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Α. ΦΥΣΛΟΓΝΩΜΛΑ ΤΟΥ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ 

Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Φυςικισ του Γυμναςίου αφορά τθν εκπαιδευτικι 
διάςταςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ, όπωσ αυτι μεταςχθματίηεται για το θλικιακό επίπεδο 
και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν των τριϊν τάξεων του 
Γυμναςίου, με ςτόχο τθν κατανόθςθ και εμπζδωςθ των εννοιϊν και των φαινομζνων. 

Οι μεταςχθματιςμοί που γίνονται λαμβάνουν υπόψθ τθ διαφορετικότθτα των 
μακθτϊν/-τριϊν, τον διακζςιμο χρόνο διδαςκαλίασ του μακιματοσ και τθν υλικοτεχνικι 
υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, ο βαςικόσ ςτόχοσ 
είναι θ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ να αποτελεί μορφωτικό αγακό 
όλων των μακθτϊν/-τριϊν και μελλοντικϊν ςκεπτόμενων πολιτϊν. Θ Φυςικι, ωσ επιςτιμθ, 
κα πρζπει να γίνεται κατανοθτι από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ όλων των τάξεων του 
Γυμναςίου ωσ κάτι το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ και του τρόπου που 
αντιλαμβάνονται τον κόςμο γφρω τουσ. Ηθτοφμενο είναι να αποκτιςουν κριτικι, 
ορκολογικι και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ςκζψθ, όχι μόνο για αυτό κακαυτό το 
αντικείμενο τθσ Φυςικισ αλλά και για όλα τα επίπεδα τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ ςιμερα 
ωσ μακθτζσ και μακιτριεσ και αφριο ωσ ςκεπτόμενοι, ενεργοί πολίτεσ. Το ΡΣ που 
ςυντάχκθκε για τθ Φυςικι του Γυμναςίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διεκνι εμπειρία και 
πρακτικι, τα ερευνθτικά δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ βιβλιογραφίασ για τα Ρρογράμματα 
Σπουδϊν (ΡΣ) Φυςικισ ςτο Γυμνάςιο, αλλά και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ελλθνικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων (γνϊςεων, δεξιοτιτων 
και ςτάςεων), που κα πρζπει να ζχει ο/θ μακθτισ/-τρια ωσ πολίτθσ του 21ου αιϊνα. 

Θ υλικοτεχνικι υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αποτελεί μια πολφ 
ςθμαντικι παράμετρο που αφορά τθ διαδικαςία του εκπαιδευτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ 
επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ ςτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου. Ο μακθτισ/-τρια κα πρζπει να 
κατανοεί τισ ζννοιεσ και τισ εφαρμογζσ μζςω πειραμάτων και ςτα βιματα τθσ 
επιςτθμονικισ – εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ με διερεφνθςθ, να ελζγχει τα ςυμπεράςματά 
του και να κάνει γενικεφςεισ και ςυςχετίςεισ. Οι αςκιςεισ εμπζδωςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ, 
κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ εφαρμογισ, ςυςχζτιςθσ και γενίκευςθσ, δομοφνται με τρόπο 
που προχποκζτει τθ ςε βάκοσ κατανόθςθ τθσ Φυςικισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
αποτελοφν «αυτοματοποιθμζνεσ» δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ μακθματικϊν τφπων και 
ςχζςεων. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να κατανοοφν μζςα από τθν εκπαιδευτικι και 
πειραματικι διερευνθτικι διαδικαςία ότι θ εμπζδωςθ και εφαρμογι όςων ζχουν ιδθ 
διδαχκεί απαιτεί ςκζψθ, ακολουκία διαδοχικϊν λογικϊν βθμάτων και όχι επίλυςθ μαηικά 
μεγάλου αρικμοφ αςκιςεων. Επίςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να αντιλθφκοφν ότι ο 
πειραματιςμόσ αφορά τον ίδιο τον πυρινα τθσ Φυςικισ και όχι κάποιο τμιμα τθσ και 
ςυνεπϊσ ότι οι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ δεν μποροφν να εμπεδωκοφν χωρίσ τθν ενεργό τουσ 
ςυμμετοχι/δραςτθριοποίθςθ ςτον πειραματιςμό, ακολουκϊντασ εκπαιδευτικά ορκζσ 
διαδικαςίεσ.  

 

Β. ΣΚΟΡΟΚΕΣΛΑ 

Σκοπό του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (ΡΣ) Φυςικισ του Γυμναςίου αποτελεί θ 
μεταφορά και ο μεταςχθματιςμόσ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν, των διαδικαςιϊν και των 
εφαρμογϊν τθσ Φυςικισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςω των αντίςτοιχων μακθμάτων 
Φυςικισ ςτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου.  
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Θ μεταφορά αυτι και ο μεταςχθματιςμόσ του περιεχομζνου τθσ επιςτιμθσ ςε 
εφλθπτεσ και κατανοθτζσ γνϊςεισ λαμβάνουν υπόψθ το αναπτυξιακό – θλικιακό επίπεδο 
των μακθτϊν/-τριϊν και τισ δυνατότθτζσ τουσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ και να 
εξοικειωκοφν με τισ επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ από τθν Αϋ Γυμναςίου 
ςυναντοφν κεματικζσ που ζχουν ιδθ διδαχκεί ςτο Δθμοτικό, οι οποίεσ εμπλουτίηονται ςε 
περιεχόμενο και μελετϊνται ςε μεγαλφτερο βάκοσ ςτο Γυμνάςιο. Μεταβαίνοντασ ςυνεπϊσ 
από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο διαφοροποιείται θ προςζγγιςθ των φαινομζνων από μια 
ποιοτικι βιωματικι μελζτθ τουσ ςτο Δθμοτικό ςε μια λεπτομερζςτερθ και με ποςοτικζσ 
μετριςεισ διερεφνθςι τουσ ςτο Γυμνάςιο.  

Κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ βρίςκονται πλζον ςε κζςθ να κατανοιςουν πιο ςφνκετεσ και 
αφθρθμζνεσ ζννοιεσ και να εκφράηουν τισ μακθματικζσ ςχζςεισ μεταξφ των φυςικϊν 
μεγεκϊν, θ διερεφνθςθ των φαινομζνων γίνεται με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια, με 
εμβάκυνςθ ςτθ κεωρία, με εμπλοκι ςε δραςτθριότθτεσ πειραματιςμοφ, και γνωριμία με τθ 
διαδικαςία τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου. Το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα είναι οι μακθτζσ/-
τριεσ να αποκτιςουν τα γνωςτικά εφόδια για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία και τθν 
προετοιμαςία τουσ για τον εργαςιακό και επαγγελματικό τουσ χϊρο και γενικότερα για τον 
κοινωνικό ςτίβο. Ραράλλθλα, ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ που ςκοπεφουν να ςυνεχίςουν 
τισ ςπουδζσ τουσ ςε ανϊτερεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ να αποκτιςουν τισ προαπαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ για τθν επιτυχι εξζλιξθ τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ πορείασ. 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ζχει ςχεδιαςτεί θ ιςόρροπθ 
μεταφορά των κεωριϊν, των διαδικαςιϊν και των εφαρμογϊν τθσ Φυςικισ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου. Συνεπϊσ προτείνεται θ 
διδαςκαλία τθσ Φυςικισ του Γυμναςίου να ςυνδυάηει αρμονικά τθ κεωρία, τον 
πειραματιςμό και τισ εφαρμογζσ, με ςτόχο τθν ουςιαςτικι κατανόθςθ των εννοιϊν και τθν 
εμπζδωςι τουσ. 

Στθ λεπτι και ςφνκετθ αυτι διαδικαςία, ο πειραματιςμόσ αποτελεί βαςικό πυλϊνα 
τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Φυςικι και όχι μια διαδικαςία που ακολουκεί τθ κεωρία. 
Επιπροςκζτωσ, οι εφαρμογζσ και θ επίλυςθ των αςκιςεων από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
πρζπει να πραγματοποιοφνται με ςτόχο τθν εμπζδωςθ των γνωςιακϊν αντικειμζνων και όχι 
απλϊσ τθν εφρεςθ ςυγκεκριμζνων μοτίβων για τθν επίλυςι τουσ. Με τον τρόπο αυτό, 
μακαίνουν να ερευνοφν, να αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ για να παράγουν νζα γνϊςθ και να 
λαμβάνουν αποφάςεισ που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά δεδομζνα. 

Στουσ ςτόχουσ του ΡΣ Φυςικισ του Γυμναςίου περιλαμβάνονται θ απόκτθςθ 
γνϊςεων και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων με τρόπο ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν ότι 
θ επιςτιμθ τθσ Φυςικισ δεν αποτελεί ζνα μακρινό και κεωρθτικό αντικείμενο, αλλά ζνα 
μζςο που τουσ/τισ βοθκά να αντιλαμβάνονται και να κατανοοφν τον κόςμο γφρω τουσ.  

Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να μποροφν βιμα βιμα να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και 
ςτάςεισ ηωισ που είναι απαραίτθτεσ όχι μόνο ςτο ςχολικό πλαίςιο αλλά και ςε επόμενεσ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και κυρίωσ να τισ εφαρμόηουν ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ τουσ 
ηωισ ωσ ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ και ορκολογικά ςκεπτόμενοι πολίτεσ.  

Βαςικό ςτόχο του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν αποτελεί θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
των μακθτϊν/-τριϊν με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μποροφν να εφαρμόηουν τθ λογικι τθσ 
Φυςικισ ςε προβλιματα που ςυναντοφν, ςε αντικείμενα που χρθςιμοποιοφν και ςε δράςεισ 
που υλοποιοφν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Συνεπϊσ, οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν με ποιον 
τρόπο να μακαίνουν, κακϊσ και πϊσ να ερευνοφν, καλλιεργϊντασ ικανότθτεσ όπωσ: 

− να αξιολογοφν τισ πλθροφορίεσ,  

− να κζτουν ακριβι και λογικά ερωτιματα ςχετικά με μια παρατιρθςθ ι μια εμπειρία, 

− να διατυπϊνουν υποκζςεισ που μποροφν να διερευνθκοφν από τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, 
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− να διεξάγουν ζρευνα ςχεδιαςμζνθ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ ι ακολουκϊντασ οδθγίεσ, 

− να ςυνάγουν ςυμπεράςματα, 

− να εξετάηουν τθ ςυμβατότθτα των ςυμπεραςμάτων τουσ με τα ςτοιχεία και τα δεδομζνα 
από τα οποία ςυνάγονται, 

− να κάνουν αναςκόπθςθ τθσ εργαςίασ τουσ.  

 

Οι ςτόχοι του ΡΣ τθσ Φυςικισ Γυμναςίου εναρμονίηονται με ςτόχουσ τθσ UNESCO για τθν 
Αειφόρο Ανάπτυξθ όπωσ: 

− καλι υγεία και ευθμερία,  

− ποιοτικι εκπαίδευςθ,  

− ιςότθτα των φφλων,  

− κακαρό νερό και αποχζτευςθ,  

− φτθνι και κακαρι ενζργεια,  

− ανάπτυξθ, καινοτομία και υποδομζσ,  

− λιγότερεσ ανιςότθτεσ,  

− βιϊςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ,  

− υπεφκυνθ κατανάλωςθ και παραγωγι,  

− δράςθ για το κλίμα,  

− ηωι ςτο νερό – ηωι ςτθ ςτεριά, 

− ειρινθ, δικαιοςφνθ και ιςχυροί κεςμοί, 

− ςυνεργαςία για τουσ ςτόχουσ.  

 

Επιπροςκζτωσ, ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα όπωσ: 

− θ κριτικι ςκζψθ,  

− θ δθμιουργικότθτα,  

− θ ςυνεργαςία,  

− θ επικοινωνία,  

− ο ψθφιακόσ γραμματιςμόσ,  

− ο γραμματιςμόσ των μζςων επικοινωνίασ,  

− ο τεχνολογικόσ γραμματιςμόσ,  

− θ ευελιξία,  

− θ θγεςία,  

− θ πρωτοβουλία,  

− θ παραγωγικότθτα  

− οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ,  

κακϊσ και οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ δθμοκρατικι ςυνφπαρξθ και τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα. 
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Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι θ ανάπτυξθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
αξιοποιοφν τθ ςχολικι γνϊςθ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Ζτςι, κα μποροφν να αξιοποιοφν 
τισ γνϊςεισ τουσ για, να παράγουν νζα γνϊςθ, τθν οποία κα εφαρμόηουν ςε άλλα πλαίςια. 

