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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ ζεηηθώλ καζεκάηωλ ηωλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεωλ 

Ζκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. έηνο 2013-2014 

 
Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμε 24/08-07-2013 

θαη 33/30-09-2013 Γ..) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ Ζκεξεζίνπ θαη Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα 

 

Μ Α Θ Ζ Μ Α Σ Η Κ Α   
 

Α΄ Σάμε Γπκλαζίνπ 
Η. Γηδαθηέα ύιε 

 
Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ» ησλ Ησάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, 
Νηθεθφξνπ Μαξθάθε, πχξνπ Φεξεληίλνπ. 

ΜΔΡΟ Α΄ 

 
Κεθ. 1ν: Οη θπζηθνί αξηζκνί  
1.2 Πξφζζεζε, αθαίξεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφο θπζηθψλ αξηζκψλ  
1.3 Γπλάκεηο θπζηθψλ αξηζκψλ    
1.4 Δπθιείδεηα δηαίξεζε – Γηαηξεηφηεηα 
1.5 Υαξαθηήξεο δηαηξεηφηεηαο – Μ.Κ.Γ. – Δ.Κ.Π. – Αλάιπζε αξηζκνχ ζε γηλφκελν πξψησλ 

παξαγφλησλ  
 
Κεθ. 2ν: Σα θιάζκαηα    
2.1 Ζ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο   
2.2 Ηζνδχλακα θιάζκαηα 

Βαζκφο Αζθαιείαο: 
Να δηαηεξεζεί κέρξη: 
Βαζ. Πξνηεξαηφηεηαο:  
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2.3 χγθξηζε θιαζκάησλ 
2.4 Πξφζζεζε θαη Αθαίξεζε θιαζκάησλ 
2.5 Πνιιαπιαζηαζκφο θιαζκάησλ 
2.6 Γηαίξεζε θιαζκάησλ 
 
Κεθ. 3ν: Γεθαδηθνί αξηζκνί 
3.1 Γεθαδηθά θιάζκαηα, Γεθαδηθνί αξηζκνί, Γηάηαμε δεθαδηθψλ αξηζκψλ, ηξνγγπινπνίεζε 
3.3 Τπνινγηζκνί κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ηζέπεο 
 
Κεθ. 4ν: Δμηζώζεηο θαη πξνβιήκαηα  

4.1 Ζ έλλνηα ηεο εμίζσζεο – Οη εμηζψζεηο: α x β  , x α β  , α x β  , α x β  , :α x β  

θαη :x α β  

 
Κεθ. 5ν: Πνζνζηά 
5.1 Πνζνζηά 
5.2 Πξνβιήκαηα κε πνζνζηά 
 
Κεθ. 6ν: Αλάινγα πνζά – Αληηζηξόθωο αλάινγα πνζά 
6.1 Παξάζηαζε ζεκείσλ ζην επίπεδν 
6.2 Λφγνο δχν αξηζκψλ – Αλαινγία 
6.3 Αλάινγα πνζά – Ηδηφηεηεο αλαιφγσλ πνζψλ 
6.4 Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεο αλαινγίαο 
6.5 Πξνβιήκαηα αλαινγηψλ 
6.6 Αληηζηξφθσο αλάινγα πνζά 
 
Κεθ. 7ν: Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί 
7.1 Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί (Ρεηνί αξηζκνί) – Ζ επζεία ησλ ξεηψλ – Σεηκεκέλε ζεκείνπ 
7.2 Απφιπηε ηηκή ξεηνχ – Αληίζεηνη ξεηνί – χγθξηζε ξεηψλ 
7.3 Πξφζζεζε ξεηψλ αξηζκψλ 
7.4 Αθαίξεζε ξεηψλ αξηζκψλ 
7.5 Πνιιαπιαζηαζκφο ξεηψλ αξηζκψλ 
7.6 Γηαίξεζε ξεηψλ αξηζκψλ 
7.7 Γεθαδηθή κνξθή ξεηψλ αξηζκψλ 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Κεθ. 1ν: Βαζηθέο γεωκεηξηθέο έλλνηεο  
1.1 εκείν – Δπζχγξακκν ηκήκα – Δπζεία – Ζκηεπζεία – Δπίπεδν – Ζκηεπίπεδν 
1.2 Γσλία – Γξακκή – Δπίπεδα ζρήκαηα – Δπζχγξακκα ζρήκαηα – Ίζα ζρήκαηα 
1.3 Μέηξεζε, ζχγθξηζε θαη ηζφηεηα επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ – Απφζηαζε ζεκείσλ – Μέζν 

επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο 
1.4 Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ 
1.5 Μέηξεζε, ζχγθξηζε θαη ηζφηεηα γσληψλ – Γηρνηφκνο γσλίαο 
1.6 Δίδε γσληψλ – Κάζεηεο επζείεο 
1.7 Δθεμήο θαη δηαδνρηθέο γσλίεο – Άζξνηζκα γσληψλ 
1.8 Παξαπιεξσκαηηθέο θαη πκπιεξσκαηηθέο γσλίεο – Καηαθνξπθήλ γσλίεο 
1.9 Θέζεηο επζεηψλ ζην επίπεδν 
1.10 Απφζηαζε ζεκείνπ απφ επζεία – Απφζηαζε παξαιιήισλ 
1.11 Κχθινο θαη ζηνηρεία ηνπ θχθινπ 
1.13 Θέζεηο επζείαο θαη θχθινπ 
 
Κεθ. 2ν: πκκεηξία 
2.1 πκκεηξία σο πξνο άμνλα 
2.2 Άμνλαο ζπκκεηξίαο 
2.3 Μεζνθάζεηνο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο 
2.4 πκκεηξία σο πξνο ζεκείν 
2.5 Κέληξν ζπκκεηξίαο 
2.6 Παξάιιειεο επζείεο πνπ ηέκλνληαη απφ κία άιιε επζεία 
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Κεθ. 3ν: Σξίγωλα – Παξαιιειόγξακκα – Σξαπέδηα 
3.1 ηνηρεία ηξηγψλνπ – Άζξνηζκα γσληψλ ηξηγψλνπ 
3.2 Δίδε ηξηγψλσλ – Ηδηφηεηεο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ 
3.3 Παξαιιειφγξακκν – Οξζνγψλην – Ρφκβνο – Σεηξάγσλν – Σξαπέδην – Ηζνζθειέο ηξαπέδην 
3.4 Ηδηφηεηεο Παξαιιεινγξάκκνπ – Οξζνγσλίνπ – Ρφκβνπ – Σεηξαγψλνπ – Σξαπεδίνπ – 

Ηζνζθεινχο ηξαπεδίνπ 
 

ΗΗ. Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο 
 

ΜΔΡΟ Α΄ 
Κεθάιαηα 1ν, 2ν, 3ν (Φπζηθνί αξηζκνί, Κιάζκαηα, Γεθαδηθνί) 
ην Γεκνηηθφ έρνπλ δηδαρζεί ηφζν νη έλλνηεο φζν θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 
απηά. Έηζη, ε δηδαζθαιία ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ πξέπεη λα έρεη δχν ζηφρνπο: 

1ν. Tελ επαλάιεςε – ππελζχκηζε ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη 

2ν. Tελ εκβάζπλζε ζε θάπνηεο πιεπξέο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρνπο:  
 Σελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο (π.ρ. ην γηλφκελν δχν 

αξηζκψλ είλαη πάληα κεγαιχηεξν απφ ηνπο παξάγνληέο ηνπ, νη δεθαδηθνί αξηζκνί είλαη άιιν 
είδνο αξηζκψλ απ‟ φηη ηα θιάζκαηα). 

 Σελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αλαπαξαζηάζεηο θαη λα 
κεηαβαίλνπλ απφ ην έλα είδνο ζην άιιν (π.ρ. αλαπαξάζηαζε ζηελ επζεία ησλ αξηζκψλ, νη 
γεσκεηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θιαζκάησλ, νη δεθαδηθνί θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα σο 
δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ αξηζκψλ). 

 Σελ εκβάζπλζε ζε ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηε κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα (π.ρ. επηκεξηζηηθή θαη αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα, 
ε αθαίξεζε σο αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξφζζεζεο θηι.). 

 Σελ εηζαγσγή αιγεβξηθψλ ζπκβφισλ θαη ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπο κέζα απφ ηελ αλάγθε 
δηαηχπσζεο ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ (π.ρ. ηδηφηεηεο πξάμεσλ), απφ ηελ αλάγθε πεξηγξαθήο 
πξνβιεκάησλ ή πνζνηήησλ πνπ είλαη ιεθηηθά δηαηππσκέλεο (π.ρ. άζθεζε 1 ηεο §4.1), απφ 
ηελ παξαγσγή αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ γεσκεηξηθά ή αξηζκεηηθά κνηίβα 
(π.ρ. άζθεζε 15 ηεο §4.1, αιιά θαη γελίθεπζε ηνπ παξαδείγκαηνο 3 ηεο §1.1). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ησλ σξψλ, πνπ ζα αθηεξσζνχλ γηα δηδαζθαιία ησλ 
ηξηψλ πξψησλ θεθαιαίσλ, απφ 27 ζε 18.  
 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο) 
Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
 Αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ ζηελ επζεία. 
 Καηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο (παξ. 3 θαη αζθήζεηο  6, 7 ηεο §1.2). 
 Τπνινγηζκνί δπλάκεσλ θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκβνιηζκψλ (αζθήζεηο 2, 3, 4, 5, 8, 9 ηεο §1.3). 
 Δθαξκνγή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ πξάμεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ 

(αζθήζεηο 6, 7, 11 θαη 12 ηεο §1.3). 
 Σαπηφηεηα ηεο επθιείδεηαο δηαίξεζεο θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ «δηαηξεί», «πνιιαπιάζην». 
 Κξηηήξηα δηαηξεηφηεηαο, αλάιπζε ελφο αξηζκνχ ζε γηλφκελν πξψησλ παξαγφλησλ θαη εχξεζε 

Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. 
 Λεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν. 

 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) 
Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
 Έλλνηα θιάζκαηνο θαη νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο φπσο κέξνο ηνπ φινπ, πειίθν θαη ιφγνο (νη 

εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο §2.1, αζθήζεηο 1, 2, 3, ζει. 36, δξαζηεξηφηεηα 2, ζει. 37 θαη 
πξνβιήκαηα αλαγσγήο ζηε κνλάδα). 

 Ηζνδχλακα θιάζκαηα θαη κεηαηξνπέο ηνπο  
 χγθξηζε θιαζκάησλ κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (κεηαηξνπή ζε νκψλπκα, ρξήζε 

γεσκεηξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ρξήζε πξνζεγγηζηηθψλ κεζφδσλ π.ρ. ζχγθξηζε κε ηε κνλάδα 
ή κε έλα ηξίην αξηζκφ) 
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 Γηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη εκκέζσο κε ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ησλ ξεηψλ (λα επεθηαζεί 
ην παξάδεηγκα 4 ζηελ §2.3 ζηελ πεξίπησζε παξεκβνιήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 
θιαζκάησλ). 

 Αλάγθε κεηαηξνπήο εηεξψλπκσλ θιαζκάησλ ζε νκψλπκα ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφζζεζεο 
θαη αθαίξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο αζθήζεηο πξάμεσλ απιψλ θιαζκάησλ κε παξνλνκαζηέο 
κέρξη ην 10. 

 Έλλνηα ησλ πξάμεσλ ζηα θιάζκαηα θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (π.ρ. φηη 

ε έθθξαζε «ηα 
2

5
 ηνπ 

3

8
» απνδίδεηαη αξηζκεηηθά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

2 3

5 8
 , φηη νη 

αληίζηξνθνη αξηζκνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ γηλφκελν ηε κνλάδα, φηη ην άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά 
θιαζκάησλ αλαθέξεηαη ζην ίδην φιν, φηη ηα ζχλζεηα θιάζκαηα εθθξάδνπλ ηε δηαίξεζε 
θιαζκάησλ) 

 Παξαζηάζεηο  θαη πξνηεξαηφηεηα πξάμεσλ  
 Γηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκάησλ (επζεία, γεσκεηξηθά ζρήκαηα)  
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) 
Ζ παξάγξαθνο 3.2 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε. κσο, ζηελ δηδαζθαιία ηεο 
παξαγξάθνπ 3.3 λα αλαθεξζεί φηη νη δπλάκεηο ησλ δεθαδηθψλ νξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη έρνπλ 
ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο κε εθείλεο ησλ δπλάκεσλ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ. 
Ζ παξάγξαθνο 3.4 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε, αιιά ζα ζπδεηεζεί ζηελ δηδαζθαιία 
ηεο παξαγξάθνπ 7.10. 
Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: 
 ηη νη δεθαδηθνί θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα είλαη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ 

αξηζκψλ 
 ηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ επζεία ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 
 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ κηαο 

παξάζηαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο. 
ρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο, λα ζπδεηεζεί ην γεγνλφο φηη κεηαμχ δχν δπλάκεσλ κε ίδηα βάζε, 
κεγαιχηεξε ηνπ 1, κεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν εθζέηε (π.ρ. 

2 32,52 (2,52) (2,52)  ), ελψ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, αλ ε βάζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1 (π.ρ. 
2 30,22 (0,22) (0,22)  ). Να γίλεη ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο. 

 
Κεθάιαην 4ν (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Ζ έλλνηα ηεο εμίζσζεο θαη ε εχξεζε ηεο ιχζεο κε ηελ αληίζεηε – αληίζηξνθε πξάμε έρεη ζπδεηεζεί 
ζηελ Σ΄ Γεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, ε επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ ζα αληηκεησπηζζεί 
αλαιπηηθά ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Ο ξφινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ είλαη 
επαλαιεπηηθφο, θαζφζνλ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απιέο εμηζψζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ ζε επφκελα θεθάιαηα.  
§4.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κελ δηδαρζνχλ νη έλλνηεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αδχλαηεο εμίζσζεο. Να κελ δεηείηαη ε 
απνκλεκφλεπζε ησλ ιχζεσλ (ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ «καζαίλνπκε»). Να δνζεί έκθαζε ζηε 
κεηαηξνπή ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ ζε καζεκαηηθέο (δξαζηεξηφηεηεο 1, 2, 3 θαη αζθήζεηο 1, 2, 3), ζηελ 
έλλνηα ηεο ιχζεο εμίζσζεο (δξαζηεξηφηεηα 4 θαη αζθήζεηο 7, 8) θαη ζηελ επίιπζε εμίζσζεο κφλν 
κε ηνλ νξηζκφ ησλ πξάμεσλ. Ζ άζθεζε 15 κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο 
αιγεβξηθήο ζθέςεο θαη γη' απηφ λα δνζεί ζηνπο καζεηέο σο δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε. 
 
Κεθάιαην 5ν (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Ζ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ θαη πξνβιήκαηα κε πνζνζηά έρνπλ δηδαρζεί ζην Γεκνηηθφ. Σν θαηλνχξην 
πνπ ππάξρεη είλαη ην πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. πξνβιήκαηα κε ηφθνπο, Φ.Π.Α.). 
 
§5.1 (Να δηαηεζεί 1 ώξα)  
Να δνζεί έκθαζε ζηα πνζνζηά σο δηαθνξεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεθαδηθψλ θαη ησλ 
θιαζκάησλ, αιιά θαη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη δελ γξάθνληαη φια ηα θιάζκαηα κε αθξίβεηα 

ζηε κνξθή πνζνζηνχ (π.ρ. ελψ 
3
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πξνηεξαηφηεηα ζε αζθήζεηο κεηαηξνπήο πνζνζηψλ ζε θιάζκαηα θαη δεθαδηθνχο θαη αληίζηξνθα θαη 
ζε απιά πξνβιήκαηα. 
 
§5.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να γίλεη δηαπξαγκάηεπζε κφλν απιψλ πξνβιεκάησλ ηφθνπ, Φ.Π.Α. θαη πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδεη ν θαηαλαισηήο. 
 
Κεθάιαην 6ν (Να δηαηεζνύλ 11 ώξεο) 
Οη έλλνηεο ησλ αλάινγσλ θαη αληηζηξφθσο αλάινγσλ πνζψλ έρνπλ δηδαρζεί ζην Γεκνηηθφ. Σν λέν 
γηα ηνπο καζεηέο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ είλαη ε εκπινθή ησλ κεηαβιεηψλ, ε ζπκκεηαβνιή (ρσξίο λα 
γίλεηαη ιφγνο γηα ζπλάξηεζε) θαη ε παξάζηαζε ζε ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. 
 
§6.1 (Να δηαηεζεί 1 ώξα)  
 
§6.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 
§6.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να επηζεκαλζεί φηη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε (ή κείσζε) δχν πνζψλ δελ αξθεί γηα λα είλαη αλάινγα 
(π.ρ. ην βάξνο ησλ βξεθψλ θαη ε ειηθία ηνπο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζει. 89, ε 
πιεπξά θαη ην εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ θ.ν.θ.) 
. 
§6.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
ζνλ αθνξά ζηηο ζπλαξηήζεηο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο είλαη ε ηθαλφηεηα 
κεηάβαζεο απφ έλα είδνο αλαπαξάζηαζεο ζην άιιν. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη 
δηαπξαγκάηεπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ζηελ ηάμε. 
 
§6.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να ηνληζηεί φηη ε αξηζκεηηθή θαη ε γξαθηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 1 είλαη ηζνδχλακεο θαη εμίζνπ 
ρξήζηκεο.  
 
§6.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 
Κεθάιαην 7ν (Να δηαηεζνύλ 14 ώξεο) 
Σν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη εμνινθιήξνπ λέν γηα ηνπο καζεηέο, αλ θαη ππάξρεη άηππε 
γλψζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ (ζεξκνθξαζία θηι.) πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 
 
§7.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 
§7.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Σν γεγνλφο φηη ν αληίζεηνο ηνπ 2  είλαη ν 2  ίζσο είλαη πξνθαλέο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά δελ 
ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηνλ αληίζεην ελφο αξηζκνχ α . ηελ θαηεχζπλζε απηή ίζσο είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηεο επζείαο ησλ αξηζκψλ, φπνπ ν α  κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηφζν δεμηά 

απφ ην 0  (αλ α  ζεηηθφο), φζν θαη αξηζηεξά ηνπ (αλ α  αξλεηηθφο). Έηζη, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ην 

γεγνλφο φηη ζηελ έθθξαζε α  ην «» δειψλεη ηνλ αληίζεην ηνπ α , αιιά φρη ην πξφζεκν. 

  
§7.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πξφζζεζεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αξηζκψλ, παξάιιεια κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θαη ηεο κεηαηφπηζεο πάλσ ζηνλ άμνλα: ζην 
άζξνηζκα δχν αξηζκψλ, ν πξψηνο πξνζζεηένο δείρλεη ην ζεκείν εθθίλεζεο πάλσ ζην άμνλα, ελψ ν 
δεχηεξνο δείρλεη ηε κεηαθίλεζε (ην πξφζεκφ ηνπ ηελ θαηεχζπλζε θαη ε απφιπηε ηηκή ηνπ ηελ 
απφζηαζε). 
 
§7.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Μηα πεγή δπζθνιηψλ γηα ηνπο καζεηέο είλαη ε ηξηπιή ζεκαζία ηνπ ζπκβφινπ «–»: σο πξφζεκν 

(π.ρ. ζηνλ αξηζκφ 2 ), σο δεισηηθφ ηνπ αληίζεηνπ (π.ρ. ζην  3   ή ζην α ) θαη σο ζχκβνιν ηεο 

αθαίξεζεο (π.ρ. ζην 3 8 ). Δίλαη ινηπφλ ρξήζηκν λα γίλεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο φισλ απηψλ ησλ ζεκαζηψλ θαη ηελ επρέξεηα ζηελ κεηάβαζε απφ 
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ηε κία ζεκαζία ζηελ άιιε. Δπηπιένλ, ίζσο ρξεηάδεηαη λα μαλαγίλεη ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ 
αληίζεηνπ (βι. ηελ §7.2). Δπεηδή ζηελ απαινηθή ησλ παξελζέζεσλ εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο, θαιφ 
είλαη λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Έλαο ηξφπνο λα 
απνδνζεί λφεκα ζηνπο θαλφλεο απαινηθήο παξελζέζεσλ είλαη ν ππνινγηζκφο κε δχν ηξφπνπο ησλ 
απνηειεζκάησλ (άζθεζε 8). Έλαο αθφκε ηξφπνο (ν νπνίνο είλαη ίζσο πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο) 
είλαη ε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απαινηθή παξελζέζεσλ δελ ζα 
δηδαρζεί ζε απηή ηελ παξάγξαθν αιιά ζηελ επφκελε (βι. παξαθάησ) 
 
§7.5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξφζεκνπ ηνπ γηλνκέλνπ δχν ξεηψλ είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ βηβιίνπ. 
Δδψ πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί θαη ε απαινηθή παξελζέζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο 
ηδηφηεηαο. Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ θαηαλφεζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ θαλφλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

έθθξαζε  2 5   κπνξεί λα ζεκαίλεη 

             (2 5) 1 2 5 1 2 1 5 ( 2) ( 5) 2 5                          

θαη απηφ κπνξεί λα γεληθεπζεί θαη ζε παξαζηάζεηο κε κεηαβιεηέο, (π.ρ.   ...α β   ). Βέβαηα, ζα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα ζπδήηεζε γηα λα εμεγεζεί φηη ν αληίζεηνο ελφο αξηζκνχ είλαη ην γηλφκελφ 

ηνπ κε ην 1 , πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ παξαδεηγκάησλ, φπσο    1 2 2     , 

   1 5 5      θ.ν.θ. 

 
§7.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 
§7.7 (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
 
§ 7.8, 7.9 θαη 7.10 (Θα δηδαρζνύλ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ). 
 

