηα»,  

 «Γπλάκεηο κεηαμύ κνξίσλ θαη εζσηεξηθή ελέξγεηα ζώκαηνο»,  

 «Η ζεξκόηεηα θαη ε αξρή δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο».  
Δπηζήκαλζε:  
Να απνθεπρζνύλ νη παξαλνήζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηε δηαηύπσζε «Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο» ζηε 
ζει. 127  
 
6.5. Θεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ει. 130-135 
Να δηδαρζνύλ.   

 ε εηζαγσγή «Θεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή» θαη 

 ε ππνελόηεηα «Γξακκηθή δηαζηνιή ζηεξεώλ».  
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο  

 «Δπηθαλεηαθή δηαζηνιή»,  

 «Γηαζηνιή όγθνπ ζε ζηεξεά θαη πγξά», «Γηαζηνιή ησλ αεξίσλ»,  

 «Δξκελεία ηεο δηαζηνιήο»,  

 «Γπλάκεηο θαηά ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή».  
Να δηδαρζεί ε  ππνελόηεηα «Η δηαζηνιή ηνπ λεξνύ». 
Παρατηρήσεις 
Η ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνελόηεηεο δελ 
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνύλ ρξόλν πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ παξαγσγηθόηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελόηεηαο / γλώζεο. 
Σν ζσκαηηδηαθό κνληέιν ζα εηζαρζεί κε απινύζηεξν ηξόπν κε ηα θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο θαη 
ζπκπύθλσζεο.   
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ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ζει. 135-140 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε  

 ΟΥΙ νη αζθήζεηο 4, 5δ, 6,7, 8,11. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Να γίλεη ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε 10 (βαζκνλόκεζε ζεξκνκέηξνπ). 
 

Κεθάιαην 7. Αιιαγέο θαηάζηαζεο 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 4-5 

 
Δηζαγωγή «Η ζεξκόηεηα πξνθαιεί κεηαβνιέο». 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζνύλ όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 144-145.   
Παρατηρήσεις 
Οη παξάγξαθνη πνπ αθαηξνύληαη δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ησλ 
ελλνηώλ αιιά κάιινλ κεηώλνπλ ρξόλν πνπ ζα κπνξνύζε λα αθηεξσζεί γηα ηελ παξαγσγηθόηεξε 
 δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελόηεηαο / γλώζεο. 
 
7.1. Αιιαγέο θαηάζηαζεο θαη ζεξκόηεηα ει.142-145 
Να δηδαρζεί.  
 
7.2. Μηθξνζθνπηθή κειέηε ηωλ αιιαγώλ θαηάζηαζεο ει. 146-148 
Να κε δηδαρζεί. 
 
7.3. Δμάηκηζε θαη ζπκπύθλωζε ει.. 149-151 
Να δηδαρζεί.  
Παρατηρήσεις 
Σν ζσκαηηδηαθό κνληέιν πνπ εηζάγεηαη είλαη απιό θαη έρεη ηηο ιηγόηεξεο παξαλνήζεηο ζε ζρέζε κε 
ηε δηαζηνιή, ηε δηάδνζε. Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ζρεηηθνύ πιηθνύ από ην ινγηζκηθό Φπζηθήο γηα 
ηε Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ ππάξρεη ζηα netbooks.  
Δπηζήκαλζε: Να πξνζερζνύλ νη πηζαλέο παξαλνήζεηο πνπ εηζάγεη ν ρξσκαηηζκόο ησλ κνξίσλ κε  
ην ρξώκα ηνπ πγξνύ. 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε  

 ΟΥΙ ε άζθεζε 3.  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε 12 (βξαζκόο).  
 

Κεθάιαην 8. Γηάδνζε ζεξκόηεηαο 
Να κε δηδαρζεί. 

 

ύλνιν ωξώλ 44 – 52  
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Γ΄ Σάμε Γπκλαζίνπ 
 

Φ Τ  Ι Κ Η  
 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  
 
 

Κεθάιαην 1. Ηιεθηξηθή δύλακε θαη θνξηίν 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 8-10 

 
«Από ην θερξηκπάξη ζηνλ ππνινγηζηή» 
Να δηδαρζεί.  
 
1.1. Γλωξηκία κε ηελ ειεθηξηθή δύλακε ει. 11 -12 
Να δηδαρζεί. 
 
1.2. Σν ειεθηξηθό θνξηίν ει. 12-14 
Να δηδαρζεί. 
 