Ραράλλθλα επιδιϊκεται τα παιδιά να ςυνδζουν ςταδιακά τα φαινόμενα και τισ 
ερμθνείεσ τουσ με μακθματικό φορμαλιςμό κατανοϊντασ ότι οι μακθματικζσ ςχζςεισ 
αποτελοφν εργαλείο για τθ διερεφνθςθ των εννοιϊν και των φαινομζνων. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Φυςικισ ςτο Γυμνάςιο επικεντρϊνεται ςτον/ςτθ 
μακθτι/-τρια και ςτθ διαδικαςία μάκθςισ τουσ. Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ και μζκοδοι 
επιλζγονται με κριτιριο τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία Θ 
παρουςίαςθ κεμάτων που προκαλοφν το ενδιαφζρον τουσ οδθγεί ςε ελκυςτικότερθ 
διδαςκαλία και θ εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ κακιςτοφν τθ μάκθςθ 
αποτελεςματικότερθ. Επιπλζον, ςτόχοσ είναι και θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ των μακθτϊν/-τριϊν 
ϊςτε αφενόσ εργαηόμενοι/-εσ αυτόνομα να αναπτφξουν ικανότθτεσ αυτορρφκμιςθσ τθσ 
μάκθςισ τουσ και αφετζρου εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ να αναπτφξουν ικανότθτεσ 
ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ. 

 

Φιλοδοξία του προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ ςταδιακά να αναπτφξουν κετικζσ 
ςτάςεισ προσ τθν επιςτιμθ τθσ Φυςικισ και τθ μζκοδο τθσ διερεφνθςθσ, ϊςτε: 

− Οι ενζργειεσ και αποφάςεισ τουσ να ςτθρίηονται ςε ορκολογικά και επιςτθμονικά 
κριτιρια και να είναι επιφυλακτικοί/-ζσ ςε εντυπωςιακζσ ι φοβικζσ ανακοινϊςεισ. 

− Να αντιμετωπίηουν χωρίσ φοβίεσ τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ με κριτικι 
ςτάςθ ςτα αποτελζςματα που επιφζρουν. 

 

Γ. ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΕΜΑΤΛΚΑ ΡΕΔΛΑ 

Τα γνωςιακά αντικείμενα τθσ Φυςικισ πρζπει να διδάςκονται με τρόπο τζτοιο, ϊςτε 
να περιλαμβάνουν τισ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ ςτθν εκπαιδευτικι εκδοχι που ςυνάδει με τα 
θλικιακά, γνωςιακά και γνωςτικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν/-τριϊν που 
παρακολουκοφν το μάκθμα αλλά και με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. 

Θ διάρκρωςι τουσ κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε τα αντικείμενα που διδάςκονται 
να επαναλαμβάνονται εμβακφνοντασ ςε κάκε βακμίδα με μεγαλφτερθ ζκταςθ και επιπλζον 
κεματικζσ ςτο μζτρο που μποροφν να γίνουν κατανοθτζσ και να αφομοιωκοφν από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ. Επομζνωσ, κα πρζπει να περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ Κεματικζσ 
Ενότθτεσ, οι οποίεσ κα διατρζχουν κάκετα και με ενιαίο τρόπο όλεσ τισ τάξεισ, ξεκινϊντασ 
από το Δθμοτικό, ςυνεχίηοντασ ςτο Γυμνάςιο και φτάνοντασ μζχρι το Λφκειο, 
εμπλουτιηόμενεσ ςε κάκε επόμενθ βακμίδα και με άλλεσ κεματικζσ. Ο εμπλουτιςμόσ αφορά 
τθν πλθρότθτα, τθν ακρίβεια και τθν κατανόθςθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ αλλά και τθν όςο 
το δυνατόν καλφτερθ αξιοποίθςθ του πειραματιςμοφ και των ψθφιακϊν εφαρμογϊν. Κα 
πρζπει δθλαδι να ακολουκείται μια δομι ανάλογθ του προτφπου τθσ «ανάςτροφθσ 
κλιμακωτισ πυραμίδασ». 

Στθ ςυγκεκριμζνθ δομι τθσ «ανάςτροφθσ κλιμακωτισ πυραμίδασ» ςτόχοσ είναι να 
υπάρχει και οριηόντια αντιςτοίχιςθ των διδαςκόμενων γνωςιακϊν αντικειμζνων ανά 
βακμίδα και ανά τάξθ. Με τον τρόπο αυτό προςδοκάται να είναι περιςςότερο εφικτι θ 
διαςφνδεςθ και θ αλλθλοςυμπλιρωςι τουσ ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να κατανοοφν τισ 
ζννοιεσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ. 

Σφμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ, οι Κεματικζσ Ενότθτεσ ενταγμζνεσ ςε κεματικά - 
γνωςιακά πεδία, κα πρζπει να διδάςκονται με ςειρά τζτοια ϊςτε να μποροφν να γίνουν 
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κατανοθτζσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, αλλά και με δομι θ οποία να επιτρζπει να 
εξετάηονται με διαρκϊσ μεγαλφτερθ πλθρότθτα, εφροσ και ςε βάκοσ, όςο οι μακθτζσ/-τριεσ 
πθγαίνουν προσ τισ υψθλότερεσ βακμίδεσ και τάξεισ.  

Με βάςθ τα παραπάνω, παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια τα προτεινόμενα περιεχόμενα 
του μακιματοσ τθσ Φυςικισ για τισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου, ενταγμζνα κατάλλθλα ςτα 
αντίςτοιχα ςυναφι Κεματικά Ρεδία (όπωσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο Βϋ Μζροσ): 

 

Κεματικά Ρεδία: 

− Επιςτιμθ και Εκπαίδευςθ – Μεκοδολογία  

− Ενζργεια και Φλθ  

− Κερμότθτα – Κερμοκραςία – Κερμοδυναμικι  

− Δυνάμεισ – Κινιςεισ  

− Ρεδία και Κφματα - Ιχοσ Και Φωσ  

− Θλεκτρομαγνθτιςμόσ  

− Σφγχρονθ Φυςικι – Τεχνολογία 

 

Αϋ Γυμναςίου 

− Θ Φυςικι και θ επιςτθμονικι μεκοδολογία (οι φυςικζσ επιςτιμεσ, θ Φυςικι και θ 
μεκοδολογία τουσ, θ μελζτθ ενόσ φυςικοφ φαινομζνου ςτο εργαςτιριο και θ ερμθνεία 
του με το πρότυπο του μικρόκοςμου). 

− Μετρϊντασ και υπολογίηοντασ τα φυςικά μεγζκθ (τα φυςικά μεγζκθ και οι μονάδεσ τουσ, 
μζτρθςθ μικουσ και όγκου, μάηα, μζτρθςθ και υπολογιςμόσ τθσ πυκνότθτασ και μζτρθςθ 
του χρόνου). 

− Ενζργεια και φλθ: Μορφζσ, μεταμορφϊςεισ και καταςτάςεισ (μορφζσ τθσ ενζργειασ και 
διεργαςίεσ ςτθ φφςθ, μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ, μεταφορά κερμότθτασ και κερμικι 
ιςορροπία, μεταβολζσ τθσ κατάςταςθσ τθσ φλθσ, διαςτολι και ςυςτολι των ςωμάτων – θ 
ιδιαιτερότθτα του νεροφ, από τθ κερμότθτα ςτθ μθχανικι ενζργεια – κερμικζσ μθχανζσ). 

 

Βϋ Γυμναςίου 

− Βαςικζσ ζννοιεσ κινθματικισ – δυναμικισ (θ κίνθςθ των ςωμάτων, θ δφναμθ και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ, κάκε δράςθ ζχει αντίδραςθ, οι κεμελιϊδεισ αλλθλεπιδράςεισ). 

− Θ Λςορροπία δυνάμεων – ομαλι κίνθςθ (δράςθ περιςςότερων τθσ μίασ δφναμθσ ςε ζνα 
ςϊμα, ιςορροπία ςϊματοσ, ομαλι κίνθςθ). 

− Δυνάμεισ ςτθν κακθμερινι ηωι: βάροσ, κάκετθ αντίδραςθ, τριβι, άνωςθ (βαρυτικι 
δφναμθ, δυνάμεισ επαφισ μεταξφ ςτερεϊν ςωμάτων, δυνάμεισ αλλθλεπίδραςθσ 
ςωμάτων ςε επαφι. Θ κάκετθ δράςθ-αντίδραςθ, τριβι, δυνάμεισ επαφισ ςϊματοσ με 
ρευςτά, άνωςθ, πίεςθ, υδροςτατικι πίεςθ, αρχι του Pascal, ςχζςθ πίεςθσ άνωςθσ, αρχι 
του Αρχιμιδθ, πλεφςθ, ατμοςφαιρικι πίεςθ, αιϊρθςθ αερόςτατων). 

−  Θ δφναμθ μπορεί να αλλάξει τθν κίνθςθ (θ δφναμθ επθρεάηει τθν κίνθςθ των ςωμάτων, 
επιτάχυνςθ, 2οσ νόμοσ Νewton, ελεφκερθ πτϊςθ, ομαλι κυκλικι κίνθςθ). 

− Ενζργεια και διατιρθςθ ενζργειασ (κινθτικι και δυναμικι ενζργεια, διατιρθςθ 
ενζργειασ ςε μθχανικό ςφςτθμα). 
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− Διάδοςθ τθσ ενζργειασ με κφματα – Θ περίπτωςθ του ιχου (από τθν ταλάντωςθ ςτο 
κφμα, ιχοσ: θχθτικά κφματα και χαρακτθριςτικά τουσ, ταχφτθτα του ιχου, φαινόμενα 
που αφοροφν τον ιχο, ανάκλαςθ, απορρόφθςθ, διάκλαςθ). 

 

Γϋ Γυμναςίου 

− Θλεκτριςμόσ (θλεκτρικό φορτίο – θλεκτρικζσ αλλθλεπιδράςεισ, ςυςςϊρευςθ – μεταφορά 
θλεκτρικοφ φορτίου, θλεκτρικό πεδίο – διαφορά δυναμικοφ, θλεκτρικό ρεφμα, θλεκτρικι 
αντίςταςθ – νόμοσ του Ohm, μελζτθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και εφαρμογι των αρχϊν 
διατιρθςθσ – ςφνδεςθ αντιςτάςεων, βραχυκφκλωμα – αςφάλειεσ, θλεκτρικι ενζργεια 
και ιςχφσ). 

− Θλεκτρομαγνθτιςμόσ (μαγνιτεσ – μαγνθτικό πεδίο τθσ Γθσ, από τον θλεκτριςμό ςτον 
μαγνθτιςμό, από τον μαγνθτιςμό ςτον θλεκτριςμό, νόμοσ Faraday – θλεκτρομαγνθτικι 
επαγωγι). 

− Φωσ (φφςθ και διάδοςθ του φωτόσ, διάκλαςθ και εφαρμογζσ, θλεκτρομαγνθτικά κφματα 
και φωσ).  

− Επιλεγμζνα κζματα ςφγχρονθσ Φυςικισ (δομι του πυρινα του ατόμου – πυρθνικι 
ενζργεια – ςφντθξθ – ςχάςθ – ραδιενζργεια, ςτοιχειϊδθ ςωμάτια – φλθ, αντιφλθ – το 
κακιερωμζνο πρότυπο, ςτοιχεία κοςμολογίασ και ςχετικότθτα). 