ΜΔΡΟ Β΄ 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 24 ώξεο) 
ηελ εηζαγσγή γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηηο 
αλαγλσξίδνπλ, λα ηηο πεξηγξάθνπλ (άηππα ή ηππηθά) θαη λα ηηο αλαπαξηζηάλνπλ. 
§1.1  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§1.2  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Ζ έλλνηα ηεο γσλίαο είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ αιιά δεκηνπξγεί αξθεηέο 
δπζθνιίεο. Ο ηππηθφο νξηζκφο ηεο εηζάγεηαη πξψηε θνξά αιιά ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επεμεξγαζία 
απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα ηνλ θαηαλνήζνπλ θαη λα ηνλ πεξηγξάςνπλ. Ζ δε 
αλαγλψξηζε γσληψλ κέζα ζε ζρήκαηα είλαη κηα πην απαηηεηηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία απ‟ φηη ε 
αλαγλψξηζε κεκνλσκέλσλ γσληψλ.  
Ζ δξαζηεξηφηεηα 2 πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε κία απινχζηεξε.  
§1.3  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Ζ έλλνηα ηεο κέηξεζεο, ε ζχγθξηζε ηκεκάησλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζχγθξηζεο (κε δηαβήηε ή κε 
κέηξεζε), ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην επζχγξακκν ηκήκα θαη ζην κήθνο ηνπ, ε έλλνηα ηεο 
κνλάδαο κέηξεζεο (άηππε, ηππνπνηεκέλε), ε πξνζεγγηζηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο, ε 
ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν ηξφπνο κεηαβνιήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κέηξεζεο φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχκε πνιιαπιάζηα ή ππνπνιιαπιάζηα κηαο αξρηθήο κνλάδαο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία 
πνπ πξέπεη  λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο.  
§1.4  (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη επηινγή θάπνησλ αζθήζεσλ απφ ηηο 5, 6, 7, 9, 10 θαη 11, δηφηη έρνπλ 
παξεκθεξέο πεξηερφκελν. Ζ άζθεζε 8 είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο απαηηεί παξάιιεια ν 
καζεηήο λα θάλεη ζπζρεηίζεηο, λα ζρεδηάδεη, λα πεηξακαηίδεηαη θαη λα αλαζεσξεί ηηο επηινγέο ηνπ. 
Πξνηείλεηαη ινηπφλ αλ ζα γίλεη λα αληηκεησπηζηεί ζηελ ηάμε κέζα απφ ζπδήηεζε. 
§1.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Οη καζεηέο έρνπλ γλσξίζεη ηηο άιιεο έλλνηεο ζην Γεκνηηθφ, εθηφο απφ ηελ έλλνηα ηεο δηρνηφκνπ 
γσλίαο, φκσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κ‟ απηέο. πγθεθξηκέλα ζπγρένπλ πνηφ αθξηβψο 
είλαη ην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν πνπ κεηξηέηαη (ε γσλία) κε άιια θαη/ή ηηο κεηξήζεηο ηνπο, φπσο ηα 
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κήθε ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη νη πιεπξέο ηεο γσλίαο, ηελ επηθάλεηα αλάκεζα ζηηο εκηεπζείεο θιπ. 
Δπίζεο ηαπηίδνπλ ην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν (γσλία) κε ηελ κέηξεζή ηνπ (κέηξν ηεο γσλίαο). 
Πξνηείλεηαη ε ζχγθξηζε γσληψλ λα γίλεηαη θαη κε ηελ ρξήζε δηαθαλνχο ραξηηνχ (παξαδείγκαηα 1, 2 
θαη άζθεζε 6) θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηνπ κέηξνπ ηνπο κε ηελ κέηξεζε κε 
κνηξνγλσκφλην. Γεληθά, δηαθνξεηηθά κέζα αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ελλνηψλ πνπ 
δηαπξαγκαηεπφκαζηε. Γηα παξάδεηγκα, ε εχξεζε - θαηαζθεπή ηεο δηρνηφκνπ κηαο γσλίαο (ζει. 167) 
κε δίπισζε ηνπ ραξηηνχ αλαδεηθλχεη ηελ ηζφηεηα ησλ γσληψλ αιιά θαη ηελ δηρνηφκν σο άμνλα 
ζπκκεηξίαο, ελψ ε θαηαζθεπή κε ην κνηξνγλσκφλην αλαδεηθλχεη ηελ ηζφηεηα ησλ γσληψλ κέζσ ηνπ 
κέηξνπ ηνπο. 
§1.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο είλαη γλσζηφ ζηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ, εθηφο απφ ηελ 
κεδεληθή, ηελ επζεία, ηελ κε θπξηή θαη ηελ πιήξε γσλία.  
Παξφια απηά ε έλλνηα ηεο θαζεηφηεηαο κπνξεί λα κελ έρεη θαηαθηεζεί απφ πνιινχο καζεηέο θαη 
κηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο θαζεηφηεηαο ζε επζείεο πνπ 
δελ έρνπλ ηνλ ζπλήζε νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν πξνζαλαηνιηζκφ. Κάπνηεο απφ ηηο αηηίεο απηήο ηεο 
δπζθνιίαο είλαη ν ηξφπνο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζρεκάησλ ζηα ζρνιηθά βηβιία (π.ρ. νξζνγψληα ή 
ηεηξάγσλα κε πιεπξέο παξάιιειεο πξνο ηηο αθκέο ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ), νη παξαζηάζεηο πνπ 
έρνπλ απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο (π.ρ. νξηδφληηνο θαη θαηαθφξπθνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 
θνπθσκάησλ ησλ ζπηηηψλ, ησλ παξαζχξσλ θιπ), αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 
ζρεκάησλ ζηνλ πίλαθα, θαηά ηελ δηδαζθαιία. Σν θαηλφκελν απηφ δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ 
έλλνηα ηεο θαζεηφηεηαο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ π.ρ. δελ αλαγλσξίδνπλ 
σο ηξίγσλν θάπνην «καθξφζηελν» ζην νπνίν κία πιεπξά είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο. 
Θα πξέπεη ν δηδάζθσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα, λα εκπινπηίδεη ηελ πνηθηιία ησλ 
ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ παξαδείγκαηνο 1 (ζει. 171) ε δηαπίζησζε ηεο θαζεηφηεηαο λα γίλεη εθηφο 
απφ ηελ δίπισζε θαη κε ηελ ρξήζε γλψκνλα. 
Πξνηείλεηαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη θάπνηα επηινγή ζηηο αζθήζεηο 2, 3, 4, 5, 6, 7 ιφγσ παξεκθεξνχο 
πεξηερνκέλνπ. 
§ 1.7 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Οη έλλνηεο είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο. Να αλαθεξζεί ε έλλνηα ηεο δηαθνξάο δχν γσληψλ. Να δνζεί 
πξνηεξαηφηεηα θαηά ζεηξά ζηηο αζθήζεηο 1, 4 (πεξηπηψζεηο 3 θαη 2) θαη 3 θαη λα εκπινπηηζζνχλ νη 
αζθήζεηο κε εξσηήκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γσλίαο πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δεπγψλ ησλ 
εθεμήο πνπ βξίζθνπλ νη καζεηέο, φπσο θαη εξσηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαθνξάο δχν γσληψλ. 
§ 1.8 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Οη έλλνηεο είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο. Να κελ δηδαρζεί ε εθαξκνγή 5 ηεο ζειίδαο 178. ηα 
παξαδείγκαηα 1 θαη 2 λα δηεπθξηληζηεί φηη δχν γσλίεο κπνξεί λα είλαη παξαπιεξσκαηηθέο ή 
ζπκπιεξσκαηηθέο ρσξίο λα είλαη εθεμήο.  
§ 1.9 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Ζ έλλνηα ηεο παξαιιειίαο είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ. Πξνηείλεηαη λα δνζεί σο 
άζθεζε ν ζρεδηαζκφο ελφο παξαιιεινγξάκκνπ (είλαη γλσζηή έλλνηα απφ ην Γεκνηηθφ) κε ζηνηρεία 
πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ. 
§ 1.10 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Πξνηείλεηαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη θάπνηα επηινγή  ζηηο αζθήζεηο 2, 3, 4, 5, 6, 7 ιφγσ παξεκθεξνχο 
πεξηερνκέλνπ. 
§ 1.11 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Λφγσ εμαίξεζεο απφ ηελ δηδαθηέα χιε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ νη εθαξκνγέο 2 θαη 3 ηεο §1.12 
ζα δηδαρζνχλ ζε απηή ηελ παξάγξαθν, καδί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζει. 189. Ο δηδάζθσλ ζα 
κπνξνχζε λα δεηήζεη νη θαηαζθεπέο λα γίλνπλ ζε έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη κε 
θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξσηήζεηο νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ π.ρ. ηηο ζπλζήθεο 
θαηαζθεπήο ελφο ηξηγψλνπ, φηαλ δίλνληαη ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα (εθαξκνγή, ζει. 189, 
δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη, αξηζ. 2). 
§ 1.13 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο. 
 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 12 ώξεο) 
Γεληθά γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ 2 ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 
παξάιιεια κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ (φπσο ην δηαθαλέο ραξηί, ηα γεσκεηξηθά φξγαλα θηι.) κε 
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ζθνπφ φρη κφλν ηελ θαηαζθεπή ζπκκεηξηθψλ ζρεκάησλ αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο ζπκκεηξίαο.  
Πξνηείλεηαη λα πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηεο §2.2 (άμνλαο ζπκκεηξίαο) θαη λα αθνινπζήζεη ε 
δηδαζθαιία ηεο §2.1 (ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα) κε ζθνπφ λα πξνεγεζεί ην δηαηζζεηηθφ κέξνο ηεο 
αμνληθήο ζπκκεηξίαο θαη θαηφπηλ λα αθνινπζήζεη ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. 
Να επηζεκαλζεί φηη ε ηαχηηζε ησλ δχν κεξψλ ηνπ ζρήκαηνο, φπσο απηφ ρσξίδεηαη απφ ηνλ άμνλα 
ζπκκεηξίαο θαη ε δίπισζε ηνπ ζρήκαηνο θαηά ην κήθνο απηνχ, ζεκαίλεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν 
κεξψλ θαη πξνηείλεηαη λα δνζνχλ γηα αλαθάιπςε θαη αηηηνιφγεζε νη ηδηφηεηεο ηνπ ηζνζθεινχο 
ηξηγψλνπ1 (δελ ζα αλαθέξνληαη ζε χςνο, δηάκεζν θαη δηρνηφκν ηνπ ηξηγψλνπ σο πξνο ηελ βάζε, 
αιιά ζα ζπλάγνπλ φηη ν άμνλαο ζπκκεηξίαο δηρνηνκεί ηελ γσλία πνπ είλαη απέλαληη απφ ηελ βάζε, 
ηέκλεη θάζεηα ηελ βάζε θηι.), ηνπ ηζφπιεπξνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ, ηνπ ξφκβνπ θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ (νη 
καζεηέο ηα ζρεδηάδνπλ ζε δηαθαλέο ραξηί ή ηνπο δίλνληαη έηνηκα ηα ζρήκαηα θαη κε ηελ ράξαμε ησλ 
αμφλσλ ζπκκεηξίαο θαη ηελ δίπισζε ησλ ζρεκάησλ θαηά κήθνο απηψλ αλαθαιχπηνπλ θαη 
δηθαηνινγνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο).  
Πξνηείλεηαη επίζεο λα πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηεο §2.5 (θέληξν ζπκκεηξίαο) θαη λα αθνινπζήζεη ε 
δηδαζθαιία ηεο §2.4 (ζπκκεηξία σο πξνο ζεκείν) κε ζθνπφ λα πξνεγεζεί ην δηαηζζεηηθφ κέξνο ηεο 
θεληξηθήο ζπκκεηξίαο θαη θαηφπηλ λα αθνινπζήζεη ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. 
§ 2.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§ 2.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§ 2.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθαξκνγέο 1, 2 θαη 5 θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 3, 4, 5, 7 θαη 9. 
§ 2.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§ 2.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα δνζεί γηα δξαζηεξηφηεηα ε αλαθάιπςε θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 
παξαιιεινγξάκκνπ, κε ηελ ζρεδίαζε δχν ίζσλ παξαιιεινγξάκκσλ ζε δχν δηαθνξεηηθά θχιια, 
πνπ ην έλα ζα είλαη δηαθαλέο ραξηί. 
§ 2.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Καηά ηελ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο λα δηεπθξηληζηεί φηη δχν γσλίεο νξίδνληαη σο εληφο ελαιιάμ, 
εληφο θαη επί ηα απηά θηι., αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη δχν επζείεο ε1 θαη ε2 (ηεκλφκελεο απφ κία ηξίηε 
επζεία), είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο ή φρη. κσο, κφλν φηαλ νη επζείεο ε1 θαη ε2 είλαη παξάιιειεο, 
νη παξαπάλσ γσλίεο ζα είλαη αληηζηνίρσο ίζεο, παξαπιεξσκαηηθέο θηι.  
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) 
§ 3.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)   
πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δηαθνξεηηθά κέζα αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο 
πηπρέο κηαο έλλνηαο. Σαπηφρξνλα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηά απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθφ βαζκφ 
ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο θάπνησλ ελλνηψλ, εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. 
Σα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη κία θαηαζθεπή κέζα 
απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ νξίδνληαη γεσκεηξηθά (π.ρ. θαηαζθεπή επζείαο παξάιιειεο πξνο κία 
άιιε, απφ ζεκείν εθηφο απηήο). ηαλ ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηαζθεπήο, επηιέμνπκε θάπνην 
ζεκείν θαη ην ζχξνπκε, κε ηελ βνήζεηα ηνπ πνληηθηνχ, ην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη, ελψ 
φιεο νη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηαηεξνχληαη. Έηζη, ε 
θαηαζθεπή βαζίδεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηηο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ 
απνξξένπλ απ‟ απηέο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρήκαηνο δελ παξνπζηάδεηαη φηαλ ν καζεηήο έρεη 
δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην βαζηζκέλν ζε επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα ε αλάζεζε 
ζηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηξφπν (ή ηξφπνπο) λα ζρεδηάζνπλ κε έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο 
γεσκεηξίαο, έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν ην νπνίν λα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαη λα αληέρεη ζηελ 
δνθηκαζία ηνπ ζπξζίκαηνο ησλ θνξπθψλ, απαηηεί εθ κέξνπο ηνπο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ 
θαηαλφεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ψζηε ην ηξίγσλν 
λα παξακέλεη ηζνζθειέο θάησ απ‟ φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ ζρεδίαζε ελφο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ, 
βαζηζκέλε ζηηο κεηξήζεηο ησλ πιεπξψλ, δελ «αληέρεη» ζηελ δνθηκαζία ηνπ ζπξζίκαηνο, ελψ ε 
θαηαζθεπή ηζνζθεινχο πνπ βαζίδεηαη π.ρ. ζηελ ηδηφηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο κεζνθαζέηνπ «αληέρεη». 
Σαπηφρξνλα ε δπλακηθή κεηαβνιή ηεο θαηαζθεπήο, ηνπο επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 
θαηαλνήζνπλ (κε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξσηήζεηο) άιιεο ζρέζεηο, φπσο φηη ηα ηζφπιεπξα 
ηξίγσλα είλαη θαη ηζνζθειή, ρσξίο φκσο λα ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν. 

                                                 
1
 Οη έλλνηεο ηνπ ηζνζθεινύο θαη ηνπ ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ ηνπο είλαη γλσζηέο από ην Γεκνηηθό, νκνίσο ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ, ηνπ ξόκβνπ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ. 
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Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη, νη θαηαζθεπέο ζε έλα ινγηζκηθφ δπλακηθήο 
γεσκεηξίαο ηζνζθεινχο, ηζφπιεπξνπ θαη ζθαιελνχ ηξηγψλνπ, φπσο επίζεο νξζνγσλίνπ, 
ακβιπγσλίνπ θαη νμπγσλίνπ, πνπ λα «αληέρνπλ» ζηελ δηαδηθαζία ζπξζίκαηνο2 θαη κε ζπδήηεζε 
ζηελ ηάμε, ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ καζεηψλ, κέζα απφ  θαηάιιειεο εξσηήζεηο, λα αλαδεηρζνχλ 
πηπρέο ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ ή λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο επφκελεο ελφηεηαο. 
§ 3.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην Γεκνηηθφ φηη ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ είλαη 180 , ελψ 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ηζνζθεινχο θαη ηνπ ηζνπιεχξνπ κπνξεί λα ηηο έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί ζε 
πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, φπσο έρεη πξνηαζεί. Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα 
παξαδείγκαηα – εθαξκνγέο θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9. Ζ άζθεζε 10 είλαη πνιχ 
δχζθνιε γη‟ απηή ηελ ειηθία θαη αλ αληηκεησπηζηεί λα κε γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγεβξηθνχ 
ινγηζκνχ.   
§ 3.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο παξαιιεινγξάκκνπ, νξζνγσλίνπ 
θηι. ζε πξφγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο, κε βάζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ §3.1. 
§ 3.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Σα πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο, εθηφο αλ δηαπξαγκαηεχηεθαλ κέξνο ηνπ 
ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, φπσο έρεη πξνηαζεί. 
 

 

Β Η Ο Λ Ο Γ Η Α  

 

Αϋ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Διδακτζα ύλη – Διαχείριση Διδακτζας ύλης  

Με βάςθ το ιςχφον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Βιολογία τθσ Αϋ τάξθσ του Γυμναςίου, θ 

οποία διδάςκεται δφο (2) ϊρεσ τθν εβδομάδα, προτείνεται θ ακόλουκθ διδακτζα φλθ από το διδακτικό 

εγχειρίδιο (βιβλίο μακθτι «Βιολογία Αϋ Γυμναςίου» των Μαυρικάκθ Ε., Γκοφβρα Μ. και Καμποφρθ Α.): 

Η Επιςτιμθ τθσ βιολογίασ 

Κεφάλαιο 1: Η Οργάνωςθ τθσ ηωισ  

Κεφάλαιο 5: Στιριξθ και Κίνθςθ  

Κεφάλαιο 2: Πρόςλθψθ ουςιϊν και Πζψθ  

(Αμζςωσ μετά τθν ενότθτα 2.1 -Φωτοςφνκεςθ- να διδαχκεί θ ειςαγωγι του κεφαλαίου 4 και θ 

ενότθτα 4.2- Η αναπνοι ςτα φυτά) 

Κεφάλαιο 3: Μεταφορά και αποβολι ουςιϊν 

Κεφάλαιο 4: Αναπνοι ( Ενότθτα 4.4 Η Αναπνοι ςτον άνκρωπο) 

Κεφάλαιο 6: Αναπαραγωγι  

Κεφάλαιο 7: Ερεκιςτικότθτα  

 

Αναλυτικότερα, ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν εμφανίηονται τα κεφάλαια με τθ ςειρά που 

προτείνεται να ακολουκθκεί κατά τθ διδαςκαλία τουσ, οι ενότθτεσ που κα διδαχτοφν, οι 

παρατθριςεισ/διδακτικζσ οδθγίεσ για κάκε ενότθτα και οι ϊρεσ που προτείνεται να διατίκενται για τθ 

διδαςκαλία τουσ.  

                                                 
2
 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα είλαη νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε θάπνην πξόγξακκα 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη λα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ απηόλνκα ζ’ απηό.  
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Κεφάλαιο Διδακτζα φλθ Παρατθριςεισ/Διδακτικζσ Οδθγίεσ Ώρεσ 

 
 

Η επιςτιμθ τθσ 
Βιολογίασ 

 

Η Βιολογία ςτθν 
κακθμερινι ηωι 

Προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται 
παραδείγματα από εφαρμογζσ τθσ Βιολογίασ 
ςτθν κακθμερινι ηωι, με τα οποία κα 
αναδεικνφεται θ ςυμβολι τθσ ςτθ βελτίωςι τθσ 
ποιότθτασ τθσ ηωισ του ςφγχρονου ανκρϊπου. 
Είναι ςθμαντικό να τονίηεται θ ςπουδαιότθτα 
τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου για τθν εξζλιξθ τθσ 
επιςτιμθσ. 

1 

 
 
 

1. Η οργάνωςθ τθσ 
ηωισ 

1.1 Τα χαρακτθριςτικά των 
οργανιςμϊν 

1.2 Κφτταρο: θ μονάδα τθσ 
ηωισ  

1.3 Η οργάνωςθ των 
πολυκφτταρων οργανιςμϊν 

1.4 Αλλθλεπιδράςεισ και 
Προςαρμογζσ 

Κατά τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ μπορεί να 
δίνεται μικρότερθ ζμφαςθ ςε επιμζρουσ 
χαρακτθριςτικά των οργανιςμϊν και να 
αναδεικνφεται θ ςχζςθ των μορφολογικϊν και 
λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν . 
Η διδαςκαλία τθσ ενότθτασ αυτισ κα πρζπει να 
εξυπθρετεί τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
ενιαίασ οργάνωςθσ των διαφορετικϊν ειδϊν 
οργανιςμϊν. 
Προτείνεται να πραγματοποιθκοφν οι 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (1 και 2) 
μικροςκοπικισ παρατιρθςθσ φυτικϊν και 
ηωικϊν κυττάρων.  
Προτείνεται να μθ δίνεται ζμφαςθ ςτθ 
λεπτομερι περιγραφι των κυτταρικϊν 
οργανιδίων. Η αναφορά ςτο ρόλο του πυρινα, 
τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, του 
κυτταροπλάςματοσ, των χλωροπλαςτϊν και 
των μιτοχονδρίων είναι αρκετι, για να 
εξυπθρετιςει και τθν κατανόθςθ των 
λειτουργικϊν διαφορϊν μεταξφ φυτικϊν και 
ηωικϊν οργανιςμϊν. 
Θα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ 
του ότι οι προςαρμογζσ ςε ό, τι αφορά τα 
μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά 
των οργανιςμϊν δεν επιβάλλονται από κάποιο 
εξωτερικό περιβαλλοντικό παράγοντα. 
Υπάρχουν ςτουσ οργανιςμοφσ από πριν και, 
ςτθν περίπτωςθ που τουσ εξαςφαλίηουν 
πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ 
οργανιςμοφσ του ίδιου είδουσ, επικρατοφν.  

8 

 
 
 
 

5 τιριξθ και 
Κίνθςθ 

Ειςαγωγι (Σελ. 98)  

5.1 Η ςτιριξθ και κίνθςθ 
ςτουσ μονοκφτταρουσ 
οργανιςμοφσ. 

5.2 Η ςτιριξθ φυτά. 

5.3 Η ςτιριξθ και θ κίνθςθ 
ηωικοφσ οργανιςμοφσ. 

5. 4 Το μυοςκελετικό 
ςφςτθμα του ανκρϊπου. 

Κατά τθ διδαςκαλία των ενοτιτων αυτϊν κα 
πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςε δομικζσ και 
λειτουργικζσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ των 
διαφόρων ομάδων οργανιςμϊν μζςα από τισ 
οποίεσ αναδεικνφεται θ εξελικτικι διάςταςθ.  
Θα πρζπει να τονίηεται θ ςθμαςία τθσ 
ιςορροπθμζνθσ διατροφισ ςτον άνκρωπο για 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ του ςκελετοφ και 
των μυϊν μασ, αλλά και θ ςυμβολι τθσ 
φυςικισ άςκθςθσ και θ προςοχι για τθν 
αποφυγι τραυματιςμϊν του ςκελετοφ μασ. 

6 
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2. Πρόςλθψθ 
ουςιϊν και πζψθ 

 
 
 
 

και ειςαγωγι 
κεφαλαίου 4  

με τθν ενότθτα  
4.2 Η αναπνοι ςτα 

φυτά 

 
Ειςαγωγι (Σελ. 38)  
2.1 H παραγωγι κρεπτικϊν 
ουςιϊν ςτα φυτά- Η 
φωτοςφνκεςθ. 
 
Ειςαγωγι κεφαλαίου 4 και 
ενότθτα 4.2 Η αναπνοι ςτα 
φυτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Η πρόςλθψθ ουςιϊν και 
θ πζψθ ςτον άνκρωπο. 

Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία 
τθσ φωτοςφνκεςθσ και ςτθ ςθμαςία τθσ για τθ 
διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ. 
Προτείνεται να πραγματοποιθκεί θ 
εργαςτθριακι άςκθςθ 4 ( Η ςθμαςία του 
φωτόσ για τθ φωτοςφνκεςθ). 
Προτείνεται ςτο ςθμείο αυτό να διδαχκεί θ 
ειςαγωγι του Κεφαλαίου 4 και θ ενότθτα 4.2 . 
Η ειςαγωγι του κεφαλαίου 4 ςε αυτό το 
ςθμείο γίνεται, ϊςτε οι μακθτζσ να: α) 
ςυνδζςουν τθν πρόςλθψθ τθσ τροφισ με τον 
τρόπο που αυτι εξαςφαλίηει ενζργεια ςτον 
οργανιςμό , β) να διακρίνουν τθν αναπνοι ςε 
επίπεδο οργανιςμοφ από τθν κυτταρικι 
αναπνοι με τθν οποία παράγεται ενζργεια και 
γ) να ςυςχετίςουν τθ φωτοςφνκεςθ με τθν 
αναπνοι ωσ τισ δφο διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ 
παράγεται και καταναλϊνεται οξυγόνο 
αντίςτοιχα. Ενδείκνυται θ χριςθ κατάλλθλου- 
εγκεκριμζνου ψθφιακοφ υλικοφ για τθν 
καλφτερθ κατανόθςθ των δφο παραπάνω 
εννοιϊν, οι οποίεσ αναφζρονται ςτον 
μικρόκοςμο και δεν ζχουν εμπειρικζσ 
αναφορζσ. 
  
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ τθσ 
διατροφισ με τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ και να 
αναδεικνφεται θ αξία τθσ «Μεςογειακισ 
διατροφισ». 
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3. Μεταφορά και 
αποβολι ουςιϊν. 

 
Ειςαγωγι (Σελ. 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Η μεταφορά και 
αποβολι ουςιϊν ςτα φυτά 

 

 

 

 

3.4 Η μεταφορά και θ 
αποβολι ουςιϊν ςτον 
άνκρωπο 

Η «Ειςαγωγι» αναφζρεται ςτθ μεταφορά 
ουςιϊν ςτο κυτταρικό επίπεδο και κρίνεται 
ςκόπιμο να διδάςκεται οπωςδιποτε πριν τθ 
διδαςκαλία τθσ ενότθτασ που αφορά τθ 
ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ςτον άνκρωπο, 
κάνοντασ παραλλθλιςμοφσ ςε ςχζςθ με τθ 
ςκοπιμότθτά τθσ τόςο ςε επίπεδο κυττάρου 
όςο και ςε επίπεδο οργανιςμοφ. 
 
Η μεταφορά και αποβολι ουςιϊν ςτα φυτά, 
προτείνεται να ςυνδυαςτεί με εργαςτθριακι 
άςκθςθ μικροςκοπικισ παρατιρθςθσ 
επιδερμίδασ φφλλου - ςτομάτων. Η αναφορά 
ςτθ διαπνοι και ο ρόλοσ τθσ για τισ λειτουργίεσ 
τθσ φωτοςφνκεςθσ και τθσ αναπνοισ ςτα φυτά, 
ολοκλθρϊνει τθ μελζτθ των δφο αυτϊν 
ςθμαντικϊν βιολογικϊν φαινομζνων. 
Προτείνεται θ πραγματοποίθςθ τθσ 
εργαςτθριακισ άςκθςθσ 5 (Η μεταφορά ουςιϊν 
ςτα φυτά). 
 
Θα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθν 
αναγκαιότθτα φπαρξθσ ςυςτθμάτων 
μεταφοράσ ουςιϊν ςτον άνκρωπο, αλλά και 

8 
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ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν καλι 
λειτουργία και ςυνεργαςία των ςυςτθμάτων 
αυτϊν. 

 
 

4. Αναπνοι 

 

4.4 Η αναπνοι ςτον 
άνκρωπο 

Κατά τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ αυτισ κα 
πρζπει να αναδεικνφεται θ ςυμβολι του 
τρόπου και των ςυνκθκϊν ηωισ του ςφγχρονου 
ανκρϊπου (κάπνιςμα, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ) 
ςτθν καλι λειτουργία του αναπνευςτικοφ του 
ςυςτιματοσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία 
(εμφφςθμα, βρογχίτιδα κτλ.). 
Προτείνεται θ πραγματοποίθςθ τθσ 
εργαςτθριακισ άςκθςθσ 14 (Οι επιδράςεισ τθσ 
άςκθςθσ ςτο ρυκμό τθσ αναπνοισ). 
 

6 

 
 
 
 

6. Αναπαραγωγι 

Ειςαγωγι (Σελ. 114)  

6.1 Αναπαραγωγι ςε 
μονοκφτταρουσ 
οργανιςμοφσ. 

6.2 Αναπαραγωγι ςτα 
φυτά. 

6.3 Αναπαραγωγι ςτουσ 
ηωικοφσ οργανιςμοφσ. 

6.4 Αναπαραγωγι ςτον 
άνκρωπο 

Κατά τθ διδαςκαλία των ενοτιτων αυτϊν κα 
πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςε ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ των διαφόρων ομάδων οργανιςμϊν, 
μζςα από τισ οποίεσ αναδεικνφεται θ εξελικτικι 
διάςταςθ. 
Είναι ςθμαντικό να τονίηεται θ ςπουδαιότθτα 
τθσ αναπαραγωγισ για τθν επιβίωςθ των ειδϊν 
και τθν εξζλιξθ τουσ.  
Για τθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και 
ανάπτυξθ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν κετικϊν 
για τθν υγεία, ςχετικά με κζματα που αφοροφν 
τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα και 
τθν αντιςφλλθψθ, κεωρείται αποτελεςματικό 
να ανατίκενται εργαςίεσ ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε 
οι ίδιοι να αναηθτοφν, να αξιολογοφν και να 
ςυνκζτουν πλθροφορίεσ πζραν αυτϊν του 
βιβλίου.  

8 

 
 

7. Ερεκιςτικότθτα 

Ειςαγωγι (Σελ. 136) 

7.4 Το νευρικό ςφςτθμα 
του ανκρϊπου 

Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ 
τθσ ςθμαςίασ επικοινωνίασ μεταξφ των 
διαφόρων δομϊν ςτο πλαίςιο ενόσ οργανιςμοφ 
για τον καλφτερο ςυντονιςμό των επιμζρουσ 
λειτουργιϊν.  
Προτείνεται να δίνεται ζμφαςθ ςτθ διάκριςθ 
των δφο τρόπων με τουσ οποίουσ 
μεταβιβάηονται μθνφματα ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό (με τθ βοικεια ορμονϊν και με τθ 
μορφι νευρικϊν μθνυμάτων).  