1.3. Σν ειεθηξηθό θνξηίν ζην εζωηεξηθό ηνπ αηόκνπ ει. 15-16 
Να δηδαρζεί. 
 
1.4. Σξόπνη ειέθηξηζεο θαη ε κηθξνζθνπηθή εξκελεία ει. 16-21 
Να δηδαρζεί . 
Η ππνελόηεηα «Αγσγνί θαη κνλσηέο» λα δηδαρζεί ρσξίο έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κηθξνζθνπη-
θνύ κνληέινπ. 
Να κε δηδαρζνύλ:  

 ε Γξαζηεξηόηεηα κε ηελ εηθόλα 1.20 ζηε ζει. 18, 

 ε ππνελόηεηα «ειέθηξηζε κε επαγσγή», 

 ε ππνελόηεηα «ειέθηξηζε κνλσηώλ κε επαγσγή».  
Παρατηρήσεις 
Σα ζέκαηα πνπ ζα δηδαρζνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ Φπζηθήο γηα ηε Β΄ θαη 
Γ΄ Σάμε πνπ ππάξρεη ζην netbook. 
Οη ελόηεηεο πνπ αθαηξνύληαη δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε απηό ην επίπεδν ζηελ ελλνηνινγηθή 
θαηαλόεζε θαη αθαηξνύλ ρξόλν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πην παξαγσγηθά. Θα παξνπζηαζ-
ζνύλ αλαιπηηθά ζηε Β’ Λπθείνπ. 
 
1.5. Νόκνο ηνπ Κνπιόκπ ει. 22-24 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Έιμε κεηαμύ θνξηηζκέλνπ θαη νπδέηεξνπ ζώκαηνο». 
 
1.6. Σν ειεθηξηθό πεδίν ει. 24-28 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο: 

 «Πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ».  

 «Ηιεθηξηθέο δπλακηθέο γξακκέο» 

 «Ηιεθηξηθή ζσξάθηζε». 

 «Ηιεθηξηθό πεδίν θαη ελέξγεηα».  
 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 29-33 

 ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέ-
ζεθε.  

 Να κε γίλνπλ νη αζθήζεηο 1θαη 3.  
Η άζθεζε 2 λα δηδαρζεί αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ. 
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Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Δξγ. Άζθεζε 1 «Ηιεθηξηθέο αιιειεπηδξάζεηο»,   
Παρατηρήσεις 
Να κε γίλνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο νύηε λα απαληεζνύλ νη εξσηήζεηο γηα ηελ ειέθηξηζε κε επαγσγή.  
Οη εξσηήζεηο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ νδεγνύ θαη ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ λα απνηειέζνπλ νδεγό γηα 
ηελ δηδαζθαιία ηνπ 1.4.  
 
 

Κεθάιαην 2. Ηιεθηξηθό ξεύκα  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 12-14 

 
2.1. Σν ειεθηξηθό ξεύκα ει. 35-39 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή «Ηιεθηξηθό ξεύκα θαη ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο».  
Να δηδαρζεί ε 2.1 «Σν ειεθηξηθό ξεύκα» (ζε καθξν- θαη κηθξν-επίπεδν). 
 
2.2 Σν ειεθηξηθό θύθιωκα ει. 39-43 
Να δηδαρζεί  
ηελ ππνελόηεηα «Η δηαθνξά δπλακηθνύ ζην ειεθηξηθό θύθισκα» λα κε δνζεί έκθαζε ζηνπο νξηζ-
κνύο. 
Να κε δηδαρζεί ε παξάγξαθνο «Σαρύηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην ειεθηξηθό θύθισκα».  
Θα γίλεη ιεηηνπξγηθή λνεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο «δηαθνξά δπλακηθνύ» κέζα από ηηο εξγαζηεξηα-
θέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ (Δξγ. Αζθ. 4 θαη 5). 
Θα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ Β’ Λπθείνπ. 
ηελ παξάγξαθν «Πξνέιεπζε ειεθηξνλίσλ ζ’ έλα θύθισκα.» λα πξνζερζνύλ νη παξαλνήζεηο πνπ 
εηζάγεη ε θξάζε «πεγή ειεθηξνλίσλ». 
 
2.3 Ηιεθηξηθά δίπνια ει. 43-48 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή θαη νη ππνελόηεηεοQ 

 «Αληίζηαζε ηνπ δηπόινπ»,  

 «Νόκνο ηνπ Ωκ». 
Να κε δηδαρζεί ην ηκήκα πνπ αξρίδεη κε ηε θξάζε «Ιζρύεη ν λόκνο ηνπ Ωκ γηα θάζε ειεθηξηθό δίπν-
ιν;» (ζει. 46) έσο ην ηέινο ηεο ππνελόηεηαο.  
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο: 

 «Ο λόκνο ηνπ Ohm θαη κηθξόθνζκνο». 