 

Δ. ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ ΡΛΑΛΣΛΩΣΘ – ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΜΑΚΘΣΘΣ  

Θ διδακτικι πλαιςίωςθ του ΡΣ για το γνωςιακό αντικείμενο τθσ Φυςικισ ςτθρίχκθκε 
ςτθν «επιςτθμονικι/εκπαιδευτικι μζκοδο με διερεφνθςθ», θ οποία αποτελεί τθν 
εκπαιδευτικι εκδοχι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου τθσ ζρευνασ των φυςικϊν επιςτθμϊν 
αποδίδοντασ τον όρο «ζρευνα τθσ επιςτιμθσ» με τον όρο «διερεφνθςθ ςτθν εκπαίδευςθ». 
Θ διερευνθτικι μζκοδοσ ςτοχεφει ςτθν εμβάκυνςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτα διδαςκόμενα 
γνωςιακά αντικείμενα μζςα από τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του πειραματιςμοφ ςτο πλαίςιο 
μιασ ενιαίασ Φυςικισ Επιςτιμθσ, με κοινι μεκοδολογία, ορολογία και μακθματικό 
φορμαλιςμό. Στοχεφει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθ 
διαμόρφωςθ ςτάςεων των μελλοντικϊν πολιτϊν τθσ κοινωνίασ για τον φυςικό κόςμο, 
αξιοποιϊντασ ςε μεγάλο βακμό ποικίλεσ ψθφιακζσ και τεχνολογικζσ εφαρμογζσ. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ επιμζρουσ Κεματικισ Ενότθτασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτα βιματα τθσ 
επιςτθμονικισ – εκπαιδευτικισ μεκόδου με διερεφνθςθ: 

1) Να προκαλεί το ενδιαφζρον των εκπαιδευόμενων για τθν κάκε ενότθτα με εναφςματα, 
όπωσ κζματα τθσ επικαιρότθτασ, κακθμερινά φαινόμενα, επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ 
εφαρμογζσ, διακεματικζσ και διεπιςτθμονικζσ ςυνδζςεισ, αναφορζσ ςτθν κοινωνία, τθν 
τζχνθ, τον πολιτιςμό, ϊςτε να καλλιεργείται θ παρατθρθτικότθτα και να εγείρεται ο 
προβλθματιςμόσ.  

2) Να δθμιουργεί ερωτιματα, να οδθγεί ςε διατφπωςθ υποκζςεων, να εμπλζκει τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ ςε ςυηθτιςεισ, αξιοποιϊντασ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, να κακοδθγεί τθ 
διερεφνθςθ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων καλλιεργϊντασ ικανότθτεσ όπωσ 
ομαδικότθτα, επικοινωνία, διαίςκθςθ, αναςτοχαςμό, αναλυτικι ςκζψθ. 

3) Να εμπλζκει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (ατομικά ι ομαδικά) ςε πειραματιςμό (πραγματικό 
ι εικονικό), αξιοποιϊντασ πραγματικζσ μετριςεισ που ςυλλζγονται από πραγματικά κατά 
το δυνατόν ι εικονικά όργανα ι ιδιοκαταςκευζσ, εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ και 
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αναλαμβάνοντασ ρόλουσ. Ο πειραματιςμόσ οφείλει να είναι αποδεικτικόσ (απορριπτικόσ ι 
επιβεβαιωτικόσ). Με τον τρόπο αυτό καλλιεργοφνται θ ςυνεργατικότθτα, θ 
δθμιουργικότθτα, θ εφευρετικότθτα, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ διαχείριςθ μεταβλθτϊν, 
θ διαχείριςθ χρόνου, θ δεξιότθτα χριςθσ οργάνων μζτρθςθσ κ.ά. Ο πειραματιςμόσ είναι 
ευκταίο να διεξάγεται μετωπικά από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και όχι μόνο με πειράματα 
επίδειξθσ. Ηθτοφμενο είναι θ χριςθ απλϊν υλικϊν και μζςων που επιλζγονται και κατά το 
δυνατόν ςυγκεντρϊνονται από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ζτςι ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα 
ςτο ςπίτι τουσ να επαναλάβουν τον πειραματιςμό. Ρροςτικζμενθ αξία αποτελεί και θ 
πρόταςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ πειραματικισ διάταξθσ με αυτοςχεδιαςμό και ιδιοκαταςκευι 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. 

4) Να προβλζπει τθν καταγραφι των παρατθριςεων, τθν επεξεργαςία των μετριςεων, τθν 
οργάνωςθ των δεδομζνων, τθ διατφπωςθ των αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων, 
που κα οδθγιςουν ςτο επιςτθμονικό πρότυπο. Να αξιοποιεί τθν υπολογιςτικι ςκζψθ, 
δθλαδι ανάλυςθ, αναγνϊριςθ προτφπων, αφαίρεςθ, λογικι ςυλλογιςτικι και εκτίμθςθ. Με 
τον τρόπο αυτό καλλιεργείται θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλιματοσ, λιψθσ αποφάςεων, 
ορκολογικοφ τρόπου ςκζψθσ, κριτικισ ςκζψθσ, ζκφραςθσ ςε γραπτό ι προφορικό λόγο, 
ανάπτυξθσ αυτοεκτίμθςθσ και αυτοπεποίκθςθσ.  

5) Να εφαρμόηεται διεπιςτθμονικά / διακεματικά θ νζα γνϊςθ, να εμπεδϊνεται, να 
γενικεφεται ςε ευρφτερεσ κεματικζσ (ςυςτθμικι ςυςχζτιςθ) και να ςυνδζεται με μοντζλα 
του μικρόκοςμου. Αναπτφςςονται ζτςι θ ςυνδυαςτικι ςκζψθ, θ αφαιρετικι ςκζψθ, θ 
ικανότθτα χριςθσ ερμθνευτικϊν μοντζλων, διευκολφνοντασ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να 
ςυςχετίςουν, να ενςωματϊςουν, να αφομοιϊςουν και να ταξινομιςουν τθ νζα γνϊςθ με 
τισ προχπάρχουςεσ γνωςτικζσ δομζσ τουσ. Δίνονται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τα 
απαραίτθτα εργαλεία προκειμζνου να αξιοποιιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςε κακθμερινά 
προβλιματα που κα προκφπτουν ςτθ μετζπειτα ηωι τουσ. Αυτζσ οι αναπτυςςόμενεσ 
μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν τθ χριςθ μοντζλων για τθν ερμθνεία 
φαινομζνων και τθν ικανότθτα ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και ελζγχου των διαδικαςιϊν 
ςκζψθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. 

Μζςα από τθ διερευνθτικι μζκοδο αναδεικνφονται θ ςυμβολι και θ προτεραιότθτα ςτθν 
υιοκζτθςθ του αποδεικτικοφ πειραματιςμοφ. 

 

Είναι επικυμθτό να αξιοποιοφνται επιπλζον δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κα βελτιϊνουν τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία και τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όπωσ:  

− Αιςκθτιρεσ και απτιρεσ – ψθφιακζσ τεχνολογίεσ: Στο πλαίςιο των ιδιοκαταςκευϊν 
προτείνεται θ χριςθ και θ ςφνκεςθ –με απλά μζςα– αιςκθτιρων και απτιρων, οι οποίοι, 
ςυνδεόμενοι με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, παρζχουν κατευκείαν πειραματικά 
δεδομζνα. Επιπλζον, αποτελοφν άμεςθ εφαρμογι φυςικϊν αρχϊν, γνωςτϊν ι προςιτϊν 
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ πρόταςθ και θ εφαρμογι αυτι ιταν ο 
προπομπόσ μιασ καινοφανοφσ διεφρυνςθσ των τεχνολογιϊν τθσ εκπαιδευτικισ 
ρομποτικισ (γνωςτισ ωσ STE(Α)M) για τισ ανάγκεσ και άλλων –εκτόσ τθσ Φυςικισ– 
γνωςιακϊν αντικειμζνων. 

− Αναπαραςτάςεισ/Ρροςομοιϊςεισ: Εξαιρετικά ενδιαφζρουςα και παραγωγικι για τθν 
εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ είναι θ αναπαράςταςθ/προςομοίωςθ μοντζλων του 
μικρόκοςμου. Οι προςομοιϊςεισ αυτζσ ερμθνεφουν φαινόμενα του μακρόκοςμου 
αποδεικνφοντασ τον ςυνεκτικό τρόπο ςτθ ςυγκρότθςθ του κόςμου, κεωρϊντασ ότι 
αποτελείται από λίγεσ και απλζσ δομζσ. Συμπλθρωματικά, ενδιαφζρουςα είναι και θ 
ςφγχρονθ παρουςίαςθ πραγματικοφ πειράματοσ με τθν επίδειξθ προςομοίωςθσ του 
μικρόκοςμου. Επίςθσ χριςιμο είναι να αξιοποιοφνται, εναλλακτικά προσ τισ 
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εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, κατάλλθλεσ προςομοιϊςεισ που επιτρζπουν τθ διερεφνθςθ 
μεγεκϊν και των ςχζςεϊν τουσ. 

− Λςτορικοί πειραματιςμοί – ερμθνείεσ παιχνιδιϊν-αγωνιςμάτων: Ενδιαφζρον 
παρουςιάηουν οι αναφορζσ ςτθν αναπαράςταςθ και ςτθν ερμθνεία παιχνιδιϊν και 
ακλθτικϊν αγωνιςμάτων που ςτθρίηονται ςε βαςικζσ αρχζσ και νόμουσ τθσ Φυςικισ. 

− Επεξεργαςία πραγματικϊν τιμϊν μζτρθςθσ: Ππου δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ 
πειραμάτων προτείνεται θ χριςθ και επεξεργαςία δεδομζνων και μετριςεων από 
πραγματικά πειράματα.  

− Ηθτιματα ςφγχρονθσ (μετακλαςικισ) επιςτιμθσ: Θ παραπομπι και θ απλι αναφορά ι 
αξιοποίθςθ φαινομζνων και αρχϊν τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ βοθκά ςτθ διαμόρφωςθ 
αντίλθψθσ των εκπαιδευόμενων για τθν εξελικτικι πορεία τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.  

− Αντιπαράκεςθ με τθν ψευδοεπιςτιμθ – ανάδειξθ του ορκολογιςμοφ: Είναι απαραίτθτθ θ 
αντιμετϊπιςθ των προκαταλιψεων και των ψευδοεπιςτθμονικϊν αποπροςανατολιςμϊν 
μζςω του ορκολογιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ εφαρμογισ τθσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι. 

− Τράπεηεσ κεμάτων: Οι βάςεισ και οι τράπεηεσ κεμάτων ςυνιςτοφν μια χριςιμθ πθγι 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ ενιςχφοντασ τθν προςπάκεια για τθν άρτια εφαρμογι των 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ. 

− Σενάρια ψθφιακισ εκπαίδευςθσ: Δεδομζνθσ τθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ των ψθφιακϊν 
τεχνολογιϊν και των εφαρμογϊν τουσ για διαφορετικζσ και ςυχνά απρόβλεπτεσ ανάγκεσ 
τθσ εκπαίδευςθσ, προτείνονται οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ και οι πρακτικζσ τθσ ψθφιακισ 
τθλεκπαίδευςθσ. Οι μζκοδοι αυτζσ μπορεί να είναι είτε ςφγχρονθσ είτε αςφγχρονθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και αποτελοφν πλζον αναπόςπαςτο και ςυχνά 
αναντικατάςτατο μζροσ τθσ γενικότερθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ.  

 

Ο ςχεδιαςμόσ των μακθμάτων, όταν βαςίηεται ςτα βιματα τθσ επιςτθμονικισ/ 
εκπαιδευτικισ μεκόδου με διερεφνθςθ, όταν ουςιαςτικά ςτθρίηεται ςτθ βάςθ των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν, δθλαδι ςτθν ζρευνα, ζχει τα ακόλουκα αποτελζςματα: 

− Εναφςματα Ενδιαφζροντοσ: Να προκαλεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και των 
μακθτριϊν για τθν κάκε κεματικι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με εναφςματα όπωσ 
κζματα τθσ επικαιρότθτασ και τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ, ςχετικά φυςικά ι και 
ανκρωπογενι φαινόμενα, επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ ανακοινϊςεισ κ.λπ. Με τον 
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται θ πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/-τριϊν για το 
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και τουσ/τισ ωκεί να το μελετιςουν περιςςότερο και να το 
κατανοιςουν βακφτερα. 