6 

φνολο ωρϊν  
 

49 

Η ζμφαςθ που προτείνεται να δοκεί ςτισ λειτουργίεσ τθσ ηωισ ςε ςχζςθ με τον άνκρωπο επιλζχκθκε 

με δεδομζνο ότι οι μακθτζσ δεν ζχουν άλλθ ευκαιρία ςτθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ να 

μελετιςουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, κάτι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθ ηωι τουσ.  

Η μελζτθ τθσ εξελικτικισ υπόςταςθσ των οργανιςμϊν, που προβλζπεται από το ιςχφον Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδϊν, μπορεί να προςεγγιςτεί με τθ μελζτθ κάκε λειτουργίασ από τουσ μονοκφτταρουσ 

οργανιςμοφσ ζωσ τον άνκρωπο και είναι ενδιαφζρουςα, αλλά ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ περιλαμβάνονται 

λεπτομζρειεσ για τθ δομι των ςυςτθμάτων που εξετάηονται ςτουσ διάφορουσ οργανιςμοφσ οι οποίεσ 
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ταλαιπωροφν τουσ μακθτζσ, χωρίσ να προςφζρουν ςτθν ανάδειξθ τθσ εξελικτικισ πορείασ των 

οργανιςμϊν. 

Ωςτόςο, επειδι κρίνεται ςθμαντικό να δοκεί ςτουσ μακθτζσ θ ευκαιρία να προςεγγίςουν και τθν 

ζννοια τθσ εξζλιξθσ μζςα από τθ μελζτθ οριςμζνων τουλάχιςτον λειτουργιϊν τθσ ηωισ και των οργανικϊν 

ςυςτθμάτων που τισ εξυπθρετοφν, προτείνεται να διατθρθκεί αυτι θ δομι ςτθ μελζτθ των λειτουργιϊν: 

(α) τθσ «Αναπαραγωγισ» (κεφ. 6), με δεδομζνο το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ κατά τθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ, δεν κα ζχουν ξανά τθν ευκαιρία να διδαχκοφν κάτι ςχετικό με τθν αναπαραγωγι ςε φυτά και 

ηϊα και (β) τθσ «Στιριξθσ – Κίνθςθσ» (κεφ. 5), γιατί περιλαμβάνονται κζματα ενδιαφζροντα για τουσ 

μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ και επιπλζον αναφζρονται χαρακτθριςτικά τθσ εξζλιξθσ του ςκελετοφ των 

οργανιςμϊν μζςα από τα οποία αναδεικνφεται θ ςχζςθ τθσ δομισ των οργανιςμϊν με τισ ανάγκεσ που το 

περιβάλλον τουσ δθμιουργεί, προκειμζνου να επιβιϊνουν ς’ αυτό. Κατά τθ διδαςκαλία των ενοτιτων 

αυτϊν κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςε ομοιότθτεσ και διαφορζσ των διαφόρων ομάδων οργανιςμϊν με 

εξελικτικι διάςταςθ.  

Η αναδιάταξθ των κεφαλαίων με πρόταξθ αυτϊν που κα διδαχκοφν με τθν υπάρχουςα δομι (μελζτθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ από τουσ μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ ζωσ τον άνκρωπο) και θ διάταξθ 

των υπολοίπων ζγινε με τρόπο κατά τον οποίο να μθν κίγεται θ ανάδειξθ τθσ λειτουργικισ ςχζςθσ των 

επιμζρουσ ςυςτθμάτων.  

 

Επιπλζον, προτείνεται θ διδαςκαλία να ενιςχυκεί με τθ χριςθ εγκεκριμζνων λογιςμικϊν (Βιολογία Aϋ-

Γϋ Γυμναςίου), κακϊσ και με τθ χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ από αντίςτοιχουσ ιςτότοπουσ 

(www.dschool.edu.gr). 

 

Παξαηήξεζε γηα ηα Δζπεξηλά Γπκλάζηα 
Στα Εςπερινά Γυμνάςια, εξαιτίασ των μειωμζνων ωρϊν διδαςκαλίασ, προτείνεται να μθ διδαχτοφν τα 
κεφάλαια Στιριξθ-Κίνθςθ (κεφ.5) και Ερεκιςτικότθτα (κεφ.7). Κατά τθ διδαςκαλία επίςθσ πρζπει να δοκεί 
ζμφαςθ ςτισ λειτουργίεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία του 
και ςτθν καλλιζργεια ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν για τθ διατιρθςι τθσ. 

 

 

Γ Δ Ω Λ Ο Γ Η Α – Γ Δ Ω Γ Ρ Α Φ Η Α  

 
Α΄ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο 
 

ΜΑΘ. Α1.1. Γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 
Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα Α1.1. απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δελ 
ζρεηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν κάζεκα πνπ αθνξά ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Δίλαη απιψο κηα 
πξφηαζε γηα λα θάλνπλ νη καζεηέο κηα έθζεζε δσγξαθηθήο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκφ κε 
έξγα ηνπο θαιιηηερληθά.   
 
ΜΑΘ. Α1.2. Παηρλίδηα κε ηηο γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 
Γελ ζα δηδαρζνχλ νη ζει. 15 -16 (πξνβνιέο). Ζ έλλνηα ηεο πξνβνιήο είλαη απφ κφλε ηεο δχζθνιε, 
γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξε φηαλ νη εηθφλεο πνπ πξέπεη λα νπηηθνπνηήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 
πξνβνιήο είλαη δπζαλάγλσζηεο θαη δελ ππάξρεη επεμεγεκαηηθφ θείκελν. Ζ γλψζε δηαθνξεηηθψλ 
πξνβνιψλ είλαη πεξηζζφηεξν εγθπθινπαηδηθή θαη δελ πξνζθέξεη πιηθφ γηα παξαπέξα κειέηε ζε 
απηέο ηηο ειηθίεο, νχηε ζπλαληψληαη άιιε θνξά ζε φιε ηελ χιε πνπ αλαπηχζζεηαη ηφζν ζηελ Α΄ φζν 
θαη ηελ Β΄ Σάμε. Γελ ζα δηδαρζεί επίζεο ε δξαζηεξηφηεηα Α1.2 απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ. Ο 
ράξηεο πνπ ππάξρεη θαη πξνηείλεηαη γηα κειέηε γηα απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα, είλαη εμαηξεηηθά 
ιεπηνκεξήο θαη δπζαλάγλσζηνο. Μεξηθέο εξσηήζεηο είλαη δχζθνιν λα απαληεζνχλ αθφκα θαη απφ 
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ελεκεξσκέλνπο θαζεγεηέο. Ζ εξκελεία ηνπο απαηηεί ηελ αλάγλσζε ηζνυςψλ γξακκψλ, 
δπζθνιφηαηε ηθαλφηεηα, αλ πξνεγνχκελα θάπνηνο δελ έρεη  αζθεζεί ζε απιέο αζθήζεηο- 
παξαδείγκαηα  πάλσ ζηηο ηζνυςείο. Δδψ κηα πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έπεηαη αληί 
λα πξνεγείηαη. Θα κπνξνχζε λα δηδαρζεί απηή ε άζθεζε κφλν κεηά απφ κηα δηδαζθαιία πνπ 
απαηηεί αλαδηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο χιεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. 
 
ΜΑΘ. Α1.3. Ζ ρξήζε ηωλ ραξηώλ ζηελ θαζεκεξηλή δωή 
Γελ ζα δηδαρζεί ε ζει. 19 (Σα ζπζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ) κε βάζε ηελ εγθχθιην 
129200/Γ2/20-10-2009 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπηπιένλ δελ ζα δηδαρζεί απφ ην Σεηξάδην 
Δξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Α1.2 γηαηί απαηηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηε ρξήζε GPS. 
 
ΜΑΘ. Α1.4. Πνηόλ ράξηε λα δηαιέμω; 
Γελ ζα δηδαρζεί ην έγρξσκν έλζεην «ζπληαγέο» γηα λεαξνχο ραξηνγξάθνπο. Απηφ ην θείκελν ζα 
απνηειέζεη νδεγφ ζην θεθάιαην Γ1.1. θαη ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην Σεηξάδην 
Δξγαζηψλ Γ1.1. δξαζηεξηφηεηα. 
 
ΜΑΘ. Α1.5. Αλαθξίλνληαο ηνπο ράξηεο 
Γελ ζα δηδαρζεί ην κάζεκα. Χζηφζν κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ κειέηεο ζηε Γ΄ Δλφηεηα: 
«Ήπεηξνη…ηηγκηφηππα». 
 
ΜΑΘ. Β1.1. Ο πιαλήηεο Γε 
Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί παξφκνηα χιε έρεη δηδαρζεί ζηε Σ΄ Γεκνηηθνχ. 
 
ΜΑΘ. Β2.1. Αηκόζθαηξα-ύλζεζε ηεο Αηκόζθαηξαο, ζεξκνθξαζία, άλεκνη 
Γελ ζα δηδαρζεί απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Β2.1. γηαηί δε ζπλδέεηαη κε ην ζέκα 
ηνπ βηβιίνπ. 
 
ΜΑΘ. Β3.1. Τδξόζθαηξα. Σν λεξό ζηε θύζε 
Γελ ζα δηδαρζεί ε ζειίδα 50 (Μεγάιεο ιίκλεο ηνπ θφζκνπ). Δίλαη αζχλδεην κε ην ππφινηπν κάζεκα. 
Ζ πδξφζθαηξα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ιίκλεο, απηέο απνηεινχλ κφλν κία πεξίπησζε. Δμάιινπ 
νη ιίκλεο κέζα ζην βηβιίν κειεηψληαη κφλν σο πξνο ηελ δηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηνπο, 
ελψ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζα είρε λα εμεηαζηεί ν ζεκαληηθφο πεξηβαιινληηθφο ηνπο ξφινο θαη ην 
πσο επεξεάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα πνηάκηα, ηελ 
άιιε κνξθή ηεο πδξφζθαηξαο πάλσ ζηελ μεξά. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζηελ Γ΄ Δλφηεηα: «Ήπεηξνη…ηηγκηφηππα».  
 
ΜΑΘ. Β3.2. Ωθεαλνί θαη ζάιαζζεο: Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ 
Β.3.2. (Χθεαλνί θαη ζάιαζζεο), γηαηί δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα κεηξήζνπλ απνζηάζεηο, 
κεηαηξέπνληαο ηα λαπηηθά κίιηα ζε ρηιηφκεηξα θαη ηελ ηαρχηεηα απφ θφκβνπο ζε κίιηα αλά ψξα, 
νπφηε ηειηθά αληί λα είλαη κηα δεκηνπξγηθή γεσγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κηα άζθεζε 
κεηαηξνπήο κνλάδσλ, δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη θαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ηελ επφκελε 
ζρνιηθή ρξνληά.  
 
ΜΑΘ. Β3.3. Άλζξωπνη θαη ζάιαζζα- Σα λεζηωηηθά θξάηε 
Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ αλζξψπσλ 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Σ΄ ηάμε θαη ζην δεχηεξν κέξνο δελ ηνλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ηαπσλίαο 
σο λεζησηηθφ θξάηνο, πνπ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο δελ ζα δηδαρζεί απφ ην 
Σεηξάδην Δξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Β.3.3. (Σαμίδη ζηηο Μνινχθεο), γηαηί νη εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ην 
κάζεκα δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ρσξίο ηνλ θαηάιιειν ράξηε. Ο παγθφζκηνο ράξηεο ζηνλ 
νπνίν αλαθέξνληαη νη εξσηήζεηο θαηαιακβάλεη κφιηο ην ¼ ηεο ζειίδαο θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο ηνπ 
κφλν κε κεγεζπληηθφ θαθφ ζα κπνξνχζαλ λα δηαβαζηνχλ. Γελ ππάξρεη ζηνηρεηψδεο πιεξνθφξεζε 
νχηε ζην θείκελν γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε παξαζαιάζζηεο, εζσηεξηθέο, νξεηλέο ή 
πεδηλέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη, αιιά νχηε ππάξρνπλ πεγέο ζηηο νπνίεο ε κειέηε ηνπο ζα 
επέηξεπε λα παξαηεξήζνπκε ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ππάξρεη αλαθνξά 
ζηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχλ απηή ηελ θαηαλνκή. Ο καζεηήο δει. δελ έρεη νχηε πεγέο γηα κειέηε, 
νχηε θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα λα αληηιεθζεί ην γεσγξαθηθφ θαηλφκελν ηεο θαηαλνκήο ηνπ 
πιεζπζκνχ αλάινγα κε ην αλάγιπθν, ηελ γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα ή ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηνλ 
Ηζεκεξηλφ πνπ παξαιείπεηαη εληειψο. Θα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ σο πεγέο δηαγξάκκαηα 
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πνζνζηψλ θαηαλνκήο πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ην αλάγιπθν ή ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ή ηελ 
απφζηαζε απφ ηελ ζάιαζζα πνπ ζα επέηξεπαλ θάπνηα επεμεξγαζία θαη επηβεβαίσζε ησλ 
απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ.  Δπηπιένλ, ζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ Ηαπσλία γίλεηαη ιφγνο γηα 
ηελ θπζηνινγηθή ππθλφηεηα, έλλνηα πνπ δελ είλαη γλσζηή αθφκα ζηνπο καζεηέο, δελ απνηειεί 
ζηφρν ζην κάζεκα θαη θπξίσο  πξνβιέπεηαη λα δηδαρζεί 10 καζήκαηα παξαθάησ, (ζην Γ1.1 
κάζεκα). 
Σα Μαζήκαηα: 

 Β3.5. Τα ποτάμια της Ασίας,  

 Β3.6. Τα ποτάμια της Αμερικής,  

 Β3.7 Τα ποτάμια της Αυρικής-Τα ποτάμια της Ασστραλίας  
δελ ζα δηδαρζνχλ. Πξφθεηηαη γηα απιή πεξηγξαθηθή γεσγξαθία πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ 
νλνκαηνινγία ησλ πνηακψλ, απαηηεί κεγάιε απνκλεκφλεπζε νλνκάησλ, δελ γεληθεχεη ηε ζεκαζία 
ησλ πνηακψλ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, δελ ζπλδπάδεηαη κε ηε γεληθφηεξε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 
ψζηε λα εμεγεζεί ην κέγεζνο ή ην είδνο ηεο ξνήο ηνπο. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ δηδαζθαιία ηεο Γ Δλφηεηαο: «Ήπεηξνη …ηηγκηφηππα», γηαηί εθεί κπνξεί λα απνηειέζεη πιηθφ γηα 
επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. 
 
ΜΑΘ. Β4.1. Ληζόζθαηξα Μηιώληαο γηα ηελ ειηθία ηεο Γεο: Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί έρεη δχζθνιεο 
έλλνηεο. Βάζεη επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ (Ault, 1982, 1984, Trent, 1998, Dodick, Orion, 2003, 
Libarkin et al., 2005) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί βαζηθά θαη θξίζηκα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε 
επηζηεκνληθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα φπσο: γεσινγηθφο ρξφλνο, πξφηππα κεγάιεο 
θιίκαθαο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ, ηα πεηξψκαηα: δεκηνπξγία 
απηψλ, θιίκαθα θαη δηάηαμή ηνπο ζε ζηξψκαηα, θ.α. Δπηπιένλ είλαη έλα κάζεκα πνπ δελ ζπλδέεηαη 
κε ηα επφκελα καζήκαηα. 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΩΡΩΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  
 

 
ΤΛΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ-ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ Α΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΔ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
ΒΗΒΛΗΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
ΣΔΣΡΑΓΗΟ 
ΔΡΓΑΗΩΝ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝ
Δ ΩΡΔ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ Α 
ΥΑΡΣΔ 

Α1.1. 
Γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο 

 Γελ ζα δηδαρζεί ε 
δξαζηεξηφηεηα 
Α1.1. απφ ην 
ηεηξάδην. 
 

1 

Α.1.2. 
Παηρλίδηα κε ηηο 
γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο 

Γελ ζα δηδαρζνχλ νη 
ζει. 15-16  (πξνβνιέο). 
(2 ζει.) 

Γελ ζα δηδαρζεί ε 
δξαζηεξηφηεηα 
Α1.2. απφ ην 
ηεηξάδην. 
 

1 

Α1.3. Ζ ρξήζε 
ησλ ραξηψλ 
ζηελ 
θαζεκεξηλή 
δσή 

Γελ ζα δηδαρζεί ε ζει. 
19 (Σα ζπζηήκαηα 
Γεσγξαθηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ). 
(1 ζει.) 

Γελ ζα δηδαρζεί 
απφ ην ηεηξάδην ε 
δξαζηεξηφηεηα  
Α1.2. 
 

 

Α1.4.Πνηφλ 
ράξηε λα 
δηαιέμσ; 

Γελ δηδάζθεηαη ην 
έγρξσκν έλζεην 
«ζπληαγέο» γηα λεαξνχο 
ραξηνγξάθνπο ζει. 22-
23 
(1 ζει.) 
Απηφ ην θείκελν ζα 
απνηειέζεη νδεγφ ζην 
θεθάιαην Γ1.1. θαη ζα 

 1 
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ζπλδπαζηεί κε ηελ 
πξνηεηλφκελε απφ ην 
Σεηξάδην Δξγαζηψλ 
Γ1.1. δξαζηεξηφηεηα. 
 

Α1.5. 
Αλαθξίλνληαο 
ηνπο ράξηεο 

Γελ ζα δηδαρζνχλ νη 
ζειίδεο 24-27 
(4 ζει.) 
Χζηφζν κπνξεί λα 
απνηειέζεη νδεγφ 
κειέηεο ζηε Γ Δλφηεηα: 
«ηηγκηφηππα» 
 

 ΟΥΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ Β 
Φπζηθφ 
πεξηβάιινλ 

Β1.1. Ο 
πιαλήηεο Γε 

Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί 
παξφκνηα χιε έρεη 
δηδαρζεί ζηε Σ 
Γεκνηηθνχ, ζειίδεο 31-
35 (5 ζει.) 
 

 ΟΥΗ 

Β1.2. 
Υσξίδνληαο ην 
πεξηβάιινλ ζε 
ελφηεηεο 

  1 

Β2.1. 
Αηκφζθαηξα-
χλζεζε ηεο 
Αηκφζθαηξαο, 
ζεξκνθξαζία, 
άλεκνη 

 Γελ ζα δηδαρζεί 
απφ ην ηεηξάδην ε 
δξαζηεξηφηεηα 
Β2.1. γηαηί δελ 
ζπλδέεηαη κε ην 
ζέκα ηνπ βηβιίνπ. 
 

1 

Β.2.2. Οη 
βξνρέο, ην 
θιίκα 
 

  2 

Β.3.1. 
Τδξφζθαηξα. 
Σν λεξφ ζηε 
θχζε 

Γε ζα δηδαρζεί ε ζειίδα  
50. Οη κεγάιεο ιίκλεο 
ηνπ θφζκνπ (1 ζει.) 
Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν 
κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 
ζηελ Γ Δλφηεηα: 
«Ήπεηξνη…ηηγκηφηππα» 
 

 1 

Β3.2. Χθεαλνί 
θαη ζάιαζζεο 

 Γελ ζα δηδαρζεί ε 
δξαζηεξηφηεηα 
Β.3.2. (Χθεαλνί 
θαη ζάιαζζεο). 
 

2 
1ε ψξα γεληθά 
2ε ψξα 
πθαινθξεπίδα 

Β3.3. 
Άλζξσπνη θαη 
ζάιαζζα- Σα 
λεζησηηθά 
θξάηε 

Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί θαη 
ε θαηαλνκή ησλ 
αλζξψπσλ έρεη δηδαρζεί 
ζηελ Σ ηάμε θαη ην 
ππφινηπν πεξηερφκελν 
δελ είλαη απαξαίηεην γηα 
ηηο επφκελεο ελφηεηεο 
ηνπ  βηβιίνπ, ζειίδεο 54-

Δπίζεο δελ ζα 
δηδαρζεί απφ ην 
ηεηξάδην 
εξγαζηψλ ε 
δξαζηεξηφηεηα 
Β.3.3. (Σαμίδη ζηηο 
Μνινχθεο). 

ΟΥΗ 
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57 (4 ζει.) 
 

Β3.4. Σα 
πνηάκηα ηνπ 
θφζκνπ 
 

  1 

Β3.5. Σα 
πνηάκηα ηεο 
Αζίαο 

Σα θεθάιαηα Β3.5., 
Β3.6., Β3.7. δελ ζα 
δηδαρζνχλ. Σν πιηθφ 
απηφ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
δηδαζθαιία ηεο Γ 
Δλφηεηαο: 
«Ήπεηξνη…ηηγκηφηππα»
. 
ειίδεο 60-68 (9 ζει.) 

  
 
 
ΟΥΗ Β3.6. Σα 

πνηάκηα ηεο 
Ακεξηθήο 

 

Β3.7. Σα 
πνηάκηα ηεο 
Αθξηθήο-Σα 
πνηάκηα ηεο 
Απζηξαιίαο 

 

Β4.1. 
ΛΗΘΟΦΑΗΡΑ 
Μηιψληαο γηα 
ηελ ειηθία ηεο 
Γεο 

Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί 
έρεη δχζθνιεο έλλνηεο 
ειίδεο 70-71 (2 ζει.) 

 ΟΥΗ 

Β4.2. Σν 
εζσηεξηθφ ηεο 
Γεο 

  1 

Β.4.3. 
Γπλάκεηο πνπ 
δηακνξθψλνπλ 
ηελ επηθάλεηα 
ηεο Γεο: 
Δλδνγελείο θαη 
εμσγελείο 

  Να δηαηεζνχλ 3 
ψξεο ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί 
θαη ην CD 
Γεσγξαθίαο. 
1ε ψξα: Α. 
Γπλάκεηο ζην 
εζσηεξηθφ ηεο 
Γεο 
(ελδνγελείο): 
Πσο 
γελληνχληαη νη 
ζεηζκνί; θαη 
Πσο 
γελληνχληαη ηα 
βνπλά θαη νη 
νξνζεηξέο; 
2ε ψξα: Πσο 
γελληνχληαη νη 
κεγάιεο 
λεζησηηθέο 
αιπζίδεο; Πσο 
γελληνχληαη ηα 
εθαίζηεηα; 
Θεξκέο θειίδεο. 
3ε ψξα: 
Γπλάκεηο ζηελ 
επηθάλεηα ηεο 
γεο (εμσγελείο ) 
 

Β4.4. Μνξθέο 
ηνπ αλάγιπθνπ 

  1 
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ηεο Γεο 
 

Β.5.1. 
ΒΗΟΦΑΗΡΑ Ζ 
γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή ησλ 
νξγαληζκψλ 

  Να δηαηεζνχλ 3 
ψξεο γηα λα 
γίλεη απφ ην 
ηεηξάδην 
εξγαζηψλ ε 
δξαζηεξηφηεηα 
Β5.1. 
(Απνδίδνληαο 
κε θφκηθο ηα 
νηθνζπζηήκαηα)
. 
1ε ψξα: 
Δπεμεξγαζία 
ηνπ θεηκέλνπ 
ηνπ βηβιίνπ 
2ε ψξα: 
Δπεμεξγαζία 
ζηελ ηάμε απφ 
ην ηεηξάδην 
εξγαζηψλ ησλ 
θεηκέλσλ κε 
ηίηιν: 
«Δξσηήζεηο 
πνπ δεηνχλ 
απάληεζε». 
 
3ε ψξα: 
Παξνπζίαζε 
εξγαζηψλ ησλ 
καζεηψλ πνπ 
έρνπλ 
απαληήζεη ζηα 
θείκελα κε 
ηίηιν: «Γηθηά 
ζνπ εξγαζία». 
 

 
 
 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ 
Αλζξσπνγελ
έο 
πεξηβάιινλ 

Γ1.1. Ο 
πιεζπζκφο ηεο 
Γεο 
 

  2 

Γ1.2. Ζ 
θαηαλνκή ησλ 
αλζξψπσλ ζηε 
Γε 
 

  1 

Γ1.3. Παηρλίδηα 
κε ηηο ειηθηαθέο 
ππξακίδεο… 
 

  1 

Γ1.4. Οη 
κεγάιεο πφιεηο 
ηνπ πιαλήηε 
 

  1 

Γ.1.5. Πνπ είλαη 
ρηηζκέλεο νη 

  Να δηαηεζνχλ 
ηξεηο (3) 
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κεγάιεο πφιεηο 
ηνπ πιαλήηε 

δηδαθηηθέο ψξεο 
1ε ψξα: ζει. 
104 (δεο ην 
κνληέιν κηαο 
πφιεο) 
2ε ψξα: 
ζει.102-103 
(ζέζεηο 
πφιεσλ) 
3ε ψξα: 
Πξνβιήκαηα 
ζηηο κεγάιεο 
πφιεηο. 
 

