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Σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθηµάτων της
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ηµερησίων και Εσπερινών Γυµνασίων.

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Α΄ Τάξη Γυµνασίου
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τη Βιολογία της Α΄ τάξης του Γυµνασίου, από τη διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο του µαθητή),
προτείνεται να διδαχτούν τα κεφάλαια :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Η Οργάνωση της ζωής (Κεφ. 1)
Αναπαραγωγή (Κεφ. 6)
Στήριξη και Κίνηση (Κεφ. 5)
Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στον άνθρωπο (Κεφ. 2.4)
Η µεταφορά και η αποβολή ουσιών στον άνθρωπο (Κεφ. 3.4)
Η αναπνοή στον άνθρωπο (Κεφ. 4.4)
Το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου (Κεφ. 7.4)

Η έµφαση που προτείνεται να δοθεί στις λειτουργίες της ζωής σε σχέση µε τον άνθρωπο, επιλέχθηκε µε δεδοµένο το ότι, λόγω των περιορισµένων ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας γενικότερα
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στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οι µαθητές δεν έχουν άλλη ευκαιρία να µελετήσουν όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη ζωή τους.
Η µελέτη της εξελικτικής υπόστασης των οργανισµών που προβλέπεται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, µπορεί να προσεγγιστεί µε τη µελέτη κάθε λειτουργίας από τους µονοκύτταρους οργανισµούς έως τον άνθρωπο, είναι ενδιαφέρουσα αλλά σε αρκετές περιπτώσεις περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες για τη δοµή των συστηµάτων που εξετάζονται στους διάφορους οργανισµούς οι οποίες ταλαιπωρούν τους µαθητές χωρίς να προσφέρουν στην ανάδειξη της εξελικτικής
πορείας των οργανισµών.
Ωστόσο, επειδή κρίνεται σηµαντικό να δοθεί στους µαθητές η ευκαιρία να προσεγγίσουν και
την έννοια της εξέλιξης µέσα από τη µελέτη ορισµένων τουλάχιστον λειτουργιών της ζωής και των
οργανικών συστηµάτων που τις εξυπηρετούν, προτείνεται να διατηρηθεί αυτή η δοµή στη µελέτη
των λειτουργιών: (α) της «Αναπαραγωγής» (κεφ. 6), µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι µαθητές δε θα
έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν κάτι σχετικό µε την αναπαραγωγή σε φυτά και ζώα και (β) της
«Στήριξης – Κίνησης » (κεφ. 5) γιατί περιλαµβάνονται θέµατα ενδιαφέροντα για τους µαθητές αυτής
της ηλικίας και επιπλέον αναφέρονται χαρακτηριστικά της εξέλιξης του σκελετού των οργανισµών
µέσα από τα οποία αναδεικνύεται η σχέση της δοµής των οργανισµών µε τις ανάγκες που το περιβάλλον τους δηµιουργεί, προκειµένου να επιβιώνουν σ’ αυτό. Κατά τη διδασκαλία των ενοτήτων
αυτών θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε οµοιότητες και διαφορές των διαφόρων οµάδων οργανισµών
µε εξελικτική διάσταση.

Η αναδιάταξη των κεφαλαίων µε πρόταξη αυτών που θα διδαχθούν µε την υπάρχουσα δοµή
(µελέτη της συγκεκριµένης λειτουργίας από τους µονοκύτταρους οργανισµούς έως τον άνθρωπο)
και η διάταξη των υπολοίπων έγινε µε τρόπο κατά τον οποίο να µην θίγεται η ανάδειξη της λειτουργικής σχέσης των επιµέρους συστηµάτων.

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α – Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
ΜΑΘ. Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγµένες
∆εν θα διδαχθεί η δραστηριότητα Α1.1. από το Τετράδιο Εργασιών. Η δραστηριότητα αυτή δεν
σχετίζεται µε το αντίστοιχο µάθηµα που αφορά στις γεωγραφικές συντεταγµένες. Είναι απλώς µια
πρόταση για να κάνουν οι µαθητές µια έκθεση ζωγραφικής ή να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό µε
έργα τους καλλιτεχνικά.
ΜΑΘ. Α1.2. Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες
∆εν θα διδαχθούν οι σελ. 15 -16 (προβολές). Η έννοια της προβολής είναι από µόνη της δύσκολη,
γίνεται ακόµα δυσκολότερη όταν οι εικόνες που πρέπει να οπτικοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε
προβολής είναι δυσανάγνωστες και δεν υπάρχει επεξηγηµατικό κείµενο. Η γνώση διαφορετικών
προβολών είναι περισσότερο εγκυκλοπαιδική και δεν προσφέρει υλικό για παραπέρα µελέτη σε
αυτές τις ηλικίες, ούτε συναντώνται άλλη φορά σε όλη την ύλη που αναπτύσσεται τόσο στην Α΄ όσο
και την Β΄ Τάξη. ∆εν θα διδαχθεί επίσης η δραστηριότητα Α1.2 από το Τετράδιο Εργασιών. Ο χάρτης που υπάρχει και προτείνεται για µελέτη για αυτήν τη δραστηριότητα, είναι εξαιρετικά λεπτοµερής και δυσανάγνωστος. Μερικές ερωτήσεις είναι δύσκολο να απαντηθούν ακόµα και από ενηµερωµένους καθηγητές. Η ερµηνεία τους απαιτεί την ανάγνωση ισοϋψών γραµµών, δυσκολότατη ικανότητα, αν προηγούµενα κάποιος δεν έχει ασκηθεί σε απλές ασκήσεις- παραδείγµατα πάνω
στις ισοϋψείς. Εδώ µια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έπεται αντί να προηγείται. Θα
µπορούσε να διδαχθεί αυτή η άσκηση µόνο µετά από µια διδασκαλία που απαιτεί αναδιάρθρωση
της συγκεκριµένης ύλης του µαθήµατος αυτού.
ΜΑΘ. Α1.3. Η χρήση των χαρτών στην καθηµερινή ζωή
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∆εν θα διδαχθεί η σελ. 19 (Τα συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών) µε βάση την εγκύκλιο
129200/Γ2/20-10-2009 του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον δεν θα διδαχθεί από το Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Α1.2 γιατί απαιτεί για την πραγµατοποίηση της τη χρήση GPS.
ΜΑΘ. Α1.4. Ποιόν χάρτη να διαλέξω;
∆εν θα διδαχθεί το έγχρωµο ένθετο «συνταγές» για νεαρούς χαρτογράφους. Αυτό το κείµενο θα
αποτελέσει οδηγό στο κεφάλαιο Γ1.1. και θα συνδυαστεί µε την προτεινόµενη από το Τετράδιο Εργασιών Γ1.1. δραστηριότητα.
ΜΑΘ. Α1.5. Ανακρίνοντας τους χάρτες
∆εν θα διδαχθεί το µάθηµα. Ωστόσο µπορεί να αποτελέσει οδηγό µελέτης στη ∆΄ Ενότητα: «Ήπειροι…Στιγµιότυπα».
ΜΑΘ. Β1.1. Ο πλανήτης Γη
∆εν θα διδαχθεί γιατί παρόµοια ύλη έχει διδαχθεί στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού.
ΜΑΘ. Β2.1. Ατµόσφαιρα-Σύνθεση της Ατµόσφαιρας, θερµοκρασία, άνεµοι
∆εν θα διδαχθεί από το Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Β2.1. γιατί δε συνδέεται µε το θέµα
του βιβλίου.
ΜΑΘ. Β3.1. Υδρόσφαιρα. Το νερό στη φύση
∆εν θα διδαχθεί η σελίδα 50 (Μεγάλες λίµνες του κόσµου). Είναι ασύνδετο µε το υπόλοιπο µάθηµα. Η υδρόσφαιρα δεν περιορίζεται µόνο στις λίµνες, αυτές αποτελούν µόνο µία περίπτωση. Εξάλλου οι λίµνες µέσα στο βιβλίο µελετώνται µόνο ως προς την διάσταση του τρόπου δηµιουργίας τους, ενώ µεγαλύτερη σηµασία θα είχε να εξεταστεί ο σηµαντικός περιβαλλοντικός τους ρόλος και το
πως επηρεάζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και η σύγκρισή τους µε τα ποτάµια, την
άλλη µορφή της υδρόσφαιρας πάνω στην ξηρά. Το συγκεκριµένο κείµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πληροφοριακό υλικό στην ∆΄ Ενότητα: «Ήπειροι…Στιγµιότυπα».
ΜΑΘ. Β3.2. Ωκεανοί και θάλασσες: ∆εν θα διδαχθεί η δραστηριότητα του Τετραδίου Εργασιών
Β.3.2. (Ωκεανοί και θάλασσες), γιατί ζητά από τους µαθητές να µετρήσουν αποστάσεις, µετατρέποντας τα ναυτικά µίλια σε χιλιόµετρα και την ταχύτητα από κόµβους σε µίλια ανά ώρα, οπότε τελικά
αντί να είναι µια δηµιουργική γεωγραφική δραστηριότητα γίνεται µια άσκηση µετατροπής µονάδων,
δεξιότητα που καλλιεργείται και στο µάθηµα της Φυσικής την επόµενη σχολική χρονιά.
ΜΑΘ. Β3.3. Άνθρωποι και θάλασσα- Τα νησιωτικά κράτη
∆εν θα διδαχθεί γιατί το πρώτο µέρος του µαθήµατος που αφορά στην κατανοµή των ανθρώπων
έχει διδαχθεί στην ΣΤ΄ τάξη και στο δεύτερο µέρος δεν τονίζονται τα χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας
ως νησιωτικό κράτος, που είναι ο κύριος στόχος του µαθήµατος. Επίσης δεν θα διδαχθεί από το
Τετράδιο Εργασιών η δραστηριότητα Β.3.3. (Ταξίδι στις Μολούκες), γιατί οι ερωτήσεις που θέτει το
µάθηµα δεν µπορούν να απαντηθούν χωρίς τον κατάλληλο χάρτη. Ο παγκόσµιος χάρτης στον οποίο αναφέρονται οι ερωτήσεις καταλαµβάνει µόλις το ¼ της σελίδας και έτσι οι πληροφορίες του
µόνο µε µεγεθυντικό φακό θα µπορούσαν να διαβαστούν. ∆εν υπάρχει στοιχειώδης πληροφόρηση
ούτε στο κείµενο για την κατανοµή του πληθυσµού σε παραθαλάσσιες, εσωτερικές, ορεινές ή πεδινές περιοχές στις οποίες αναφέρεται, αλλά ούτε υπάρχουν πηγές στις οποίες η µελέτη τους θα επέτρεπε να παρατηρήσουµε την δεδοµένη κατάσταση, πολύ περισσότερο δεν υπάρχει αναφορά
στους λόγους που εξηγούν αυτή την κατανοµή. Ο µαθητής δηλ. δεν έχει ούτε πηγές για µελέτη, ούτε και την πληροφόρηση για να αντιληφθεί το γεωγραφικό φαινόµενο της κατανοµής του πληθυσµού ανάλογα µε το ανάγλυφο, την γειτνίαση µε τη θάλασσα ή την απόστασή του από τον Ισηµερινό που παραλείπεται εντελώς. Θα µπορούσαν να δοθούν ως πηγές διαγράµµατα ποσοστών κατανοµής πληθυσµού σε σχέση µε το ανάγλυφο ή το γεωγραφικό πλάτος, ή την απόσταση από την
θάλασσα που θα επέτρεπαν κάποια επεξεργασία και επιβεβαίωση των απαντήσεων των µαθητών.
Επιπλέον, σε µία από τις ερωτήσεις για την Ιαπωνία γίνεται λόγος για την φυσιολογική πυκνότητα,
έννοια που δεν είναι γνωστή ακόµα στους µαθητές, δεν αποτελεί στόχο στο µάθηµα και κυρίως
προβλέπεται να διδαχθεί 10 µαθήµατα παρακάτω, (στο Γ1.1 µάθηµα).
Τα Μαθήµατα:
• Β3.5. Τα ποτάµια της Ασίας,
• Β3.6. Τα ποτάµια της Αµερικής,
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• Β3.7 Τα ποτάµια της Αφρικής-Τα ποτάµια της Αυστραλίας
δεν θα διδαχθούν. Πρόκειται για απλή περιγραφική γεωγραφία που περιορίζεται στην ονοµατολογία των ποταµών, απαιτεί µεγάλη αποµνηµόνευση ονοµάτων, δεν γενικεύει τη σηµασία των ποταµών για την ανθρώπινη ζωή, δεν συνδυάζεται µε τη γενικότερη µορφολογία του εδάφους ώστε να
εξηγηθεί το µέγεθος ή το είδος της ροής τους. Το υλικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διδασκαλία της ∆ Ενότητας: «Ήπειροι …Στιγµιότυπα», γιατί εκεί µπορεί να αποτελέσει υλικό για επεξεργασία και ανάλυση.
ΜΑΘ. Β4.1. Λιθόσφαιρα Μιλώντας για την ηλικία της Γης: ∆εν θα διδαχθεί γιατί έχει δύσκολες
έννοιες. Βάσει επιστηµονικών ερευνών (Ault, 1982, 1984, Trent, 1998, Dodick, Orion, 2003,
Libarkin et al., 2005) έχουν προσδιοριστεί βασικά και κρίσιµα εµπόδια στην ανάπτυξη επιστηµονικής σκέψης των παιδιών σε θέµατα όπως: γεωλογικός χρόνος, πρότυπα µεγάλης κλίµακας στο
περιβάλλον και τις αλλαγές που τις αντιπροσωπεύουν, τα πετρώµατα: δηµιουργία αυτών, κλίµακα
και διάταξή τους σε στρώµατα, κ.α. Επιπλέον είναι ένα µάθηµα που δεν συνδέεται µε τα επόµενα
µαθήµατα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ

Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγµένες

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΠΡΟΤΕΙΝΟΣΕΙΣ
ΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆εν θα διδα- 1
χθεί η δραστηριότητα
Α1.1. από το
τετράδιο.

Α.1.2. Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες

∆εν θα διδαχθούν οι ∆εν θα διδα- 1
σελ. 15-16 (προβολές). χθεί η δρα(2 σελ.)
στηριότητα
Α1.2. από το
τετράδιο.

Α1.3. Η χρήση
των χαρτών
στην καθηµερινή ζωή

∆εν θα διδαχθεί η σελ.
19 (Τα συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών).
(1 σελ.)

Α1.4.Ποιόν
∆εν διδάσκεται το έγχάρτη να δια- χρωµο ένθετο «συνταλέξω;
γές» για νεαρούς χαρτογράφους σελ. 22-23
(1 σελ.)
Αυτό το κείµενο θα αποτελέσει οδηγό στο κεφάλαιο Γ1.1. και θα συν-

∆εν θα διδαχθεί από το
τετράδιο
η
δραστηριότητα
Α1.2.
1
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δυαστεί µε την προτεινόµενη από το Τετράδιο
Εργασιών Γ1.1. δραστηριότητα.
Α1.5. Ανακρίνοντας τους
χάρτες

∆εν θα διδαχθούν οι
σελίδες 24-27
(4 σελ.)
Ωστόσο µπορεί να αποτελέσει οδηγό µελέτης
στη ∆ Ενότητα: «Στιγµιότυπα»

ΟΧΙ

Β1.1. Ο πλανήτης Γη

∆εν θα διδαχθεί γιατί
παρόµοια ύλη έχει διδαχθεί στη ΣΤ ∆ηµοτικού,
σελίδες 31-35 (5 σελ.)

ΟΧΙ

1

Β1.2. Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες
Β2.1. ΑτµόσφαιραΣύνθεση της
Ατµόσφαιρας,
θερµοκρασία,
άνεµοι

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Φυσικό περιβάλλον

∆εν θα διδα1
χθεί από το
τετράδιο η
δραστηριότητα
Β2.1. γιατί δεν
συνδέεται µε
το θέµα του
βιβλίου.

Β.2.2. Οι βροχές, το κλίµα
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Β.3.1.
Υδρό- ∆ε θα διδαχθεί η σελίδα
σφαιρα. Το νε- 50. Οι µεγάλες λίµνες
ρό στη φύση
του κόσµου (1 σελ.)
Το συγκεκριµένο κείµενο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πληροφοριακό
υλικό στην ∆ Ενότητα:
«Ήπειροι…Στιγµιότυπα»

1

Β3.2. Ωκεανοί
και θάλασσες

Β3.3. Άνθρωποι και θάλασσα- Τα νησιωτικά κράτη

∆εν θα διδαχθεί η δραστηριότητα
Β.3.2. (Ωκεανοί και θάλασσες).
∆εν θα διδαχθεί γιατί και
η κατανοµή των ανθρώπων έχει διδαχθεί
στην ΣΤ τάξη και το υπόλοιπο περιεχόµενο
δεν είναι απαραίτητο για
τις επόµενες ενότητες

2
1η ώρα γενικά
2η ώρα υφαλοκρηπίδα

Επίσης δεν θα ΟΧΙ
διδαχθεί από
το τετράδιο
εργασιών η
δραστηριότητα
Β.3.3. (Ταξίδι
στις Μολού5

του βιβλίου, σελίδες 5457 (4 σελ.)

1

Β3.4. Τα ποτάµια του κόσµου
Β3.5. Τα ποτάµια της Ασίας
Β3.6. Τα ποτάµια της Αµερικής
Β3.7. Τα ποτάµια της Αφρικής-Τα ποτάµια της Αυστραλίας
Β4.1.
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ Μιλώντας για την ηλικία της Γης
Β4.2. Το εσωτερικό της Γης
Β.4.3. ∆υνάµεις που
διαµορφώνουν
την επιφάνεια
της Γης: Ενδογενείς και εξωγενείς

κες).

Τα
κεφάλαια
Β3.5.,
Β3.6., Β3.7. δεν θα διδαχθούν. Το υλικό αυτό
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διδασκαλία
της ∆ Ενότητας: «Ήπειροι…Στιγµιότυπα».
Σελίδες 60-68 (9 σελ.)

∆εν θα διδαχθεί γιατί έχει δύσκολες έννοιες
Σελίδες 70-71 (2 σελ.)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1
Να διατεθούν 3
ώρες ώστε να
χρησιµοποιηθεί
και το CD Γεωγραφίας.
1η ώρα: Α. ∆υνάµεις στο εσωτερικό της
Γης
(ενδογενείς): Πως γεννιούνται οι σεισµοί; και Πως
γεννιούνται τα
βουνά και οι
οροσειρές;
2η ώρα: Πως
γεννιούνται οι
µεγάλες νησιωτικές αλυσίδες;
Πως γεννιούνται τα ηφαίστεια; Θερµές
κηλίδες.
3η ώρα: ∆υνάµεις στην επιφάνεια της γης
(εξωγενείς )

Β4.4. Μορφές
του ανάγλυφου
της Γης

1

Β.5.1. ΒΙΟ-

Να διατεθούν 3
6

ΣΦΑΙΡΑ Η γεωγραφική κατανοµή των
οργανισµών

ώρες για να γίνει από το τετράδιο εργασιών η δραστηριότητα
Β5.1. (Αποδίδοντας µε κόµικς τα οικοσυστήµατα).
1η ώρα: Επεξεργασία του
κειµένου του
βιβλίου
2η ώρα: Επεξεργασία στην
τάξη από το τετράδιο εργασιών των κειµένων µε τίτλο:
«Ερωτήσεις
που ζητούν
απάντηση».
3η ώρα: Παρουσίαση εργασιών των
µαθητών που
έχουν απαντήσει στα κείµενα
µε τίτλο: «∆ικιά
σου εργασία».