− Ρροβλθματιςμόσ, Συηιτθςθ, Υποκζςεισ: Να προβλθματίηει και να ηθτά υποκζςεισ ι 
προτάςεισ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για τον τρόπο μελζτθσ τθσ κεματικισ, 
οργανϊνοντασ ςυηθτιςεισ μεταξφ τουσ και κζτοντασ ερωτιματα, ϊςτε να ςυνδζςουν τθ 
ςυγκεκριμζνθ κεματικι με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και να μθν αντιλαμβάνονται τθν 
κάκε ενότθτα διαφορετικι και αποκομμζνθ από τισ προθγοφμενεσ. Με τον τρόπο αυτό, 
οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ οδθγοφνται ςτο να προβλθματιςτοφν ςχετικά με το 
περιεχόμενο τθσ ζννοιασ των φυςικϊν επιςτθμϊν που κα ζχουν διδαχκεί αλλά και να 
προχωριςουν ςτθ διατφπωςθ ςχετικϊν υποκζςεων με ςτόχο τθ διερεφνθςθ του 
αντικειμζνου και τελικά τθν καλφτερθ και πιο ολοκλθρωμζνθ κατανόθςι του. 

− Ρειράματα με Μετριςεισ, Δραςτθριότθτεσ και Λδιοκαταςκευζσ: Να εμπλζκει τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθ διαδικαςία του πειραματιςμοφ, κατατάςςοντάσ τουσ ςε 
ομάδεσ και διακρίνοντασ ρόλουσ. Θ διαδικαςία του πειραματιςμοφ μπορεί να αφορά είτε 
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πραγματικά πειράματα που τα εκτελοφν διά ηϊςθσ είτε εικονικά, ενϊ κα πρζπει να 
υποςτθριχκεί και θ δυνατότθτα πειραμάτων με ιδιοκαταςκευζσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι 
μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να ειςζλκουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ πραγματικϊν μετριςεων, 
κακϊσ και ςτθν κατανόθςθ των ςφαλμάτων μζτρθςθσ που προκφπτουν. Ο πειραματιςμόσ 
πρζπει απαραίτθτα να είναι αποδεικτικόσ, δθλαδι είτε απορριπτικόσ είτε 
επιβεβαιωτικόσ, μιασ υπόκεςθσ και ανακαλυπτικόσ τθσ «κεωρίασ» των εκπαιδευόμενων 
και όχι απλϊσ επιδεικτικόσ μετά τθ διατφπωςθ τθσ γνωςτισ κεωρίασ. Με τον τρόπο αυτό 
οι μακθτζσ/-τριεσ κατακτοφν ςταδιακά τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και το γνωςιακό 
αντικείμενο που ζχουν διδαχκεί, ενϊ ο αποδεικτικόσ και ανακαλυπτικόσ πειραματιςμόσ 
οδθγεί ςτθν πραγματικι κατανόθςθ και εμπζδωςι του. Στο ςτάδιο αυτό 
ςυμπεριλαμβάνονται και δραςτθριότθτεσ βιβλιογραφικισ-διαδικτυακισ αναηιτθςθσ, 
καταγραφισ, διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ και παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ.  

− Συμπεράςματα - Κεωρία: Να ηθτά τθ διατφπωςθ των παρατθριςεων, των 
αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων των μακθτϊν/-τριϊν. Το ςφνολο αυτϊν των 
παρατθριςεων, αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων κα αποτελζςουν τθν εξαχκείςα 
γνϊςθ, δθλαδι ουςιαςτικά τθ «κεωρία» ςτθν οποία κα ζχουν καταλιξει και κατανοιςει 
με τθ βιμα βιμα διερεφνθςι τουσ. Με τον τρόπο αυτό, οι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται 
να διατυπϊνουν παρατθριςεισ και ςυμπεράςματα βαςιηόμενοι/-εσ ςτθ κεωρία που 
διδάςκονται και γνωρίηουν κακϊσ και ςτον αποδεικτικό/ανακαλυπτικό πειραματιςμό 
ςτον οποίο ζχουν αςκθκεί. Ζτςι, ςυνθκίηουν να διατυπϊνουν παρατθριςεισ και 
ςυμπεράςματα με βάςθ δεδομζνα και πραγματικά αποτελζςματα και επομζνωσ να 
ακολουκοφν τον ορκολογικό και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνο τρόπο ςκζψθσ και ωσ 
μακθτζσ/-τριεσ αλλά και ωσ ενεργοί πολίτεσ αργότερα. 

− Διεπιςτθμονικζσ – Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ Κεωρίασ, Γενίκευςθ, Εμπζδωςθ, 
Ερμθνείεσ με τον μικρόκοςμο: Να ζχουν τθ δυνατότθτα να εφαρμόηουν 
διεπιςτθμονικά/διακεματικά τθ κεωρία, να τθν εμπεδϊνουν, να τθ γενικεφουν ςε 
ευρφτερεσ κεματικζσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και να τθν ερμθνεφουν με τον μικρόκοςμο. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ κατανόθςθ των εφαρμογϊν και θ γενίκευςθ των 
ςυμπεραςμάτων από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ενϊ ωκοφνται ςτο να μποροφν ι ζςτω να 
προςπακοφν να ερμθνεφουν τον μικρόκοςμο. 

 

Ε. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ  

Θ αξιολόγθςθ αποτελεί μια πράξθ ςφμφυτθ με τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία, μια 
αναγκαία προχπόκεςθ, προκειμζνου να ανατροφοδοτθκεί ι να βελτιωκεί θ διαδικαςία 
επίτευξθσ του ςκοποφ και των βαςικϊν ςτόχων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Θ αξιολόγθςθ, 
για να ςυμβάλει ςτακερά ςτθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, είναι απαραίτθτο 
να χαρακτθρίηεται από ςυνζχεια, ςυνοχι, εγκυρότθτα, αξιοπιςτία, αντικειμενικότθτα, 
διακριτικι ικανότθτα και πρακτικότθτα.  

Στο ΡΣ δίνεται ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ ωσ μιασ 
παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία 
αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων. Επομζνωσ, δεν αρκεί να ςυνιςτά μια ξεχωριςτι δραςτθριότθτα, που 
γίνεται αποςπαςματικά ι εφάπαξ και αποκλειςτικά ςτο τελικό αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ. 
Είναι απαραίτθτο να ςυντελείται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ κατά 
τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ και να ςυμπεριλαμβάνει τθν αποτίμθςθ για όλα τα 
επίπεδα μάκθςθσ (γνϊςθ, κατανόθςθ, εφαρμογι, ανάλυςθ-ςφνκεςθ, αυτοαξιολόγθςθ-
μεταγνϊςθ). Ο ζλεγχοσ αυτόσ αποτελεί μια διαδικαςία «ανάδραςθσ», μζςω τθσ οποίασ ο/θ 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να διακρίνει τον τρόπο με τον οποίο κάκε μακθτισ/-τρια ζχει 
κατανοιςει το γνωςιακό αντικείμενο που ζχει διδαχκεί αλλά και το βάκοσ ςτο οποίο ζχει 
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προχωριςει θ εμπζδωςι του. Ζτςι, ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, ο/θ 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαμορφϊνει με κατάλλθλο τρόπο τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 
με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ αφομοίωςθ τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ. Θ διαδικαςία 
λοιπόν τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, εκτόσ του ότι οδθγεί ςτθν αντικειμενικι 
αξιολόγθςθ κάκε μακθτι/-τριασ, υπθρετεί και τθν ανάγκθ τθσ πλθροφόρθςθσ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ για τθν αποτελεςματικότθτα των επιλεγόμενων από αυτόν/-ιν 
παρεμβάςεων, επινοιςεων και ενεργειϊν κατά τθν εξζλιξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
και του όλου εκπαιδευτικοφ ζργου.  

Θ διαγνωςτικι-προγνωςτικι αξιολόγθςθ, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ι και 
ενδιάμεςα ςε μεγάλεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ, μπορεί να αποβεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο 
προετοιμαςίασ τθσ διδακτικισ πράξθσ, κακϊσ με αυτι ο/θ εκπαιδευτικόσ πλθροφορείται 
για προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ, επιδόςεισ και δυνατότθτεσ των 
μακθτϊν/-τριϊν του, ϊςτε ζγκαιρα να εφαρμόςει πιο ςτοχευμζνα και ενδεχομζνωσ 
διαφοροποιθμζνα διδακτικά εργαλεία και τεχνικζσ.  

Στο μάκθμα τθσ Φυςικισ κατεξοχιν ενεργοποιοφνται και αναπτφςςονται δεξιότθτεσ 
πειραματιςμοφ, ιδιοκαταςκευϊν, επίλυςθσ προβλιματοσ, ψθφιακϊν δεξιοτιτων, αλλά και 
κοινωνικζσ, ψυχοςυναιςκθματικζσ, μεταγνϊςθσ κ.λπ. Επομζνωσ αξιολογικά κριτιρια 
αποτίμθςθσ τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν/-τριϊν για το μάκθμα τθσ Φυςικισ ςτο 
Γυμνάςιο μπορεί να είναι επιπλζον του βακμοφ οικοδόμθςθσ κεμελιωδϊν γνϊςεων και 
επιπλζον τθσ διαμόρφωςθσ κετικϊν ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν για το μάκθμα τθσ 
Φυςικισ και ο βακμόσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, όπωσ:  

− θ ικανότθτα ζκφραςθσ-διατφπωςθσ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων,  

− θ ικανότθτα πρόβλεψθσ,  

− θ επιλογι και περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ πειραματιςμοφ,  

− θ επιδεξιότθτα ςτθν εφαρμογι τθσ κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ πειράματοσ,  

− θ πρωτοτυπία ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ ηθτιματοσ ι προβλιματοσ,  

− θ ικανότθτα διερεφνθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ των παραγόντων που οδθγοφν ςε 
πειραματικά ςφάλματα,  

− θ ικανότθτα οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων, των πλθροφοριϊν και των 
ςτοιχείων που ςυγκεντρϊκθκαν,  

− θ εξαγωγι και τεκμθρίωςθ των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν από τα ςτοιχεία, τισ 
μετριςεισ και τα διαγράμματα,  

− θ ικανότθτα εξιγθςθσ ενόσ φαινομζνου με βάςθ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ,  

− θ διακεματικι ςφνδεςθ-προςζγγιςθ ςτθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων,  

− θ ετερογζνεια και θ ποιότθτα των πθγϊν που επιλζχτθκαν,  

− θ ικανότθτα παρουςίαςθσ-ανακοίνωςθσ των ςυμπεραςμάτων ςε ακροατιρια,  

− θ αξιοποίθςθ και χριςθ τεχνολογιϊν,  

− θ ςυνεργαςία, θ ανάλθψθ προςωπικισ ευκφνθσ, ο ςυντονιςμόσ κατά τθν ομαδικι 
εργαςία.  

 

Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία αξιολόγθςθσ, προτείνονται τα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου, αςκιςεισ και 
προβλιματα, τεςτ επίδοςθσ, εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ, εργαςτθριακζσ αναφορζσ. Ζμφαςθ 
δίνεται και ςε εργαλεία αξιολόγθςθσ, όπωσ θ παρατιρθςθ και θ καταγραφι τθσ 
ανταπόκριςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ, κατά τθν υλοποίθςθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
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και ιδιοκαταςκευϊν. Θ καταγραφι παρατθριςεων, ςχολίων, κρίςεων, μετριςεων, 
αποτελεςμάτων, ςυμπεραςμάτων ςτα φφλλα εργαςίασ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό για τθν αναλυτικι (ςε κάκε 
βιμα και ενζργεια) αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, κακενόσ/-μίασ ξεχωριςτά, τόςο όςον 
αφορά τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν κατάκτθςθ τθσ 
γνϊςθσ όςο και τισ δεξιότθτεσ που ανζπτυξαν ςτθν τάξθ ι το εργαςτιριο. Θ αναλυτικι 
καταγραφι αυτι ςε ζντυπα είτε ςε θλεκτρονικά φφλλα εργαςίασ ςυμβάλλει ςτθν 
αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν. Επειδι οι παιδαγωγικοί ςκοποί 
περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ και άλλων, επιπλζον των γνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςτάςεων, 
όπωσ τισ ψυχοςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ, μεταγνωςτικζσ, ενδείκνυται θ αξιολόγθςθ 
να περιλαμβάνει εργαλεία αποτίμθςθσ και αυτϊν, ωσ μζςο καλλιζργειασ αυτοελζγχου και 
αυτορρφκμιςθσ (π.χ. ερωτθματολόγια αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ τθσ 
ςυνζπειασ, του ενδιαφζροντοσ, τθσ ικανοποίθςθσ ι των δυςκολιϊν από το μάκθμα, τθσ 
αποτίμθςθσ ςυνεργαςίασ ομάδασ κ.λπ.). Θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ του ατομικοφ φακζλου 
μακθτι, του φακζλου δραςτθριοτιτων, κλείδων παρατιρθςθσ και ρουμπρικϊν 
αξιολόγθςθσ, όπωσ και θ χριςθ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν περιγραφικισ αξιολόγθςθσ 
ςυμβάλλουν κετικά ςτθ ςυνολικι αποτίμθςθ αλλά και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ αυτοεικόνασ 
του/τθσ μακθτι/-τριασ.  

Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ ςυμβολι τθσ αξιολόγθςθσ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι το 
περιεχόμενο και το είδοσ των κεμάτων ςτα οποία αξιολογοφνται, αφοφ ςυνικωσ 
μακροπρόκεςμα και αναδραςτικά ό,τι αξιολογείται αποτελεί ζναν μθχανιςμό εςτίαςθσ τθσ 
προςοχισ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαίδευςθ. Επομζνωσ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο 
παρόν ΡΣ δίνεται ςτα κζματα αξιολόγθςθσ ενδιάμεςθσ και τελικισ, που αφοροφν το 
πειραματικό μζροσ, όπωσ τον ςχεδιαςμό πειράματοσ, τθν παρατιρθςθ και περιγραφι τθσ 
διαδικαςίασ, τθν επεξεργαςία δεδομζνων και αποτελεςμάτων, τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων από πειραματικά αποτελζςματα, τθ γενίκευςθ, τθν επζκταςθ, τθν 
οριοκζτθςθ τθσ ιςχφοσ και τθν εφαρμογι των ςυμπεραςμάτων του πειραματιςμοφ. 
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ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΦΥΣΛΚΘ – Αϋ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ 

Κεματικά 
Ρεδία 

Κεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

(γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ) 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ: 

ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΚΑΛ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ – 
ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

1. Θ Φυςικι και θ Επιςτθμονικι Μεκοδολογία 

1.1 Οι φυςικζσ επιςτιμεσ, θ 
φυςικι και θ μεκοδολογία 
τουσ. 

 Να διατυπϊνουν τον επιςτθμονικό οριςμό 
των φυςικϊν επιςτθμϊν και να 
προςδιορίηουν τα αντικείμενα μελζτθσ 
τουσ.  

 Να δίνουν παραδείγματα φυςικϊν 
φαινομζνων μζςα από τθν κακθμερινι τουσ 
εμπειρία. 

 Να αναφζρουν τα βιματα τθσ 
επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ δίνοντασ 
παραδείγματα για το κακζνα ξεχωριςτά.  

 Να ςυνδζουν τθ φυςικι επιςτιμθ με 
ςθμαντικά τεχνολογικά επιτεφγματα.  

1.2 Θ μελζτθ ενόσ φυςικοφ 
φαινομζνου ςτο εργαςτιριο 
και θ ερμθνεία του με το 
πρότυπο του μικρόκοςμου. 

 Να αναγνωρίςουν τθν αναγκαιότθτα του 
πειράματοσ για τθ μελζτθ ενόσ φυςικοφ 
φαινομζνου.  

 Να κατονομάηουν τα ςτάδια τθσ 
πειραματικισ διαδικαςίασ. 

 Να αναφζρουν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ 
του εργαςτθρίου και να αιτιολογοφν με 
παραδείγματα τθν ανάγκθ τιρθςισ τουσ. 

 Να αναφζρουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
ενόσ ςχολικοφ εργαςτιριου φυςικϊν 
επιςτθμϊν. 

 Να εξθγοφν τθ χρθςιμότθτα των 
ιδιοκαταςκευϊν. 

 Να αναγνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα των 
υπολογιςτϊν για τθν αναπαράςταςθ 
φυςικϊν φαινομζνων μακροςκοπικά και 
μικροςκοπικά. 

2. Μετρϊντασ και υπολογίηοντασ τα φυςικά μεγζκθ 

2.1 Τα φυςικά μεγζκθ και οι 
μονάδεσ τουσ.  

 Να αναφζρουν φυςικά μεγζκθ και να 
αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτά τουσ για τθ 
μελζτθ των φυςικϊν φαινομζνων.  

 Να αναγνωρίςουν τθν αναγκαιότθτα 
κοινοφ ςυςτιματοσ μονάδων.  

 Να μποροφν να αναφζρουν τα 
πολλαπλάςια και υποπολλαπλάςια των 
φυςικϊν ποςοτιτων και να κατανοιςουν 
τθν ανάγκθ ειςαγωγισ τουσ. 

2.2 Μζτρθςθ μικουσ και 
όγκου. 

 Να δίνουν παραδείγματα υποκειμενικοφ 
και αντικειμενικοφ τρόπου προςδιοριςμοφ 
μιασ απόςταςθσ.  

 Να επιλζγουν τα κατάλλθλα όργανα και 
να ακολουκοφν τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ 
για τθ μζτρθςθ διαφόρων μθκϊν και όγκων.  

 Να καταγράφουν ςυςτθματικά τα 
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δεδομζνα από τισ μετριςεισ τουσ, 
χρθςιμοποιϊντασ επιςτθμονικό ςυμβολιςμό 
και επιςτθμονικι ορολογία.  

 Να αναγνωρίηουν πθγζσ ςφαλμάτων ςτισ 
μετριςεισ τουσ.  

 Να υπολογίηουν τθ μζςθ τιμι μετριςεων.  

 Να μετροφν μικοσ με τθ μετροταινία και 
με το παχφμετρο.  

 Να μετροφν πειραματικά όγκο υγρϊν.  

 Να μετροφν και να υπολογίηουν όγκουσ 
γεωμετρικϊν και ακανόνιςτων ςτερεϊν. 

 Να κάνουν απλζσ μετατροπζσ μονάδων.  

 Να αναγνωρίηουν τα L και ml ωσ μονάδεσ 
μζτρθςθσ όγκου ςε κακθμερινζσ 
εφαρμογζσ. 

 Να επιλζγουν τθν κατάλλθλθ ακρίβεια ςε 
δεκαδικά ψθφία και να διατθροφν τθν 
απαιτοφμενθ ακρίβεια μετά από 
υπολογιςμοφσ. 

2.3 Μάηα, μζτρθςθ και 
υπολογιςμόσ τθσ πυκνότθτασ. 

 Να διατυπϊνουν τον οριςμό και τισ 
μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ μάηασ.  

 Να αναγνωρίηουν τθν πυκνότθτα ωσ 
χαρακτθριςτικι ιδιότθτα των υλικϊν και ωσ 
παράγωγο μζγεκοσ.  

 Να γνωρίηουν και να εφαρμόηουν τον 
τφπο τθσ πυκνότθτασ, προκειμζνου να 
υπολογίςουν τθν πυκνότθτα ενόσ υλικοφ 
από τθ μάηα και τον όγκο του.  

 Να ςυνδζουν τθν πυκνότθτα με το 
μζγεκοσ των ατόμων του υλικοφ και με το 
πϊσ αυτά διατάςςονται ςτον χϊρο.  

 Να μποροφν να καταςκευάηουν, να 
βακμονομοφν και να χρθςιμοποιοφν ζνα 
αυτοςχζδιο πυκνόμετρο.  

 Να ςυνδζουν τθν πλεφςθ – βφκιςθ των 
ςωμάτων με τισ τιμζσ τθσ πυκνότθτάσ τουσ. 

2.4 Μζτρθςθ του χρόνου.  Να αναγνωρίηουν φαινόμενα ςτα οποία 
είναι ςθμαντικι θ ακρίβεια ςτθ μζτρθςθ του 
χρόνου.  

 Να αναφζρουν βαςικζσ ςυςκευζσ 
μζτρθςθσ του χρόνου.  

 Να αναφζρουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ του 
χρόνου, τα βαςικά πολλαπλάςια και 
υποπολλαπλάςια και να πραγματοποιοφν 
μετατροπζσ των μονάδων μζτρθςθσ. 

 Να καταςκευάηουν ζνα απλό εκκρεμζσ και 
να μετροφν τον χρόνο με αυτό. 

ΕΝΕΓΕΛΑ ΚΑΛ ΥΛΘ 
ΚΑΛ 
ΚΕΜΟΤΘΤΑ – 
ΚΕΜΟΚΑΣΛΑ – 
ΚΕΜΟΔΥΝΑ-
ΜΛΚΘ  

3. Ενζργεια και Φλθ: Μορφζσ, Μεταμορφϊςεισ και Καταςτάςεισ 

3.1 Μορφζσ τθσ ενζργειασ και 
διεργαςίεσ ςτθ φφςθ. 

 Να αξιολογιςουν τον ρόλο τθσ ενζργειασ 
ςτθν πολιτιςμικι και τεχνολογικι εξζλιξθ 
του ανκρϊπου. 

 Να προςδιορίηουν μζςω τθσ εμπειρίασ 
τουσ και να ονομάηουν διάφορεσ μορφζσ 
ενζργειασ, όπωσ κινθτικι, δυναμικι, 
κερμικι, ενζργεια ακτινοβολίασ κ.λπ. και να 
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τισ αναγάγουν ςε τρεισ βαςικζσ (κινθτικι – 
δυναμικι – Θ/Μ ακτινοβολία).  

 Να αναφζρουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ 
ενζργειασ.  

 Να αναγνωρίηουν τισ μεταμορφϊςεισ 
ενζργειασ που λαμβάνουν χϊρα ςε 
τεχνολογικζσ εφαρμογζσ τθσ 
κακθμερινότθτασ. 

 Να ςυνδζςουν τθν ενζργεια, τον ρόλο τθσ 
και τισ μεταμορφϊςεισ τθσ με φυςικζσ, 
χθμικζσ και βιολογικζσ διεργαςίεσ με τισ 
οποίεσ ζχουν εμπειρικι ςχζςθ.  

 Να αναγνωρίηουν ότι θ ενζργεια 
διατθρείται ςτισ διεργαςίεσ τθσ φφςθσ. 

 Να διακρίνουν τισ ανανεϊςιμεσ από τισ μθ 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  

 Να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν ανάγκθ 
για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

3.2 Μζτρθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ. 

 Να αναγνωρίςουν τθν αντικειμενικότθτα 
τθσ μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ με τα 
κερμόμετρα. 

 Να λαμβάνουν μετριςεισ κερμοκραςίασ 
με κερμόμετρα, να αναγνωρίηουν και να 
ελαχιςτοποιοφν τισ πθγζσ ςφαλμάτων τθσ 
μζτρθςθσ. 

 Να περιγράφουν τθν αρχι λειτουργίασ 
των βαςικϊν τφπων κερμομζτρων. 

 Να αναφζρουν τισ βαςικζσ κλίμακεσ 
κερμοκραςίασ και τθ ςχζςθ που τισ ςυνδζει. 

 Να ςυνδζουν τθ κερμοκραςία με τθ μζςθ 
κινθτικι ενζργεια των μορίων του υλικοφ. 

3.3 Μεταφορά κερμότθτασ και 
κερμικι ιςορροπία. 

 Να αναγνωρίηουν το φαινόμενο τθσ 
κερμικισ ιςορροπίασ.  

 Να προβλζψουν τθν εξζλιξθ του 
φαινομζνου τθσ κερμικισ ιςορροπίασ 
μεταξφ δφο ςωμάτων διαφορετικϊν 
κερμοκραςιϊν που ζρχονται ςε επαφι 
μεταξφ τουσ και του αντίςτοιχου 
διαγράμματοσ κερμοκραςίασ - χρόνου, για 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

 Να αναγνωρίηουν ότι, αν δφο ςϊματα 
είναι ςε κερμικι ιςορροπία με ζνα τρίτο, 
τότε είναι και μεταξφ τουσ.  

 Να ορίςουν τισ ποςότθτεσ κερμικι 
ενζργεια, κερμοκραςία και κερμότθτα, και 
να κατανοιςουν τισ διαφορζσ μεταξφ των 
ποςοτιτων αυτϊν.  

 Να ςυνδζουν τθ μεταβολι τθσ 
κερμοκραςίασ ενόσ ςϊματοσ με αποβολι ι 
πρόςλθψθ κερμότθτασ, κακϊσ και με το 
μζγεκοσ του ςϊματοσ.  

 Να αναγνωρίηουν τθν κατεφκυνςθ ροισ 
τθσ κερμότθτασ. 