Γ1.6. ηφζν 
δηαθνξεηηθνί, 
ηφζν ίδηνη 

  1 

Γ2.1. Φπζηθνί 
πφξνη 

  2 

Γ2.2. 
Αλζξψπηλνη 
πφξνη 

  1 

Γ2.3. 
Πξνβιήκαηα 
πνπ δεηνχλ 
απαληήζεηο 

  2 

 
 
 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ 
«Ήπεηξνη …   
ηηγκηφηππα» 

Γ.1. Αθξηθή-
Φπζηθφ 
Πεξηβάιινλ … 
θαη άλζξσπνη 

 * *βι. 
παξαηήξεζε ζην 
ηέινο ηνπ πίλαθα 

2 

Γ.2. Αζία-
Φπζηθφ 
Πεξηβάιινλ … 
θαη άλζξσπνη 

  2 

Γ.3. Βφξεηα θαη 
Κεληξηθή 
Ακεξηθή-
Φπζηθφ 
Πεξηβάιινλ … 
θαη άλζξσπνη 

  2 

Γ.4. Νφηηα 
Ακεξηθή-
Φπζηθφ 
Πεξηβάιινλ … 
θαη άλζξσπνη 

  2 

Γ.5. Χθεαλία-
Φπζηθφ 
Πεξηβάιινλ … 
θαη άλζξσπνη 
 

  2 

Γ.6. 
Αληαξθηηθή 
 

  1 

Γ.7. Δπξψπε 
 

  1 

ΤΝΟΛΟ 45 ώξεο 
 



 20 

 
**Παξαηήξεζε:  
Ζ Δλφηεηα Γ‟: «Ήπεηξνη…ηηγκηφηππα» πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί ζε κνξθή project. Οη καζεηέο θάζε 
ηάμεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ κία ζε θάζε ήπεηξν.  
Δλδεηθηηθφ ζελάξην θπζηθνχ πεξηβάιινληνο: κε ηε καηηά ελφο εμεξεπλεηή κηα νκάδα καζεηψλ 
εξεπλά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ν. Ακεξηθήο μεθηλψληαο απφ ηηο Άλδεηο ζπλερίδνληαο ζηνλ 
Ακαδφλην θαη θηάλνληαο κέρξη ηε Γε ηνπ Ππξφο. 
Δλδεηθηηθφ ζελάξην αλζξσπνγεσγξαθίαο: κε ηελ νπηηθή γσλία ελφο πξαθηνξείνπ ηαμηδηψλ κηα 
νκάδα καζεηψλ ζα πξέπεη λα θηηάμεη απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο κέρξη ην θφζηνο θαη ην 
πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζε πφιεηο ηεο Ν. Ακεξηθήο. 
Αλάινγα ζελάξηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη γηα ηηο ππφινηπεο επείξνπο (βαζηθά γηα ηελ Αθξηθή, 
Αζία, Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή, Νφηηα Ακεξηθή θαη Χθεαλία κηαο θαη ε Αληαξθηηθή δελ 
ελδείθλπηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο ζελάξηα θαη ε Δπξψπε ζα δηδαρζεί αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ηάμε). 
Ζ ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ θαη ε εθπφλεζε ησλ projects ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 
γίλνπλ πνιχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηδαζθαιίαο ηεο Δλφηεηαο Γ‟, έηζη ψζηε φηαλ θζάζνπλ ζ‟ απηή νη 
καζεηέο λα είλαη έηνηκνη λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 

 
Μ Α Θ Ζ Μ Α Σ Η Κ Α  

 
Β΄ Σάμε Γπκλαζίνπ  

Η. Γηδαθηέα ύιε 
 
 Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ» ησλ Ησάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, 

Νηθεθφξνπ Μαξθάθε, πχξνπ Φεξεληίλνπ 
 

ΜΔΡΟ Α΄  
Κεθ. 7ν: Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί (Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε) 
7.8  Γπλάκεηο ξεηψλ αξηζκψλ κε εθζέηε θπζηθφ 
7.9  Γπλάκεηο ξεηψλ αξηζκψλ κε εθζέηε αθέξαην 
7.10  Σππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ θαη κηθξψλ αξηζκψλ 
 

 Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Β΄ Γπκλαζίνπ» ησλ Παλαγηψηε Βιάκνπ, Παλαγηψηε Γξνχηζα, 
Γεσξγίνπ Πξέζβε, Κσλζηαληίλνπ Ρεθνχκε,  

ΜΔΡΟ Α΄  
Κεθ. 1ν: ΔΞΗΩΔΗ - ΑΝΗΩΔΗ 
1.1  Ζ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο –  Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 
1.2  Δμηζψζεηο α΄ βαζκνχ 
1.4  Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ  
1.5  Αληζψζεηο α΄ βαζκνχ  
 
Κεθ. 2ν: ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ 
2.1  Σεηξαγσληθή ξίδα ζεηηθνχ αξηζκνχ  
2.2  Άξξεηνη αξηζκνί – Πξαγκαηηθνί αξηζκνί  
2.3  Πξνβιήκαηα  
 
 
Κεθ. 3ν: ΤΝΑΡΣΖΔΗ  
3.1  Ζ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 
3.2  Καξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο –  Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο  
3.3  Ζ ζπλάξηεζε y α x    

3.4 Ζ ζπλάξηεζε y α x β    ( ρσξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: «Ζ εμίζσζε ηεο κνξθήο 

«α x β y γ    » θαη «εκεία ηνκήο ηεο επζείαο α x β y γ     κε ηνπο άμνλεο»). 

3.5  Ζ ζπλάξηεζε 
α

y
x

   –  Ζ ππεξβνιή  
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Κεθ. 4ν: ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 
4.1  Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο: Πιεζπζκφο – Γείγκα  
4.2  Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο 
4.3  Καηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 
4.5  Μέζε ηηκή – Γηάκεζνο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Μέζε ηηκή νκαδνπνηεκέλεο 

θαηαλνκήο») 

ΜΔΡΟ Β΄  

Κεθ. 1ν: ΔΜΒΑΓΑ ΔΠΗΠΔΓΩΝ ΥΖΜΑΣΩΝ – ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟ ΘΔΩΡΖΜΑ 
1.1  Δκβαδφλ επίπεδεο επηθάλεηαο  
1.2  Μνλάδεο κέηξεζεο επηθαλεηψλ 
1.3  Δκβαδά επίπεδσλ ζρεκάησλ  
1.4  Ππζαγφξεην ζεψξεκα  
 
Κεθ. 2ν: ΣΡΗΓΩΝΟΜΔΣΡΗΑ – ΓΗΑΝΤΜΑΣΑ 
2.1  Δθαπηνκέλε νμείαο γσλίαο  
2.2  Ζκίηνλν θαη ζπλεκίηνλν νμείαο γσλίαο  

2.4  Οη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ησλ γσληψλ 30 , 45 θαη 60  

 
Κεθ. 3ν: ΜΔΣΡΖΖ ΚΤΚΛΟΤ 
3.1  Δγγεγξακκέλεο γσλίεο  
3.2  Καλνληθά πνιχγσλα  
3.3  Μήθνο θχθινπ  
3.5  Δκβαδφλ θπθιηθνχ δίζθνπ 
 
Κεθ. 4ν: ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΑ ΣΔΡΔΑ – ΜΔΣΡΖΖ ΣΔΡΔΩΝ 
4.1 Δπζείεο θαη επίπεδα ζην ρψξν  
4.2 ηνηρεία θαη εκβαδφλ πξίζκαηνο θαη θπιίλδξνπ 
4.3  γθνο πξίζκαηνο θαη θπιίλδξνπ 
4.4  Ζ ππξακίδα θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
4.6  Ζ ζθαίξα θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
 
 

ΗΗ. Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο 
 
ΜΔΡΟ Α΄  
Κεθάιαην 7ν Α΄ ΜΔΡΟΤ Μαζεκαηηθώλ Α΄ Γπκλαζίνπ (Να δηαηεζνύλ 9 ώξεο) 
Δπαλάιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ (αξλεηηθνί αξηζκνί, απφιπηε ηηκή, αληίζεηνο αξηζκνχ) θαη δηαδηθαζηψλ 
(πξάμεηο) απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (3 ψξεο) 
§7.8 (Να δηαηεζνχλ 3 ψξεο) 
§7.9 (Να δηαηεζνχλ 2 ψξεο) 
§7.10 (Να δηαηεζεί 1 ψξα) 
Δδψ ζα δηδαρζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γπκλάζην θαη ε ηππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ αξηζκψλ. 
 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 12 ώξεο)  
§1.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ηφζν ζε αζθήζεηο αιγεβξηθήο έθθξαζεο πνζνηήησλ πνπ είλαη ιεθηηθά 
δηαηππσκέλεο θαη αληηζηξφθσο, φζν θαη ζηηο αλαγσγέο νκνίσλ φξσλ – απινπνηήζεηο αιγεβξηθψλ 
παξαζηάζεσλ κε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο. 
§1.2 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
ηηο εμηζψζεηο ν ρσξηζκφο γλσζηψλ απφ άγλσζηνπο λα κελ γίλεηαη απφ ηελ αξρή κε ηνλ πξαθηηθφ 
θαλφλα «αιιάδσ κέινο – αιιάδσ πξφζεκν», πνπ κνηάδεη καγηθφο ζην καζεηή θαη ηνλ νδεγεί ζε 
κεραληζηηθνχο θαη άλεπ λνήκαηνο ρεηξηζκνχο, αιιά κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ. Ζ ηδηφηεηα 
απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ην κνληέιν ηεο δπγαξηάο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθψλ αξηζκψλ. 
Δμάιινπ, νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο, δίλνπλ έκθαζε ζην λφεκα ησλ 
αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ, παξάιιεια 
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κε ηελ αλάπηπμε αιγνξηζκηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ εμηζψζεσλ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη 
απφ πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη δπζθνιφηεξν λα ιπζνχλ κε πξαθηηθή αξηζκεηηθή θαη λα επηιχνληαη 
εμηζψζεηο πνπ είλαη κνληέια ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, δελ έρεη λφεκα ε δηδαζθαιία 
πνιχπινθσλ εμηζψζεσλ πνπ απαηηνχλ κεγάιε επρέξεηα ζηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ, φπσο νη 
αζθήζεηο 6, 7 θαη 9 (εμίζσζε κε παξάκεηξν). 
§1.4 (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) 
§1.5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Ηζρχνπλ αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο κε εθείλεο πνπ έγηλαλ ζηηο εμηζψζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε 
απηή ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην φηη ε ιχζε αλίζσζεο, ζπλήζσο, δελ είλαη κηα ηηκή αιιά έλα 
ζχλνιν απφ ηηκέο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα κε ζπδεηεζεί ε άζθεζε 7 (αλίζσζε κε παξάκεηξν) θαη 
λα γίλεη επηινγή (απφ ηνλ δηδάζθνληα) ησλ αζθήζεσλ κε αληζψζεηο θαη ζπλαιήζεπζε αληζψζεσλ. 
 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο)  
Σν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο θαη ππάξρνπλ πνιιέο πηπρέο πνπ είλαη 
πεγή δπζθνιηψλ (δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε αξξήησλ, έλλνηα πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, θ.ν.θ.). 
§2.1 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Ζ παξάγξαθνο απηή ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο §1.4 (Ππζαγφξεην 
ζεψξεκα) ηεο Γεσκεηξίαο. 
§2.2 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηελ ηάμε ζέκαηα ζρεηηθά κε βαζηθέο ηδηφηεηεο ζπλέρεηαο ησλ 
πξαγκαηηθψλ θαη ηεο επζείαο, κε απιά εξσηήκαηα φπσο: Πνηνο είλαη ν κηθξφηεξνο ζεηηθφο 
πξαγκαηηθφο; Πνηνο είλαη ν “επφκελνο” πξαγκαηηθφο ηνπ 1; Μπνξνχκε πάληα λα βξίζθνπκε έλαλ 
ξεηφ/άξξεην αλάκεζα ζε δχν άιινπο;  
§2.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 13 ώξεο)  
Παξά ην φηη νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ηα αλάινγα θαη ηα αληηζηξφθσο αλάινγα πνζά, ε έλλνηα ηεο 
ζπλάξηεζεο, θαη νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο (ιεθηηθή δηαηχπσζε, γξαθηθή παξάζηαζε, 
αιγεβξηθφο ηχπνο, πίλαθαο ηηκψλ) δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο 
δηαπξαγκάηεπζεο. 
§3.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Ζ ρξήζε γξάκκαηνο σο κεηαβιεηήο θαη φρη κφλν σο άγλσζηνπ ζε κηα εμίζσζε είλαη θάηη πνπ δελ 
έρεη γίλεη επαξθψο αληηθείκελν ζπδήηεζεο κέρξη ηψξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ρξήζηκε ηφζν ε 
δεκηνπξγία αιγεβξηθψλ ηχπσλ ζπλαξηήζεσλ απφ ιεθηηθέο δηαηππψζεηο πνζνηήησλ, φζν θαη ε 
ζπκπιήξσζε ηηκψλ ζε πίλαθα (κε αληηθαηάζηαζε αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζηνλ ηχπν). 
§3.2 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Να δνζνχλ αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη νη καζεηέο λα 
"δηαβάζνπλ" γηα λα βξνπλ πνηεο ηηκέο ηνπ y  αληηζηνηρνχλ ζε δεδνκέλεο ηηκέο ηνπ x  θαη 

αληηζηξφθσο. Σέηνηεο είλαη ε εξψηεζε 5, ε θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ελφο ηφπνπ (§4.5 ηνπ ζρνιηθνχ 
βηβιίνπ ηεο Α΄ Λπθείνπ) θαη άιιεο πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην δηαδίθηπν. 
Να κε δηδαρζνχλ νη εθαξκνγέο 2 (ζπκκεηξηθφ ζεκείνπ) θαη 3 (ηχπνο απφζηαζεο ζεκείσλ), νη 
εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 3, 4 θαη νη αζθήζεηο 3, 5 θαη 6. ηηο αζθήζεηο 4 θαη 7 κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα θαη φρη ν ηχπνο απφζηαζεο ζεκείσλ. Αληίζεηα, λα δνζεί 
έκθαζε ζηελ εθαξκνγή 4 θαη ζηηο αζθήζεηο 8, 9 θαη 10. 
§3.3 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Σν ζρφιην 1 ηεο §2.1 ηνπ Β΄ Μέξνπο (ζει. 137) λα αλαθεξζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο παξαγξάθνπ 
απηήο. 
§3.4 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 

Να κε δηδαρζνχλ νη ππνπαξάγξαθνη «ε εμίζσζε x y    » θαη «ζεκεία ηνκήο ηεο επζείαο 

x y     κε ηνπο άμνλεο» θαη νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη αζθήζεηο. Να δνζεί 

έκθαζε ζε πξνβιήκαηα πνπ κνληεινπνηνχληαη κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο θαη ζε εξσηήκαηα πνπ 
νδεγνχλ ζε εμίζσζε θαη αλίζσζε θαη κπνξνχλ λα ιπζνχλ κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ζπλάξηεζεο 
(δειαδή είηε κε πίλαθα ηηκψλ, είηε κε γξαθηθή ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο, είηε κε ηνπο ηχπνπο πνπ 
νδεγνχλ ζε εμίζσζε ή αλίζσζε). Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη νη αζθήζεηο 8, 9 ζει. 71, νη 5, 9, 10 ζει. 
78, θαη νη 4, 5 ζει 82 (ππεξβνιή), αθνχ ζπκπιεξσζνχλ κε θαηάιιεια εξσηήκαηα απφ ηνλ 
δηδάζθνληα. 
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§3.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 
Κεθάιαην 4ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο)  
Οη καζεηέο έρνπλ, ήδε, επεμεξγαζηεί ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν δεδνκέλα (ηαμηλφκεζε, αλαπαξάζηαζε 
δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ). Σν λέν ζην θεθάιαην απηφ είλαη νη έλλνηεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο δηακέζνπ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. ην 
θεθάιαην απηφ ζα κπνξνχζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ εξκελεία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ 
ελδηαθέξνπλ ηνπο ίδηνπο.  
§4.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§4.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§4.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§4.5 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Να κε δηδαρζεί ε ππνπαξάγξαθνο «κέζε ηηκή νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο» θαη νη αζθήζεηο 6, 7 
θαη 8. 
 

ΜΔΡΟ Β΄  
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 14 ώξεο)  
§1.1 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ πνπ αθνινπζνχλ ζηηο 
επφκελεο παξαγξάθνπο. 
Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο πξηλ πεξάζνπλ αξγφηεξα 
ζηνπο ηχπνπο ππνινγηζκνχ ησλ εκβαδψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαζψο θαη ζηηο κεηαηξνπέο 
κνλάδσλ είλαη ηα εμήο: 
 Ζ ζχγθξηζε επηθαλεηψλ (πνιπγσληθψλ θαη κε) κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 

(επηθάιπςε, δηαίξεζε, ζχλζεζε θ.ι.π.) 
 Ζ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο επηθάλεηαο. 
 Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην γεσκεηξηθφ κέγεζνο (επηθάλεηα) θαη ζηε κέηξεζή ηνπ 

(εκβαδφλ). 
 Ζ έλλνηα ηεο κνλάδαο κέηξεζεο (άηππε ή ηππνπνηεκέλε), ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κνλάδαο, ε ρξήζε ηεο γηα ηελ επηθάιπςε κηαο επηθάλεηαο θαη ε ζχκβαζε ηεο ρξήζεο ηεο 
ηεηξαγσληθήο κνλάδαο. 

 Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κέηξεζε ηεο επηθάλεηαο (εκβαδφλ) απφ ηηο κεηξήζεηο άιισλ 
κεγεζψλ (π.ρ. ηκήκαηα θαη ηα  κήθε ηνπο  ή ε πεξίκεηξνο θαη ην κήθνο ηεο)  

 Ζ πξνζεγγηζηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο. 
 Ο ηξφπνο κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνχ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε πνιιαπιάζηα ή ππνπνιιαπιάζηα 
κηαο αξρηθήο κνλάδαο. 

Γηα παξάδεηγκα: Ζ ζχγθξηζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ δηπιαλψλ 
ζρεκάησλ, ε εχξεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζχγθξηζεο, ε 
πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ (π.ρ. πφζν 
κεγαιχηεξε είλαη ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε) θηι., 
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θάπνησλ ελλνηψλ. 
κνηα, δξαζηεξηφηεηεο ή αζθήζεηο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ 
λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ 
ησλ ζρεκάησλ ζε άιια ηζνδχλακα, ζπκβάιινπλ θαη απηέο 
θαηά έλα κέξνο ζηνπο πξνεγνχκελνπο ζηφρνπο, γη‟ απηφ 
πξνηείλεηαη ε έληαμε ηεο άζθεζεο 11 (εξσηήκαηα 1 έσο 6) ηεο ζειίδαο 125 ηεο §1.3 ζ‟ απηή ηελ 
ελφηεηα (ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ). Ζ άζθεζε 3 ηεο ζειίδαο 
115 λα εκπινπηηζζεί κε εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ην εκβαδφ ησλ ζρεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 
κε κνλάδα πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα δνζεί ε άζθεζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ ζειίδα 115 θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηα δηαζθέδαζε» θαη λα ηεζνχλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφ. 
§1.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
Οη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην Γεκνηηθφ ηηο δεθαδηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ επηθαλεηψλ θαη ην λέν 
ζηνηρείν είλαη ν δηεζλήο ζπκβνιηζκφο ηνπο. Ζ αηζζεηνπνίεζε ηεο ηππηθήο κνλάδαο, ησλ 
ππνδηαηξέζεσλ θαη ησλ πνιιαπιάζησλ απηήο, νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαζψο επίζεο ε επηινγή ηεο 
θαηάιιειεο κνλάδαο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε (άζθεζε 6 ζει 118), 
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ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, απ‟ φηη κφλνλ ε ζπλερήο εμάζθεζε κε αζθήζεηο 
κεηαηξνπήο απφ ηελ κία κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε. 
§1.3 (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο)  
Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο δελ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο. 
Υξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ αλαπηχζζνληαη κέζα 
απφ κεηαζρεκαηηζκνχο ην εκβαδφλ ησλ άιισλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 
εκβαδνχ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ γίλεηαη κέζα απφ ηε κέηξεζε ησλ ηεηξαγσληθψλ 
κνλάδσλ πνπ ην επηθαιχπηνπλ φπνπ ην πιήζνο ηνπο εθθξάδεηαη απφ ην γηλφκελν ησλ δηαζηάζεσλ 
ηνπ νξζνγσλίνπ.  
Θα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ επίζεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο3, φπσο φηη: 
 ρήκαηα κε κεγαιχηεξε πεξίκεηξν έρνπλ κεγαιχηεξν εκβαδφ  
 Ο δηπιαζηαζκφο, ηξηπιαζηαζκφο θηι. ησλ δηαζηάζεσλ δηπιαζηάδεη, ηξηπιαζηάδεη θηι. ην 

εκβαδφλ. 
 Βάζε (ή βάζεηο) ζηα ζρήκαηα, είλαη κφλνλ ε πιεπξά (ή νη πιεπξέο) πνπ έρεη (ή έρνπλ) 

νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ. 
 Όςνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ή ηνπ ηξαπεδίνπ είλαη κφλνλ απηφ πνπ άγεηαη απφ κία θνξπθή 

ηνπ ή απηφ πνπ έρεη θαηαθφξπθν πξνζαλαηνιηζκφ.4 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ 
είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδέεηαη κε ην γεσκεηξηθφ ρεηξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ εκβαδνχ (π.ρ.  κέζα απφ 
ηε δηακέξηζε θαη ζχλζεζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ). Γεληθφηεξα ε γεσκεηξηθή ζπιινγηζηηθή θαη ε 
παξάιιειε κεηάθξαζε ζε αιγεβξηθέο ζρέζεηο κπνξεί λα δψζεη λφεκα ζηηο αιγεβξηθέο έλλνηεο θαη 
δηαδηθαζίεο. 
Καηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο κε ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο ή applets πνπ ππάξρνπλ ζην 
δηαδίθηπν, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.  
Ζ εθαξκνγή 6 θαη ε άζθεζε 9 ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ ζηελ §1.4 ηεο Άιγεβξαο (επίιπζε 
πξνβιεκάησλ κε ηελ ρξήζε εμηζψζεσλ). 
Οη αζθήζεηο 11 (ζρήκα 10) θαη 15 ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε 
ηεο επφκελεο ελφηεηαο (Ππζαγφξεην Θεψξεκα). 
§1.4  (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο)  
Να γίλεη θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ψζηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο 
λα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία ηεο §2.1 ηεο Άιγεβξαο (ηεηξαγσληθή ξίδα ζεηηθνχ αξηζκνχ). Να δνζεί 
έκθαζε θαη ζηελ ζρέζε εκβαδψλ θαη φρη κφλν πιεπξψλ πνπ εθθξάδεη ην ζεψξεκα (αζθήζεηο 1, 4, 
5). 
 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 5 ώξεο)  
§2.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Σν ζρφιην 1 (ζει. 137) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θιίζε κηαο επζείαο, λα αλαθεξζεί ηφηε πνπ ζα γίλεηαη 
ε δηδαζθαιία ηεο §3.3 ηεο Άιγεβξαο.  
ηελ εθαξκνγή 2, λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηελ θαηαζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε 
κήθε πιεπξψλ αξθεί ν ιφγνο λα είλαη 1/5, θαη φρη κφλν ηα κήθε 1 θαη 5. 
§2.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  

Να κελ δηδαρζεί ε παξαηήξεζε β, ζει. 143 (





 ) θαη ε άζθεζε θαηαλφεζεο 4, γηαηί είλαη 

εθηφο ησλ ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επηπιένλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ ηεο ίδηαο γσλίαο αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθά ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ.  
Ζ άζθεζε 3γ ηεο ζειίδαο 146 λα παξαιεηθζεί, δηφηη ρξεζηκνπνηεί κηαλ άγλσζηε γηα ηνπο καζεηέο 
ηδηφηεηα (πξφζζεζε θαηά κέιε αληζνηήησλ). 
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηή ηζέπεο (επηζηεκνληθνχ ή απινχ), θαηά ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ 
ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελλνηψλ. 

                                                 
3
 Η άξζε ησλ δπζθνιηώλ ησλ καζεηώλ  είλαη κηα αξγή θαη δύζθνιε δηαδηθαζία. Μπνξεί λα πξνθιεζεί κέζα από ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα θαηάιιειν δηδαθηηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ηνπο νδεγεί ζηηο απαξαίηεηεο γλσζηηθέο 
ζπγθξνύζεηο θαη όρη κόλνλ κέζα από ηελ παξάζεζε ηεο νξζήο άπνςεο – γλώζεο.  
4
 Ο πξνζαλαηνιηζκόο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα ζρήκαηα ζηα βηβιία, αιιά θαη νη παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ από ην 

πεξηβάιινλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζπκβάινπλ ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο. Η έθζεζή ηνπο ζε ζρήκαηα κε αζπλήζηζην 
πξνζαλαηνιηζκό ή ζρήκαηα «καθξόζηελα» (π.ρ. ηξίγσλα κε ζεκαληηθά κηθξόηεξε ηελ κία πιεπξά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο) 
θιπ. κπνξεί λα ζπκβάιιεη, θαηά έλα κέξνο, ζηελ θαηεύζπλζε αληηκεηώπηζεο απηώλ ησλ δπζθνιηώλ. 

 



 25 

ηελ εθαξκνγή 2, λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηελ θαηαζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε 

κήθε πιεπξψλ αξθεί ν ιφγνο λα είλαη 
3

5
 θαη φρη κφλν ηα κήθε 3 θαη 5 . 

§2.4 (Να δηαηεζεί 1 ώξα)  
Να κελ δηδαρζνχλ νη εθαξκνγέο 1 θαη 3 ηεο  ζειίδαο 153 θαη νη αζθήζεηο 3 θαη 4 ηεο ζειίδαο 154 (ν 
ζηφρνο ηεο παξαγξάθνπ δελ είλαη ν ινγηζκφο κε ηξηγσλνκεηξηθνχο αξηζκνχο, αιιά ε ζχλδεζε 
πιεπξψλ θαη γσληψλ ηξηγψλνπ). 
Να δεηρζεί φηη ε εθαξκνγή 2 κπνξεί λα ιπζεί ελαιιαθηηθά κε ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα. Να δνζεί 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο αζθήζεηο 5, 12 θαη 7, δηφηη θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη νη 5 θαη 12 
δείρλνπλ ηελ ρξήζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 10 ώξεο)  
§3.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Λφγσ ηεο εμαίξεζεο απφ ηελ δηδαθηέα χιε ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο §1.12 (επίθεληξε γσλία, ζρέζε 
επίθεληξεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηφμνπ, κέηξεζε ηφμνπ) λα δνζεί ν νξηζκφο ηεο επίθεληξεο 
γσλίαο, ηνπ αληίζηνηρνπ ηφμνπ απηήο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  
Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο αζθήζεηο θαηαλφεζεο θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 3, 5, 6 θαη 7. 
§3.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να αλαθεξζεί ην ζεψξεκα φηη ζηνλ ίδην θχθιν ζε ίζα ηφμα αληηζηνηρνχλ ίζεο ρνξδέο θαη 
αληηζηξφθσο, δηφηη απηφ δελ απνηειεί πξνεγνχκελε γλψζε θαη είλαη απαξαίηεηε γηα νξηζκέλεο 
αηηηνινγήζεηο. 
Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη επηινγή αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 1α), β), γ), 2α), β), γ), 3α), β), 
γ), ε) θαη ζηελ άζθεζε 1, ιφγσ ηνπ επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο. 
§3.3 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 

Να δνζεί έκθαζε ζηελ αλαινγία ησλ κεγεζψλ L  θαη δ  ή L  θαη ρ  θαη λα γίλεη ζχλδεζε κε ηηο 

γλψζεηο πνπ έρνπλ απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο §3.3 ηεο Άιγεβξαο (ε ζπλάξηεζε y x ), κέζα απφ 

ηνπο πίλαθεο ηηκψλ θαη ηελ γξαθηθή παξάζηαζε. Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο 
εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 1, 2 θαη 3 θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 3, 4, 5 θαη 7. 
Λφγσ ηεο αθαίξεζεο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο §3.4 (κήθνο ηφμνπ), λα αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 
απηή ε έλλνηα ηνπ κήθνπο ηφμνπ. πγθεθξηκέλα, λα δνζεί έκθαζε ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην κέηξν 
ηνπ ηφμνπ θαη ζην κήθνο ηνπ ηφμνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ λα δνζνχλ γηα ιχζε ζηελ ηάμε ε άζθεζε 7 
ηεο ζειίδαο 192 θαη ε εθαξκνγή 3 ηεο ζει. 191. Σν κήθνο ηφμνπ δελ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 
ηχπν ηεο §3.4, αιιά κε βάζε ηελ αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα:  

«Σν ηφμν 90 , πνπ αλήθεη ζε θχθιν αθηίλαο 10 cm  , ζα έρεη κήθνο ίζν κε ην 
1

4
 ηνπ κήθνπο ηνπ 

θχθινπ, γηαηί 
90 1

360 4
 . Σν κήθνο ηνπ θχθινπ είλαη 20  cm , άξα ην ηφμν ζα έρεη κήθνο 5  cm ».  