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Ανθρωπογενές περιβάλλον

Γ1.1. Ο πληθυσµός της
Γης

2

Γ1.2. Η κατανοµή των ανθρώπων στη
Γη

1

Γ1.3. Παιχνίδια
µε τις ηλικιακές
πυραµίδες…

1

Γ1.4. Οι µεγάλες πόλεις του
πλανήτη

1

Γ.1.5. Που είναι
χτισµένες οι
µεγάλες πόλεις
του πλανήτη

Να διατεθούν
τρεις (3) διδακτικές ώρες 1η
ώρα: σελ. 104
(δες το µοντέλο
µιας πόλης)
2η ώρα:
σελ.102-103
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(θέσεις πόλεων)
3η ώρα: Προβλήµατα στις
µεγάλες πόλεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆
«Ήπειροι …
Στιγµιότυπα»

Γ1.6. τόσο
διαφορετικοί,
τόσο ίδιοι

1

Γ2.1. Φυσικοί
πόροι

2

Γ2.2. Ανθρώπινοι πόροι

1

Γ2.3. Προβλήµατα που ζητούν απαντήσεις
∆.1. ΑφρικήΦυσικό Περιβάλλον … και
άνθρωποι

2

* *βλ. παρατήρηση στο
τέλος του πίνακα

2

∆.2. ΑσίαΦυσικό Περιβάλλον … και
άνθρωποι

2

∆.3. Βόρεια και
Κεντρική Αµερική-Φυσικό
Περιβάλλον …
και άνθρωποι
∆.4. Νότια Αµερική-Φυσικό
Περιβάλλον …
και άνθρωποι

2

∆.5. ΩκεανίαΦυσικό Περιβάλλον … και
άνθρωποι

2

∆.6. Ανταρκτική

1

∆.7. Ευρώπη

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

45 ώρες

**Παρατήρηση:
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Η Ενότητα ∆’: «Ήπειροι…Στιγµιότυπα» προτείνεται να διδαχθεί σε µορφή project. Οι µαθητές κάθε
τάξης µπορούν να χωριστούν σε οµάδες που να αντιστοιχούν µία σε κάθε ήπειρο.
Ενδεικτικό σενάριο φυσικού περιβάλλοντος: µε τη µατιά ενός εξερευνητή µια οµάδα µαθητών ερευνά το φυσικό περιβάλλον της Ν. Αµερικής ξεκινώντας από τις Άνδεις συνεχίζοντας στον Αµαζόνιο
και φτάνοντας µέχρι τη Γη του Πυρός.
Ενδεικτικό σενάριο ανθρωπογεωγραφίας: µε την οπτική γωνία ενός πρακτορείου ταξιδιών µια οµάδα µαθητών θα πρέπει να φτιάξει από τις διαφηµιστικές αφίσες µέχρι το κόστος και το πρόγραµµα
επισκέψεων σε πόλεις της Ν. Αµερικής.
Ανάλογα σενάρια θα µπορούσαν να γίνουν και για τις υπόλοιπες ηπείρους (βασικά για την Αφρική,
Ασία, Βόρεια και Κεντρική Αµερική, Νότια Αµερική και Ωκεανία µιας και η Ανταρκτική δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους σενάρια και η Ευρώπη θα διδαχθεί αναλυτικά στην επόµενη τάξη).
Η συγκρότηση των οµάδων των µαθητών και η εκπόνηση των projects θεωρείται σκόπιµο να γίνουν πολύ πριν από την έναρξη διδασκαλίας της Ενότητας ∆’, έτσι ώστε όταν φθάσουν σ’ αυτή οι
µαθητές να είναι έτοιµοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους

Παρατήρηση
Στα Εσπερινά Γυµνάσια δε θα διδαχθεί η Ενότητα Γ΄: Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

Β΄ Τάξη Γυµνασίου

Φ Υ Σ Ι Κ Η
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 4
1.1. Οι φυσικές επιστήµες και η µεθοδολογία τους. σελ. 9-11. Να διδαχθεί.
1.2. Η επιστηµονική µέθοδος. σελ. 11-14
Να µη διδαχθεί. Την επιστηµονική µέθοδο οι µαθητές θα την προσεγγίσουν κατά την εκτέλεση των
εργαστηριακών ασκήσεων.
1.3. Τα φυσικά µεγέθη και οι µονάδες τους. σελ. 14-17
Να µη διδαχθεί από το βιβλίο αλλά να γίνει εργαστηριακή διδασκαλία. Οι µαθητές θα προσεγγίσουν τα φυσικά µεγέθη µέσω της εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων 1 και 2. Να γίνεται
υπόµνηση µέρους του περιεχοµένου της ενότητας 1.3 όπου και όταν αυτό προαπαιτείται για τη διδασκαλία των εποµένων ενοτήτων.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 18-20
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 και 2.

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 5 – 7
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ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
Να µη διδαχθεί. Να ενσωµατωθούν παραδείγµατα για την έννοια της κίνησης κατά τη διδασκαλία
των επόµενων υποενοτήτων.
2.1. Περιγραφή της κίνησης σελ. 23-28
Να µη διδαχθεί. Να γίνουν µόνο οι δραστηριότητες των σελίδων 25 και 27
Να διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Χρονικό διάστηµα» στη σελ. 27,
• «Τροχιά» στη σελ. 28.
Παρατηρήσεις
Το επίπεδο παρουσίασης των εννοιών είναι υψηλό για το επίπεδο των µαθητών.
Επειδή προαπαιτούνται µη διδαγµένες µαθηµατικές έννοιες να µη γίνει επέκταση στη διανυσµατική
θεώρηση της µετατόπισης. Στην Α Λυκείου θα παρουσιασθεί η µετατόπιση αναλυτικά.
Μέσω των δραστηριοτήτων θα εισαχθούν και θα οριστούν οι έννοιες που απαιτούνται για την περιγραφή της κίνησης.
2.2 Η έννοια της ταχύτητας Σελ. 29-32
Να διδαχθούν:
• Η εισαγωγή «Η έννοια της ταχύτητας» οι υποενότητες,
• «Μέση ταχύτητα στην καθηµερινή ζωή» σελ. 29 και
• «Στιγµιαία ταχύτητα στην καθηµερινή γλώσσα» σελ.30.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ιανυσµατική περιγραφή της ταχύτητας» σελ. 31,32. Ο διανυσµατικός χαρακτήρας της ταχύτητας θα εξετασθεί αναλυτικά στην Α΄ Λυκείου.
2.3 Κίνηση µε σταθερή ταχύτητα σελ. 33-35
Να µη διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Οι µαθητές δεν είναι ακόµη εξοικειωµένοι µε τις γραφικές παραστάσεις.
Η ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις θα µελετηθεί αναλυτικά στην
Α΄ Λυκείου.
2.4. Κίνηση µε µεταβαλλόµενη ταχύτητα σελ. 36-37
Να µη διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Η µεταβαλλόµενη κίνηση θα µελετηθεί στην Α’ Λυκείου
Οι τελευταίες υποενότητες αφαιρούνται ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για τη διδασκαλία ενοτήτων
που λόγω έλλειψης χρόνου δεν διδάσκονται.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 38-41
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε
• ΟΧΙ οι ασκήσεις 3,4,6,8
Οι ερωτήσεις, εφαρµογές και ασκήσεις να παρουσιασθούν ως συµπλήρωµα ή εµπέδωση του κάθε
µαθήµατος.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Πραγµατοποίηση της Εργαστηριακής Άσκησης 4.

Κεφάλαιο 3. ∆υνάµεις
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 10 – 12
«Κίνηση και αλληλεπίδραση: ∆υο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».
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Να διδαχθεί.
3.1. Η έννοια της δύναµης Σελ 43-46.
Να διδαχθεί.
3.2. ∆ύο σηµαντικές δυνάµεις στον κόσµο Σελ. 47-49.
Να διδαχθεί.
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων Σελ. 49-50.
Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι:
• Σύνθεση δυνάµεων - συνισταµένη
• Σύνθεση δυνάµεων µε την ίδια διεύθυνση,
• Σύνθεση δυνάµεων µε διαφορετικές διευθύνσεις,
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• ∆ύναµη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια,
• Ανάλυση δύναµης.
Παρατηρήσεις
Οι υποενότητες αυτές εισάγουν εφαρµογές σύνθεσης και ανάλυσης δυνάµεων σε δύο διαστάσεις.
Οδηγούν στο να αφιερωθεί πολύς χρόνος σε επίλυση δύσκολων για την συγκεκριµένη ηλικία ασκήσεων. Ο χρόνος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατανόηση των αντίστοιχων φαινοµένων και
νόµων σε µία διάσταση.
Εφαρµογές σε δύο διαστάσεις θα εξετασθούν αναλυτικά στην Α΄ Λυκείου.
3.4. ∆ύναµη και ισορροπία Σελ. 52-53.
Να διδαχθεί.
Να δοθεί έµφαση στην έννοια αδράνειας και όχι στην ιστορική αναφορά για το Γαλιλαίο.
3.5. Ισορροπία υλικού σηµείου Σελ. 54-55.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα:
• Ανάλυση δυνάµεων και ισορροπία και το παράδειγµα 3.2.
Η ισορροπία δυνάµεων σε δύο διαστάσεις θα εξετασθεί αναλυτικά στην Α΄ Λυκείου.
3.6. ∆ύναµη και µεταβολή της ταχύτητας Σελ. 55-57.
Να διδαχθεί.
3.7. ∆ύναµη και αλληλεπίδραση Σελ. 57-59.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρµογές» στις σελ. 58,59.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 59-63.
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε
• ΟΧΙ οι ασκήσεις 7,12,13.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Πραγµατοποίηση εργαστηριακής άσκησης 7 «Νόµος του Hooke».

Κεφάλαιο 4. Πίεση
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 9-10
4.1. Πίεση Σελ. 65-68.
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Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και δύναµη δύο διαφορετικές έννοιες»
Να διδαχθεί η ενότητα «4.1 Πίεση».
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα της εικόνας 4.4 για την διείσδυση της πινέζας.
Παρατηρήσεις
Το συγκεκριµένο παράδειγµα αν και στοχεύει στη διαφοροποίηση της έννοιας της δύναµης από την
έννοια της πίεσης είναι δυσνόητο. Ο ίδιος στόχος επιτυγχάνεται πιο εύκολα στην παράγραφο 4.4.
4.2. Υδροστατική πίεση Σελ. 68-71.
Να διδαχθεί.
4.3. Ατµοσφαιρική πίεση Σελ. 72-74.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Πως υπολογίζουµε την ατµοσφαιρική πίεση;»
Παρατηρήσεις
Ο συγκεκριµένος υπολογισµός δεν προσθέτει ουσιαστικά στην κατανόηση της έννοιας της ατµοσφαιρικής πίεσης και οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση ασκήσεων.
4.4. Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά – Αρχή του Πασκάλ Σελ. 75—76.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η δραστηριότητα στο τέλος σελ. 76.
Παρατηρήσεις
Αν η δραστηριότητα ερµηνευθεί µέσω της µεταβολής της πίεσης που ασκείται στο υγρό απαιτείται
αρκετά πολύπλοκη επεξεργασία. Αν ερµηνευθεί µέσω της άνωσης είναι έννοια που δεν έχει ακόµη
διδαχθεί.
4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη σελ. 77-79.
Να διδαχθεί.
4.6. Πλεύση σελ. 80-81.
Να µη διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 82-86.
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε
• ΟΧΙ οι ασκήσεις 8,9.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 9 «Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη».