 Να ορίηουν τθ κερμοχωρθτικότθτα 
ςϊματοσ και να διατυπϊνουν τον νόμο τθσ 
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κερμιδομετρίασ.  

 Να αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ 
μεταφοράσ κερμότθτασ.  

 Να διακρίνουν καλοφσ και κακοφσ 
αγωγοφσ κερμότθτασ.  

 Να αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν 
μικροςκοπικά τθ διαδικαςία μεταφοράσ 
κερμότθτασ.  

 Να αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν 
φαινόμενα μεταφοράσ κερμότθτασ ςτθν 
κακθμερινι ηωι. 

3.4 Μεταβολζσ τθσ κατάςταςθσ 
τθσ φλθσ. 

 Να αναγνωρίηουν τισ τρεισ καταςτάςεισ 
τθσ φλθσ και τισ ιδιότθτζσ τουσ ωσ προσ το 
ςχιμα και τον όγκο. 

 Να περιγράφουν τισ τρεισ καταςτάςεισ τθσ 
φλθσ με τον μικρόκοςμο. 

 Να αναγνωρίηουν το φαινόμενο τιξθ-
πιξθ, κακϊσ και το φαινόμενο εξαζρωςθ-
υγροποίθςθ και να εξθγοφν γιατί θ 
προςφορά-αφαίρεςθ κερμότθτασ δε 
ςυνοδεφεται από μεταβολι τθσ 
κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια αυτϊν των 
φαινομζνων. 

 Να αναγνωρίηουν τον ρόλο τθσ ενζργειασ 
ςτθν αλλαγι καταςτάςεωσ τθσ φλθσ. 

 Να ερμθνεφουν ζνα διάγραμμα 
κερμοκραςίασ- χρόνου κατά τθ μεταβολι 
τθσ κατάςταςθσ ενόσ υλικοφ. 

 Να αναφζρονται ςτισ κερμοκραςίεσ τιξθσ 
και βραςμοφ ωσ μεγεκϊν που 
χαρακτθρίηουν το υλικό. 

 Να αναγνωρίηουν τθ διαφορά μεταξφ 
βραςμοφ και εξάτμιςθσ. 

 Να περιγράφουν τθν εξάχνωςθ και τθν 
απόκεςθ. 

 Να αναφζρουν και να ερμθνεφουν 
παραδείγματα εξάτμιςθσ, ςυμπφκνωςθσ και 
απόκεςθσ του νεροφ από τθν κακθμερινι 
ηωι και τα καιρικά φαινόμενα. 

 Να ςυνδυάηουν τισ τρεισ καταςτάςεισ του 
νεροφ με τον κφκλο του νεροφ ςτθ φφςθ. 

3.5 Διαςτολι και ςυςτολι των 
ςωμάτων – Θ ιδιαιτερότθτα του 
νεροφ. 

 Να ορίηουν τθ ςυςτολι και τθ διαςτολι 
των ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων ςωμάτων 
και να τισ ςυςχετίηουν με τθ κερμοκραςία 
και το υλικό.  

 Να διατυπϊνουν και να ερμθνεφουν 
μικροςκοπικά τθ ςυςτολι – διαςτολι των 
ςωμάτων με τθ κερμοκραςία. 

 Να περιγράφουν εφαρμογζσ και 
ςυνζπειεσ τθσ διαςτολισ των ςωμάτων. 

 Να ερμθνεφουν τθν εξάρτθςθ τθσ 
πυκνότθτασ ςτερεϊν και ρευςτϊν από τθ 
κερμοκραςία.  

 Να διατυπϊνουν και να ερμθνεφουν τθν 
ιδιαίτερθ ςυμπεριφορά του νεροφ 
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αναφορικά με τθν αλλαγι φάςθσ από 
ςτερεό ςε υγρό.  

 Να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ 
ανϊμαλθσ διαςτολισ του νεροφ από 0-4°C. 

3.6 Από τθ κερμότθτα ςτθ 
μθχανικι ενζργεια – Κερμικζσ 
μθχανζσ. 

 Να αναγνωρίηουν τον διαχρονικό ρόλο 
που διαδραματίηει θ μεταμόρφωςθ 
κερμότθτασ ςε μθχανικι ςτθν τεχνολογικι 
και επιςτθμονικι εξζλιξθ.  

 Να κατονομάηουν ενεργειακζσ 
μεταμορφϊςεισ που περιλαμβάνουν τθ 
κερμότθτα με αναφορά ςε γεωκερμία μζχρι 
και ςε πυρθνικι ενζργεια.  

 Να ορίηουν τθ κερμικι μθχανι και τθν 
απόδοςι τθσ. 

 Να ςχετίηουν τθν εξζλιξθ των κερμικϊν 
μθχανϊν με τθν απόδοςι τουσ. 
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ΦΥΣΛΚΘ Βϋ – ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ 

Κεματικά 
Ρεδία 

Κεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

(γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ) 
  Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ: 

ΔΥΝΑΜΕΛΣ ΚΑΛ 
ΚΛΝΘΣΕΛΣ 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ Κινθματικισ – Δυναμικισ 

1.1 Θ κίνθςθ.  
Θ κίνθςθ των ςωμάτων. 

 Να προςδιορίηουν τθ κζςθ ςϊματοσ ςε 
ευκεία γραμμι (άξονασ).  

 Να υπολογίηουν γραφικά και αλγεβρικά 
τθ μετατόπιςθ ςε μονοδιάςτατθ κίνθςθ.  

 Να διακρίνουν τισ ζννοιεσ απόςταςθ και 
μετατόπιςθ.  

 Να διακρίνουν τισ ζννοιεσ χρονικι ςτιγμι 
και χρονικι διάρκεια και να επιλζγουν τουσ 
κατάλλθλουσ ςυμβολιςμοφσ και τισ μονάδεσ 
τουσ.  

 Να ορίηουν τθ μζςθ ταχφτθτα ενόσ 
κινθτοφ, περιγράφοντάσ τθν ωσ μονόμετρο 
μζγεκοσ.  

 Να ορίηουν τθ ςτιγμιαία ταχφτθτα και να 
τθ διακρίνουν από τθ μζςθ ταχφτθτα ςε 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από τθν 
κακθμερινι ηωι.  

1.2 Θ δφναμθ.  
Θ δφναμθ και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ.  

 Να αναγνωρίηουν και να ςυνδζουν τθ 
δφναμθ με τα αποτελζςματα που προκαλεί, 
παραμορφωτικά και κινθματικά.  

 Να διατυπϊνουν τον νόμο του Hooke και 
να αναφζρουν εφαρμογζσ του.  

 Να αναπαριςτοφν τθ δφναμθ ωσ διάνυςμα 
και να περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ.  

1.3 Κάκε δράςθ ζχει 
αντίδραςθ.  
 
Οι κεμελιϊδεισ 
αλλθλεπιδράςεισ.  

 Να αναγνωρίηουν και να ςχεδιάηουν τθ 
δφναμθ ωσ δράςθ ενόσ ςϊματοσ ςε άλλο.  

 Κατά τθν αλλθλεπίδραςθ ςωμάτων να 
αναγνωρίηουν τισ δυνάμεισ πάντα ωσ ηεφγθ 
που αςκοφνται ςε διαφορετικά ςϊματα 
ακολουκϊντασ τον 3

ο
 νόμο του Newton.  

 Να αναφζρουν τισ 4 κεμελιϊδεισ 
αλλθλεπιδράςεισ ςφμφωνα με το 
κακιερωμζνο πρότυπο.  

 Να γνωρίηουν ότι όλεσ οι δυνάμεισ τθσ 
φφςθσ απορρζουν από τισ τζςςερισ 
κεμελιϊδεισ αλλθλεπιδράςεισ.  

ΔΥΝΑΜΕΛΣ ΚΑΛ 
ΚΛΝΘΣΕΛΣ 

2. Θ Λςορροπία Δυνάμεων – Ομαλι κίνθςθ  

2.1 Δράςθ περιςςότερων τθσ 
μίασ δφναμθσ ςε ζνα ςϊμα. 

 Να ορίηουν τθ ςυνιςταμζνθ δφο ι 
περιςςότερων δυνάμεων.  

 Να υπολογίηουν και να ςχεδιάηουν τθ 
ςυνιςταμζνθ δφναμθ δφο ι περιςςότερων 
ςυγγραμμικϊν δυνάμεων.  

 Να υπολογίηουν και να ςχεδιάηουν τθ 
ςυνιςταμζνθ δφναμθ δφο κάκετων 
δυνάμεων.  

 Να ςχεδιάηουν τθ ςυνιςταμζνθ δφναμθ μθ 
ςυγγραμμικϊν δυνάμεων.  

2.2 Λςορροπία ςϊματοσ.   Να ορίηουν τθν αδράνεια, να τθ ςυνδζουν 
με τθ μάηα του ςϊματοσ και να αναφζρουν 
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χαρακτθριςτικά παραδείγματα.  

 Να ορίηουν τθν ιςορροπία ςϊματοσ ωσ 
τθν κατάςταςθ ακινθςίασ ι τθσ 
ευκφγραμμθσ κίνθςθσ με ςτακερι ταχφτθτα 
κεωρϊντασ το ςϊμα ςθμειακό (με πολφ 
μικρζσ διαςτάςεισ).  

 Να διατυπϊνουν το 1
ο
 νόμο του Newton 

και να ςυνδζουν τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ 
ςϊματοσ με τθν άςκθςθ μθδενικισ 
ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ ςε αυτό.  

 Να επιλφουν απλά προβλιματα 
ιςορροπίασ.  

2.3 Ομαλι κίνθςθ.  Να ορίηουν τθν ευκφγραμμθ ομαλι 
κίνθςθ.  

 Να μελετοφν πειραματικά τθν 
ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ.  

 Να παριςτάνουν γραφικά τισ ςχζςεισ 
ταχφτθτασ-χρόνου και μετατόπιςθσ-χρόνου 
ςτθν ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ και να 
ερμθνεφουν τα αντίςτοιχα διαγράμματα.  

ΔΥΝΑΜΕΛΣ ΚΑΛ 
ΚΛΝΘΣΕΛΣ 

3. Δυνάμεισ ςτθν κακθμερινι ηωι: Βάροσ, Κάκετθ αντίδραςθ Τριβι, Άνωςθ 

3.1 Βαρυτικι δφναμθ.   Να αποδίδουν ςτθν ζννοια μάηα μια 
φυςικι ιδιότθτα των ςωμάτων που 
ςχετίηεται με τθ βαρυτικι αλλθλεπίδραςθ.  

 Να διατυπϊνουν με μακθματικι ςχζςθ 
τον νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ και να 
αναγνωρίηουν τθν κακολικι του ιςχφ.  

 Να ορίηουν το βάροσ ςϊματοσ ςτθ Γθ και 
ςε διάφορουσ πλανιτεσ και να το ςυνδζουν 
με τον νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ.  

 Να διακρίνουν τισ διαφορζσ βάρουσ και 
μάηασ.  

 Να αναγνωρίηουν ότι το βάροσ ενόσ 
ςϊματοσ ςτθ Γθ εξαρτάται από το φψοσ που 
βρίςκεται.  

3.2 Δυνάμεισ επαφισ μεταξφ 
ςτερεϊν ςωμάτων.  
3.2.1. Δυνάμεισ 
αλλθλεπίδραςθσ ςωμάτων ςε 
επαφι. Θ κάκετθ δράςθ – 
αντίδραςθ. 

 Να αναγνωρίηουν και να ςχεδιάηουν τθν 
κάκετθ δφναμθ αλλθλεπίδραςθσ όταν δφο 
ςϊματα βρίςκονται ςε επαφι.  

3.2.2 Τριβι.  Να αναγνωρίηουν και να ςχεδιάηουν τθν 
τριβι ωσ δφναμθ που αναπτφςςεται μεταξφ 
δφο ςωμάτων που εφάπτονται και τείνουν 
να μετακινθκοφν ι μετακινοφνται το ζνα ωσ 
προσ το άλλο.  

 Να διακρίνουν τθν τριβι ολίςκθςθσ από 
τθ ςτατικι.  

 Να διερευνοφν πειραματικά τουσ 
παράγοντεσ από τουσ οποίουσ 
εξαρτάται/δεν εξαρτάται θ τριβι ολίςκθςθσ 
και να διατυπϊνουν τον νόμο τθσ.  