§3.5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Να δνζεί έκθαζε ζην φηη ην εκβαδφλ ηνπ θπθιηθνχ δίζθνπ θαη ε αθηίλα ηνπ δελ είλαη αλάινγα 
κεγέζε (αζθήζεηο θαηαλφεζεο 3, 4, 5). Λφγσ ηεο αθαίξεζεο απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο §3.6 
(Δκβαδφλ θπθιηθνχ ηνκέα) λα αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν απηή ε έλλνηα ηνπ θπθιηθνχ ηνκέα θαη 
ηνπ εκβαδνχ ηνπ. Σν εκβαδφλ ηνπ θπθιηθνχ ηνκέα δελ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο §3.6, 
αιιά κε βάζε ηελ αλαινγηθή ζπιινγηζηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

«Ο θπθιηθφο ηνκέαο γσλίαο 45  πνπ αλήθεη ζε θχθιν αθηίλαο 7 cm  , ζα έρεη εκβαδφλ ίζν κε ην 

1

8
 ηνπ εκβαδνχ ηνπ θπθιηθνχ δίζθνπ, γηαηί 

45 1

360 8

o

o
 . Σν εκβαδφλ ηνπ θπθιηθνχ δίζθνπ είλαη 

249π cm , άξα ν θπθιηθφο ηνκέαο ζα έρεη εκβαδφλ 
249

8

π
cm ». 

Μπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη αζθήζεηο θαηαλφεζεο 4 θαη 5 θαη νη αζθήζεηο 1, 3, 4 θαη 6 ησλ ζει. 
197 – 198. 
 
Κεθάιαην 4ν (Να δηαηεζνύλ 11 ώξεο)  
Ζ αληίιεςε θαη ε γλψζε ηνπ ρψξνπ παίδνπλ θξίζηκν ξφιν αθφκα θαη ζηηο πην ζπλεζηζκέλεο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαλφεζε θαη ε γλψζε ησλ ελλνηψλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αθνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, αιιά θαη ηηο 
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εθαξκνγέο ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ ρψξνπ ζε άιιεο επηζηήκεο (φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην 
εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ θεθαιαίνπ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή). 
Παξφιν πνπ νη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην Γεκνηηθφ ηελ έλλνηα ηνπ θχβνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ 
παξαιιειεπηπέδνπ, ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ ησλ επηθαλεηψλ 
ηνπο θαη ηνπ φγθνπ  ηνπο, εληνχηνηο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 
Οη δπζθνιίεο πξνέξρνληαη απφ ην γεγνλφο φηη απαηηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ηθαλφηεηεο 
θαηαλφεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο αθεξεκέλεο γεσκεηξηθέο έλλνηεο ηεο ζηεξενκεηξίαο. 
Αλ θαη ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο, ε αλαπαξάζηαζή 
ηνπο απφ δηζδηάζηαηα ζρήκαηα είλαη πεγή δπζθνιίαο. Ζ ρξήζε δηάθνξσλ κέζσλ, φπσο 
ηξηζδηάζηαηα κνληέια, ε ζχλδεζε ησλ δηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε αληηθείκελα απφ ηελ 
θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία, ε ζρεδίαζε ζην ραξηί ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ε εμεξεχλεζε ησλ 
αλαπηπγκάησλ ησλ επηθαλεηψλ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ν ζρεδηαζκφο ζε ραξηφλη ηνπ 
αλαπηχγκαηνο ησλ επηθαλεηψλ θάπνησλ ζηεξεψλ θαη θαηφπηλ ε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζηεξεψλ, 
φπσο επίζεο πξνγξάκκαηα ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθή ησλ 
ζρεδηαζκέλσλ ζηεξεψλ θαη παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζέαζήο ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 
γσλίεο θηι. κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ. 
§4.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
§4.2 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ ηνπ πξίζκαηνο θαη ηνπ 
θπιίλδξνπ πξνηείλεηαη λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. κειέηε ηνπ 
αλαπηχγκαηνο ηεο επηθάλεηαο ελφο πξίζκαηνο ή ελφο θπιίλδξνπ ή αληίζηξνθα, ε ζρεδίαζε ζε 
ραξηφλη ηνπ αλαπηχγκαηνο ηεο επηθάλεηαο ελφο νξζνχ ηξηγσληθνχ πξίζκαηνο θαη ελφο θπιίλδξνπ κε 
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηεξενχ. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα 
πξνβιήκαηα (αζθήζεηο 4, 6, 9).   
§4.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
ην Γεκνηηθφ νη καζεηέο έρνπλ δηδαρηεί ηηο έλλνηεο ηνπ φγθνπ θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηνχ, 
εθηφο απφ ηνλ δηεζλή ζπκβνιηζκφ ηνπο.  
Οη καζεηέο ζπρλά πηζηεχνπλ φηη ν δηπιαζηαζκφο, ηξηπιαζηαζκφο θηι. φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ελφο 
ζηεξενχ νδεγεί ζηνλ δηπιαζηαζκφ, ηξηπιαζηαζκφ θηι. ηνπ φγθνπ.  
Να δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο ν ζρεδηαζκφο ζρεκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζηεξεά ησλ 
αζθήζεσλ πνπ δίλνληαη γηα ιχζε.  
§4.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
§4.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
 

 
 

Φ Τ  Η Κ Ζ   
 

ΦΤΗΚΖ Β΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

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. Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο ζει. 11-14  
Να κε δηδαρζεί. Σελ επηζηεκνληθή κέζνδν νη καζεηέο ζα ηελ πξνζεγγίζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. 
 
1.3. Σα θπζηθά κεγέζε θαη νη κνλάδεο ηνπο ζει. 14-17  
Να κε δηδαρζεί απφ ην βηβιίν αιιά λα γίλεη εξγαζηεξηαθή  δηδαζθαιία. Οη καζεηέο ζα 
πξνζεγγίζνπλ ηα θπζηθά κεγέζε κέζσ ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 1 θαη 2. Να 
γίλεηαη ππφκλεζε κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο 1.3 φπνπ θαη φηαλ απηφ πξναπαηηείηαη γηα 
ηε δηδαζθαιία ησλ επνκέλσλ ελνηήησλ. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 18-20  
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ αθαηξέζεθε.  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα   
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 1 θαη 2.  

 
Κεθάιαην 2. Κηλήζεηο 

Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 5 – 7  

 
ΤΛΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ζει. 23 
Να κε δηδαρζεί. Να ελζσκαησζνχλ παξαδείγκαηα γηα ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο θαηά ηε δηδαζθαιία 
ησλ επφκελσλ ππνελνηήησλ. 
 
2.1. Πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ζει. 24-28 
Να κε δηδαρζεί. Να γίλνπλ κφλν νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζειίδσλ 25 θαη 27   
Να δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο:  

 «Υξνληθφ δηάζηεκα» ζηε ζει. 27,  

 «Σξνρηά» ζηε ζει. 28. 
Παρατηρήσεις 
Σν επίπεδν παξνπζίαζεο ησλ ελλνηψλ είλαη πςειφ γηα ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.  
Δπεηδή πξναπαηηνχληαη κε δηδαγκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο λα κε γίλεη επέθηαζε ζηε δηαλπζκαηηθή 
ζεψξεζε ηεο κεηαηφπηζεο. ηελ Α Λπθείνπ ζα παξνπζηαζζεί ε κεηαηφπηζε αλαιπηηθά. 
Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εηζαρζνχλ θαη ζα νξηζηνχλ νη έλλνηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο. 
 
2.2 Ζ έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο ζει. 29-33 
Να δηδαρζνχλ ε εηζαγσγή θαη νη ππνελφηεηεο: 

 Ζ εηζαγσγή «Ζ έλλνηα ηεο ηαρχηεηαο» νη ππνελφηεηεο, 

 «Μέζε ηαρχηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή» ζει. 29 θαη  

 «ηηγκηαία ηαρχηεηα ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα» ζει.30.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Γηαλπζκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ηαρχηεηαο» ζει. 31-33. Ο 
δηαλπζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηαρχηεηαο ζα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ.    
 
2.3 Κίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζει. 33-36 
Να κε δηδαρζεί. 
Παρατηρήσεις 
Οη καζεηέο δελ είλαη αθφκε εμνηθεησκέλνη κε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  
Ζ επζχγξακκε 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 
Ζ κεηαβαιιφκελε θίλεζε ζα κειεηεζεί ζηελ Α΄ Λπθείνπ   
Οη ηειεπηαίεο ππνελφηεηεο αθαηξνχληαη ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ελνηήησλ 
πνπ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ δελ δηδάζθνληαη.  
 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 38-41 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε  

 ΟΥΗ νη αζθήζεηο 3,4,6,8  
Οη εξσηήζεηο, εθαξκνγέο θαη αζθήζεηο λα παξνπζηαζζνχλ σο ζπκπιήξσκα ή εκπέδσζε ηνπ θάζε 
καζήκαηνο. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Πξαγκαηνπνίεζε ηεο Δξγαζηεξηαθήο Άζθεζεο  4. 
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Κεθάιαην 3. Γπλάκεηο 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 10 – 12  

 
«Κίλεζε θαη αιιειεπίδξαζε: Γπν γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ύιεο» ζει 43 
Να δηδαρζεί.  
 
3.1. Ζ έλλνηα ηεο δύλακεο ζει 43-46. 
Να δηδαρζεί.  
 
3.2. Γύν ζεκαληηθέο δπλάκεηο ζηνλ θόζκν ζει. 47-49. 
Να δηδαρζεί. 
 
3.3. ύλζεζε θαη αλάιπζε δπλάκεωλ  ζει. 49-50. 
Να δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο, παξάγξαθνη:  

 χλζεζε δπλάκεσλ -  ζπληζηακέλε  

 χλζεζε δπλάκεσλ κε ηελ ίδηα δηεχζπλζε, 

 χλζεζε δπλάκεσλ κε δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο,  
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο: 

 Γχλακε πνπ αζθείηαη απφ ηξαρηά επηθάλεηα,  

 Αλάιπζε δχλακεο. 
Παρατηρήσεις 
Οη ππνελφηεηεο απηέο εηζάγνπλ εθαξκνγέο ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο δπλάκεσλ ζε δχν δηαζηάζεηο.  
Οδεγνχλ ζην λα αθηεξσζεί πνιχο ρξφλνο ζε επίιπζε δχζθνισλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθία 
αζθήζεσλ. Ο ρξφλνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ 
θαη λφκσλ ζε κία δηάζηαζε. 
Δθαξκνγέο ζε δχν δηαζηάζεηο ζα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ. 
 
3.4. Γύλακε θαη ηζνξξνπία ζει. 52-53. 
Να δηδαρζεί.  
Να δνζεί έκθαζε ζηελ έλλνηα αδξάλεηαο θαη φρη ζηελ ηζηνξηθή αλαθνξά γηα ην Γαιηιαίν. 
 
3.5. Ηζνξξνπία πιηθνύ ζεκείνπ ζει. 54-55. 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή  (ζει 54). 
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα:  

 Αλάιπζε δπλάκεσλ θαη ηζνξξνπία θαη ην παξάδεηγκα 3.2. 
Ζ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε δχν δηαζηάζεηο ζα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ. 
 
3.6. Γύλακε θαη κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ζει. 55-57. 
Να δηδαρζεί. 
 
3.7. Γύλακε θαη αιιειεπίδξαζε ζει. 57-59. 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Δθαξκνγέο» ζηηο ζει. 58,59.  
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 59-63. 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε  

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

Κεθάιαην 4. Πίεζε 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 9-10 

 
4.1. Πίεζε ζει. 65-68. 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή «Πίεζε θαη δχλακε δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο» (ζει 65) 
Να δηδαρζεί ε ελφηεηα «4.1 Πίεζε». (ζει 65-68) 
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Να κε δηδαρζεί ην παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο 4.4 γηα ηελ δηείζδπζε ηεο πηλέδαο.  
Παρατηρήσεις 
Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αλ θαη ζηνρεχεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο απφ ηελ 
έλλνηα ηεο πίεζεο είλαη δπζλφεην. Ο ίδηνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη πην εχθνια ζηελ παξάγξαθν 4.4.  
 
4.2. Τδξνζηαηηθή πίεζε ζει. 68-71. 
Να δηδαρζεί. 
 
4.3. Αηκνζθαηξηθή πίεζε ζει. 72-74. 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Πσο ππνινγίδνπκε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε;»  
Παρατηρήσεις 
Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνινγηζκφο δελ πξνζζέηεη νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη νδεγεί ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιχο ρξφλνο ζε επίιπζε 
αζθήζεσλ.  
 
4.4. Μεηάδνζε ηωλ πηέζεωλ ζηα ξεπζηά – Αξρή ηνπ Παζθάι ζει. 75-76. 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα ζην ηέινο ζει. 76. 
Παρατηρήσεις 
Αλ ε δξαζηεξηφηεηα εξκελεπζεί κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζην πγξφ απαηηείηαη 
αξθεηά πνιχπινθε επεμεξγαζία. Αλ εξκελεπζεί κέζσ ηεο άλσζεο είλαη έλλνηα πνπ δελ έρεη αθφκε 
δηδαρζεί.  
 
4.5. Άλωζε – Αξρή ηνπ Αξρηκήδε ζει. 77-79. 
Να δηδαρζεί.  
 
4.6. Πιεύζε ζει. 80-81. 
Να κε δηδαρζεί.  
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 82-86. 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε  

 ΟΥΗ νη αζθήζεηο 8,9. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε 9 «Άλσζε – Αξρή ηνπ Αξρηκήδε». 
 

Κεθάιαην 5. Δλέξγεηα 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 7 – 8 

 
«Δλέξγεηα κηα ζεκειηώδεο έλλνηα ηεο Φπζηθήο»  ζει 88-89 
Να δηδαρζεί. 
 
5.1 Έξγν θαη ελέξγεηα ζει. 89-92 
Να δηδαρζεί ε 5.1 «Έξγν θαη ελέξγεηα»  
Να κε δηδαρζεί απφ ηελ 5.1 ε δεχηεξε παξάγξαθνο (ηζηνξία ηεο έλλνηαο ηνπ έξγνπ).  
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο: 

 «Πεξηπηψζεηο έξγνπ» (ζει 90-91) 

 «Β. Γχλακε πιάγηα ζε ζρέζε κε ηελ κεηαηφπηζε.» (ζει 91-92) 
 
Παρατηρήσεις 
Αθαηξνχληαη δηφηη νδεγνχλ ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιχο ρξφλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ 
πνπ δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ.  
Άιισζηε ε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη αλαιπηηθά ζηελ Α΄ Λπθείνπ. ε απηφ ην επίπεδν (Β΄ 
Γπκλαζίνπ) ν ρξφλνο κειέηεο λα αθηεξσζεί ζε εηζαγσγηθέο εθαξκνγέο φπνπ ε δχλακε θαη ε 
κεηαηφπηζε είλαη ζπγγξακηθέο.   
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5.2. Γπλακηθή – Κηλεηηθή ελέξγεηα. Γύν βαζηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ζει. 93-96 
Να δηδαρζεί.  
 
5.3. Ζ κεραληθή ελέξγεηα θαη ε δηαηήξεζή ηεο ζει. 97-99 
Να δηδαρζεί.  
Απφ ηελ ππνελφηεηα «Έξγν θαη κεραληθή ελέξγεηα» λα δηδαρζεί κφλν ην κέξνο ηεο ηειεπηαίαο 
παξαγξάθνπ « … Σν άζξνηζκα ηεο δπλακηθήο …» σο θαη ηνλ ηχπν 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 απηφ ην επίπεδν είλαη 
πνιχπινθν λα ζπζρεηηζζεί ην έξγν κε κεηαηξνπή ελέξγεηαο απφ κία κνξθή ζε άιιε. 
Πξνηείλνπκε ηνλ πεξηνξηζκφ ζηνλ νξηζκφ ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη απνθεχγνπκε αλαθνξέο πνπ 
πηζαλφλ λα δπζθνιέςνπλ ηνπο καζεηέο. 
 
5.4. Μνξθέο θαη κεηαηξνπέο ελέξγεηαο ζει. 100-102 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Θεκειηψδεηο κνξθέο ελέξγεηαο». 
Σα κνληέια ηνπ κηθξφθνζκνπ ζα εηζαρζνχλ κε έλλνηεο ηεο ζεξκφηεηαο. 
 
5.5. Γηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο ζει. 103 
Να δηδαρζεί. 
 
5.6. Πεγέο ελέξγεηαο ζει. 103-106 
Να κε δηδαρζεί.  
Παρατηρήσεις 
Έρεη δηδαρζεί ζην Γεκνηηθφ. Αθαηξείηαη ψζηε λα ππάξμεη ρξφλνο γηα ηε δηδαζθαιία ελνηήησλ πνπ 
ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ δελ δηδάζθνληαη. Πξνηείλεηαη ε παξνπζίαζή ηνπο κέζσ δηαζεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλ ππάξμεη ρξφλνο. 
 
5.7. Απόδνζε κηαο κεραλήο ζει. 106 
Να κε δηδαρζεί. 
 
5.8. Ηζρύο ζει. 107-108 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Ηζρχο θαη θίλεζε». Θα κειεηεζεί αλαιπηηθά ζηελ Α Λπθείνπ. 
 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 109-114 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε  

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

Κεθάιαην 6. Θεξκόηεηα. 
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 5-6 

 
«Ζ Θεξκόηεηα θαη αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο» ζει. 117-118 
Να δηδαρζεί.  
 
6.1. Θεξκόκεηξα θαη κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζει. 118-121 
Να κε δηδαρζεί.  
Οη έλλνηεο ζα παξνπζηαζζνχλ κέζσ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ  
Να γίλνπλ νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 10 (βαζκνλφκεζε ζεξκνκέηξνπ) θαη 12 (βξαζκφο) 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη βησκαηηθά ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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6.2. Θεξκόηεηα: Μηα κνξθή ελέξγεηαο ζει. 121-123 
Να δηδαρζεί.   
Δπηζήκαλζε: Να απνθεπρζνχλ νη παξαλνήζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηελ πξφηαζε «ε κεηαθνξά 
ζεξκφηεηαο ζηακαηάεη….» πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο ζει. 122. 
 
6.3. Πώο κεηξάκε ηε ζεξκόηεηα. ζει. 123-125 
Να κε δηδαρζεί.  
 
6.4. Θεξκνθξαζία, ζεξκόηεηα θαη κηθξόθνζκνο ζει. 126-129 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο: 

 «Θεξκηθή ελέξγεηα» (ζει. 127-128), 

 «Γπλάκεηο κεηαμχ κνξίσλ θαη εζσηεξηθή ελέξγεηα ζψκαηνο» (ζει. 128), 

 «Ζ ζεξκφηεηα θαη ε αξρή δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο» (ζει. 128-129). 
Δπηζήκαλζε:  
Να απνθεπρζνχλ νη παξαλνήζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηε δηαηχπσζε «Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο» ζηε 
ζει. 127  
 
6.5. Θεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ζει. 130-135 
Να δηδαρζνχλ.   

 ε εηζαγσγή «Θεξκηθή δηαζηνιή θαη ζπζηνιή»  

 ε ππνελφηεηα «Γξακκηθή δηαζηνιή ζηεξεψλ»  

 ε ππνελφηεηα «Ζ δηαζηνιή ηνπ λεξνχ».  
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο  

 «Δπηθαλεηαθή δηαζηνιή»,  

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

 «Δξκελεία ηεο δηαζηνιήο»,  

 «Γπλάκεηο θαηά ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή».  
Παρατηρήσεις 
Ζ ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηεο δελ 
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνχλ ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ παξαγσγηθφηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελφηεηαο / γλψζεο. 
Σν ζσκαηηδηαθφ κνληέιν ζα εηζαρζεί κε απινχζηεξν ηξφπν κε ηα θαηλφκελα ηεο εμάηκηζεο θαη 
ζπκπχθλσζεο.   
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 135-140 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε  

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

 
Κεθάιαην 7. Αιιαγέο θαηάζηαζεο 

Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 4-5 
 
Δηζαγωγή «Ζ ζεξκόηεηα πξνθαιεί κεηαβνιέο». ζει.142 
Να δηδαρζεί.  
 
7.1. Αιιαγέο θαηάζηαζεο θαη ζεξκόηεηα ζει.142-145 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζνχλ φζα αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 144-145.   
Παρατηρήσεις 
Οη παξάγξαθνη πνπ αθαηξνχληαη δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ 
ελλνηψλ αιιά κάιινλ κεηψλνπλ ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα αθηεξσζεί γηα ηελ παξαγσγηθφηεξε 
δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελφηεηαο / γλψζεο. 
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7.2. Μηθξνζθνπηθή κειέηε ηωλ αιιαγώλ θαηάζηαζεο ζει. 146-148 
Να κε δηδαρζεί. 
 
7.3. Δμάηκηζε θαη ζπκπύθλωζε ζει. 149-151 
Να δηδαρζεί.  
Παρατηρήσεις 
Σν ζσκαηηδηαθφ κνληέιν πνπ εηζάγεηαη είλαη απιφ θαη έρεη ηηο ιηγφηεξεο παξαλνήζεηο ζε ζρέζε κε 
ηε δηαζηνιή, ηε δηάδνζε. Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ζρεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε Β΄ 
Γπκλαζίνπ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ.  
Δπηζήκαλζε: Να πξνζερζνχλ νη πηζαλέο παξαλνήζεηο πνπ εηζάγεη ν ρξσκαηηζκφο ησλ κνξίσλ κε  
ην ρξψκα ηνπ πγξνχ. 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε  

 ΟΥΗ ε άζθεζε 3.  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε 12 (βξαζκφο).  
 

Κεθάιαην 8. Γηάδνζε ζεξκόηεηαο (ζει. 156-157) 
Να κε δηδαρζεί. 

 

ύλνιν ωξώλ 44 – 52  
 
 

Υ Ζ Μ Δ Η Α  
ΥΖΜΔΗΑ Β΄ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

 
Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  

Γηα ηε Υεκεία Β΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ζα δηδαρζεί ην βηβιίν «Υεκεία» Β΄ Γπκλαζίνπ ησλ 
Αβξακηψηε ., Αγγειφπνπινπ Β., Καπειψλε Γ., ηληγάιηα Π., παληίδε Γ., Σξηθαιιίηε Α. θαη Φίινπ 
Γ. (1 ψξα ηελ εβδνκάδα, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο). 
 
ύλνιν ειάρηζηωλ πξνβιεπνκέλωλ δηδαθηηθώλ ωξώλ είθνζη (20).  
 
Πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ:  
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΥΖΜΔΗΑ (3 ΩΡΔ) 
1.1 (ζει. 10-13) ΝΑΗ (1 ψξα) 
1.2 (ζει. 15-19) ΝΑΗ (1 ψξα) 
1ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε:  
Ζ ππνελφηεηα 1.3 «Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ» (ζει. 20-22) ΝΑΗ (1 ψξα) πξνηείλεηαη λα γίλεη 
ζην εξγαζηήξην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ (1ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, ζειίδεο 
17-22 ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Οδεγνχ). ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε κειεηψληαη πεηξακαηηθά δχν 
θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ (ζθιεξφηεηα θαη ππθλφηεηα) θαη πξνηείλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο 
άιιεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξεη ην ζρνιηθφ βηβιίν. 
ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΟ ΑΣΟΜΟ (14 ΩΡΔ) 
2.1 (ζει. 24-27) ΝΑΗ (1 ψξα). 
2.2 (ζει. 30-34) ΝΑΗ (1 ψξα). 
2ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε:  
Ζ ππνελφηεηα 2.3.1 «Πεξηεθηηθφηεηα δηαιχκαηνο ζηα εθαηφ βάξνο πξνο βάξνο (% w/w)» (ζει. 35-
36) ΝΑΗ (1 ψξα) πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην εξγαζηήξην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ 
Οδεγφ (3ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, κέξνο 1ν, ζειίδεο 27-28 ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Οδεγνχ) θαη λα 
δνζεί έκθαζε ζηελ πνηνηηθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φρη ζηηο αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο. 
2.3.2 (ζει. 37-38) ΝΑΗ (1 ψξα). 
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3ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε:  
Ζ ππνελφηεηα 2.3.3 «Πεξηεθηηθφηεηα δηαιχκαηνο ζηα εθαηφ φγθν πξνο φγθν (% v/v)» (ζει. 38-39) 
ΝΑΗ (1 ψξα) πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην εξγαζηήξην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ 
(3ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, κέξνο 3ν, ζειίδεο 31-32 ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Οδεγνχ) θαη λα δνζεί 
έκθαζε ζηελ πνηνηηθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φρη ζηηο αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο. 
2.4 (ζει. 41-43) ΝΑΗ. Ζ ππνελφηεηα «Ρχπαλζε ηνπ λεξνχ» πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηε 
κνξθή ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) (2 ψξεο).  
4ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε: 
Ζ ππνελφηεηα 2.5 «Γηαρσξηζκφο κηγκάησλ» (ζει. 44-47) ΝΑΗ (1 ψξα) πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην 
εξγαζηήξην, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ (4ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, κέξνο 1ν 
ζειίδα 34, κέξνο 2ν ζειίδα 35 θαη κέξνο 3ν ζειίδα 36). Ζ άζθεζε απηή πξνηείλεηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, ε νπνία λα θαηαλεκεζεί σο εμήο: Σα πέληε 
πξψηα ιεπηά λα δηαηεζνχλ γηα ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ κέξνπο. Καζψο νη καζεηέο/ξηεο αλακέλνπλ λα 
αλέβεη ν δηαιχηεο ζην δηεζεηηθφ ραξηί, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ην κέξνο 1ν θαη ην κέξνο 2ν, 
θαη ζηε ζπλέρεηα, λα νινθιεξσζεί ην κέξνο 3ν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ. 
2.6, 2.6.1 (ζει. 48-50) ΝΑΗ (1 ψξα).  
Να παξαιεθζεί ε εθαξκνγή αξηζ. 4 απφ ηελ «ηάζε γηα εκπέδσζε» ζει. 50 θαη λα πξνζηεζεί ν 
πίλαθαο 4 (κέζνλ ηεο ζειίδαο 52) έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο γηα ηνλ 
νπζηαζηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κεηγκάησλ θαη ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ (ρσξίο λα 
γίλεη αλαθνξά ζηηο θπζηθέο ζηαζεξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζεηξά ηνπ πίλαθα 4 ηεο 
ζει. 52).  
2.6.2 (ζει. 51- 53) «Φπζηθέο ζηαζεξέο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ» ΟΥΗ.  
Να δηδαρζεί κφλν ν Πίλαθαο 4 «Γηαθνξέο κεηγκάησλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ», κέζνλ ηεο ζειίδαο 52 
ΝΑΗ. 
2.7 (ζει. 54-57) ΝΑΗ (1 ψξα). 
2.8 (ζει. 58-61) ΝΑΗ (1 ψξα). 
2.9 (ζει. 62-66) ΝΑΗ (1 ψξα). ηελ ππνελφηεηα 2.9 «Τπναηνκηθά ζσκαηίδηα – Ηφληα» πξνηείλεηαη 
λα κε δηδαρζεί ην Παξάζπξν ζην εξγαζηήξην: «Αγσγηκφηεηα δηαιχκαηνο καγεηξηθνχ άιαηνο» (ζει. 
64).  
2.10 (ζει. 67-69) ΝΑΗ (1 ψξα). 
2.11 (ζει. 70-72) ΝΑΗ (1 ψξα). 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ (1 ΩΡΑ) 
3.1 (ζει. 74-77) ΝΑΗ (1 ψξα) 
3.2 (ζει. 78-82) «Ομπγφλν» ΟΥΗ.  
3.3 (ζει. 83-86) «Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα» ΟΥΗ.  
3.4 (ζει. 87-89) «Ζ ξχπαλζε ηνπ αέξα» ΟΥΗ.  
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΓΑΦΟ (2 ΩΡΔ) 
4.1 (ζει. 94-97) ΝΑΗ (1 ψξα) 
4.2 (ζει. 98-100) ΝΑΗ (1 ψξα) 

 
 

Γ Δ Ω Λ Ο Γ Η Α – Γ Δ Ω Γ Ρ Α Φ Η Α  
 

Β΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  
 

Γελ ζα δηδαρζνχλ ηα καζήκαηα :  
ΜΑΘ.6. Ζ Γεωινγηθή ηζηνξία ηεο Δπξώπεο θαη ε νξνγέλεζε  
 
ΜΑΘ.7. Ζ δηακόξθωζε ηνπ αλάγιπθνπ ζηελ Δπξώπε  
 
ΜΑΘ.8. Ζ γεωινγηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο, επεηδή έρνπλ πνιινχο θαη δχζθνινπο φξνπο. 
  
ΜΑΘ.11. Οη θπζηνγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο 



 34 

Γε ζα δηδαρζεί γηαηί επηθαιχπηεηαη απφ άιια θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα θαιχπηεηαη απφ ηα επφκελα 
καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα φξε, ηηο πεδηάδεο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ 
Δπξσπαίσλ ζε απηά ηα πεξηβάιινληα. 
 
ΜΑΘ.13. Βαιηηθή θαη Βόξεηα ζάιαζζα: Γύν ζάιαζζεο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Βνξξά 
Γελ ζα δηδαρζεί ψζηε λα δηαηεζεί ε ψξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Θάιαζζαο ηεο Μεζνγείνπ, πνπ είλαη 
κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο γηα κηα κεζνγεηαθή ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. 
 
ΜΑΘ.18. Σα βνπλά θαη νη πεδηάδεο ηεο Διιάδαο 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζνχλ νη εξγαζίεο 2 θαη 4 ζην 
ΜΑΘ. 16 (Σα βνπλά θαη νη πεδηάδεο ηεο Δπξψπεο).  
 
ΜΑΘ.20. Σν θιίκα ηεο Διιάδαο 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζνχλ νη εξγαζίεο 3 θαη 4 ζην 
ΜΑΘ. 19 (Σν θιίκα ηεο Δπξψπεο). 
 
ΜΑΘ.23. Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο ηεο Διιάδαο 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζεί ε εξγαζία 2 ζην ΜΑΘ. 
21 (Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο ηεο Δπξψπεο). 
 
ΜΑΘ.28. Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο 
Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί φιε ε Διιάδα ζαλ ζέκα έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ.  
 
ΜΑΘ.31. Ο πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζνχλ νη εξγαζίεο 1 θαη 2 ζην 
ΜΑΘ. 29 (Ο πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο). 
 
ΜΑΘ. 34. Οη  κεγάιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζνχλ ηα θχξηα ζεκεία ηνπ  
θεηκέλνπ «Μειεηψ ζην ζπίηη» ζην ΚΔΦ. 33 (Οη κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο). 
 
ΜΑΘ.40. Ο πξωηνγελήο ηνκέαο ζηελ Διιάδα 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζνχλ ηα εξσηήκαηα  α ,γ θαη 
δ  ηεο εξγαζίαο 1 ζην ΜΑΘ. 39  (Ζ θηελνηξνθία, ε αιηεία θαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ Δπξψπε). 
 
ΜΑΘ.44. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζηελ Διιάδα 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζνχλ απφ ηελ εξγαζία 1β ηα 
εξσηήκαηα πξψην, δεχηεξν θαη ηέηαξην ζην ΜΑΘ. 43: (Ζ εμφξπμε θαη νη θαηαζθεπέο ζηελ 
Δπξψπε). 
 
ΜΑΘ.48. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ζηελ Διιάδα 
Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Να ελζσκαησζεί ε εξγαζία 1β ζην ΜΑΘ. 
47 (Οη κεηαθνξέο, νη επηθνηλσλίεο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε). 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΩΡΩΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

 
ΤΛΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ – ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ  Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
 

ΔΝΟΣΖΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΠΡΟΣΔΗΝΟ
ΜΔΝΔ 
ΩΡΔ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
1ε   
 
 

ΜΑΘ.1. Οη έλλνηεο 
«Γεσγξαθηθή» θαη «ζρεηηθή» 
ζέζε 
 

 1 
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ΥΑΡΣΔ 

ΜΑΘ.2. Ζ ζεκαζία ηεο 
ζρεηηθήο ζέζεο γηα ηνπο 
αλζξψπνπο 
 

 1 

ΜΑΘ.3. Μειεηψληαο κε ράξηεο 
ηε ζέζε ηεο Δπξψπεο ζηνλ 
θφζκν. 
 

 1 

ΜΑΘ.4. Μειεηψληαο κε ράξηεο 
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
Δπξψπεο 
 

 1 

ΜΑΘ.5. Μειεηψληαο κε ράξηεο 
ηνπο θαηνίθνπο ηεο Δπξψπεο 
 

 1 

 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 
2ε   
ΣΟ ΦΤΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ
Ν ΣΖ 
ΔΤΡΧΠΖ 

ΜΑΘ.6. Ζ Γεσινγηθή ηζηνξία 
ηεο Δπξψπεο θαη ε νξνγέλεζε 
 

Σα καζήκαηα 6, 7 θαη 8 
δελ ζα δηδαρζνχλ επεηδή 
έρνπλ πνιινχο θαη 
δχζθνινπο φξνπο  
ειίδεο 26-34 (9 ζει) 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.7. Ζ δηακφξθσζε ηνπ 
αλάγιπθνπ ζηελ Δπξψπε 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.8. Ζ γεσινγηθή ηζηνξία 
ηεο Διιάδαο 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.9. εηζκηθή θαη 
εθαηζηεηαθή δξάζε ζηελ 
Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα 
 

 2 

ΜΑΘ.10. Ζ επίδξαζε ησλ 
ζεηζκψλ θαη ησλ εθαηζηείσλ 
ζηε δσή καο 
 

 1 

ΜΑΘ.11. Οη θπζηνγξαθηθέο 
πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο 

Γε ζα δηδαρζεί γηαηί 
επηθαιχπηεηαη απφ άιια 
θεθάιαηα. 
ειίδεο 42-44 (3 ζει) 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.12. Οη ζάιαζζεο ηεο 
Δπξψπεο 
 

 2 

ΜΑΘ.13. Βαιηηθή θαη Βφξεηα 
ζάιαζζα: Γχν ζάιαζζεο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Βνξξά 

Γελ ζα δηδαρζεί γηα λα 
δηαηεζεί ε ψξα ζηε 
δηδαζθαιία ηεο Θάιαζζαο 
ηεο Μεζνγείνπ 
ειίδεο 48-49 (2 ζει) 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.14. Ζ Μεζφγεηνο 
Θάιαζζα 
 

 1 

ΜΑΘ.15. Οη άλζξσπνη ζηε 
Μεζφγεην 
 

 2 

ΜΑΘ.16. Σα  βνπλά θαη νη 
πεδηάδεο ηεο Δπξψπεο  

Να ελζσκαησζνχλ νη 
εξγαζίεο 2 θαη 4 απφ ην 
Μάζεκα 18 ζει. 63 
 

2 

ΜΑΘ.17.  Σα βνπλά θαη νη  1 
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πεδηάδεο ζηε δσή ησλ 
Δπξσπαίσλ 
 

ΜΑΘ.18. Σα βνπλά θαη νη 
πεδηάδεο ηεο Διιάδαο  

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 63-65 (3 ζει) 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.19. Σν θιίκα ηεο 
Δπξψπεο 

Να ελζσκαησζνχλ νη 
εξγαζίεο 3 θαη 4 απφ ην 
Μάζεκα 20 ζει. 69 
 

2 

ΜΑΘ.20. Σν θιίκα ηεο 
Διιάδαο 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 69-71 (3 ζει) 
 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.21. Σα πνηάκηα θαη νη 
ιίκλεο ηεο Δπξψπεο 

Να ελζσκαησζεί ε 
εξγαζία 2 απφ ην Μάζεκα 
23 ζει. 77 
 

2 

ΜΑΘ.22. Σα πνηάκηα θαη νη 
ιίκλεο ζηε δσή ησλ 
Δπξσπαίσλ 

 1 

ΜΑΘ.23.Σα πνηάκηα θαη νη 
ιίκλεο ηεο Διιάδαο 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 77-79 (3 ζει) 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.24. Ζ βιάζηεζε ηεο 
Δπξψπεο 

 1 

 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 
3Ζ  
Οη θάηνηθνη 
ηεο  
Δπξψπεο 

ΜΑΘ.25. Ζ πνιηηηθή δηαίξεζε 
ηεο Δπξψπεο 
 

 1 

ΜΑΘ.26. Ζ Δπξσπατθή 
Έλσζε 
 

 1 

ΜΑΘ.27. Ζ ζεκαζία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 1 

ΜΑΘ.28. Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε 
ηεο Διιάδαο 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 97-100 (4 ζει) 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.29. Ο πιεζπζκφο ηεο 
Δπξψπεο 

Να ελζσκαησζνχλ νη 
εξγαζίεο 1 θαη 2 απφ ην 
Μάζεκα 31 ζει. 107 

2 

ΜΑΘ.30. Σα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο 
 

 1 

ΜΑΘ.31.Ο πιεζπζκφο ηεο 
Διιάδαο 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 107-110 (4 ζει) 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.32. Σα πνιηηηζκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
Δπξσπαίσλ 
 

 1 
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ΜΑΘ.33. Οη κεγάιεο πφιεηο 
ηεο  Δπξψπεο 

 1 

ΜΑΘ.34. Οη κεγάιεο πφιεηο 
ηεο Διιάδαο 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 117-119 (3 ζει) 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.35. Οη Βαιθαληθέο ρψξεο  1 

ΜΑΘ.36. Οη γείηνλέο καο ζηα 
Βαιθάληα 

 1 

 
 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 
4ε  
Οη 
νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηε
ηεο ησλ 
Δπξσπαίσλ 

ΜΑΘ.37. Οη ηνκείο παξαγσγήο 
ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο 

 1 

ΜΑΘ.38. Ζ γεσξγία θαη ε 
δαζνθνκία ζηελ Δπξψπε 

 2 

ΜΑΘ.39. Ζ θηελνηξνθία, ε 
αιηεία θαη νη πδαηνθαιιηέξγεηεο 
ζηελ Δπξψπε 
 

Να ελζσκαησζεί ε 
εξγαζία 1 α, γ θαη δ απφ 
ην Μάζεκα 40 ζει. 138-
139 

2 

ΜΑΘ.40. Ο πξσηνγελήο 
ηνκέαο ζηελ Διιάδα 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 138-141 (4 ζει) 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.41. Ζ βηνκεραλία θαη ε 
βηνηερλία ζηελ Δπξψπε 

Να ελζσκαησζεί ε 
εξγαζία 1β ηα εξσηήκαηα 
πξψην, δεχηεξν θαη 
ηέηαξην απφ ην Μάζεκα 
44 ζει. 153 

2 

ΜΑΘ.42. Ζ παξαγσγή θαη ε 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ 
Δπξψπε 

 2 

ΜΑΘ.43. Ζ εμφξπμε θαη νη 
θαηαζθεπέο ζηελ Δπξψπε 

 1 

ΜΑΘ.44. Ο δεπηεξνγελήο 
ηνκέαο ζηελ Διιάδα 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 153-156 (4 ζει) 

ΟΥΗ 

ΜΑΘ.45. Σν εκπφξην ζηελ 
Δπξψπε  

 1 

 
ΜΑΘ.46. Ο ηνπξηζκφο ζηελ 
Δπξψπε 

 1 

ΜΑΘ. 47. Οη κεηαθνξέο, νη 
επηθνηλσλίεο θαη νη άιιεο 
ππεξεζίεο ζηελ Δπξψπε    

Να ελζσκαησζεί ε 
εξγαζία 1β απφ ην 
Μάζεκα 48 ζει. 168 

1 

ΜΑΘ.48. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο 
ζηελ Διιάδα 

Γελ ζα δηδαρζεί επεηδή 
έρεη δηδαρζεί ζηελ Δ΄ 
Γεκνηηθνχ 
ειίδεο 168-170 (3 ζει) 

ΟΥΗ 

 
ύλνιν 

 
45 ώξεο 

 

Παρατήρηση 
ηα Δζπεξηλά Γπκλάζηα δε ζα δηδαρζεί ε ελόηεηα 4ε: Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
ηωλ Δπξωπαίωλ 
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Μ Α Θ Ζ Μ Α Σ Η Κ Α   
 

Γ΄ Σάμε Γπκλαζίνπ 
 

Η. Γηδαθηέα ύιε 
 

Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Γ΄ Γπκλαζίνπ» ησλ Γεκεηξίνπ Αξγπξάθε, Παλαγηψηε 
Βνπξγάλα, Κσλζηαληίλνπ Μεληή, ηακαηνχιαο Σζηθνπνχινπ, Μηραήι Υξπζνβέξγε. 

 
ΜΔΡΟ Α΄ 
Κεθ. 1ν: ΑΛΓΔΒΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ 
1.1  Πξάμεηο κε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο (επαλαιήςεηο –  ζπκπιεξψζεηο) 

Α. Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί θαη νη πξάμεηο ηνπο 
Β. Γπλάκεηο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 
Γ. Σεηξαγσληθή ξίδα πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ 

1.2  Μνλψλπκα –  Πξάμεηο κε κνλψλπκα 
Α. Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο – Μνλψλπκα 
Β. Πξάμεηο κε κνλψλπκα  

1.3 Πνιπψλπκα – Πξφζζεζε θαη Αθαίξεζε πνιπσλχκσλ  
1.4  Πνιιαπιαζηαζκφο πνιπσλχκσλ  
1.5 Αμηνζεκείσηεο ηαπηφηεηεο [ρσξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: ε) «Γηαθνξά θχβσλ – Άζξνηζκα 

θχβσλ»] 
1.6 Παξαγνληνπνίεζε αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ [(ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «δ) Γηαθνξά – 

άζξνηζκα θχβσλ») θαη ζη) «Παξαγνληνπνίεζε ηξησλχκνπ ηεο κνξθήο 
2 ( )x α β x αβ   »]. 

1.8  Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. αθεξαίσλ αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ 
1.9  Ρεηέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο 
1.10  Πξάμεηο ξεηψλ παξαζηάζεσλ   

Α. Πνιιαπιαζηαζκφο – Γηαίξεζε ξεηψλ παξαζηάζεσλ 
Β. Πξφζζεζε – Αθαίξεζε ξεηψλ παξαζηάζεσλ 

 
Κεθ. 2ν: ΔΞΗΩΔΗ - ΑΝΗΩΔΗ 
2.2 Δμηζψζεηο δεπηέξνπ βαζκνχ 

Α. Δπίιπζε εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ κε αλάιπζε ζε γηλφκελν παξαγφλησλ 
Β. Δπίιπζε εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ κε ηε βνήζεηα ηχπνπ 

2.3  Πξνβιήκαηα εμηζψζεσλ δεπηέξνπ βαζκνχ   
2.4   Κιαζκαηηθέο εμηζψζεηο 
2.5   Αληζφηεηεο – Αληζψζεηο κ' έλαλ άγλσζην 

Α. Γηάηαμε πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 
Β. Ηδηφηεηεο ηεο δηάηαμεο 
Γ. Αληζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ κ' έλαλ άγλσζην 

 
Κεθ. 3ν: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΩΝ ΔΞΗΩΔΩΝ 
3.1  Ζ έλλνηα ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο 
3.2  Ζ έλλνηα ηνπ γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε γξαθηθή επίιπζή ηνπ 
3.3  Αιγεβξηθή επίιπζε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο  
 
Κεθ. 4ν: ΤΝΑΡΣΖΔΗ 

4.1  Ζ ζπλάξηεζε 
2y α x   κε 0α    

4.2  Ζ ζπλάξηεζε 
2y α x β x γ      κε 0α    

Κεθ. 5ν : ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ 
5.1  χλνια (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Πξάμεηο κε ζχλνια»)  
5.2  Γεηγκαηηθφο ρψξνο – Δλδερφκελα (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Πξάμεηο κε ελδερφκελα») 
5.3  Έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Βαζηθνί θαλφλεο ινγηζκνχ ησλ 

πηζαλνηήησλ») 
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ΜΔΡΟ Β΄ 
Κεθ. 1ν: ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ 
1.1  Ηζφηεηα ηξηγψλσλ 
1.2  Λφγνο επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ  
1.5  Οκνηφηεηα 

Α. κνηα πνιχγσλα 
Β. κνηα ηξίγσλα 

1.6  Λφγνο εκβαδψλ νκνίσλ ζρεκάησλ 
 
Κεθ. 2ν: ΣΡΗΓΩΝΟΜΔΣΡΗΑ 

2.1  Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί γσλίαο ωκε 0 180ω    

2.2  Σξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί παξαπιεξσκαηηθψλ γσληψλ  
2.3  ρέζεηο κεηαμχ ηξηγσλνκεηξηθψλ αξηζκψλ κηαο γσλίαο  
2.4 Νφκνο ησλ εκηηφλσλ – Νφκνο ησλ ζπvεκηηφλσλ 
 

 
ΗΗ. Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο 

 
ΜΔΡΟ Α΄ 
 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 29 ώξεο) 
Με ηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο αλά ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ν ππεξβνιηθά 
δχζθνινο αιγεβξηθφο ρεηξηζκφο ζε βάξνο ηεο θαηαλφεζεο.  
§1.1Α (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
 Ο ραξαθηήξαο ηεο παξαγξάθνπ είλαη επαλαιεπηηθφο. Πξνηεξαηφηεηα ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 
θαη αζθήζεηο ελλνηνινγηθνχ θαη ππνινγηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη φρη ζε αζθήζεηο αιγνξηζκηθνχ 
πξνζαλαηνιηζκνχ κε απμεκέλε δπζθνιία. Πξνηείλεηαη λα κε ζπδεηεζνχλ νη αζθήζεηο 8, 9, 10, 11. 
§1.1Β (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
πσο γηα ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  
§1.1Γ (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Δπεηδή ν ινγηζκφο κε ξίδεο δελ είλαη απηνζθνπφο, λα κε δηδαρζνχλ ε εθαξκνγή 1 (φζνλ αθνξά ηε 

γελίθεπζε ηεο 
2α β α β ), ε εθαξκνγή 3 (κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε ηζνδχλακν κε ξεηφ 

παξνλνκαζηή) θαη νη αζθήζεηο 6 θαη 8. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε απνθπγή αζθήζεσλ πνπ απαηηνχλ 
επρέξεηα ζην ινγηζκφ κε ξίδεο, φπσο νη 2δ), 3 θαη 7. 
Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη αζθήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ έλλνηα θαη ηηο 
ηδηφηεηεο ησλ ξηδψλ θαη ζε πξνβιήκαηα [αζθήζεηο 1, 2α), β), γ), 9, 10, 11].  
§1.2Α (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα (αζθήζεηο 5, 6, 7).  
§1.2Β (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
Πξνηεξαηφηεηα ζηηο αζθήζεηο 1α), β), δ), 2α), β), γ), 3α), β), γ), 5, 6. 
§1.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζεί ε εθαξκνγή 3, νχηε ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο πνιπσλχκσλ [εθαξκνγή 1β) 
θαη άζθεζε 9]. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο αζθήζεηο 2, 4, 5 (α, β, γ θαη δ), 7 θαη 10. 
§1.4 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη ηηο αζθήζεηο 1, 2, 3α), 7, 8. Πξνηείλεηαη λα 
κε δηαπξαγκαηεπζνχλ νη αζθήζεηο 4, 5, 6. 
§1.5 (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο)  

Να κε δηδαρζνχλ νη ηαπηφηεηεο   2 2 3 3-α β α αβ β α β     (δηαθνξά θχβσλ) θαη 

  2 2 3 3α β α αβ β α β      (άζξνηζκα θχβσλ) θαη νη αληίζηνηρεο αζθήζεηο (ηφζν εδψ φζν θαη 

ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο).  
Να κε δηδαρζνχλ νη εθαξκνγέο 4 (κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε ηζνδχλακν κε ξεηφ παξνλνκαζηή) θαη 
7 (ηαπηφηεηα Lagrange) θαη νη αζθήζεηο 9 θαη 10.  
ζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 11, 12, 13, 14, 15 θαη 17 λα γίλεη επηινγή κφλν θάπνησλ (ιίγσλ) 
εξσηεκάησλ αλ ν δηδάζθσλ ην ζεσξεί ρξήζηκν. Σν ηξίγσλν ηνπ Pascal κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 
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σο ηζηνξηθφ ζεκείσκα ή σο δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ηάμε, αιιά φρη σο άζθεζε γηα ην ζπίηη θαη λα 
ζπδεηεζεί, κφλν αλ ν δηδάζθσλ ην θξίλεη θαηάιιειν γηα ην επίπεδν ηεο ηάμεο.  
§1.6 (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο) 
Να κε δηδαρζεί ε παξαγνληνπνίεζε κε άζξνηζκα θαη δηαθνξά θχβσλ θαη ε παξαγνληνπνίεζε 

ηξησλχκνπ ηεο κνξθήο 
2 ( )x α β x αβ   . Να εμαηξεζνχλ νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 6, 7, 10, 11 θαη 

νη αζθήζεηο 12, 13, 14, 19, 20 θαη 21. Καηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο, ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ 
θάπνηα απιά ηξηψλπκα γηα παξαγνληνπνίεζε κε δηάζπαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ φξνπ θαη θνηλφ 
παξάγνληα. ζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 1-5, 7-16, 22 θαη 23 λα γίλεη επηινγή κφλν εθείλσλ ησλ 
εξσηεκάησλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. ε απηή ηελ παξάγξαθν λα εμεγεζνχλ νη εθθξάζεηο «ην 
πνιπψλπκν Α δηαηξεί / είλαη παξάγνληαο / είλαη δηαηξέηεο ηνπ Β», εθφζνλ ε §1.7 δελ ζα δηδαρζεί. 
Αλ ν δηδάζθσλ ην θξίλεη ζθφπηκν, ε δηδαζθαιία ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο παξαγνληνπνίεζεο (§§1.5 
θαη 1.6) ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί θαη λα γίλεη παξάιιεια, ψζηε λα αλαδεηρζεί ην γεγνλφο φηη ζε 
κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα «εξγαιεία» γηα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. ε θάζε 
πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη κεηψζεηο ηεο χιεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. 
§1.8 (Να δηαηεζεί 1 ώξα) 
Να πεξηνξηζηεί ε εχξεζε Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. ζε παξαζηάζεηο κηαο κεηαβιεηήο. 
 