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 7 – 8
«Ενέργεια µια θεµελιώδης έννοια της Φυσικής»
Να διδαχθεί.
5.1 Έργο και ενέργεια Σελ. 88-92
Να διδαχθεί η 5.1 «Έργο και ενέργεια»
Να µη διδαχθεί από την 5.1 η δεύτερη παράγραφος (ιστορία της έννοιας του έργου).
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Περιπτώσεις έργου»
• «Β. ∆ύναµη πλάγια σε σχέση µε την µετατόπιση.»
Παρατηρήσεις
Αφαιρούνται διότι οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση ασκήσεων
που δεν έχουν να προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών.
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Άλλωστε η µελέτη του έργου θα γίνει αναλυτικά στην Α΄ Λυκείου. Σε αυτό το επίπεδο (Β΄ Γυµνασίου) ο χρόνος µελέτης να αφιερωθεί σε εισαγωγικές εφαρµογές όπου η δύναµη και η µετατόπιση είναι συγγραµικές.
5.2. ∆υναµική – Κινητική ενέργεια. ∆ύο βασικές µορφές ενέργειας Σελ. 93-96
Να διδαχθεί.
5.3. Η µηχανική ενέργεια και η διατήρησή της Σελ. 97-99
Να διδαχθεί.
Από την υποενότητα «Έργο και µηχανική ενέργεια» να διδαχθεί µόνο το µέρος της τελευταίας παραγράφου « … Το άθροισµα της δυναµικής …» ως και τον τύπο µε το οποίο ορίζεται η µηχανική
ενέργεια.
Το παράδειγµα 5.4 να διδαχθεί δυνητικά, ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης.
Παρατηρήσεις
Το έργο έχει ήδη συσχετισθεί µε την µεταβολή της ενέργειας (5.1). Σε αυτό το επίπεδο είναι πολύπλοκο να συσχετισθεί το έργο µε µετατροπή ενέργειας από µία µορφή σε άλλη.
Προτείνουµε τον περιορισµό στον ορισµό της µηχανικής ενέργειας και αποφεύγουµε αναφορές που
πιθανόν να δυσκολέψουν τους µαθητές.
5.4. Μορφές και µετατροπές ενέργειας Σελ. 100-102
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Θεµελιώδεις µορφές ενέργειας».
Τα µοντέλα του µικρόκοσµου θα εισαχθούν µε έννοιες της θερµότητας.
5.5. ∆ιατήρηση της ενέργειας Σελ. 103
Να διδαχθεί.
5.6. Πηγές ενέργειας Σελ. 103-106
Να µη διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Έχει διδαχθεί στο ∆ηµοτικό. Αφαιρείται ώστε να υπάρξει χρόνος για τη διδασκαλία ενοτήτων που
λόγω έλλειψης χρόνο δεν διδάσκονται. Προτείνεται η παρουσίαση τους µέσω διαθεµατικών δραστηριοτήτων αν υπάρξει χρόνος.
5.7. Απόδοση µιας µηχανής Σελ. 106
Να µη διδαχθεί.
5.8. Ισχύς Σελ. 107-108
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Ισχύς και κίνηση». Θα µελετηθεί αναλυτικά στην Α Λυκείου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 109-114
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε
• ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ,16,17.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.

Κεφάλαιο 6. Θερµότητα.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 5-6
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«Η Θερµότητα και ανθρώπινος πολιτισµός»
Να διδαχθεί.
6.1. Θερµόµετρα και µέτρηση θερµοκρασίας Σελ. 118-121
Να µη διδαχθεί.
Οι έννοιες θα παρουσιασθούν µέσω εργαστηριακών ασκήσεων
Να γίνουν οι εργαστηριακές ασκήσεις 10 (βαθµονόµηση θερµοµέτρου) και 12 (βρασµός) προκειµένου να γίνει βιωµατικά η µέτρηση της θερµοκρασίας.
6.2. Θερµότητα: Μια µορφή ενέργειας Σελ. 121-123
Να διδαχθεί.
Επισήµανση: Να αποφευχθούν οι παρανοήσεις που εισάγονται µε την πρόταση «η µεταφορά θερµότητας σταµατάει….» που βρίσκεται στο τέλος της σελ. 122.
6.3. Πώς µετράµε τη θερµότητα. Σελ. 123-125
Να µη διδαχθεί.
6.4. Θερµοκρασία, θερµότητα και µικρόκοσµος Σελ. 126-127
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Θερµική ενέργεια»,
• «∆υνάµεις µεταξύ µορίων και εσωτερική ενέργεια σώµατος»,
• «Η θερµότητα και η αρχή διατήρηση της ενέργειας».
Επισήµανση:
Να αποφευχθούν οι παρανοήσεις που εισάγονται µε τη διατύπωση «Μεταφορά θερµότητας» στη
σελ. 127
6.5. Θερµική διαστολή και συστολή Σελ. 130-135
Να διδαχθούν.
• η εισαγωγή «Θερµική διαστολή και συστολή» και
• η υποενότητα «Γραµµική διαστολή στερεών».
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες
• «Επιφανειακή διαστολή»,
• «∆ιαστολή όγκου σε στερεά και υγρά», «∆ιαστολή των αερίων»,
• «Ερµηνεία της διαστολής»,
• «∆υνάµεις κατά τη διαστολή και συστολή».
Να διδαχθεί η υποενότητα «Η διαστολή του νερού».
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι συγκεκριµένες υποενότητες δεν
προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για
την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας / γνώσης.
Το σωµατιδιακό µοντέλο θα εισαχθεί µε απλούστερο τρόπο µε τα φαινόµενα της εξάτµισης και συµπύκνωσης.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σελ. 135-140
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε
• ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5δ, 6,7, 8,11.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 10 (βαθµονόµηση θερµοµέτρου).
Κεφάλαιο 7. Αλλαγές κατάστασης
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 4-5
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Εισαγωγή «Η θερµότητα προκαλεί µεταβολές».
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν όσα αναφέρονται στις σελίδες 144-145.
Παρατηρήσεις
Οι παράγραφοι που αφαιρούνται δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση των
εννοιών αλλά µάλλον µειώνουν χρόνο που θα µπορούσε να αφιερωθεί για την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας / γνώσης.
7.1. Αλλαγές κατάστασης και θερµότητα Σελ.142-145
Να διδαχθεί.
7.2. Μικροσκοπική µελέτη των αλλαγών κατάστασης Σελ. 146-148
Να µη διδαχθεί.
7.3. Εξάτµιση και συµπύκνωση Σελ.. 149-151
Να διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Το σωµατιδιακό µοντέλο που εισάγεται είναι απλό και έχει τις λιγότερες παρανοήσεις σε σχέση µε
τη διαστολή, τη διάδοση. Προτείνεται η αξιοποίηση σχετικού υλικού από το λογισµικό Φυσικής για
τη Β΄-Γ΄ Γυµνασίου που υπάρχει στα netbooks.
Επισήµανση: Να προσεχθούν οι πιθανές παρανοήσεις που εισάγει ο χρωµατισµός των µορίων µε
το χρώµα του υγρού.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε
• ΟΧΙ η άσκηση 3.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 12 (βρασµός).
Κεφάλαιο 8. ∆ιάδοση θερµότητας
Να µη διδαχθεί.

Σύνολο ωρών 44 – 52

Χ Η Μ Ε Ι Α
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Για τη Χηµεία Β΄ τάξης Γυµνασίου θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Γυµνασίου των Αβραµιώτη Σ., Αγγελόπουλου Β., Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη ∆., Τρικαλλίτη Α. και Φίλου Γ. (1 ώρα
την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών είκοσι (20).
Προτείνεται να διδαχθούν:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (3 ΩΡΕΣ)
1.1 (σελ. 10-13) ΝΑΙ (1 ώρα)
1.2 (σελ. 15-19) ΝΑΙ (1 ώρα)
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 1.3 «Φυσικές ιδιότητες των υλικών» (σελ. 20-22) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει
στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (1η εργαστηριακή άσκηση, σελίδες
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17-22 του Εργαστηριακού Οδηγού). Στην εργαστηριακή άσκηση µελετώνται πειραµατικά δύο φυσικές ιδιότητες των υλικών (σκληρότητα και πυκνότητα) και προτείνεται να γίνει αναφορά στις άλλες
ιδιότητες που αναφέρει το σχολικό βιβλίο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ (14 ΩΡΕΣ)
2.1 (σελ. 24-27) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.2 (σελ. 30-34) ΝΑΙ (1 ώρα).
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 2.3.1 «Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)» (σελ. 3536) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (3η εργαστηριακή άσκηση, µέρος 1ο, σελίδες 27-28 του Εργαστηριακού Οδηγού) και να δοθεί
έµφαση στην ποιοτική κατανόηση του φαινοµένου και όχι στις αριθµητικές εφαρµογές.
2.3.2 (σελ. 37-38) ΝΑΙ (1 ώρα).
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 2.3.3 «Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)» (σελ. 38-39)
ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό
(3η εργαστηριακή άσκηση, µέρος 3ο, σελίδες 31-32 του Εργαστηριακού Οδηγού) και να δοθεί έµφαση στην ποιοτική κατανόηση του φαινοµένου και όχι στις αριθµητικές εφαρµογές.
2.4 (σελ. 41-43) ΝΑΙ. Η υποενότητα «Ρύπανση του νερού» προτείνεται να αντιµετωπιστεί µε τη
µορφή σχεδίου εργασίας (project) (2 ώρες).
4η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 2.5 «∆ιαχωρισµός µιγµάτων» (σελ. 44-47) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (4η εργαστηριακή άσκηση, µέρος 1ο σελίδα 34, µέρος 2ο σελίδα 35 και µέρος 3ο σελίδα 36). Η άσκηση αυτή προτείνεται να πραγµατοποιηθεί στη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας, η οποία να κατανεµηθεί ως εξής: Τα πέντε πρώτα λεπτά να διατεθούν για την έναρξη του 3ου µέρους. Καθώς οι µαθητές/ριες αναµένουν να ανέβει ο
διαλύτης στο διηθητικό χαρτί, µπορεί να πραγµατοποιηθεί το µέρος 1ο και το µέρος 2ο, και στη συνέχεια, να ολοκληρωθεί το µέρος 3ο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
2.6, 2.6.1 (σελ. 48-50) ΝΑΙ (1 ώρα).
Να παραληφθεί η εφαρµογή αριθ. 4 από την «Στάση για εµπέδωση» σελ. 50 και να προστεθεί ο
πίνακας 4 (µέσον της σελίδας 52) έτσι ώστε να εξοικονοµηθεί ικανοποιητικός χρόνος για τον ουσιαστικό σχολιασµό των διαφορών µεταξύ των µειγµάτων και των χηµικών ουσιών (χωρίς να γίνει
αναφορά στις φυσικές σταθερές που περιλαµβάνονται στην τελευταία σειρά του πίνακα 4 της σελ.
52).
2.6.2 (σελ. 51- 53) «Φυσικές σταθερές των χηµικών ουσιών» ΟΧΙ.
Να διδαχθεί µόνο ο Πίνακας 4 «∆ιαφορές µειγµάτων και χηµικών ουσιών», µέσον της σελίδας 52
ΝΑΙ.
2.7 (σελ. 54-57) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.8 (σελ. 58-61) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.9 (σελ. 62-66) ΝΑΙ (1 ώρα). Στην υποενότητα 2.9 «Υποατοµικά σωµατίδια – Ιόντα» προτείνεται
να µη διδαχθεί το Παράθυρο στο εργαστήριο: «Αγωγιµότητα διαλύµατος µαγειρικού άλατος» (σελ.
64).
2.10 (σελ. 67-69) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.11 (σελ. 70-72) ΝΑΙ (1 ώρα).
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (1 ΩΡΑ)
3.1 (σελ. 74-77) ΝΑΙ (1 ώρα)
3.2 (σελ. 78-82) «Οξυγόνο» ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 83-86) «∆ιοξείδιο του άνθρακα» ΟΧΙ.
3.4 (σελ. 87-89) «Η ρύπανση του αέρα» ΟΧΙ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ε∆ΑΦΟΣ (2 ΩΡΕΣ)
4.1 (σελ. 94-97) ΝΑΙ (1 ώρα)
4.2 (σελ. 98-100) ΝΑΙ (1 ώρα)