 «Μηθξνζθνπηθή εξκελεία ηεο αληίζηαζεο ελόο κεηαιιηθνύ αγσγνύ». 
Παρατηρήσεις 
Θα εμεηαζζνύλ αλαιπηηθά ζηελ Β’ Λπθείνπ. 
Η ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή ζε απηό ην επίπεδν έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη νη ζπγθεθξη-
κέλεο ππνελόηεηεο δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνύλ ρξόλν πνπ ζα κπνξνύζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγηθόηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελόηεηαο/γλώζεο. 
 
2.4. Παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε αληίζηαζε ελόο αγωγνύ ει.48-51 
Να κε δηδαρζεί. 
Παρατηρήσεις 
Θα εμεηαζζνύλ αλαιπηηθά ζηελ Β’ Λπθείνπ. 
Αθαηξνύληαη δηόηη νδεγνύλ ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιύο ρξόλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ 
πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ.  
 
2.5. Δθαξκνγέο αξρώλ δηαηήξεζεο ζηε κειέηε απιώλ ειεθηξηθώλ θπθιωκάηωλ ει. 52-56 
Να δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο  

 «ύλδεζε αληηζηαηώλ»,  

 «ύλδεζε δύν αληηζηαηώλ ζε ζεηξά»,  

 «Παξάιιειε ζύλδεζε αληηζηαηώλ».  
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο: 

 «Κύθισκα ζύλδεζεο ζε ζεηξά»,  

 «Κύθισκα ζε παξάιιειε ζύλδεζε».  
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Παρατηρήσεις 
Η ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή ζα παξνπζηαζζεί επαξθώο ζηηο ακέζσο επόκελεο ππνελό-
ηεηεο. Οη αθαηξνύκελεο ππνελόηεηεο δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνύλ ρξόλν 
πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγηθόηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελόηε-
ηαο/γλώζεο. 
Να δνζεί έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο θαη λα ππνβαζκηζηεί ε δηαδηθαζία απόδε-
ημεο ησλ ζρ. 2.19. θαη 2.22  
Να αμηνπνηεζνύλ ηα ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ ζηα netbooks π.ρ. «Φπζηθή Β-Γ Γπκλαζίνπ». 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 56-63 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ αθαηξέζεθε.  
Να κε δηδαρζνύλ αζθήζεηο κε θπθιώκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο από δύν αληηζηάζεηο 
ή από κία πεγή. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Να γίλνπλ  νη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο  

 2 (Ν. Ohm),  

 4 (ύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά,  

 5 (ύλδεζε αληηζηαηώλ παξάιιεια),  

 6 (Γηαθνπή θαη βξαρπθύθισκα).  
 
 

Κεθάιαην 3. Ηιεθηξηθή ελέξγεηα  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  4 

 
3.1. Θεξκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζεξκηθνύ ξεύκαηνο. ει. 65-71 
Να δηδαρζεί: 

 ε εηζαγσγή «Ηιεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζύγρξνλε δσή».  

 ε αξρηθή παξάγξαθνο ηεο ελόηεηαο 3.1.  
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο  

 «Πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ Σδάνπι», 

 «Νόκνο Σδάνπι», 

 «Δξκελεία θαηλνκέλνπ Σδάνπι». 
Παρατηρήσεις 
Αθαηξνύληαη δηόηη: 
α) έρεη ήδε αθαηξεζεί πξναπαηηνύκελε ζρέζε από ην πεξηερόκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ  
β) νδεγνύλ ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιύο ρξόλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ πνπ δελ έρνπλ λα 
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ θαη  
γ) ζα εμεηαζζνύλ αλαιπηηθά ζηε Β’ Λπθείνπ. 
Να δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Δθαξκνγέο ηνπ θαηλνκέλνπ Σδάνπι». 
 
3.2 Υεκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ηιεθηξηθνύ ξεύκαηνο ει. 72-73 
Να κε δηδαρζεί.   
 
3.3 Μαγλεηηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ει. 73-76 
Να κε δηδαρζεί.   
                 
3.4 Ηιεθηξηθή θαη κεραληθή ελέξγεηα ει. 76-78 
Να κε δηδαρζεί.   
 