 Να περιγράφουν και να αναφζρουν 
παραδείγματα τθσ κακθμερινισ ηωισ όπου 
θ τριβι άλλοτε εμποδίηει και άλλοτε βοθκά 
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τθν κίνθςθ ι επθρεάηει τθν αςφάλεια τθσ 
κίνθςισ μασ.  

 Να εξθγοφν τθν εμφάνιςθ τριβισ με τον 
μικρόκοςμο.  

 Να ςχεδιάηουν τισ δυνάμεισ ςωμάτων ςε 
επαφι και να εξθγοφν τθν προζλευςι τουσ.  

3.3 Δυνάμεισ επαφισ ςϊματοσ 
με ρευςτά, Άνωςθ.  
3.3.1 Θ πίεςθ.  

 Να διαπιςτϊνουν τθν αναγκαιότθτα 
οριςμοφ τθσ πίεςθσ ωσ φυςικοφ μεγζκουσ.  

 Να διακρίνουν τθν διαφορά τθσ πίεςθσ 
από τθ δφναμθ.  

 Να ορίηουν τθν πίεςθ, τισ μονάδεσ 
μζτρθςισ τθσ και να χειρίηονται όργανα 
μζτρθςισ τθσ.  

3.3.2 Υδροςτατικι πίεςθ.   Να ορίηουν τθν υδροςτατικι πίεςθ μζςω 
πειραματικισ διερεφνθςθσ και να εξάγουν 
τον νόμο τθσ.  

 Να εφαρμόηουν τον νόμο τθσ 
υδροςτατικισ πίεςθσ ςε απλά προβλιματα.  

 Να ερμθνεφουν τθν πίεςθ ςτα ρευςτά 
(μικροςκοπικά μοντζλα).  

3.3.3 Αρχι του Pascal.   Να διατυπϊνουν τθν αρχι του Pascal, να 
τθν επαλθκεφουν πειραματικά και να 
αναγνωρίηουν εφαρμογζσ τθσ.  

 Να επιλφουν αντίςτοιχα προβλιματα 
εφαρμόηοντασ τθν αρχι του Pascal.  

3.3.4 Σχζςθ Ρίεςθσ Άνωςθσ,  
Αρχι του Αρχιμιδθ.  
Ρλεφςθ.  

 Να εξθγοφν τθν προζλευςθ τθσ άνωςθσ, 
να διατυπϊνουν τθν αρχι του Αρχιμιδθ και 
να τθν επαλθκεφουν πειραματικά.  

 Να αναγνωρίηουν τθ ςυνκικθ πλεφςθσ.  

3.3.5 Ατμοςφαιρικι πίεςθ. 
Αιϊρθςθ αερόςτατων.  

 Να περιγράφουν με πειράματα τθν 
φπαρξθ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Να 
εξθγοφν τθν προζλευςι τθσ και φαινόμενα 
που ςχετίηονται με αυτι.  

 Να αναγνωρίηουν τθν άνωςθ ςτον αζρα, 
να αναφζρουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ με 
τθν άνωςθ ςτα υγρά και να ερμθνεφουν τθν 
πτιςθ αερόςτατων.  

ΔΥΝΑΜΕΛΣ ΚΑΛ 
ΚΛΝΘΣΕΛΣ 

4. Θ Δφναμθ μπορεί να αλλάξει τθν κίνθςθ 

4.1 Θ δφναμθ επθρεάηει τθν 
κίνθςθ των ςωμάτων. 

 Να διαπιςτϊςουν ότι θ δφναμθ μπορεί να 
προκαλζςει τθ μεταβολι τθσ κινθτικισ 
κατάςταςθσ των ςωμάτων.  

4.2 Επιτάχυνςθ.   Να ορίηουν τθν επιτάχυνςθ ωσ τον ρυκμό 
μεταβολισ τθσ ταχφτθτασ και να τθν 
περιγράφουν ωσ διανυςματικό μζγεκοσ.  

 Να διακρίνουν τθν επιτάχυνςθ ωσ αφξθςθ 
του μζτρου τθσ ταχφτθτασ και τθν 
επιβράδυνςθ ωσ μείωςθ του μζτρου τθσ 
ταχφτθτασ.  

 Να αναγνωρίηουν τθν αλλαγι 
κατεφκυνςθσ τθσ ταχφτθτασ ωσ επιτάχυνςθ 
(ποιοτικά).  

 Να υπολογίηουν τθν επιτάχυνςθ ςε 
ευκφγραμμθ κίνθςθ από πειραματικά 
δεδομζνα.  

4.3 2οσ νόμοσ Νewton.   Να διαπιςτϊςουν: α) τθν αναλογία 
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δφναμθσ-επιτάχυνςθσ και β) τθ ςχζςθ 
επιτάχυνςθσ-μάηασ για ςτακερι δφναμθ με 
πειραματικι διερεφνθςθ (ςε πραγματικό ι 
εικονικό εργαςτιριο).  

 Να ςυςχετίηουν τθν επιτάχυνςθ 
(αποτζλεςμα) και τθ δφναμθ (αιτία) μζςω 
τθσ ςχζςθσ του 2ου νόμου του Newton.  

4.4. Ελεφκερθ πτϊςθ.   Να αναγνωρίηουν τθν ελεφκερθ πτϊςθ ωσ 
μια ευκφγραμμθ επιταχυνόμενθ κίνθςθ με 
ςτακερι επιτάχυνςθ. 

 Να εφαρμόηουν τον 2ο νόμο του Νewton 
ςτθν περίπτωςθ τθσ ελεφκερθσ πτϊςθσ.  

 Να εξθγοφν, αναφζροντασ τθν επίδραςθ 
άλλων δυνάμεων (άνωςθ, τριβι), γιατί ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ τα ςϊματα δεν 
πζφτουν «ελεφκερα».  

4.5. Ομαλι κυκλικι κίνθςθ.  Να ορίηουν τθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ και 
να αναγνωρίηουν ότι ςε αυτιν αλλάηει μόνο 
θ κατεφκυνςθ και όχι το μζτρο τθσ 
ταχφτθτασ.  

 Να ερμθνεφουν τθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ 
ωσ αποτζλεςμα αςκοφμενων δυνάμεων ςε 
εφαρμογι του 2ου νόμου του Newton. 

 Να αναγνωρίηουν τθν περίοδο και τθ 
ςυχνότθτα ωσ μεγζκθ που περιγράφουν τθν 
ομαλι κυκλικι κίνθςθ.  

ΕΝΕΓΕΛΑ ΚΑΛ ΥΛΘ 5. Ενζργεια και διατιρθςθ ενζργειασ 

5.1 Κινθτικι και 
Δυναμικι ενζργεια.  

 Να ορίηουν το ζργο μιασ δφναμθσ 
παράλλθλθσ με τθ μετατόπιςθ. 

 Να ορίηουν τισ μονάδεσ ζργου.  

 Να ορίηουν τθν κινθτικι ενζργεια ενόσ 
ςϊματοσ και να τθν υπολογίηουν.  

 Να διερευνοφν ποιοτικά τθν κινθτικι 
ενζργεια μζςω των αποτελεςμάτων που 
επιφζρει.  

 Να αναγνωρίηουν τθ δυναμικι ενζργεια 
ςϊματοσ ωσ τθν ενζργεια λόγω κζςθσ ι 
κατάςταςισ του.  

 Να αναγνωρίηουν τθ μακθματικι ςχζςθ 
που περιγράφει τθ βαρυτικι δυναμικι 
ενζργεια και να εξθγοφν τα ςφμβολα που 
εμπεριζχονται ςε αυτιν.  

5.2. Διατιρθςθ ενζργειασ ςε 
μθχανικό ςφςτθμα. 

 Να μελετοφν τθ διατιρθςθ τθσ ενζργειασ 
ςε ζνα μθχανικό ςφςτθμα πειραματικά (π.χ. 
περίπτωςθ εκκρεμοφσ).  

 Να ερμθνεφουν τθ μεταμόρφωςθ τθσ 
ενζργειασ ςε κερμότθτα, ςε μθχανικά 
ςυςτιματα λόγω τριβϊν.  

ΡΕΔΛΑ ΚΑΛ 
ΚΥΜΑΤΑ – ΘΧΟΣ 
ΚΑΛ ΦΩΣ 

6. Διάδοςθ τθσ ενζργειασ με κφματα – Θ περίπτωςθ του ιχου 

6.1 Από τθν ταλάντωςθ ςτο 
κφμα. 

 Να αναγνωρίηουν ότι το κφμα είναι ζνασ 
μθχανιςμόσ διάδοςθσ ενζργειασ χωρίσ 
μεταφορά φλθσ.  

 Να ςυςχετίηουν τα χαρακτθριςτικά 
ταλάντωςθσ τθσ πθγισ με αυτά του κφματοσ 
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που παράγεται.  

 Να διατυπϊνουν τθ κεμελιϊδθ κυματικι 
εξίςωςθ και να τθν εφαρμόηουν ςε απλά 
προβλιματα.  

 Να ταξινομοφν τα κφματα ςε εγκάρςια και 
διαμικθ.  

6.2 Ιχοσ: Θχθτικά κφματα και 
χαρακτθριςτικά τουσ.  
Ταχφτθτα του ιχου. 

 Να αναγνωρίηουν τον ιχο ωσ μθχανικό 
κφμα, δθλαδι ωσ κφμα που προχποκζτει 
φπαρξθ μθχανικοφ μζςου.  

 Να αναφζρουν τα χαρακτθριςτικά 
θχθτικοφ κφματοσ (ςυχνότθτα, πλάτοσ, 
μικοσ κφματοσ).  

 Να κατθγοριοποιοφν τουσ ιχουσ ανάλογα 
με τθ ςυχνότθτά τουσ (υπζρθχοι, υπόθχοι).  

 Να ςυςχετίηουν το πλάτοσ τθσ διαταραχισ 
με τθν ζνταςθ του ιχου (ςτάκμθ του ιχου).  

 Να αναγνωρίηουν τθν εξάρτθςθ τθσ 
ταχφτθτασ διάδοςθσ του ιχου από το μζςο 
διάδοςθσ.  

6.3 Φαινόμενα του ιχου: 
ανάκλαςθ, απορρόφθςθ, 
διάκλαςθ.  

 Να αναγνωρίηουν και να περιγράφουν 
φαινόμενα ανάκλαςθσ, διάκλαςθσ και 
απορρόφθςθσ του ιχου.  

 Να ςχεδιάηουν και να επιλφουν απλά 
προβλιματα διάδοςθσ και ανάκλαςθσ ιχου.  
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ΦΥΣΛΚΘ – Γϋ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ 

Κεματικά Ρεδία Κεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

(γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ) 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ: 

ΘΛΕΚΤΟΜΑ-
ΓΝΘΤΛΣΜΟΣ 

1. Θλεκτριςμόσ 

1.1 Θλεκτρικό φορτίο – 
Θλεκτρικζσ αλλθλεπιδράςεισ. 

 Να αναγνωρίηουν τα είδθ, τισ ιδιότθτεσ 
των θλεκτρικϊν φορτίων και τισ μεταξφ τουσ 
αλλθλεπιδράςεισ (ζλξθ/άπωςθ). 

 Να αναγνωρίηουν τθν κβάντωςθ του 
θλεκτρικοφ φορτίου. 

 Να ενθμερωκοφν για τα ςθμαντικότερα 
ατομικά πρότυπα. 

 Να αναγνωρίςουν τθ ςυνεχι διαδικαςία 
εξζλιξθσ τθσ ατομικισ κεωρίασ από τθν 
αρχαιότθτα και μζχρι τισ μζρεσ μασ. 

1.2 Συςςϊρευςθ – μεταφορά 
θλεκτρικοφ φορτίου. 

 Να διακρίνουν τουσ τρόπουσ θλζκτριςθσ 
ενόσ ςϊματοσ και να τουσ ερμθνεφουν 
μικροςκοπικά. 

 Να διαπιςτϊνουν τθν αρχι διατιρθςθσ 
φορτίου κατά τθν θλζκτριςθ ςωμάτων. 

 Να ςυνδζουν κακθμερινά φαινόμενα 
ςτατικοφ θλεκτριςμοφ με τθν παρουςία και 
τθ μεταφορά θλεκτρικοφ φορτίου. 

 Να διακρίνουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτθ 
φόρτιςθ και τθν θλζκτριςθ.  