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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Για τη Χηµεία Β΄ τάξης Εσπερινού Γυµνασίου θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Γυµνασίου
των Αβραµιώτη Σ., Αγγελόπουλου Β., Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη ∆., Τρικαλλίτη Α. και
Φίλου Γ. (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών είκοσι (20).
Προτείνεται να διδαχθούν:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (3 ΩΡΕΣ)
1.1 (σελ. 10-13) ΝΑΙ (1 ώρα)
1.2 (σελ. 15-19) ΝΑΙ (1 ώρα)
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 1.3 «Φυσικές ιδιότητες των υλικών» (σελ. 20-22) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει
στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (1η εργαστηριακή άσκηση, σελίδες
17-22 του Εργαστηριακού Οδηγού). Στην εργαστηριακή άσκηση µελετώνται πειραµατικά δύο φυσικές ιδιότητες των υλικών (σκληρότητα και πυκνότητα) και προτείνεται να γίνει αναφορά στις άλλες
ιδιότητες που αναφέρει το σχολικό βιβλίο.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ (14 ΩΡΕΣ)
2.1 (σελ. 24-27) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.2 (σελ. 30-34) ΝΑΙ (1 ώρα).
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 2.3.1 «Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)» (σελ. 3536) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (3η εργαστηριακή άσκηση, µέρος 1ο, σελίδες 27-28 του Εργαστηριακού Οδηγού) και να δοθεί
έµφαση στην ποιοτική κατανόηση του φαινοµένου και όχι στις αριθµητικές εφαρµογές.
2.3.2 (σελ. 37-38) ΝΑΙ (1 ώρα).
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 2.3.3 «Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)» (σελ. 38-39)
ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό
(3η εργαστηριακή άσκηση, µέρος 3ο, σελίδες 31-32 του Εργαστηριακού Οδηγού) και να δοθεί έµφαση στην ποιοτική κατανόηση του φαινοµένου και όχι στις αριθµητικές εφαρµογές.
2.4 (σελ. 41-43) ΝΑΙ. Η υποενότητα «Ρύπανση του νερού» προτείνεται να αντιµετωπιστεί µε τη
µορφή σχεδίου εργασίας (project) (2 ώρες).
4η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 2.5 «∆ιαχωρισµός µιγµάτων» (σελ. 44-47) ΝΑΙ (1 ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό (4η εργαστηριακή άσκηση, µέρος 1ο σελίδα 34, µέρος 2ο σελίδα 35 και µέρος 3ο σελίδα 36). Η άσκηση αυτή προτείνεται να πραγµατοποιηθεί στη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας, η οποία να κατανεµηθεί ως εξής: Τα πέντε πρώτα λεπτά να
διατεθούν για την έναρξη του 3ου µέρους. Καθώς οι µαθητές/ριες αναµένουν να ανέβει ο διαλύτης
στο διηθητικό χαρτί, µπορεί να πραγµατοποιηθεί το µέρος 1ο και το µέρος 2ο, και στη συνέχεια, να
ολοκληρωθεί το µέρος 3ο, όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
2.6, 2.6.1 (σελ. 48-50) ΝΑΙ (1 ώρα).
Να παραληφθεί η εφαρµογή αριθ. 4 από την «Στάση για εµπέδωση» σελ. 50 και να προστεθεί ο
πίνακας 4 (µέσον της σελίδας 52) έτσι ώστε να εξοικονοµηθεί ικανοποιητικός χρόνος για τον ουσιαστικό σχολιασµό των διαφορών µεταξύ των µειγµάτων και των χηµικών ουσιών (χωρίς να γίνει
αναφορά στις φυσικές σταθερές που περιλαµβάνονται στην τελευταία σειρά του πίνακα 4 της σελ.
52).
2.6.2 (σελ. 51- 53) «Φυσικές σταθερές των χηµικών ουσιών» ΟΧΙ.
Να διδαχθεί µόνο ο Πίνακας 4 «∆ιαφορές µειγµάτων και χηµικών ουσιών», µέσον της σελίδας 52
ΝΑΙ.
2.7 (σελ. 54-57) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.8 (σελ. 58-61) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.9 (σελ. 62-66) ΝΑΙ (1 ώρα). Στην υποενότητα 2.9 «Υποατοµικά σωµατίδια – Ιόντα» προτείνεται
να µη διδαχθεί το Παράθυρο στο εργαστήριο: «Αγωγιµότητα διαλύµατος µαγειρικού άλατος» (σελ.
64).
2.10 (σελ. 67-69) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.11 (σελ. 70-72) ΝΑΙ (1 ώρα).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (1 ΩΡΑ)
3.1 (σελ. 74-77) ΝΑΙ (1 ώρα)
3.2 (σελ. 78-82) «Οξυγόνο» ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 83-86) «∆ιοξείδιο του άνθρακα» ΟΧΙ.
3.4 (σελ. 87-89) «Η ρύπανση του αέρα» ΟΧΙ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ε∆ΑΦΟΣ (2 ΩΡΕΣ)
4.1 (σελ. 94-97) ΝΑΙ (1 ώρα)
4.2 (σελ. 98-100) ΝΑΙ (1 ώρα)

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α – Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
∆εν θα διδαχθούν τα µαθήµατα :
ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση
ΜΑΘ.7. Η διαµόρφωση του ανάγλυφου στην Ευρώπη
ΜΑΘ.8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας, επειδή έχουν πολλούς και δύσκολους όρους.
ΜΑΘ.11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης
∆ε θα διδαχθεί γιατί επικαλύπτεται από άλλα κεφάλαια. Συγκεκριµένα καλύπτεται από τα επόµενα
µαθήµατα που αναφέρονται αναλυτικά στα όρη, τις πεδιάδες και τις συνθήκες ζωής των Ευρωπαίων σε αυτά τα περιβάλλοντα.
ΜΑΘ.13. Βαλτική και Βόρεια θάλασσα: ∆ύο θάλασσες του Ευρωπαϊκού Βορρά
∆εν θα διδαχθεί ώστε να διατεθεί η ώρα στη διδασκαλία της Θάλασσας της Μεσογείου, που είναι
µεγαλύτερης σηµασίας για µια µεσογειακή χώρα σαν την Ελλάδα.
ΜΑΘ.18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθούν οι εργασίες 2 και 4 στο
ΜΑΘ. 16 (Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης).
ΜΑΘ.20. Το κλίµα της Ελλάδας
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθούν οι εργασίες 3 και 4 στο
ΜΑΘ. 19 (Το κλίµα της Ευρώπης).
ΜΑΘ.23. Τα ποτάµια και οι λίµνες της Ελλάδας
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθεί η εργασία 2 στο ΜΑΘ.
21 (Τα ποτάµια και οι λίµνες της Ευρώπης).
ΜΑΘ.28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
∆εν θα διδαχθεί γιατί όλη η Ελλάδα σαν θέµα έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού.
ΜΑΘ.31. Ο πληθυσµός της Ελλάδας
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθούν οι εργασίες 1 και 2 στο
ΜΑΘ. 29 (Ο πληθυσµός της Ευρώπης).
ΜΑΘ. 34. Οι µεγάλες πόλεις της Ελλάδας
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθούν τα κύρια σηµεία του
κειµένου «Μελετώ στο σπίτι» στο ΚΕΦ. 33 (Οι µεγάλες πόλεις της Ευρώπης).
ΜΑΘ.40. Ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα
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∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθούν τα ερωτήµατα α ,γ και
ζ της εργασίας 1 στο ΜΑΘ. 39 (Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη).
ΜΑΘ.44. Ο δευτερογενής τοµέας στην Ελλάδα
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθούν από την εργασία 1β τα
ερωτήµατα πρώτο, δεύτερο και τέταρτο στο ΜΑΘ. 43: (Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη).
ΜΑΘ.48. Ο τριτογενής τοµέας στην Ελλάδα
∆εν θα διδαχθεί επειδή έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Να ενσωµατωθεί η εργασία 1β στο ΜΑΘ.
47 (Οι µεταφορές, οι επικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ
1

ΕΝΟΤΗΤΑ
1η

ΜΑΘ.1. Οι έννοιες «Γεωγραφική» και «σχετική» θέση

1

ΧΑΡΤΕΣ

ΜΑΘ.2. Η σηµασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους
ΜΑΘ.3. Μελετώντας µε χάρτες
τη θέση της Ευρώπης στον
κόσµο.