§1.9 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κε γίλεη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ παξαδείγκαηνο 2γ) θαη ησλ αζθήζεσλ 3ε), 4, 5α). 
§1.10Α (Να δηαηεζεί 1 ώξα)  
Να εμαηξεζνχλ νη αζθήζεηο 3δ), ε) θαη 4ζη). Απφ ηηο ππφινηπεο, λα γίλεη επηινγή κφλν εθείλσλ ησλ 
εξσηεκάησλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. 
§1.10Β (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να εμαηξεζνχλ νη αζθήζεηο 2ζη), 4γ), 6 θαη 7. 
Γεληθέο αζθήζεηο θεθαιαίνπ (ηζρχεη γηα ηηο γεληθέο αζθήζεηο φισλ ησλ θεθαιαίσλ): Απεπζχλνληαη 
ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά. Γελ πξέπεη λα δεηείηαη ε 
δηαπξαγκάηεπζή ηνπο απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Αλ ν δηδάζθσλ εθηηκά φηη είλαη ρξήζηκν, κπνξεί 
θάπνηα απφ απηά ηα ζέκαηα λα ηα πξνηείλεη ζε θάπνηνπο καζεηέο. 
 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 13 ώξεο)  
Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ηηο εμηζψζεηο 1νπ βαζκνχ θαη ηηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ. Δπίζεο έρνπλ αληηκεησπίζεη εμηζψζεηο ηεο κνξθήο 
2x α  ζην 2ν θεθάιαην ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ. Σν ππφινηπν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λέν θαη ζπλδέεηαη κε ην πξνεγνχκελν 
θεθάιαην. 
§2.1 Να κε δηδαρζεί. 
Ζ ππελζχκηζε ησλ εμηζψζεσλ 1νπ βαζκνχ ζα γίλεη κε αθνξκή ηελ επίιπζε εμίζσζεο 2νπ βαζκνχ κε 
παξαγνληνπνίεζε. 
§2.2Α (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Καηά ηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ 
2 0αx βx   θαη 

2 0αx γ   λα απνθεπρζεί ε απνκλεκφλεπζε 

ζηεγλήο κεζνδνινγίαο θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο εμηζψζεηο κε 

φζα ήδε γλσξίδνπλ. Καηά ηελ επίιπζε ηεο 
2 0αx βx γ    κε παξαγνληνπνίεζε, λα κε δηδαρζεί ε 

κέζνδνο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κε 4α , αιιά λα ελζαξξπλζνχλ νη καζεηέο λα επηρεηξήζνπλ ηελ 

παξαγνληνπνίεζε κε δηάζπαζε ηνπ φξνπ βx . Γηα παξάδεηγκα: 
2 15 16 0x x    ή 

2 16 16 0x x x     ή ( 1) 16( 1) 0x x x     ή ( 1)( 16) 0x x    ζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 1 έσο 

6, λα γίλεη επηινγή κφλν εθείλσλ ησλ εξσηεκάησλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. Να κε δηδαρζεί ε 
άζθεζε 7. 
§2.2Β (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο)  
α) Να κε δηδαρζεί ε απφδεημε ηνπ ηχπνπ ιχζεσλ. Αληί γηα ηελ απφδεημε κπνξνχλ λα δνζνχλ 

παξαδείγκαηα δεπηεξνβάζκησλ εμηζψζεσλ πνπ ζα ιπζνχλ κε παξαγνληνπνίεζε γηα λα θαλεί ε 
ηαχηηζε ησλ ιχζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, κε εθείλεο (ηηο ιχζεηο) ηνπ ηχπνπ ιχζεσλ. 

β) Να κε ζπδεηεζεί ε δηεξεχλεζε παξακεηξηθψλ εμηζψζεσλ 2νπ βαζκνχ (αζθήζεηο 7 θαη 8). 
γ) Ζ παξαγνληνπνίεζε ηξησλχκνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ εθαξκνγή 3 ηεο ζει. 95. 
§2.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§2.4 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) 
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Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζεί ε άζθεζε 5. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα, 
λα γίλεη επηινγή κφλν εθείλσλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ. Απφ ηελ άζθεζε 6 λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε 
κφλν ησλ εξσηεκάησλ α, β, δ, ε, αθνχ εμεγεζεί ε ζεκαζία απηψλ ησλ ηχπσλ.  
§2.5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο)  
ζνλ αθνξά ηηο αζθήζεηο 6 έσο 12 λα γίλεη επηινγή κφλν εθείλσλ πνπ θξίλεη ν δηδάζθσλ, αθνχ ζε 
κεγάιν βαζκφ αλαθέξνληαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο δηάηαμεο, πνπ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην 
Λχθεην. 
 
Κεθάιαην 3ν (Να δηαηεζνύλ 7 ώξεο)   
Σν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη εμνινθιήξνπ λέν γηα ηνπο καζεηέο. 
Γεληθά γηα ηα ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη: α) λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν νη γξαθηθέο φζν θαη νη 
αιγεβξηθέο κέζνδνη, β) λα δίλεηαη έκθαζε ζε πξνβιήκαηα.  
ια ηα παξαπάλσ (θαη φρη κφλν νη αιγεβξηθέο κέζνδνη) λα απνηεινχλ αληηθείκελν εμέηαζεο. 
§3.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Δηζαγσγηθά, κπνξνχλ λα ιπζνχλ κία ή δχν αζθήζεηο ηεο κνξθήο: Να ιπζεί σο πξνο y  ν ηχπνο 

2 3 5x y   γηα λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο φηη είλαη ηεο κνξθήο y αx β  , άξα παξηζηάλεη 

επζεία. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε αζθήζεηο ράξαμεο επζείαο απφ ηελ εμίζσζε θαη αληηζηξφθσο. 
Ζ έλλνηα ηεο παξακέηξνπ μεπεξλά ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη γη΄ απηφ 
πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζεί ε εθαξκνγή 2 θαη νη αζθήζεηο 2 θαη 6 (γξακκηθέο εμηζψζεηο κε 
παξακέηξνπο). 
§3.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να επηδησρζεί ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ζηελ ηάμε.  
§3.3 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο)  
Να δνζεί έκθαζε ζε πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε άζθεζε 8 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αλάγθε εηζαγσγήο ησλ αιγεβξηθψλ κεζφδσλ επίιπζεο ζπζηήκαηνο. Να δηδαρζνχλ νη εξσηήζεηο 
θαηαλφεζεο, αιιά λα γίλεη επηινγή ιίγσλ κφλν απφ ηα 14 εξσηήκαηα ησλ αζθήζεσλ 1, 2, 3, 5. 
Πξνηείλεηαη λα εμαηξεζνχλ νη αζθήζεηο 4, 6 θαη 12. 
 
Κεθάιαην 4ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) 
Οη ηεηξαγσληθέο ζπλαξηήζεηο εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά, αιιά ππάξρεη ην ππφβαζξν ησλ 
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλαξηήζεηο απφ ηε Β΄ Γπκλαζίνπ. 
§4.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Πξνηείλεηαη λα κε δηδαρζνχλ ε εθαξκνγή 1 (φπσο είλαη δηαηππσκέλε) θαη νη αζθήζεηο 5 θαη 6. Ζ 
εθαξκνγή 1, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ζηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ 
ηνπ α ζηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο, κφλν αλ απηφ γηλφηαλ κε ρξήζε ππνινγηζηή θαη θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ. 
§4.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 

Πξνηείλεηαη ε ζρεδίαζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο 
2y αx βx γ    λα ζηεξηρηεί ζηελ 

εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο παξαγξάθνπ (δειαδή ζε πίλαθα ηηκψλ θαη ζηε ζχγθξηζε κε 

ηελ 
2y αx ) θαη λα παξαιεηθζεί ηφζν ε ρξήζε ησλ κεηαηνπίζεσλ (πνπ είλαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην Λχθεην), φζν θαη ε δηδαζθαιία ησλ ηχπσλ ηεο ζειίδαο 151 γηα ηελ θνξπθή 
θαη ην αθξφηαην (πνπ επλνεί ηελ απνκλεκφλεπζε ηχπσλ ρσξίο θαηαλφεζε). Οη αζθήζεηο λα 
πεξηνξηζηνχλ ζηηο 1, 3 θαη 4. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ γηα ηε 
ζρεδίαζε ηεο παξαβνιήο, ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπληειεζηψλ θαη ηελ εχξεζε ηεο θνξπθήο 
θαη ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο.  
 
Κεθάιαην 5ν (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο)  
Σν πεξηερφκελν είλαη εμνινθιήξνπ λέν. Ζ δηδαζθαιία ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θπξίσο ιφγσ ησλ 
εθαξκνγψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ «ηξφπνπ ζθέςεο» 
πνπ απαηηεί (ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε χιε ησλ καζεκαηηθψλ απηήο ηεο ηάμεο). 
§5.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κελ δηδαρζεί ε ππνπαξάγξαθνο «πξάμεηο κε ζχλνια», ε εθαξκνγή 2, νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 
2ε), 2ζη), 3, 4, 5 θαη νη αζθήζεηο 6, 7, 8 θαη 9. 
§5.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κε δηδαρζνχλ νη πξάμεηο κε ελδερφκελα θαη ηα αζπκβίβαζηα ελδερφκελα. Να εμαηξεζνχλ ε 
εξψηεζε 8 θαη ε άζθεζε 6. 
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§5.3 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κε δηδαρζνχλ ε ππνπαξάγξαθνο «βαζηθνί θαλφλεο ινγηζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ», ε εθαξκνγή 
2, νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 4, 5 θαη νη αζθήζεηο 9, 10, 11, 12, 13.  
 

ΜΔΡΟ Β΄ 
 
Κεθάιαην 1ν (Να δηαηεζνύλ 17 ώξεο) 
§1.1 (Να δηαηεζνύλ 5 ώξεο) 
Ζ ελφηεηα πξνζθέξεηαη γηα επαθή ησλ καζεηψλ κε πηπρέο ηεο καζεκαηηθήο απνδεηθηηθήο 
δηαδηθαζίαο (επζεία απφδεημε, αλαιπηηθή κέζνδνο,  αληηπαξαδείγκαηα,  απαγσγή ζε άηνπν). 
Πξνηείλεηαη ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηεο ελφηεηαο, πξηλ απφ ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο ησλ ηξηγψλσλ, 
λα γίλεη επαλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ (π.ρ. νη θαηαθνξπθήλ γσλίεο 
είλαη ίζεο, νη παξά ηε βάζε γσλίεο ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ είλαη ίζεο θηι.) 
Πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη νη αζθήζεηο 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17 θαη 21. Δηδηθά γηα ηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο λα δεηείηαη απφ ηνπο 
καζεηέο λα αηηηνινγήζνπλ ηηο  επηινγέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα  ζηελ εξψηεζε 7α) λα θέξνπλ 
παξάδεηγκα ηξηγψλσλ πνπ έρνπλ γσλίεο ίζεο κηα πξνο κία θαη δελ είλαη ίζα (π.ρ. ηα ηζφπιεπξα 
ηξίγσλα), νκνίσο ζηελ εξψηεζε 7ζη) λα δψζνπλ θάπνην αληηπαξάδεηγκα (π.ρ. δχν ηζνζθειή 
ηξίγσλα κε ίζα ηα δεχγε ησλ ίζσλ πιεπξψλ θαη ην έλα λα είλαη νξζνγψλην θαη ην άιιν λα είλαη 
νμπγψλην ή ακβιπγψλην). ηηο εξσηήζεηο 4 θαη 9 λα δεηεζεί ε αηηηνιφγεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ 
ηξίηνπ ηξηγψλνπ.  
§1.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο)  
§1.5 (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο)  
§1.5Α (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Ζ νκνηφηεηα δχν πνιπγψλσλ λα νξηζηεί φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 2 ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο ζειίδαο 
215 (κέζα ζην πιαίζην). 
Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο αζθήζεηο θαηαλφεζεο θαη ζηηο αζθήζεηο 1, 2, 3 θαη 6. Οη 
αζθήζεηο 4 θαη 5 ιχλνληαλ εχθνια κε ηελ νκνηνζεζία, κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαη ρσξίο απηή, φκσο κε 
πην πνιχπινθν ηξφπν θαη ίζσο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ιίγνπο καζεηέο. 
§1.5Β. (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Να κελ αλαθεξζεί ε αηηηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ νκνηφηεηαο δχν ηξηγψλσλ (ζει. 220, επάλσ κέξνο) 
γηαηί έρεη εμαηξεζεί ην ζεψξεκα ηνπ Θαιή θαη ε νκνηνζεζία. Θα κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί ην φηη ε 
ζκίθξπλζε ή κεγέζπλζε ελφο ηξηγψλνπ δηαηεξεί ην κέηξν ησλ γσληψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
ζχκπησζε ησλ γσληψλ. Να κελ δηδαρζεί ε άζθεζε 3. 
§1.6 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
Γεληθέο αζθήζεηο θεθαιαίνπ: Απεπζύλνληαη ζε καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο θαη ελδηαθέξνλ γηα 
ηα καζεκαηηθά. Γελ πξέπεη λα δεηείηαη ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο από όινπο ηνπο καζεηέο. Αλ ν 
δηδάζθσλ εθηηκά όηη είλαη ρξήζηκν, κπνξεί θάπνηα από απηά ηα ζέκαηα λα ηα πξνηείλεη ζε θάπνηνπο 
καζεηέο. 
 
Κεθάιαην 2ν (Να δηαηεζνύλ 12 ώξεο) 
§2.1 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§2.2 (Να δηαηεζνύλ 2 ώξεο) 
§2.3 (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη φηη ζα πξέπεη νη καζεηέο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηαπηφηεηεο γηα ηελ απφδεημε απιψλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ηαπηνηήησλ. Έηζη, 
πξνηείλνπκε λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ δηδαζθαιία νη αζθήζεηο 5, 7, 9β θαη 10 γηαηί είλαη εθηφο ζηφρσλ 
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαπξαγκαηεπηνχλ κφλνη ηνπο νη 
πεξηζζφηεξνη καζεηέο. 
§2.4 (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) 
Να αλαδεηρζνχλ νη εθαξκνγέο ησλ λφκσλ εκηηφλσλ – ζπλεκηηφλσλ ζηνλ ππνινγηζκφ απνζηάζεσλ 
ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο ζηηο αζθήζεηο 5, 8, 13 θαη 14. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ππνινγηζηή 
ηζέπεο (επηζηεκνληθνχ ή απινχ), θαηά ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε 
δηαπξαγκάηεπζε ησλ ελλνηψλ.  
Γεληθέο αζθήζεηο 2νπ Κεθαιαίνπ: Ιζρύεη ε ίδηα παξαηήξεζε όπσο θαη πξηλ γηα ηηο Γεληθέο Αζθήζεηο 
ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ. 
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Φ Τ  Η Κ Ζ  

 
Γ΄ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  
 

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

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

 ε Γξαζηεξηφηεηα κε ηελ εηθφλα 1.20 ζηε ζει. 18, 

 ε ππνελφηεηα «ειέθηξηζε κε επαγσγή», (ζει. 20-21) 

 ε ππνελφηεηα «ειέθηξηζε κνλσηψλ κε επαγσγή» (ζει. 21-22).  
Παρατηρήσεις 
Σα ζέκαηα πνπ ζα δηδαρζνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ γηα ηε Γ΄ 
Γπκλαζίνπ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ.  
Οη ελφηεηεο πνπ αθαηξνχληαη δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζε απηφ ην επίπεδν ζηελ ελλνηνινγηθή 
θαηαλφεζε θαη αθαηξνχλ ρξφλν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πην παξαγσγηθά. Θα 
παξνπζηαζζνχλ αλαιπηηθά ζηε Β΄ Λπθείνπ. 
 
1.5. Νόκνο ηνπ Κνπιόκπ ζει. 22-24 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Έιμε κεηαμχ θνξηηζκέλνπ θαη νπδέηεξνπ ζψκαηνο». 
 
1.6. Σν ειεθηξηθό πεδίν ζει. 24-28 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο: 

 «Πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ».  

 «Ζιεθηξηθέο δπλακηθέο γξακκέο» 

 «Ζιεθηξηθή ζσξάθηζε». 

 «Ζιεθηξηθφ πεδίν θαη ελέξγεηα».  
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 29-33 

 ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ 
αθαηξέζεθε.  

 Να κε γίλνπλ νη αζθήζεηο 1θαη 3.  
Ζ άζθεζε 2 λα δηδαρζεί αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
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Δξγ. Άζθεζε 1 «Ζιεθηξηθέο αιιειεπηδξάζεηο»,   
Παρατηρήσεις 
Να κε γίλνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο νχηε λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο γηα ηελ ειέθηξηζε κε επαγσγή.  
Οη εξσηήζεηο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ νδεγνχ θαη ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ λα απνηειέζνπλ νδεγφ γηα 
ηελ δηδαζθαιία ηνπ 1.4.  
 

Κεθάιαην 2. Ζιεθηξηθό ξεύκα  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 12-14 

 
2.1. Σν ειεθηξηθό ξεύκα ζει. 35-39 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή «Ζιεθηξηθφ ξεχκα θαη ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο» (ζει.35).  
Να δηδαρζεί ε 2.1 «Σν ειεθηξηθφ ξεχκα» (ζε καθξν- θαη κηθξν-επίπεδν). 
 
2.2 Σν ειεθηξηθό θύθιωκα ζει. 39-43 
Να δηδαρζεί  
ηελ ππνελφηεηα «Ζ δηαθνξά δπλακηθνχ ζην ειεθηξηθφ θχθισκα» λα κε δνζεί έκθαζε ζηνπο 
νξηζκνχο. 
Να κε δηδαρζεί ε παξάγξαθνο «Σαρχηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζην ειεθηξηθφ θχθισκα».  
Θα γίλεη ιεηηνπξγηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο «δηαθνξά δπλακηθνχ» κέζα απφ ηηο 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ (Δξγ. Αζθ. 4 θαη 5). 
Θα εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ Β‟ Λπθείνπ. 
ηελ παξάγξαθν «Πξνέιεπζε ειεθηξνλίσλ ζ‟ έλα θχθισκα.» λα πξνζερζνχλ νη παξαλνήζεηο πνπ 
εηζάγεη ε θξάζε «πεγή ειεθηξνλίσλ». 
 
2.3 Ζιεθηξηθά δίπνια ζει. 43-48 
Να δηδαρζνχλ ε εηζαγσγή θαη νη ππνελφηεηεο: 

 «Αληίζηαζε ηνπ δηπφινπ»,  

 «Νφκνο ηνπ Χκ». 
Να κε δηδαρζεί ην ηκήκα πνπ αξρίδεη κε ηε θξάζε «Ηζρχεη ν λφκνο ηνπ Χκ γηα θάζε ειεθηξηθφ 
δίπνιν;» (ζει. 46) έσο ην ηέινο ηεο ππνελφηεηαο.  
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο: 

 «Ο λφκνο ηνπ Ohm θαη κηθξφθνζκνο». 

 «Μηθξνζθνπηθή εξκελεία ηεο αληίζηαζεο ελφο κεηαιιηθνχ αγσγνχ». 
Παρατηρήσεις 
Θα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθά ζηελ Β΄ Λπθείνπ. 
Ζ ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή ζε απηφ ην επίπεδν έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηεο δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνχλ ρξφλν πνπ ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγηθφηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο 
ελφηεηαο/γλψζεο. 
 
2.4. Παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε αληίζηαζε ελόο αγωγνύ ζει.48-51 
Να κε δηδαρζεί. 
Παρατηρήσεις 
Θα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθά ζηελ Β΄ Λπθείνπ. 
Αθαηξνχληαη δηφηη νδεγνχλ ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιχο ρξφλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ 
πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ.  
 
2.5. Δθαξκνγέο αξρώλ δηαηήξεζεο ζηε κειέηε απιώλ ειεθηξηθώλ θπθιωκάηωλ ζει. 52-56 
Να δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο  

 «χλδεζε αληηζηαηψλ»,  

 «χλδεζε δχν αληηζηαηψλ ζε ζεηξά»,  

 «Παξάιιειε ζχλδεζε αληηζηαηψλ».  
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο: 

 «Κχθισκα ζχλδεζεο ζε ζεηξά»,  

 «Κχθισκα ζε παξάιιειε ζχλδεζε».  
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Παρατηρήσεις 
Ζ ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή ζα παξνπζηαζζεί επαξθψο ζηηο ακέζσο επφκελεο 
ππνελφηεηεο. Οη αθαηξνχκελεο ππνελφηεηεο δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνχλ 
ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγηθφηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο 
ελφηεηαο/γλψζεο. 
Να δνζεί έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο ηζνδχλακεο αληίζηαζεο θαη λα ππνβαζκηζηεί ε δηαδηθαζία 
απφδεημεο ησλ ζρ. 2.19. θαη 2.22  
Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ έρεη 
αλαξηεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 56-63 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ αθαηξέζεθε.  
Να κε δηδαρζνχλ αζθήζεηο κε θπθιψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν αληηζηάζεηο 
ή απφ κία πεγή. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα  
Να γίλνπλ νη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο  

 2 (Ν. Ohm),  

 4 (χλδεζε αληηζηαηψλ ζε ζεηξά),  

 5 (χλδεζε αληηζηαηψλ παξάιιεια),  

 6 (Γηαθνπή θαη βξαρπθχθισκα).  
 
 

Κεθάιαην 3. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  4 

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

 ε εηζαγσγή «Ζιεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζχγρξνλε δσή».  

 ε αξρηθή παξάγξαθνο ηεο ελφηεηαο 3.1.  
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο  

 «Πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ Σδάνπι», 

 «Νφκνο Σδάνπι», 

 «Δξκελεία θαηλνκέλνπ Σδάνπι». 
Παρατηρήσεις 
Αθαηξνχληαη δηφηη: 
α) έρεη ήδε αθαηξεζεί πξναπαηηνχκελε ζρέζε απφ ην πεξηερφκελν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ  
β) νδεγνχλ ζην λα αθηεξσζεί δπζαλάινγα πνιχο ρξφλνο ζε επίιπζε αζθήζεσλ πνπ δελ έρνπλ λα 
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη  
γ) ζα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθά ζηε Β΄ Λπθείνπ. 
Να δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Δθαξκνγέο ηνπ θαηλνκέλνπ Σδάνπι». 
 
3.2 Υεκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ζιεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζει. 72-73 
Να κε δηδαρζεί.   
 
3.3 Μαγλεηηθά απνηειέζκαηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζει. 73-76 
Να κε δηδαρζεί.   
                 
3.4 Ζιεθηξηθή θαη κεραληθή ελέξγεηα ζει. 76-78 
Να κε δηδαρζεί.   
 
3.5 Βηνινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζει. 78-79 
Να κε δηδαρζεί.         
Παρατηρήσεις 
Τπάξρεη κεξηθή επηθάιπςε κε ηελ ππνελφηεηα «απνηειέζκαηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο» ζει. 39. 
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Δκπεξηέρνληαη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξνχλ ρξφλν πνπ  
ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγηθφηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελφηεηαο / 
γλψζεο. 
 
3.6. Δλέξγεηα θαη ηζρύο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζει. 79-81 
Να δηδαρζεί . 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ έρεη αθαηξεζεί. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη  
 

Κεθάιαην 4. Σαιαληώζεηο  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 4 

 
4.1. Σαιαληώζεηο ζει. 89-90 
Να δηδαρζεί: 

 ε εηζαγσγή «Πεξηνδηθέο θηλήζεηο» 

 ε ελφηεηα 4.1 «Σαιαληψζεηο»  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Γχλακε ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε».  
 
4.2. Μεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ηαιάληωζε ζει. 91-92 
Να δηδαρζεί. 
 
4.3. Δλέξγεηα θαη ηαιάληωζε ζει. 92-93 
Να δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 94-96 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ έρεη αθαηξεζεί. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε Δξγ. Άζθεζε 7. Πεηξακαηηθφο έιεγρνο ησλ λφκσλ ηνπ απινχ εθθξεκνχο  
 
 

Κεθάιαην 5. Μεραληθά θύκαηα  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο  5-7 

 
5.1 Μεραληθά θύκαηα ζει. 98-100 
Να δηδαρζεί: 

 ε εηζαγσγή «Ζ ελέξγεηα ηαμηδεχεη» (ζει. 98) 

 ε ελφηεηα  5.1(ζει. 98-100) 
 
5.2. Κύκα θαη ελέξγεηα ζει. 100-102 
Να δηδαρζεί  
 
5.3. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ θύκαηνο ζει. 101-104 
Να δηδαρζεί ε πξψηε ππνελφηεηα. 
Να κε δηδαρζεί ε απφδεημε ηεο εμίζσζεο π = ιf. 
Να κε δηδαρζνχλ νη ππνελφηεηεο:     

 «Κπκαηηθά θαηλφκελα: Αλάθιαζε θαη δηάζιαζε κεραληθψλ θπκάησλ»,  

 «Αλάθιαζε», 

 «Γηάζιαζε».. 
Παρατηρήσεις 
Αθαηξνχληαη δηφηη  
α) ζα δηδαρζνχλ αλαιπηηθά ζηε Γ΄ Λπθείνπ 
β) νη έλλνηεο αλάθιαζε θαη δηάζιαζε ζα παξνπζηαζζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην γηα ην θσο. 
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5.4. Ήρνο ζει. 104-106 
Να δηδαρζεί.  
Παρατηρήσεις 
Οδεγία γηα ηελ αλάγλσζε ησλ εηθφλσλ 5.10 θαη 5.15. «Παξνπζηάδνπλ ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο ηεο 
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ιφγσ ηεο δηάδνζεο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο. Ζ ηηκή ηεο πίεζεο αιιάδεη γχξσ 
απφ ηελ θαλνληθή ηηκή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο».  
 
5.5. Τπνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ ζει. 106-108 
Να δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 108-112 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο  εξσηήκαηα  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ έρεη 
αθαηξεζεί. (πρ εξψηεζε 17).  
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε εξγ. Άζθεζε 9 (Μειέηε θπκάησλ) ζε ξφιν ζπκπιήξσζεο ηνπ βηβιίνπ θαη φρη 
ππνθαηάηαζήο ηνπ.   
Παρατηρήσεις 
Τπάξρεη πξφβιεκα ιφγσ ρξήζεο ηνπ ζηάζηκνπ θχκαηνο ζηε κειέηε ηνπ ηξέρνληνο. Απφ ηελ 
εξγαζηεξηαθή άζθεζε 9 λα γίλεη κφλν ην Πείξακα 1 θαη απφ απηφ φρη ε εξψηεζε 5. 
 
 

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

 
6.1. Φωο: όξαζε θαη ελέξγεηα ζει. 115- 118 
Να δηδαρζεί ε εηζαγσγή «Φσο απφ ην κχζν ζηελ ηερλνινγία». 
Δπηζήκαλζε:   
Πξναπαηηνύκελε έλλνηα είλαη ην θσηόλην πνπ δηδάζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ηεο Β΄ 
Γπκλαζίνπ ε νπνία δελ έρεη δηδαρζεί. Η παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο λα πεξηνξηζηεί ζηα αλαγθαία γηα ηε 
κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο.  
Να δηδαρζεί ε 6.1. 
 