 Να διακρίνουν τουσ αγωγοφσ από τουσ 
μονωτζσ. 

 Να ςχεδιάηουν τισ θλεκτρικζσ δυνάμεισ 
που αςκοφνται μεταξφ φορτίων. 

 Να διατυπϊνουν τον νόμο του Coulomb 
και να τον εφαρμόηουν ςε απλά 
προβλιματα αλλθλεπίδραςθσ φορτίων. 

1.3 Θλεκτρικό πεδίο – Διαφορά 
δυναμικοφ. 

 Να δίνουν τον οριςμό του θλεκτρικοφ 
πεδίου. 

 Να αναγνωρίηουν τισ δυναμικζσ γραμμζσ 
ωσ τρόπο απεικόνιςθσ ενόσ πεδίου και να 
ςχεδιάηουν τισ δυναμικζσ γραμμζσ 
θλεκτρικϊν πεδίων με ζνα ι δφο ςθμειακά 
φορτία.  

 Να αναγνωρίηουν ότι ζνα φορτιςμζνο 
ςωματίδιο μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο ζχει 
δυναμικι ενζργεια. 

 Να ςυνδζουν τθ διαφορά δυναμικοφ με 
τθ διαφορά θλεκτρικισ δυναμικισ 
ενζργειασ.  

 Να αναφζρουν το Volt ωσ μονάδα 
μζτρθςθσ τθσ διαφοράσ δυναμικοφ. 

1.4 Θλεκτρικό ρεφμα.  Να αναγνωρίηουν ότι θ θλεκτρικι πθγι 
δθμιουργεί διαφορά δυναμικοφ ςτα άκρα 
τθσ. 

 Να αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία ενόσ απλοφ 
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ, να αναφζρουν τον 
ρόλο τουσ και να τα αποτυπϊνουν με 
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ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ. 

 Να καταςκευάηουν ζνα απλό θλεκτρικό 
κφκλωμα και να χρθςιμοποιοφν το 
αμπερόμετρο, το βολτόμετρο και το 
πολφμετρο για να κάνουν μετριςεισ. 

 Να ορίηουν το θλεκτρικό ρεφμα ωσ 
προςανατολιςμζνθ κίνθςθ φορτίου και να 
τθν ερμθνεφουν με τα μοντζλα του 
μικρόκοςμου. 

 Να ορίηουν τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ και τισ μονάδεσ μζτρθςθσ. 

1.5 Θλεκτρικι αντίςταςθ –
Νόμοσ του Ohm. 

 Να αναγνωρίηουν τθν φπαρξθ θλεκτρικισ 
αντίςταςθσ ςε κάκε θλεκτρικι διάταξθ. 

 Να αναφζρουν και να διερευνιςουν 
πειραματικά τουσ παράγοντεσ από τουσ 
οποίουσ εξαρτάται θ θλεκτρικι αντίςταςθ 
ενόσ αγωγοφ και να δίνουν τθ μικροςκοπικι 
ερμθνεία.  

 Να επιβεβαιϊνουν πειραματικά τον νόμο 
του Ohm και να τον εφαρμόηουν ςε απλά 
προβλιματα. 

 Να ορίηουν τθν θλεκτρικι αντίςταςθ και 
τισ μονάδεσ μζτρθςισ τθσ. 

1.6 Μελζτθ θλεκτρικϊν 
κυκλωμάτων και εφαρμογι των 
αρχϊν διατιρθςθσ. 
Σφνδεςθ αντιςτάςεων.  

 Να αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ 
αντιςτάςεων (μζχρι δφο) ςε ζνα θλεκτρικό 
κφκλωμα και να υπολογίηουν τθν ιςοδφναμθ 
θλεκτρικι αντίςταςθ. 

 Να διαπιςτϊνουν τθν αρχι διατιρθςθσ 
του θλεκτρικοφ φορτίου και να τθν 
αξιοποιοφν για τον υπολογιςμό τθσ ζνταςθσ 
του ρεφματοσ ςε ςθμεία του κυκλϊματοσ.  

1.7 Βραχυκφκλωμα – 
αςφάλειεσ. 

 Να αναγνωρίηουν πότε ςυμβαίνει 
βραχυκφκλωμα, και τισ ςυνζπειζσ του.  

 Να αναγνωρίηουν τθν αρχι λειτουργίασ 
τθσ θλεκτρικισ αςφάλειασ και τθν 
αναγκαιότθτά τθσ. 

1.8 Θλεκτρικι ενζργεια και 
ιςχφσ. 

 Να ςυςχετίηουν τθν τάςθ μεταξφ δφο 
ςθμείων Α και Β ενόσ κυκλϊματοσ με τθ 
μεταβιβαηόμενθ ενζργεια μζςω του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Να αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν τα 
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ μιασ ςυςκευισ 
(χαρακτθριςτικά κανονικισ λειτουργίασ).  

 Να αναγνωρίηουν τθν αρχι διατιρθςθσ 
τθσ ενζργειασ ςε ζνα κφκλωμα και να τθν 
αξιοποιοφν για επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Να υπολογίηουν τθν ενζργεια και τθν ιςχφ 
ςε ςτοιχεία θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. 

 Να διατυπϊνουν τον νόμο του Joule και 
να ερμθνεφουν ςχετικά φαινόμενα.  

ΘΛΕΚΤΟΜΑ-
ΓΝΘΤΛΣΜΟΣ 

2. Θλεκτρομαγνθτιςμόσ 

2.1 Μαγνιτεσ – Μαγνθτικό 
πεδίο τθσ Γθσ. 

 Να αναγνωρίηουν χριςεισ των μαγνθτϊν 
(μαγνθτιςμοφ) ςτθν κακθμερινότθτα. 

 Να αναπαριςτοφν γραφικά το μαγνθτικό 
πεδίο ενόσ μαγνιτθ (ραβδόμορφοσ – 
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πεταλοειδισ) και το μαγνθτικό πεδίο τθσ 
Γθσ. 

 Να αναφζρουν τθν ζννοια τθσ ζνταςθσ 
του μαγνθτικοφ πεδίου. 

 Να ςυνδζουν τθν πυκνότθτα των 
δυναμικϊν γραμμϊν με τθν ζνταςθ του 
μαγνθτικοφ πεδίου. 

 Να αναγνωρίηουν τθ διαφορά μεταξφ των 
γεωγραφικϊν και των μαγνθτικϊν πόλων 
τθσ Γθσ. 

 Να αναφζρουν τρόπουσ μαγνιτιςθσ – 
από-μαγνιτιςθσ και να τουσ εξθγοφν 
μικροςκοπικά. 

2.2 Από τον θλεκτριςμό ςτο 
μαγνθτιςμό. 

 Να διαπιςτϊνουν πειραματικά τθν 
φπαρξθ μαγνθτικοφ πεδίου γφρω από 
ρευματοφόρο αγωγό (ςωλθνοειδζσ).  

 Να διαπιςτϊνουν πειραματικά τθν 
φπαρξθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ δφναμθσ 
(δφναμθ Laplace) για ευκφγραμμο 
ρευματοφόρο αγωγό που βρίςκεται εντόσ 
ομογενοφσ μαγνθτικοφ πεδίου. 

 Να αναγνωρίηουν τθ βαςικι αρχι 
λειτουργίασ θλεκτρικϊν κινθτιρων. 

2.3 Από τον μαγνθτιςμό ςτον 
θλεκτριςμό. 
Νόμοσ Faraday –  
Θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. 

 Να διαπιςτϊνουν πειραματικά τθ 
δυνατότθτα δθμιουργίασ θλεκτρικοφ πεδίου 
από μεταβαλλόμενο μαγνθτικό πεδίο 
(πειράματα Faraday).  

 Να αναγνωρίηουν ποιοτικά τουσ 
παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ 
Θ/Μ επαγωγι.  

 Να αναγνωρίηουν τθ βαςικι αρχι 
λειτουργίασ των θλεκτρικϊν γεννθτριϊν.  

ΡΕΔΛΑ ΚΑΛ 
ΚΥΜΑΤΑ – 
ΦΩΣ 

3. Φωσ 

3.1 Φφςθ και διάδοςθ του 
φωτόσ. 

 Να αναγνωρίηουν τθ διττι φφςθ του 
φωτόσ (κυματικι-ςωματιδιακι). 

 Να ςχεδιάηουν τθν πορεία φωτεινϊν 
ακτίνων ςε ζνα οµογενζσ µζςο και να 
αιτιολογοφν τθ δθμιουργία ςκιάσ των 
αντικειμζνων. 

 Να επαλθκεφουν πειραματικά τουσ 
νόμουσ τθσ ανάκλαςθσ του φωτόσ. 

 Να αναγνωρίηουν τα είδθ των κατόπτρων 
και να αναφζρουν κακθμερινζσ εφαρμογζσ 
τουσ. 
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3.2 Διάκλαςθ και εφαρμογζσ.   Να αναφζρουν τουσ νόμουσ τθσ 
διάκλαςθσ και να τουσ διαπιςτϊνουν 
πειραματικά. 

 Να ςχεδιάηουν τθν πορεία φωτεινϊν 
ακτίνων κακϊσ το φωσ περνά τθ 
διαχωριςτικι επιφάνεια δφο οπτικϊν μζςων 
με αξιοποίθςθ των νόμων τθσ διάκλαςθσ. 

 Να ερμθνεφουν φαινόμενα που 
ςχετίηονται με τθ διάκλαςθ του φωτόσ 
(αντικατοπτριςμόσ, φαινόμενθ ανφψωςθ).  

 Να αναφζρουν βαςικζσ εφαρμογζσ των 
φακϊν. 

 Να ερμθνεφουν τθν ανάλυςθ του φωτόσ 
με τθν εξάρτθςθ του δείκτθ διάκλαςθσ από 
το χρϊμα. 

 Να αναφζρουν τθ λειτουργία του 
οφκαλμοφ και τθ διόρκωςθ πακιςεων με τθ 
χριςθ φακϊν. 

3.3 Θλεκτρομαγνθτικά  
κφματα και φωσ.  

 Να αναγνωρίηουν το ορατό φωσ ωσ τμιμα 
τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. 

 Να αναφζρουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων. 

 Να αναφζρουν τθ κεμελιϊδθ κυματικι 
εξίςωςθ.  

 Να αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ 
κατθγορίεσ θλεκτρομα-γνθτικισ 
ακτινοβολίασ, να τισ κατατάςςουν ωσ προσ 
τθ ςυχνότθτα ι το μικοσ κφματοσ και να 
δίνουν παραδείγματα εφαρμογϊν.  

ΣΥΓΧΟΝΘ 
ΦΥΣΛΚΘ – 
TΕΧΝΟΛΟΓΛΑ 

4. Επιλεγμζνα κζματα Σφγχρονθσ Φυςικισ 

4.1 Δομι του πυρινα του 
ατόμου – πυρθνικι ενζργεια – 
ςφντθξθ – ςχάςθ – 
ραδιενζργεια. 

 Να αναγνωρίηουν τθ δομι και τισ 
δυνάμεισ ςτον πυρινα του ατόμου.  

 Να αναφζρουν τθν φπαρξθ τθσ 
ιςοδυναμίασ μάηασ – ενζργειασ. 

 Να αναφζρουν τι είναι ραδιενζργεια, να 
δίνουν παραδείγματα και να αναγνωρίηουν 
τουσ κινδφνουσ από αυτι.  

 Να αναφζρουν τθ ςχάςθ και τθ ςφντθξθ 
και να τισ διακρίνουν μεταξφ τουσ.  

 Να αναφζρουν βαςικζσ εφαρμογζσ που 
ςχετίηονται με πυρθνικά φαινόμενα. 

4.2 Στοιχειϊδθ ςωμάτια, φλθ, 
αντιφλθ, το κακιερωμζνο 
πρότυπο.  

 Να αναφζρουν τισ ςφγχρονεσ 
επιςτθμονικζσ απόψεισ για τθ δομι τθσ 
φλθσ. 

4.3 Στοιχεία κοςμολογίασ και 
ςχετικότθτα.  

 Να αναφζρουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
κεωρίασ τθσ ςχετικότθτασ. 

 Να αναφζρουν βαςικζσ επιςτθμονικζσ 
κεωρίεσ για τθν αρχι και τθν εξζλιξθ του 
ςφμπαντοσ.  

 

 