1

ΜΑΘ.4. Μελετώντας µε χάρτες
το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης

1

ΜΑΘ.5. Μελετώντας µε χάρτες
τους κατοίκους της Ευρώπης

1

ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία Τα µαθήµατα 6, 7 και 8 ΟΧΙ
της Ευρώπης και η ορογένεση δεν θα διδαχθούν επειδή
έχουν πολλούς και δύΜΑΘ.7. Η διαµόρφωση του σκολους όρους
ΟΧΙ
Σελίδες 26-34 (9 σελ)
ανάγλυφου στην Ευρώπη

ΕΝΟΤΗΤΑ
2η
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΘ.8. Η γεωλογική ιστορία
ΠΕΡΙΒΑΛτης Ελλάδας
ΛΟΝ
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΜΑΘ.9. Σεισµική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα
ΜΑΘ.10. Η επίδραση των σει-

ΟΧΙ

2

1
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σµών και των ηφαιστείων στη
ζωή µας
ΜΑΘ.11. Οι φυσιογραφικές ∆ε θα διδαχθεί γιατί επι- ΟΧΙ
περιοχές της Ευρώπης
καλύπτεται από άλλα κεφάλαια.
Σελίδες 42-44 (3 σελ)
ΜΑΘ.12. Οι θάλασσες της Ευρώπης

2

ΜΑΘ.13. Βαλτική και Βόρεια ∆εν θα διδαχθεί για να ΟΧΙ
θάλασσα: ∆ύο θάλασσες του διατεθεί η ώρα στη διδαΕυρωπαϊκού Βορρά
σκαλία της Θάλασσας της
Μεσογείου
Σελίδες 48-49 (2 σελ)
ΜΑΘ.14. Η Μεσόγειος Θάλασσα

1

ΜΑΘ.15. Οι άνθρωποι στη
Μεσόγειο

2

ΜΑΘ.16. Τα βουνά και οι πε- Να ενσωµατωθούν οι ερ- 2
διάδες της Ευρώπης
γασίες 2 και 4 από το Μάθηµα 18 σελ. 63

ΜΑΘ.17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων

1

ΜΑΘ.18. Τα βουνά και οι πε- ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
διάδες της Ελλάδας
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες 63-65 (3 σελ)
ΜΑΘ.19. Το κλίµα της Ευρώ- Να ενσωµατωθούν οι ερ- 2
πης
γασίες 3 και 4 από το Μάθηµα 20 σελ. 69
ΜΑΘ.20. Το κλίµα της Ελλά- ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
δας
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες 69-71 (3 σελ)
ΜΑΘ.21. Τα ποτάµια και οι λί- Να ενσωµατωθεί η εργα- 2
µνες της Ευρώπης
σία 2 από το Μάθηµα 23
σελ. 77
ΜΑΘ.22. Τα ποτάµια και οι λί1
µνες στη ζωή των Ευρωπαίων
ΜΑΘ.23.Τα ποτάµια και οι λί- ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
µνες της Ελλάδας
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες 77-79 (3 σελ)
ΜΑΘ.24. Η βλάστηση της Ευ1
20

ρώπης
ΜΑΘ.25. Η πολιτική διαίρεση
της Ευρώπης

1

ΜΑΘ.26. Η Ευρωπαϊκή Ένω1
ΕΝΟΤΗΤΑ
ση
3Η
Οι κάτοικοι ΜΑΘ.27. Η σηµασία της Ευ1
της
ρωπαϊκής Ένωσης
Ευρώπης
ΜΑΘ.28. Η διοικητική διαίρεση ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
της Ελλάδας
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες 97-100 (4 σελ)
ΜΑΘ.29. Ο πληθυσµός της Να ενσωµατωθούν οι ερ- 2
Ευρώπης
γασίες 1 και 2 από το Μάθηµα 31 σελ. 107
ΜΑΘ.30. Τα χαρακτηριστικά
του πληθυσµού της Ευρώπης

1

ΜΑΘ.31.Ο πληθυσµός της Ελ- ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
λάδας
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες107-110 (4 σελ)
ΜΑΘ.32. Τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων

1

ΜΑΘ.33. Οι µεγάλες πόλεις
1
της Ευρώπης
ΜΑΘ.34. Οι µεγάλες πόλεις ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
της Ελλάδας
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες117-119 (3 σελ)

ΕΝΟΤΗΤΑ
4η
Οι οικονοµικές δραστηριότητες των
Ευρωπαίων

ΜΑΘ.35. Οι Βαλκανικές χώρες

1

ΜΑΘ.36. Οι γείτονές µας στα
Βαλκάνια
ΜΑΘ.37. Οι τοµείς παραγωγής
της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας

1
1

ΜΑΘ.38. Η γεωργία και η δα2
σοκοµία στην Ευρώπη
ΜΑΘ.39. Η κτηνοτροφία, η α- Να ενσωµατωθεί η εργα- 2
λιεία και οι υδατοκαλλιέργειες σία 1 α, γ και ζ από το
στην Ευρώπη
Μάθηµα 40 σελ. 138-139
ΜΑΘ.40. Ο πρωτογενής τοµέ- ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
ας στην Ελλάδα
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες 138-141 (4 σελ)
ΜΑΘ.41. Η βιοµηχανία και η Να ενσωµατωθεί η εργα- 2
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βιοτεχνία στην Ευρώπη

σία 1β τα ερωτήµατα
πρώτο, δεύτερο και τέταρτο από το Μάθηµα 44
σελ. 153

ΜΑΘ.42. Η παραγωγή και η
κατανάλωση ενέργειας στην
Ευρώπη
ΜΑΘ.43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη

2

1

ΜΑΘ.44. Ο δευτερογενής το- ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
µέας στην Ελλάδα
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες153-156 (4 σελ)
1
ΜΑΘ.45. Το εµπόριο στην Ευρώπη
1
ΜΑΘ.46. Ο τουρισµός στην
Ευρώπη
ΜΑΘ. 47. Οι µεταφορές, οι ε- Να ενσωµατωθεί η εργα- 1
πικοινωνίες και οι άλλες υπη- σία 1β από το Μάθηµα 48
ρεσίες στην Ευρώπη
σελ. 168
ΜΑΘ.48. Ο τριτογενής τοµέας ∆εν θα διδαχθεί επειδή ΟΧΙ
στην Ελλάδα
έχει διδαχθεί στην Ε΄ ∆ηµοτικού
Σελίδες168-170 (3 σελ)
Σύνολο

45 ώρες

Παρατήρηση
Στα Εσπερινά Γυµνάσια δε θα διδαχθεί η ενότητα 4η: Οι οικονοµικές δραστηριότητες
των Ευρωπαίων

Γ΄ Τάξη Γυµνασίου

Φ Υ Σ Ι Κ Η
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναµη και φορτίο
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 8-10
«Από το κεχριµπάρι στον υπολογιστή»
Να διδαχθεί.
1.1. Γνωριµία µε την ηλεκτρική δύναµη Σελ. 11 -12
Να διδαχθεί.
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1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο Σελ. 12-14
Να διδαχθεί.
1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόµου Σελ. 15-16
Να διδαχθεί.
1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η µικροσκοπική ερµηνεία Σελ. 16-21
Να διδαχθεί .
Η υποενότητα «Αγωγοί και µονωτές» να διδαχθεί χωρίς έµφαση στις λεπτοµέρειες του µικροσκοπικού µοντέλου.
Να µη διδαχθούν:
• η ∆ραστηριότητα µε την εικόνα 1.20 στη σελ. 18,
• η υποενότητα «ηλέκτριση µε επαγωγή»,
• η υποενότητα «ηλέκτριση µονωτών µε επαγωγή».
Παρατηρήσεις
Τα θέµατα που θα διδαχθούν να υποστηριχθούν µε τη χρήση του Λογισµικού Φυσικής για τη Β΄ και
Γ΄ Τάξη που υπάρχει στο netbook.
Οι ενότητες που αφαιρούνται δεν προσφέρουν σηµαντικά σε αυτό το επίπεδο στην εννοιολογική
κατανόηση και αφαιρούν χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Θα παρουσιασθούν αναλυτικά στη Β’ Λυκείου.
1.5. Νόµος του Κουλόµπ Σελ. 22-24
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Έλξη µεταξύ φορτισµένου και ουδέτερου σώµατος».
1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο Σελ. 24-28
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου».
• «Ηλεκτρικές δυναµικές γραµµές»
• «Ηλεκτρική θωράκιση».
• «Ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 29-33
• ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
• Να µη γίνουν οι ασκήσεις 1και 3.
Η άσκηση 2 να διδαχθεί ανάλογα µε τις δυνατότητες των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Εργ. Άσκηση 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις»,
Παρατηρήσεις
Να µη γίνουν οι δραστηριότητες ούτε να απαντηθούν οι ερωτήσεις για την ηλέκτριση µε επαγωγή.
Οι ερωτήσεις του εργαστηριακού οδηγού και του τετραδίου εργασιών να αποτελέσουν οδηγό για
την διδασκαλία του 1.4.
Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύµα
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 12-14
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύµα Σελ. 35-39
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Ηλεκτρικό ρεύµα και σύγχρονος πολιτισµός».
Να διδαχθεί η 2.1 «Το ηλεκτρικό ρεύµα» (σε µακρο- και µικρο-επίπεδο).
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωµα Σελ. 39-43
Να διδαχθεί
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Στην υποενότητα «Η διαφορά δυναµικού στο ηλεκτρικό κύκλωµα» να µη δοθεί έµφαση στους ορισµούς.
Να µη διδαχθεί η παράγραφος «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωµα».
Θα γίνει λειτουργική νοηµατοδότηση της έννοιας «διαφορά δυναµικού» µέσα από τις εργαστηριακές ασκήσεις του κεφαλαίου (Εργ. Ασκ. 4 και 5).
Θα εξετασθεί αναλυτικά στην Β’ Λυκείου.
Στην παράγραφο «Προέλευση ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωµα.» να προσεχθούν οι παρανοήσεις που
εισάγει η φράση «πηγή ηλεκτρονίων».
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα Σελ. 43-48
Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητεςQ
• «Αντίσταση του διπόλου»,
• «Νόµος του Ωµ».
Να µη διδαχθεί το τµήµα που αρχίζει µε τη φράση «Ισχύει ο νόµος του Ωµ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» (σελ. 46) έως το τέλος της υποενότητας.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Ο νόµος του Ohm και µικρόκοσµος».
• «Μικροσκοπική ερµηνεία της αντίστασης ενός µεταλλικού αγωγού».
Παρατηρήσεις
Θα εξετασθούν αναλυτικά στην Β’ Λυκείου.
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή σε αυτό το επίπεδο έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι συγκεκριµένες υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας/γνώσης.
2.4. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Σελ.48-51
Να µη διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Θα εξετασθούν αναλυτικά στην Β΄ Λυκείου.
Αφαιρούνται διότι οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση ασκήσεων
που δεν προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών.
2.5. Εφαρµογές αρχών διατήρησης στη µελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωµάτων Σελ. 52-56
Να διδαχθούν οι υποενότητες
• «Σύνδεση αντιστατών»,
• «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά»,
• «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών».
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Κύκλωµα σύνδεσης σε σειρά»,
• «Κύκλωµα σε παράλληλη σύνδεση».
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή θα παρουσιασθεί επαρκώς στις αµέσως επόµενες υποενότητες. Οι αφαιρούµενες υποενότητες δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο
που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας/γνώσης.
Να δοθεί έµφαση στην έννοια της ισοδύναµης αντίστασης και να υποβαθµιστεί η διαδικασία απόδειξης των σχ. 2.19. και 2.22
Να αξιοποιηθούν τα λογισµικά που υπάρχουν στα netbooks π.χ. «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυµνασίου».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 56-63
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.
Να µη διδαχθούν ασκήσεις µε κυκλώµατα που περιλαµβάνουν περισσότερες από δύο αντιστάσεις
ή από µία πηγή.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνουν οι Εργαστηριακές Ασκήσεις
• 2 (Ν. Ohm),
• 4 (Σύνδεση αντιστατών σε σειρά,
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• 5 (Σύνδεση αντιστατών παράλληλα),
• 6 (∆ιακοπή και βραχυκύκλωµα).