3.5 Βηνινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ει. 78-79 
Να κε δηδαρζεί.         
Παρατηρήσεις 
Τπάξρεη κεξηθή επηθάιπςε κε ηελ ππνελόηεηα «απνηειέζκαηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο» ζει. 39. 
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Δκπεξηέρνληαη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνύλ ρξόλν πνπ  
ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγηθόηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελόηεηαο / 
γλώζεο. 
 
3.6. Δλέξγεηα θαη ηζρύο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ει. 79-81 
Να δηδαρζεί . 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ έρεη αθαηξεζεί. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη  
 
 

Κεθάιαην 4. Σαιαληώζεηο  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 4 

 
4.1. Σαιαληώζεηο. ει. 89-90 
Να δηδαρζεί: 

 ε εηζαγσγή «Πεξηνδηθέο θηλήζεηο» 

 ε ελόηεηα 4.1 «Σαιαληώζεηο»  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Γύλακε ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε».  
 
4.2. Μεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ηαιάληωζε. ει. 91-92 
Να δηδαρζεί. 
 
4.3. Δλέξγεηα θαη ηαιάληωζε. ει. 92-93 
Να δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ. ει. 94-96 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ έρεη αθαηξεζεί 
. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε Δξγ. Άζθεζε 7. Πεηξακαηηθόο έιεγρνο ησλ λόκσλ ηνπ απινύ εθθξεκνύο  
 
 

Κεθάιαην 5. Μεραληθά θύκαηα  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  5-7 

 
5.1 Μεραληθά θύκαηα. ει. 98-100 
Να δηδαρζεί: 

 ε εηζαγσγή «Η ελέξγεηα ηαμηδεύεη» 

 ε ελόηεηα  5.1 
 
5.2. Κύκα θαη ελέξγεηα. ει. 100-102 
Να δηδαρζεί  
 
5.3. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ θύκαηνο. ει. 101-104 
Να δηδαρζεί ε πξώηε ππνελόηεηα. 
Να κε δηδαρζεί ε απόδεημε ηεο εμίζσζεο σ = λf. 
Να κε δηδαρζνύλ νη ππνελόηεηεο:     

 «Κπκαηηθά θαηλόκελα: Αλάθιαζε θαη δηάζιαζε κεραληθώλ θπκάησλ»,  

 «Αλάθιαζε», 

 «Γηάζιαζε».. 
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Παρατηρήσεις 
Αθαηξνύληαη δηόηη  
α) ζα δηδαρζνύλ αλαιπηηθά ζηε Γ΄ Λπθείνπ 
β) νη έλλνηεο αλάθιαζε θαη δηάζιαζε ζα παξνπζηαζζνύλ ζε επόκελν θεθάιαην γηα ην θσο. 
 
5.4. Ήρνο. ει. 104-106 
Να δηδαρζεί.  
 
 
Παρατηρήσεις 
Οδεγία γηα ηελ αλάγλσζε ησλ εηθόλσλ 5.10 θαη 5.15. «Παξνπζηάδνπλ ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο ηεο αη-
κνζθαηξηθήο πίεζεο ιόγσ ηεο δηάδνζεο ηνπ ερεηηθνύ θύκαηνο. Η ηηκή ηεο πίεζεο αιιάδεη γύξσ 
από ηελ θαλνληθή ηηκή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο».  
 
5.5. Τπνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ. ει. 106-108 
Να δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 108-112 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο  εξσηήκαηα  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ έρεη αθαηξε-
ζεί. (πρ εξώηεζε 17).  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγ. Άζθεζε 9 (Μειέηε θπκάησλ) ζε ξόιν ζπκπιήξσζεο ηνπ βηβιίνπ θαη όρη ππνθαηά-
ηαζήο ηνπ.   
Παρατηρήσεις 
Τπάξρεη πξόβιεκα ιόγσ ρξήζεο ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ζηε κειέηε ηνπ ηξέρνληνο Από ηελ εξγαζ-
ηεξηαθή άζθεζε 9 λα γίλεη κόλν ην Πείξακα 1 θαη από απηό όρη ε εξώηεζε 5. 
 
 

Κεθάιαην 6. Φύζε θαη δηάδνζε ηνπ θωηόο  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  3 

 
6.1. Φωο: όξαζε θαη ελέξγεηα. ει. 115- 118 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή «Φσο από ην κύζν ζηελ ηερλνινγία». 
Επιζήμανζη:   
Προαπαιηούμενη έννοια είναι ηο θωηόνιο ποσ διδάζκεηαι ζηην ηελεσηαία ζελίδα ηοσ βιβλίοσ ηης Β’ 
Γσμναζίοσ η οποία δεν έτει διδατθεί. Η παροσζίαζη ηης έννοιας να περιοριζηεί ζηα αναγκαία για ηη 
μελέηη ηης ζσγκεκριμένης ενόηηηας.  
Να δηδαρζεί ε 6.1. 
 