6.2. Γηάδνζε ηνπ θωηόο ζει.118-123 
Να δηδαρζεί.  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Αξρή ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ».  
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 124-126 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ έρεη αθαηξεζεί. 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη 
 

Κεθάιαην 7. Αλάθιαζε ηνπ θωηόο  
Πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο 2 

 
7.1. Αλάθιαζε ηνπ θωηόο ζει. 128 - 130 
Να δηδαρζεί. 
Να κε δηδαρζεί ην έλζεην : 
«Αλάθιαζε θαη αξρή ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ». 
 
7.2. Δηθόλεο ζε θαζξέθηεο: είδωια ζει. 131-134 
Να δηδαρζνχλ κόλν νη ππνελφηεηεο: 
«Δηθφλεο ζε θαζξέπηεο: είδσια» 
«Δπίπεδνη θαζξέπηεο» 
 
7.3. Πξνζδηνξηζκόο εηδώινπ ζε θνίινπο θαη θπξηνύο θαζξέθηεο ζει. 134-137 
Να κε δηδαρζεί. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 138-139 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ έρεη αθαηξεζεί.   
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Γελ πξνηείλεηαη 
 

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

 
8.1. Γηάζιαζε ηνπ θωηόο ζει. 141 - 143 
Να δηδαρζεί ε ελφηεηα «Γηάζιαζε ηνπ θσηφο»  
Να κε δηδαρζεί ε ππνελφηεηα «Γηάζιαζε θαη αξρή ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ». 
Απφ ηελ ππνελφηεηα «Νφκνο ηνπ Snell» λα δηδαρζεί κφλν ε αξρή έσο ηε ζρέζε εκ(π)/εκ(δ) = ε, 
ηεο ζει. 143. 
Να κε δηδαρζνχλ νη παξάγξαθνη απφ ηελ: 
«Σν 1678 ν Κξίζηηαλ Υφπρελο …» έσο ην ηέινο 
Παρατηρήσεις 
Ζ ελλνηνινγηθή θαη θνξκαιηζηηθή δνκή έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη ε αθαηξνχκελε χιε δελ 
πξνζθέξεη ζεκαληηθά αιιά κάιινλ αθαηξεί ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
παξαγσγηθφηεξε δηδαζθαιία άιιεο βαζηθήο ελφηεηαο / γλψζεο. 
 
8.2. Δθαξκνγέο ηεο δηάζιαζεο ηνπ θωηόο ζει. 144-146 
Να κε δηδαρζεί. 
 
8.3. Αλάιπζε θωηόο ζει. 147 -148 
Να κε δηδαρζεί. 
 
8.4. Σν ρξώκα ζει. 148 - 150 
Να κε δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 151-153 
ΟΥΗ εξσηήζεηο, αζθήζεηο ή επηκέξνπο εξσηήκαηα  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε χιε πνπ έρεη 
αθαηξεζεί.   
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 ζει. 155-157 
Να δηδαρζεί: 

 ε εηζαγσγή «Φαθνί: ε φξαζή καο ζην κηθξφθνζκν θαη ην κεγαιφθνζκν»  

 ε ελφηεηα 9.1.  
 
9.2. Δίδωια θαθώλ ζει. 157-159 
Να κε δηδαρζεί. 
 
9.3. Οπηηθά όξγαλα θαη ην κάηη ζει. 159-162 
Να κε δηδαρζεί. 
 
ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΖΔΗ ζει. 162-163 
Να κε δηδαρζεί. 
 
Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 
Να γίλεη ε Δξγ. Άζθεζε 13 «πγθιίλνληεο θαθνί». 
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Κεθάιαην 10: Ο Αηνκηθόο Ππξήλαο 
Να κε δηδαρζεί. 

 
 

Κεθάιαην 11: Ππξεληθέο αληηδξάζεηο 
Να κε δηδαρζεί. 

 

 ύλνιν ωξώλ 44 – 52  
 
 

 
Υ Ζ Μ Δ Η Α  

Γ΄ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ   
 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  
 

Γηα ηε Υεκεία Γ΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ζα δηδαρζεί ην βηβιίν «Υεκεία» Γ΄ Γπκλαζίνπ ησλ 
Θενδσξφπνπινπ Π., Παπαζενθάλνπο Π. θαη ηδέξε Σ. (1 ψξα ηελ εβδνκάδα, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο). 
 
ύλνιν ειάρηζηωλ πξνβιεπνκέλωλ δηδαθηηθώλ ωξώλ είθνζη (20). 
Πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ: 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ - ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ, (6 
ΩΡΔ) 
 
1. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 
1.1 κέρξη θαη 1.4 (ζει. 48-51) NAI (1 ψξα) 
 
2. ΣΑ ΑΛΚΑΛΗΑ 
2.1, 2.2 (ζει. 52-55) «Σα αιθάιηα» ΟΥΗ. 
 
3. ΜΔΡΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΡΖΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ 
3.1 θαη 3.4 (ζει. 56-57 θαη 60) ΝΑΗ (1 ώξα) 
 
1ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε:  
Ζ ππνελφηεηα 3.2 «Οη αληηδξάζεηο ησλ κεηάιισλ κε αξαηά δηαιχκαηα νμέσλ», (ζει. 58) ΝΑΗ (1 
ψξα) πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην εξγαζηήξην κε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή εμέηαζε δχν/ηξηψλ 
παξαδεηγκάησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηε γξαθή ησλ ρεκηθψλ ηχπσλ 
(π.ρ. πδξνρισξηθφ νμχ θαη ραιθφο, ςεπδάξγπξνο, ζίδεξνο ή αξγίιην κε πεηξακαηηθή παξαηήξεζε 
ηελ έθιπζε πδξνγφλνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ, Πείξακα 1.5 ζει. 24-25). 
3.3 (ζει. 59 έσο 60 άλσ) «Ζ απιή αληηθαηάζηαζε» ΟΥΗ.  
 
4. Ο ΑΝΘΡΑΚΑ 
4.1 κέρξη θαη 4.6 (ζει. 64 έσο 67) ΝΑΗ (1 ψξα). 
 
5. ΣΟ ΠΤΡΗΣΗΟ 
5.1 κέρξη θαη 5.5 (ζει. 68 έωο 71) ΝΑΗ (2 ώξεο): 
Ζ ππνελφηεηα «Σν ππξίηην» πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηε κνξθή ζρεδίνπ εξγαζίαο 
(project) κε έκθαζε ζε εθαξκνγέο θαη ρξήζεηο ησλ πιηθψλ. 
 
6. ΣΑ ΑΛΟΓΟΝΑ 
6.1 κέρξη θαη 6.4 (ζει. 74 έσο 78) «Σα αινγφλα» ΟΥΗ. 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Ζ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ, (5 ΩΡΔ) 
 
1. ΟΗ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ 
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1.1 θαη 1.3 (ζει. 80 έσο 84 άλσ) ΝΑΗ (1 ψξα). 
1.2 (ζει. 81-82 κέζε) «Σαμηλφκεζε πδξνγνλαλζξάθσλ» ΟΥΗ.  
1.4 κέρξη θαη 1.6 (ζει. 84 έσο 86 άλσ) ΝΑΗ (1 ψξα). 
 
2. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ – ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ – ΠΔΣΡΟΥΖΜΗΚΑ 
2.1 κέρξη θαη 2.5 (ζει. 88 έσο 91)  ΝΑΗ (1 ψξα). 
2.6 κέρξη θαη 2.10  (ζει. 91 έσο 93) ΝΑΗ (1 ψξα) 
ηελ ππνελφηεηα 2.7 «Πνιπκεξηζκφο» πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε κφλν ζηνλ νξηζκφ ηνπ 
πνιπκεξνχο θαη φρη ζηε γξαθή ησλ αληηδξάζεσλ. 
 
3. Ζ ΑΗΘΑΝΟΛΖ 
3.1 κέρξη θαη 3.6 (ζει. 96 έσο 99) ΝΑΗ (1 ψξα). 
 
4. ΤΓΑΣΟΝΘΡΑΚΔ 
4.1 κέρξη θαη 4.5 (ζει 100-107) «Τδαηάλζξαθεο-Πξσηεΐλεο-Λίπε» ΟΥΗ.  
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΟΞΔΑ-ΒΑΔΗ-ΑΛΑΣΑ (9 ΩΡΔ) 
 
1. ΣΑ ΟΞΔΑ 
1.1, 1.2 (ζει. 12 έσο 15) ΝΑΗ (1 ψξα). 
ηελ ππνελφηεηα 1.2 «Ομέα θαηά Arrhenius» πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ κφλν δχν παξαδείγκαηα 
απφ ηνλ πίλαθα 1 (ζει. 15). 
1.3 κέρξη θαη 1.6 (ζει. 16 έσο 18) ΝΑΗ (1 ψξα). 
 
2. ΟΗ ΒΑΔΗ 
2.1, 2.2, 2.3 (ζει. 20 έσο 23) ΝΑΗ (1ψξα). 
ηελ ππνελφηεηα 2.2 «Βάζεηο θαηά Arrhenius» πξνηείλεηαη λα δηδαρζνχλ κφλν δχν παξαδείγκαηα 
απφ ηνλ πίλαθα 2 (ζει. 22). 
 
2ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε:  
Μεηά ηελ ππνελφηεηα 2 λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ ην πείξακα 1.1 
«Μέηξεζε ηνπ pH ησλ δηαιπκάησλ νξηζκέλσλ νμέσλ κε περακεηξηθφ ραξηί» (ζει. 14-15) θαη ην 
πείξακα 2.1 «Βαζηθέο ηδηφηεηεο δηαιπκάησλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο» (ζει. 30-31) (1 ψξα). 
3. ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΖ 
3.1 (ζει. 26 έσο 29) ΝΑΗ (1 ψξα). 
 
3ε Δξγαζηεξηαθή άζθεζε:  
Μεηά ηελ ππνελφηεηα 3 λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Δξγαζηεξηαθφ Οδεγφ ην πείξακα 3.1 
«Γηαδνρηθέο εμνπδεηεξψζεηο νμένο απφ βάζε θαη ην αληίζηξνθν» (ζει. 40-41) (1 ψξα). 
4. ΣΑ ΑΛΑΣΑ 
4.1 θαη 4.3 (ζει. 30 σο 34) ΝΑΗ (1 ψξα). 
ηελ ππνελφηεηα 4.3 λα κελ απνκλεκνλεπζεί ν πίλαθαο 3 «Οξηζκέλα άιαηα» (ζει. 33). 
4.2 (ζει. 32) «ρεκαηηζκφο θξπζηάιισλ ζεηηθνχ βαξίνπ» ΟΥΗ. 
4.4 (ζει. 34) «Δπδηάιπηα θαη δπζδηάιπηα άιαηα» ΟΥΗ. 
 
5. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΩΝ ΟΞΔΩΝ, ΒΑΔΩΝ ΚΑΗ ΑΛΑΣΩΝ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΩΖ 
5.1 κέρξη θαη 5.4 (ζει. 38 κέρξη 45) ΝΑΗ (2 ψξεο) 
Ζ ππνελφηεηα «Δθαξκνγέο ησλ νμέσλ, βάζεσλ θαη αιάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή» πξνηείλεηαη λα 
αληηκεησπηζηεί σο ζρέδην εξγαζίαο (Project). Σν ζέκα κπνξεί λα δνζεί ζηελ αξρή ηεο 
ππνελφηεηαο ψζηε νη καζεηέο/ξηεο λα εξγαζζνχλ παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία ησλ ππνελνηήησλ, 
έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί εγθαίξσο θαη λα παξνπζηαζζεί ζηελ ηάμε. 
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Β Η Ο Λ Ο Γ Η Α Γ΄ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ   
 

Γηδαθηέα ύιε – Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο  
 

Με βάζε ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Βηνινγία ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, 
πξνηείλεηαη ε αθφινπζε δηδαθηέα χιε απφ ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην (βηβιίν καζεηή «Βηνινγία Γ΄ 
Γπκλαζίνπ» ησλ Μαπξηθάθε Δ., Γθνχβξα Μ. θαη Κακπνχξε Α.):  

 
Ζ Δπηζηήκε ηεο βηνινγίαο 

1. Οξγάλσζε ηεο δσήο – Βηνινγηθά ζπζηήκαηα (θεθ. 1) 

2. Οη αζζέλεηεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζή ηνπο (θεθ. 4) 

3. Γηαηήξεζε θαη ζπλέρεηα ηεο δσήο (θεθ. 5) 

4. Γελεηηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία (θεθ. 6)  

5. Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο (θεθ. 2) 

6. Δμέιημε (θεθ. 7) 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη ηα θεθάιαηα κε ηε ζεηξά πνπ 

πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζεί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο, νη ελφηεηεο πνπ ζα δηδαρζνχλ, 

παξαηεξήζεηο/δηδαθηηθέο νδεγίεο γηα θάζε ελφηεηα θαη νη ψξεο πνπ πξνηείλεηαη λα δηαηίζεληαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. ε νξηζκέλεο ελφηεηεο, έρνπλ πξνζηεζεί ψξεο δηδαζθαιίαο νη νπνίεο θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα αμηνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ απφ 

ηνπο καζεηέο. 

Κεθάιαην Γηδαθηέα ύιε Παξαηεξήζεηο/Γηδαθηηθέο Οδεγίεο Ώξεο 

Ζ επηζηήκε ηεο 
Βηνινγίαο 

Αξρέο ησλ βηνινγηθψλ 
επηζηεκψλ - Ζ 
επηζηεκνληθή κέζνδνο. 

Σν αληηθείκελν κειέηεο 
ησλ βηνινγηθψλ 
επηζηεκψλ 

Οη επηδξάζεηο ησλ 
εθαξκνγψλ ηεο 
βηνινγίαο ζηελ 
πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ 
αλζξψπνπ 

Πξνηείλεηαη ε «άζθεζε» ησλ καζεηψλ ζηελ 
επίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε 
κεζφδνπ αλάινγεο ηεο επηζηεκνληθήο. 
ε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε επηηεπγκάησλ ηεο 
ζχγρξνλεο Βηνινγίαο γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πξνηείλεηαη ε 
«άζθεζε» ησλ καζεηψλ ζηελ θξηηηθή 
αληηκεηψπηζε ησλ επηηεπγκάησλ απηψλ, ηελ 
αμηνιφγεζε επηκέξνπο παξαγφλησλ θαη 
επηζηεκνληθψλ ή άιισλ απφςεσλ θαη ηελ 
δηακφξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο. 

2  

1. Οξγάλωζε 
ηεο δωήο – 
Βηνινγηθά 
ζπζηήκαηα 

1.1 Σα κφξηα ηεο δσήο 

1.2 Κχηηαξν – Ζ 
κνλάδα ηεο δσήο  

1.3 Σα επίπεδα 
νξγάλσζεο ηεο δσήο 

Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη εξγαζηεξηαθή άζθεζε 
κηθξνζθνπίνπ κε ηε ρξήζε κφληκσλ ή λσπψλ 
παξαζθεπαζκάησλ, επηζεκαίλνληαο ηεο καζεηέο 
φηη ην θχηηαξν δελ είλαη «δηζδηάζηαην» θαη πσο 
φ, ηη ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, είλαη ζε ζπλερή 
θίλεζε. 
Πξνηείλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ηεο δηαθνξέο 
κεηαμχ επθαξπσηηθνχ θαη πξνθαξπσηηθνχ 
θπηηάξνπ, θαζψο θαη κεηαμχ θπηηθνχ θαη δσηθνχ. 
Ηδηαίηεξα γηα ηεο ηειεπηαίεο, ζα πξέπεη λα 
αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε δνκηθψλ θαη 
κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπηηάξνπ κε 
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ 
νκάδσλ νξγαληζκψλ.  
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 
αλαγλψξηζε απφ ην καζεηή ηεο ζρέζεο ηεο 
κνξθνινγίαο ηνπ θπηηάξνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο ζρέζεο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ θπηηάξνπ κε απηέο ζην επίπεδν 
ηνπ νξγαληζκνχ. 

10 
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Πξνηείλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα 
επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο ηεο θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο αθνξνχλ φινπο ηεο 
νξγαληζκνχο. 

4. Αζζέλεηεο 
θαη νη 
παξάγνληεο 
πνπ 
ζρεηίδνληαη κε 
ηελ εκθάληζε 
ηνπο 

4.1 Οκνηφζηαζε 

4.2 Αζζέλεηεο 

4.3 Ακπληηθνί 
κεραληζκνί ηνπ 
αλζξψπηλνπ 
νξγαληζκνχ  

4.4 Σξφπνο δσήο θαη 
αζζέλεηεο 

Πξνηείλεηαη λα αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ησλ 
δηαηαξαρψλ ζηελ νκνηφζηαζε κε ηελ εκθάληζε 
αζζελεηψλ θαη λα δίλεηαη έκθαζε ηεο ηξφπνπο 
κεηάδνζεο ησλ κνιπζκαηηθψλ  αζζελεηψλ θαη 
ηεο κεραληζκνχο άκπλαο..  
Δίλαη ζεκαληηθφ, θαη κέζα απφ παξαδείγκαηα, λα 
αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ 
αλζξψπνπ θαη ησλ επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 
ηνπ κε ηελ πγεία. 
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5. Γηαηήξεζε 
θαη ζπλέρεηα 
ηεο δωήο 

5.1 Σν γελεηηθφ πιηθφ 
νξγαλψλεηαη ζε 
ρξσκνζψκαηα 

5.2 Ζ ξνή ηεο γελεηηθήο 
πιεξνθνξίαο 

5.3 Αιιειφκνξθα 

5.4 Κπηηαξηθή δηαίξεζε 

5.5 Κιεξνλνκηθφηεηα 

5.6 Μεηαιιάμεηο 

Πξνηείλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ άκεζε 
ζρέζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ κε ηα δνκηθά θαη 
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγαληζκνχ. 
Γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο 
ελφηεηαο ηεο κπνξεί λα αμηνπνηείηαη ν «Κχθινο 
Εσήο ηνπ αλζξψπνπ» (ζει.115). 
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6. Γελεηηθή 
Μεραληθή θαη 
Βηνηερλνινγία 

6.1 Δθαξκνγέο ηεο 
Βηνηερλνινγίαο 

6.2 Γελεηηθή κεραληθή 
θαη βηνηερλνινγία 

6.3 Πξνβιεκαηηζκνί 
απφ ηελ αμηνπνίεζε 
ησλ επηηεπγκάησλ ηεο 
γελεηηθήο - Βηνεζηθή 

Πξνηείλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα νθέιε αιιά 
θαη ηεο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηεο 
εθαξκνγέο ηεο Βηνηερλνινγίαο, κε ηξφπν πνπ λα 
αλαπηχζζεη ηεο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα θξηηηθήο 
αληηκεηψπηζεο ζρεηηθψλ ζεκάησλ. 
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2. Οη 
νξγαληζκνί 
ζην 
πεξηβάιινλ 
ηνπο 

2.1 Ηζνξξνπία ζηα 
βηνινγηθά ζπζηήκαηα 

2.2. Οξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγίεο 
νηθνζπζηήκαηνο 

2.3 Αλαθχθισζε ηεο 
χιεο 

2.4 Παξεκβάζεηο ηνπ 
αλζξψπνπ ζην 
πεξηβάιινλ. 

Πξνηείλεηαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 
αλαγθαηφηεηα αλαθχθισζεο ηεο χιεο ζηα 
νηθνζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε 
ηζνξξνπία ζ‟ απηά.  
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλεηαη έκθαζε ηεο 
επηπηψζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ 
ζηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο αλαθχθισζεο ησλ 
δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζχλδεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ κε αηνκηθέο 
ζπκπεξηθνξέο.  
Παξάιιεια, είλαη ζθφπηκν λα αλαδεηθλχνληαη νη 
ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ 
χπαξμε δηαθφξσλ ξππαληψλ ζην πεξηβάιινλ 
(αέξα, λεξφ, έδαθνο). 
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7. Δμέιημε 7.1 Ζ εμέιημε θαη νη 
«καξηπξίεο» ηεο 

7.2 Ζ Δμέιημε ηνπ 
αλζξψπνπ 

Πξνηείλεηαη ε αλάδεημε ηεο ζρέζεο ηεο 
πνηθηινκνξθίαο ησλ νξγαληζκψλ κε εμειηθηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εμέιημε ησλ 
εηδψλ είλαη απνηέιεζκα ζπλερψλ αιιαγψλ ρσξίο 
ζρέδην θαη ρσξίο θαζνξηζκέλν απνηέιεζκα. 

4 

ύλνιν ωξώλ 47 

 

Με ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά, θξίλεηαη φηη ζα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηδαζθφκελσλ ελλνηψλ θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ 

επηηεχγκαηα ηεο ζχγρξνλεο Βηνινγίαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ «Δμέιημε», ζχκθσλα θαη κε ην 
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Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, είλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη ζην ηέινο γηαηί φζα πξνβιέπεηαη λα 

δηδάζθνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηφ, θάηη πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ αλ ην θεθάιαην ηεο «Δμέιημεο» πξνεγείην 

(πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, θιεξνλνκηθφηεηα θαη νξγαληζκνί ζην 

πεξηβάιινλ).  

 

Παξαηήξεζε 

ηα Δζπεξηλά Γπκλάζηα πξνηείλεηαη λα κελ δηδαρζνύλ ηα θεθάιαηα 5 (Γηαηήξεζε θαη 

ζπλέρεηα ηεο δωήο) θαη 6 (Γελεηηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία). 

 
Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ   

 
ΣΑΞΔΗ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
Σν βηβιίν καζεηή «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ» θαιχπηεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνπο 
γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ) θαη ηνπ ΑΠ (Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) Πιεξνθνξηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ 
δελ πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο ζηελ έθηαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Οη πξνηάζεηο αθνξνχλ ηηο 
αθνινπζνχκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ εκπινθή 
ησλ καζεηψλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πνπ πινπνηνχληαη ζην 
εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ην ΓΔΠ θαη ην 
ΑΠ Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ.  
 

Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο 
 

χκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο, ην κάζεκα 
ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην έρεη ζαθή εξγαζηεξηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. ην ζρνιηθφ 
εξγαζηήξην θαη ζην πιαίζην πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 
ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη, λα πεηξακαηίδνληαη, 
λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε.   
 
Ζ δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ πξέπεη λα έρεη γλωζηνθεληξηθό ή βηβιηνθεληξηθό 
ραξαθηήξα. ε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα απνζηεζίζνπλ 
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, θαζψο θαη ηζηνξηθέο ή άιινπ ηχπνπ πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
ζρνιηθφ εγρεηξίδην. ια ηα θεθάιαηα θαη νη ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ πινπνίεζε 
ζπλζεηηθψλ θαη νκαδνζπλεξγαηηθψλ εξγαζηψλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη 
ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο, ψζηε νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ 
δεμηφηεηεο ζηελ Πιεξνθνξηθή.  
 
Ζ δηδαθηηθή πνξεία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηελ έκθπηε πεξηέξγεηα θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ 
καζεηψλ. Να ζπλδπάδεη ηε ζεσξία µε ηελ πξάμε κέζα απφ κηα εληαία θαη ζπλερή δεκηνπξγηθή 
δηαδηθαζία, ε νπνία ζα ελζαξξχλεη θαη ζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, λα 
αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο, λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε, λα εθθξάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ.  

Οη άμνλεο-ελφηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ δελ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνχλ 
ζεηξηαθά. Ζ πξνηεηλφκελε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ είλαη ελδεηθηηθή. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα 
πξέπεη λα θάλεη ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηάξζξσζεο ηεο χιεο κε βάζε ηα 
καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ.  

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πξνζδίδεη κηα 
ηδηαηηεξφηεηα ζηα κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζήο ηνπ µε φια 
ζρεδφλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ γπκλαζίνπ. Πξνζθέξεηαη ζπλεπψο γηα ηελ ππνζηήξημε 
δηαζεκαηηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε νιηζηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή δσή (π.ρ. δεκηνπξγία ζρνιηθήο 
εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνχ, δεκηνπξγία αθίζαο, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ηεο 
ηάμεο θιπ.). 
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Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα εξγαιεία φπσο:  

 εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία έρνπλ απνζηαιεί ζηα 

ζρνιεία απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ http://www.pi-

schools.gr/software/gymnasio/ ελψ δηαηίζεληαη θαη γηα πεξηβάιινλ Ubuntu), θαζψο θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή Πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. (http://www.e-yliko.gr/default.aspx)   

 ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο 

 ειεχζεξα ινγηζκηθά (open office, gimp γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο, audacity γηα ηελ 

επεμεξγαζία ήρνπ θ.α.) 

 πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα Logo-like 

 ινγηζκηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην πιαίζην ησλ έξγσλ Πιεηάδεο θαη Νεξείδεο ηνπ 

Τ.ΠΑΗ.Θ. (π.ρ. «Σαμίδη ζε έλα Γίθηπν») θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΠΠ θαη ησλ 

ΑΠ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Γλσξίδσ ηνλ ππνινγηζηή σο εληαίν 
ζχζηεκα», φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην ΑΠ Πιεξνθνξηθήο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ππνζηεξίδνληαη 
απφ ην βηβιίν: Πιεξνθνξηθή Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ (ζει. 176 έσο 202), ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε Logo like πεξηβάιινλ, ειεχζεξεο δηαλνκήο, πνπ εθείλνο θξίλεη 
θαηάιιειν. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηεζεί ν „Υεισλφθνζκνο‟ πνπ πεξηέρεηαη ζην 
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ „Αβάθην‟. 
Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε, απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, 
πιεξνθνξηαθψλ δεμηνηήησλ (αλαδήηεζε, εχξεζε, θξηηηθή αμηνιφγεζε, εγθπξφηεηα, απνηειεζκαηηθή 
αμηνπνίεζε θαη ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ) θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (ζρεηηθά ζην 
http://www.saferinternet.gr/)  

 

Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξωζνύλ ελππόγξαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζωη. Γηαλνκή 

 Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ηδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 ΔΠΔΓ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ 

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.saferinternet.gr/