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 4
3.1. Θερµικά αποτελέσµατα του θερµικού ρεύµατος. Σελ. 65-71
Να διδαχθεί:
• η εισαγωγή «Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή».
• η αρχική παράγραφος της ενότητας 3.1.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες
• «Πειραµατική µελέτη του φαινοµένου Τζάουλ»,
• «Νόµος Τζάουλ»,
• «Ερµηνεία φαινοµένου Τζάουλ».
Παρατηρήσεις
Αφαιρούνται διότι:
α) έχει ήδη αφαιρεθεί προαπαιτούµενη σχέση από το περιεχόµενο της Β΄ Γυµνασίου
β) οδηγούν στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση ασκήσεων που δεν έχουν να
προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών και
γ) θα εξετασθούν αναλυτικά στη Β΄ Λυκείου.
Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρµογές του φαινοµένου Τζάουλ».
3.2 Χηµικά αποτελέσµατα του Ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 72-73
Να µη διδαχθεί.
3.3 Μαγνητικά αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 73-76
Να µη διδαχθεί.
3.4 Ηλεκτρική και µηχανική ενέργεια Σελ. 76-78
Να µη διδαχθεί.
3.5 Βιολογικά αποτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 78-79
Να µη διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Υπάρχει µερική επικάλυψη µε την υποενότητα «αποτελέσµατα ηλεκτρικού ρεύµατος» σελ. 39.
Εµπεριέχονται λεπτοµέρειες που δεν προσφέρουν σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρούν χρόνο που
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας /
γνώσης.
3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος Σελ. 79-81
Να διδαχθεί .
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται
Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 4
4.1. Ταλαντώσεις. Σελ. 89-90
Να διδαχθεί:
• η εισαγωγή «Περιοδικές κινήσεις»
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• η ενότητα 4.1 «Ταλαντώσεις»
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ύναµη στην απλή αρµονική ταλάντωση».
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν µια ταλάντωση. Σελ. 91-92
Να διδαχθεί.
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση. Σελ. 92-93
Να διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σελ. 94-96
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί
.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η Εργ. Άσκηση 7. Πειραµατικός έλεγχος των νόµων του απλού εκκρεµούς
Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύµατα
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 5-7
5.1 Μηχανικά κύµατα. Σελ. 98-100
Να διδαχθεί:
• η εισαγωγή «Η ενέργεια ταξιδεύει»
• η ενότητα 5.1
5.2. Κύµα και ενέργεια. Σελ. 100-102
Να διδαχθεί
5.3. Χαρακτηριστικά µεγέθη του κύµατος. Σελ. 101-104
Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα.
Να µη διδαχθεί η απόδειξη της εξίσωσης υ = λf.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• «Κυµατικά φαινόµενα: Ανάκλαση και διάθλαση µηχανικών κυµάτων»,
• «Ανάκλαση»,
• «∆ιάθλαση»..
Παρατηρήσεις
Αφαιρούνται διότι
α) θα διδαχθούν αναλυτικά στη Γ΄ Λυκείου
β) οι έννοιες ανάκλαση και διάθλαση θα παρουσιασθούν σε επόµενο κεφάλαιο για το φως.
5.4. Ήχος. Σελ. 104-106
Να διδαχθεί.
Παρατηρήσεις
Οδηγία για την ανάγνωση των εικόνων 5.10 και 5.15. «Παρουσιάζουν την αλλαγή της τιµής της ατµοσφαιρικής πίεσης λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύµατος. Η τιµή της πίεσης αλλάζει γύρω
από την κανονική τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης».
5.5. Υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Σελ. 106-108
Να διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 108-112
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί. (πχ ερώτηση 17).
Εργαστηριακή δραστηριότητα
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Να γίνει η εργ. Άσκηση 9 (Μελέτη κυµάτων) σε ρόλο συµπλήρωσης του βιβλίου και όχι υποκατάτασής του.
Παρατηρήσεις
Υπάρχει πρόβληµα λόγω χρήσης του στάσιµου κύµατος στη µελέτη του τρέχοντος Από την εργαστηριακή άσκηση 9 να γίνει µόνο το Πείραµα 1 και από αυτό όχι η ερώτηση 5.
Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 3
6.1. Φως: όραση και ενέργεια. Σελ. 115- 118
Να διδαχθεί η εισαγωγή «Φως από το µύθο στην τεχνολογία».
Επισήµανση:
Προαπαιτούµενη έννοια είναι το φωτόνιο που διδάσκεται στην τελευταία σελίδα του βιβλίου της Β΄
Γυµνασίου η οποία δεν έχει διδαχθεί. Η παρουσίαση της έννοιας να περιοριστεί στα αναγκαία για τη
µελέτη της συγκεκριµένης ενότητας.
Να διδαχθεί η 6.1.
6.2. ∆ιάδοση του φωτός Σελ.118-123
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 124-126
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί
.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται
Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 2
7.1. Ανάκλαση του φωτός Σελ. 128 - 130
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί το ένθετο :
«Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου».
7.2. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα Σελ. 131-134
Να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες:
«Εικόνες σε καθρέπτες: είδωλα»
«Επίπεδοι καθρέπτες»
7.3. Προσδιορισµός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες Σελ. 134-137
Να µη διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 138-139
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται
Κεφάλαιο 8. ∆ιάθλαση του φωτός
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 3-4
8.1. ∆ιάθλαση του φωτός. Σελ. 141 - 143
Να διδαχθεί η ενότητα «∆ιάθλαση του φωτός»
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «∆ιάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου».
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Από την υποενότητα «Νόµος του Snell» να διδαχθεί µόνο η αρχή έως τη σχέση ηµ(π)/ηµ(δ) = η,
της σελ. 143.
Να µη διδαχθούν οι παράγραφοι από την:
«Το 1678 ο Κρίστιαν Χόυχενς …» έως το τέλος
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική και φορµαλιστική δοµή έχει ήδη ολοκληρωθεί και η αφαιρούµενη ύλη δεν προσφέρει σηµαντικά αλλά µάλλον αφαιρεί χρόνο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγικότερη διδασκαλία άλλης βασικής ενότητας / γνώσης.
8.2. Εφαρµογές της διάθλασης του φωτός Σελ. 144-146
Να µη διδαχθεί.
8.3. Ανάλυση φωτός. Σελ. 147 -148
Να µη διδαχθεί.
8.4. Το χρώµα. Σελ. 148 - 150
Να µη διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 151-153
ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η εργ. άσκηση 12 (∆ιάθλαση).
Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά Όργανα
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 3
9.1. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί. Σελ. 155-157
Να διδαχθεί:
• η εισαγωγή «Φακοί: η όρασή µας στο µικρόκοσµο και το µεγαλόκοσµο»
• η ενότητα 9.1.
9.2. Είδωλα φακών. Σελ. 157-159
Να µη διδαχθεί.
9.3. Οπτικά όργανα και το µάτι. Σελ. 159-162
Να µη διδαχθεί.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελ. 162-163
Να µη διδαχθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η Εργ. Άσκηση 13 «Συγκλίνοντες φακοί».

Κεφάλαιο 10: Ο Ατοµικός Πυρήνας
Να µη διδαχθεί.
Κεφάλαιο 11: Πυρηνικές αντιδράσεις
Να µη διδαχθεί.

Σύνολο ωρών 44 – 52
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Χ Η Μ Ε Ι Α
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Για τη Χηµεία Γ΄ τάξης Γυµνασίου θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Γ΄ Γυµνασίου των Θεοδωρόπουλου Π., Παπαθεοφάνους Π. και Σιδέρη Τ. (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών είκοσι (20).
Προτείνεται να διδαχθούν:
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ, (6
ΩΡΕΣ)
1, 1.1 µέχρι και 1.4 (σελ. 48-51) NAI (1 ώρα)
2, 2.1, 2.2 (σελ. 52-55) «Τα αλκάλια» ΟΧΙ.
3, 3.1 και 3.4 (σελ. 56-57 και 60) ΝΑΙ (1 ώρα)
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 3.2 «Οι αντιδράσεις των µετάλλων µε αραιά διαλύµατα οξέων», (σελ. 58) ΝΑΙ (1
ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο µε έµφαση στην ποιοτική εξέταση δύο/τριών παραδειγµάτων χηµικών αντιδράσεων, χωρίς να δίνεται έµφαση στη γραφή των χηµικών τύπων (π.χ. υδροχλωρικό οξύ και χαλκός, ψευδάργυρος, σίδηρος ή αργίλιο µε πειραµατική παρατήρηση την έκλυση
υδρογόνου όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό, Πείραµα 1.5 σελ. 24-25).
3.3 (σελ. 59 έως 60 άνω) «Η απλή αντικατάσταση» ΟΧΙ.
4, 4.1 µέχρι και 4.6 (σελ. 64 έως 67) ΝΑΙ (1 ώρα).
5, 5.1 µέχρι και 5.5 (σελ. 68 έως 71) ΝΑΙ (2 ώρες):
Η υποενότητα «Το πυρίτιο» προτείνεται να αντιµετωπιστεί µε τη µορφή σχεδίου εργασίας
(project) µε έµφαση σε εφαρµογές και χρήσεις των υλικών.
6, 6.1 µέχρι και 6.4 (σελ. 74 έως 78) «Τα αλογόνα» ΟΧΙ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, (5 ΩΡΕΣ)
1, 1.1 και 1.3 (σελ. 80 έως 84 άνω) ΝΑΙ (1 ώρα).
1.2 (σελ. 81-82 µέση) «Ταξινόµηση υδρογονανθράκων» ΟΧΙ.
1.4 µέχρι και 1.6 (σελ. 84 έως 86 άνω) ΝΑΙ (1 ώρα).
2, 2.1 µέχρι και 2.5 (σελ. 88 έως 91) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.6 µέχρι και 2.10 (σελ. 91 έως 93) ΝΑΙ (1 ώρα)
Στην υποενότητα 2.7 «Πολυµερισµός» προτείνεται να δοθεί έµφαση µόνο στον ορισµό του πολυµερούς και όχι στη γραφή των αντιδράσεων.
3, 3.1 µέχρι και 3.6 (σελ. 96 έως 99) ΝΑΙ (1 ώρα).
4, 4.1 µέχρι και 4.5 (σελ 100-107) «Υδατάνθρακες-Πρωτεΐνες-Λίπη» ΟΧΙ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ (9 ΩΡΕΣ)
1,1.1, 1.2 (σελ. 12 έως 15) ΝΑΙ (1 ώρα).
Στην υποενότητα 1.2 «Οξέα κατά Arrhenius» προτείνεται να διδαχθούν µόνο δύο παραδείγµατα
από τον πίνακα 1 (σελ. 15).
1.3 µέχρι και 1.6 (σελ. 16 έως 18) ΝΑΙ (1 ώρα).
2, 2.1, 2.2, 2.3 (σελ. 20 έως 23) ΝΑΙ (1ώρα).
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Στην υποενότητα 2.2 «Βάσεις κατά Arrhenius» προτείνεται να διδαχθούν µόνο δύο παραδείγµατα
από τον πίνακα 2 (σελ. 22).
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά την υποενότητα 2 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραµα 1.1
«Μέτρηση του pH των διαλυµάτων ορισµένων οξέων µε πεχαµετρικό χαρτί» (σελ. 14-15) και το
πείραµα 2.1 «Βασικές ιδιότητες διαλυµάτων καθηµερινής χρήσης» (σελ. 30-31) (1 ώρα).
3, 3.1 (σελ. 26 έως 29) ΝΑΙ (1 ώρα).
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά την υποενότητα 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραµα 3.1
«∆ιαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο» (σελ. 40-41) (1 ώρα).
4,4.1 και 4.3 (σελ. 30 ως 34) ΝΑΙ (1 ώρα).
Στην υποενότητα 4.3 να µην αποµνηµονευθεί ο πίνακας 3 «Ορισµένα άλατα» (σελ. 33).
4.2 (σελ. 32) «Σχηµατισµός κρυστάλλων θειικού βαρίου» ΟΧΙ.
4.4 (σελ. 34) «Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα» ΟΧΙ.
5, 5.1 µέχρι και 5.4 (σελ. 38 µέχρι 45) ΝΑΙ (2 ώρες)
Η υποενότητα «Εφαρµογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθηµερινή ζωή» προτείνεται να
αντιµετωπιστεί ως σχέδιο εργασίας (Project). Το θέµα µπορεί να δοθεί στην αρχή της υποενότητας ώστε οι µαθητές/ριες να εργασθούν παράλληλα µε τη διδασκαλία των υποενοτήτων, έτσι ώστε
να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να παρουσιασθεί στην τάξη.

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Για τη Χηµεία Γ΄ τάξης Εσπερινού Γυµνασίου θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Γ΄ Γυµνασίου των
Θεοδωρόπουλου Π., Παπαθεοφάνους Π. και Σιδέρη Τ. (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια
του έτους).
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών είκοσι (20).
Προτείνεται να διδαχθούν:
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ, (6
ΩΡΕΣ)
1, 1.1 µέχρι και 1.4 (σελ. 48-51) NAI (1 ώρα).
2, 2.1, 2.2 (σελ. 52-55) «Τα αλκάλια» ΟΧΙ.
3, 3.1 και 3.4 (σελ. 56-57 και 60) ΝΑΙ (1 ώρα).
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Η υποενότητα 3.2 «Οι αντιδράσεις των µετάλλων µε αραιά διαλύµατα οξέων», (σελ. 58) ΝΑΙ (1
ώρα) προτείνεται να γίνει στο εργαστήριο µε έµφαση στην ποιοτική εξέταση δύο/τριών παραδειγµάτων χηµικών αντιδράσεων, χωρίς να δίνεται έµφαση στη γραφή των χηµικών τύπων (π.χ. υδροχλωρικό οξύ και χαλκός, ψευδάργυρος, σίδηρος ή αργίλιο µε πειραµατική παρατήρηση την έκλυση
υδρογόνου όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό, Πείραµα 1.5 σελ. 24-25).
3.3 (σελ. 59 έως 60 άνω) «Η απλή αντικατάσταση» ΟΧΙ.
4, 4.1 µέχρι και 4.6 (σελ. 64 έως 67) ΝΑΙ (1 ώρα).
5, 5.1 µέχρι και 5.5 (σελ. 68 έως 71) ΝΑΙ (2 ώρες):
Η υποενότητα «Το πυρίτιο» προτείνεται να αντιµετωπιστεί µε τη µορφή σχεδίου εργασίας (project) µε έµφαση σε εφαρµογές και χρήσεις των υλικών.
6, 6.1 µέχρι και 6.4 (σελ. 74 έως 78) «Τα αλογόνα» ΟΧΙ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, (5 ΩΡΕΣ)
1, 1.1 και 1.3 (σελ. 80 έως 84 άνω) ΝΑΙ (1 ώρα).
1.2 (σελ. 81-82 µέση) «Ταξινόµηση υδρογονανθράκων» ΟΧΙ.
1.4 µέχρι και 1.6 (σελ. 84 έως 86 άνω) ΝΑΙ (1 ώρα).
2, 2.1 µέχρι και 2.5 (σελ. 88 έως 91) ΝΑΙ (1 ώρα).
2.6 µέχρι και 2.10 (σελ. 91 έως 93) ΝΑΙ (1 ώρα)
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Στην υποενότητα 2.7 «Πολυµερισµός» προτείνεται να δοθεί έµφαση µόνο στον ορισµό του πολυµερούς και όχι στη γραφή των αντιδράσεων.
3, 3.1 µέχρι και 3.6 (σελ. 96 έως 99) ΝΑΙ (1 ώρα).
4, 4.1 µέχρι και 4.5 (σελ 100-107) «Υδατάνθρακες-Πρωτεΐνες-Λίπη» ΟΧΙ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ (9 ΩΡΕΣ)
1, 1.1, 1.2 (σελ. 12 έως 15) ΝΑΙ (1 ώρα).
Στην υποενότητα 1.2 «Οξέα κατά Arrhenius» προτείνεται να διδαχθούν µόνο δύο παραδείγµατα
από τον πίνακα 1 (σελ. 15).
1.3 µέχρι και 1.6 (σελ. 16 έως 18) ΝΑΙ (1 ώρα).
2, 2.1, 2.2, 2.3 (σελ. 20 έως 23) ΝΑΙ (1ώρα).
Στην υποενότητα 2.2 «Βάσεις κατά Arrhenius» προτείνεται να διδαχθούν µόνο δύο παραδείγµατα
από τον πίνακα 2 (σελ. 22).
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά την υποενότητα 2 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραµα 1.1
«Μέτρηση του pH των διαλυµάτων ορισµένων οξέων µε πεχαµετρικό χαρτί» (σελ. 14-15) και το πείραµα 2.1 «Βασικές ιδιότητες διαλυµάτων καθηµερινής χρήσης» (σελ. 30-31) (1 ώρα).
3, 3.1 (σελ. 26 έως 29) ΝΑΙ (1 ώρα).
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά την υποενότητα 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραµα 3.1
«∆ιαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο» (σελ. 40-41) (1 ώρα).
4, 4.1 και 4.3 (σελ. 30 ως 34) ΝΑΙ (1 ώρα).
Στην υποενότητα 4.3 να µην αποµνηµονευθεί ο πίνακας 3 «Ορισµένα άλατα» (σελ. 33).
4.2 (σελ. 32) «Σχηµατισµός κρυστάλλων θειικού βαρίου» ΟΧΙ.
4.4 (σελ. 34) «Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα» ΟΧΙ.
5, 5.1 µέχρι και 5.4 (σελ. 38 µέχρι 45) ΝΑΙ (2 ώρες)
Η υποενότητα «Εφαρµογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθηµερινή ζωή» προτείνεται να
αντιµετωπιστεί ως σχέδιο εργασίας (Project). Το θέµα µπορεί να δοθεί στην αρχή της υποενότητας ώστε οι µαθητές/ριες να εργασθούν παράλληλα µε τη διδασκαλία των υποενοτήτων, έτσι ώστε
να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να παρουσιασθεί στην τάξη.

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
∆ιδακτέα ύλη – ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τη Βιολογία της Γ΄ τάξης του Γυµνασίου,
από τη διδακτέα ύλη όπως αυτή παρουσιάζεσαι στο διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο του µαθητή), προτείνεται να διδαχτούν τα κεφάλαια που αναφέρονται στη συνέχεια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήµατα (κεφ. 1)
Οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνισή τους (κεφ. 4)
∆ιατήρηση και συνέχεια της ζωής (κεφ. 5)
Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία (κεφ. 6)
Οι οργανισµοί στο περιβάλλον τους (κεφ. 2)
Εξέλιξη (κεφ. 7)

Με την προτεινόµενη σειρά, κρίνεται ότι θα βοηθηθούν οι µαθητές να οικοδοµήσουν τις απαραίτητες συνδέσεις µεταξύ των διδασκόµενων εννοιών κάποιες από τις οποίες αφορούν επιτεύγµατα της
σύγχρονης Βιολογίας και σχετίζονται µε την καθηµερινή πραγµατικότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Η διδασκαλία του κεφαλαίου για την «Εξέλιξη», σύµφωνα και µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών, είναι σκόπιµο να γίνεται στο τέλος γιατί όσα προβλέπεται να διδάσκονται στα προηγούµενα κεφάλαια διευκολύνουν την κατανόηση των εννοιών που περιλαµβάνονται σ’ αυτό, κάτι που
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δεν θα είναι δυνατό αν το κεφάλαιο της «Εξέλιξης» προηγείτο (προαπαιτούµενες έννοιες για την
κατανόηση της εξέλιξης, κληρονοµικότητα και οργανισµοί στο περιβάλλον).

Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη, από τους µαθητές και τις µαθήτριες,
πληροφοριακών δεξιοτήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, αποτελεσµατική
αξιοποίηση και σύνθεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου (σχετικά στο
http://www.saferinternet.gr/)

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Εσωτ. ∆ιανοµή
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄
∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
∆/νση Ειδικής Αγωγής
• ΣΕΠΕ∆
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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