6.2. Γηάδνζε ηνπ θωηόο ει.118-123 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Αξρή ηνπ ειαρίζηνπ ρξόλνπ».  
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 124-126 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ έρεη αθαηξεζεί 
. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη 
 
 

Κεθάιαην 7. Αλάθιαζε ηνπ θωηόο  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 2 

 
7.1. Αλάθιαζε ηνπ θωηόο ει. 128 - 130 
Να δηδαρζεί. 
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Να κε δηδαρζεί ην έλζεην : 
«Αλάθιαζε θαη αξρή ηνπ ειαρίζηνπ ρξόλνπ». 
 
7.2. Δηθόλεο ζε θαζξέθηεο: είδωια ει. 131-134 
Να δηδαρζνύλ κόλν νη ππνελόηεηεο: 
«Δηθόλεο ζε θαζξέπηεο: είδσια» 
«Δπίπεδνη θαζξέπηεο» 
 
7.3. Πξνζδηνξηζκόο εηδώινπ ζε θνίινπο θαη θπξηνύο θαζξέθηεο ει. 134-137 
Να κε δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 138-139 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ έρεη αθαηξεζεί.   
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη 
 
 

Κεθάιαην 8. Γηάζιαζε ηνπ θωηόο 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 3-4 

 
8.1. Γηάζιαζε ηνπ θωηόο. ει. 141 - 143 
Να δηδαρζεί ε ελόηεηα «Γηάζιαζε ηνπ θσηόο»  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελόηεηα «Γηάζιαζε θαη  αξρή ηνπ ειαρίζηνπ ρξόλνπ». 
Από ηελ ππνελόηεηα «Νόκνο ηνπ Snell» λα δηδαρζεί κόλν ε αξρή έσο ηε ζρέζε εκ(π)/εκ(δ) = ε, 
ηεο ζει. 143. 
Να κε δηδαρζνύλ νη παξάγξαθνη από ηελ: 
«Σν 1678 ν Κξίζηηαλ Υόπρελο …» έσο ην ηέινο 
Παρατηρήσεις 
Η ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη ε αθαηξνύκελε ύιε δελ πξνζθέ-
ξεη ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξεί ρξόλν πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγη-
θόηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελόηεηαο / γλώζεο. 
 
8.2. Δθαξκνγέο ηεο δηάζιαζεο ηνπ θωηόο ει. 144-146 
Να κε δηδαρζεί. 
 
8.3. Αλάιπζε θωηόο. ει. 147 -148 
Να κε δηδαρζεί. 
 
8.4. Σν ρξώκα. ει. 148 - 150 
Να κε δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 151-153 
ΟΥΙ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο  εξσηήκαηα  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ύιε πνπ έρεη αθαηξε-
ζεί.   
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγ. άζθεζε 12 (Γηάζιαζε). 
 
 

 
Κεθάιαην 9. Φαθνί θαη νπηηθά Όξγαλα 

Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  3 
 
9.1. πγθιίλνληεο θαη απνθιίλνληεο θαθνί. ει. 155-157 
Να δηδαρζεί: 
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 ε εηζαγσγή «Φαθνί: ε όξαζή καο ζην κηθξόθνζκν θαη ην κεγαιόθνζκν»  

 ε ελόηεηα 9.1.  
 
9.2. Δίδωια θαθώλ. ει. 157-159 
Να κε δηδαρζεί. 
 
9.3. Οπηηθά όξγαλα θαη ην κάηη. ει. 159-162 
Να κε δηδαρζεί. 
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΚΗΔΙ ει. 162-163 
Να κε δηδαρζεί. 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε Δξγ. Άζθεζε 13 «πγθιίλνληεο θαθνί». 
 
 

Κεθάιαην 10: Ο Αηνκηθόο Ππξήλαο 
Να κε δηδαρζεί. 

 
 

Κεθάιαην 11: Ππξεληθέο αληηδξάζεηο 
Να κε δηδαρζεί. 

 
  
 

ύλνιν ωξώλ 44 – 52  
 

Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξωζνύλ ελππόγξαθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζωη. Γηαλνκή 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθώλ ρνιείσλ 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 ΔΠΔΓ 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 


