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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Άλγεβρα Γενικισ Παιδείασ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
I. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Βϋ Γενικοφ Λυκείου»
Κεφ. 1ο: Γραμμικά υςτιματα
1.1

Γραμμικά Συςτιματα

1.2

Μθ Γραμμικά Συςτιματα

Κεφ.2ο: Ιδιότθτεσ υναρτιςεων
2.1

Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίεσ Συνάρτθςθσ

2.2

Κατακόρυφθ-Οριηόντια Μετατόπιςθ Καμπφλθσ

Κεφ. 3ο: Σριγωνομετρία

3.1.

Τριγωνομετρικοί Αρικμοί Γωνίασ

3.2.

Βαςικζσ Τριγωνομετρικζσ Ταυτότθτεσ

3.3.

Αναγωγι ςτο 1o Τεταρτθμόριο

3.4

Οι τριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ

3.5

Βαςικζσ τριγωνομετρικζσ εξιςϊςεισ

Κεφ. 4ο: Πολυϊνυμα - Πολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ
4.1.

Ρολυϊνυμα

4.2.

Διαίρεςθ πολυωνφμων

4.3.

Ρολυωνυµικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ

4.4.

Εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε πολυωνυμικζσ.

Κεφ. 5ο: Εκκετικι και Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ
5.1.

Εκκετικι ςυνάρτθςθ

5.2.

Λογάρικμοι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ αλλαγισ βάςθσ)

5.3.

Λογαρικμικι ςυνάρτθςθ (να διδαχκοφν μόνο οι λογαρικμικζσ ςυναρτιςεισ με
βάςθ το 10 και το e.).

II. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεκοφν 6 διδακτικζσ ϊρεσ)
§1.1 Γίνεται επανάλθψθ των γνωςτϊν από το Γυμνάςιο μεκόδων επίλυςθσ γραμμικϊν ςυςτθμάτων 2x2.
Ειςάγεται θ ζννοια τθσ ορίηουςασ, θ επίλυςθ ςυςτθμάτων με χριςθ οριηουςϊν και θ διερεφνθςθ
παραμετρικϊν ςυςτθμάτων με μια παράμετρο. Γίνεται επίλυςθ απλϊν ςυςτθμάτων 3x3.
§1.2 Ρροτείνεται θ επίλυςθ απλϊν μθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων με 2 αγνϊςτουσ. Να μθ διδαχκοφν οι αςκιςεισ
4,5 τθσ Βϋ Ομάδασ.
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ)
Στθν Αϋ Λυκείου οι μακθτζσ μελζτθςαν τθν f(x)=αx2+βx+γ, μζςω μετατοπίςεων τθσ g(x)=αx2 και εξζταςαν τθ
μονοτονία και τα ακρότατα αυτισ. Στο κεφάλαιο αυτό διατυπϊνονται οι γενικοί οριςμοί των παραπάνω
εννοιϊν και εξετάηονται αυτζσ και για άλλεσ ςυναρτιςεισ μζςω των γραφικϊν παραςτάςεϊν τουσ.
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεκοφν 16 διδακτικζσ ϊρεσ)
§3.1 Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ζννοια του ακτινίου, ςτθ ςφνδεςι του με τισ μοίρεσ και τθν αναπαράςταςι του
ςτον τριγωνομετρικό κφκλο.
§3.2 Α) Ρροτείνεται να μθ διδαχκοφν οι ταυτότθτεσ 4.
Β) Να γίνει επιλογι από τισ αςκιςεισ 1-6 και από τισ 10-13 τθσ Αϋ Ομάδασ.
§3.3 Ρροτείνεται να μθ δοκοφν προσ λφςθ οι αςκιςεισ τθσ Βϋ Ομάδασ.
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§3.4 Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ:
Α) 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) τθσ Αϋ Ομάδασ
B) 1, 2 και 3 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§3.5 Ρροτείνεται να μθ γίνουν:
Α) Η άςκθςθ 11(ii) τθσ Αϋ Ομάδασ.
Β) Πλεσ οι αςκιςεισ τθσ Βϋ Ομάδασ.
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ)
§4.1 Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ:
Α) 1 και 2 (i, ii, iii) τθσ Αϋ Ομάδασ
Β) 2 και 3 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§4.2 Ρροτείνεται:
Α) Να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ 1 (i, iv), 2, 3 και 10 τθσ Αϋ Ομάδασ.
Β) Να μθ γίνουν οι αςκιςεισ τθσ Βϋ Ομάδασ.
§4.3 Στθν ενότθτα αυτι ειςάγονται νζα εργαλεία για τθν παραγοντοποίθςθ πολυωνφμων μζςω τθσ οποίασ
επιλφονται ςτθ ςυνζχεια πολυωνυμικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ βακμοφ μεγαλφτερου από 2
Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα: Οι αςκιςεισ 1, 4, 5, 6 και 8 τθσ Αϋ Ομάδασ και προβλιματα τθσ
Βϋ Ομάδασ, τα οποία οδθγοφν ςτθν επίλυςθ πολυωνυμικϊν εξιςϊςεων.
§4.4 Στθν ενότθτα αυτι επιλφονται εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ που ανάγονται ςε πολυωνυμικζσ, όπωσ
άρρθτεσ και κλαςματικζσ εξιςϊςεισ και ανιςϊςεισ.
Α) Να δοκεί ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι θ φψωςθ των μελϊν μιασ εξίςωςθσ ςτο τετράγωνο δεν οδθγεί πάντα
ςε ιςοδφναμθ εξίςωςθ. Αυτό μπορεί να γίνει και με τθ βοικεια των παρακάτω γραφικϊν παραςτάςεων

Β) Ρροτείνεται να μθ γίνουν οι αςκιςεισ 3 και 4 τθσ Βϋ Ομάδασ.
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Κεφάλαιο 5ο (Προτείνεται να διατεκοφν 10 διδακτικζσ ϊρεσ)
§5.1 Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτα προβλιματα τθσ Βϋ Ομάδασ, με προτεραιότθτα
ςτισ 6, 7 και 8.
§5.2 Α) Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα:
Oι αςκιςεισ τθσ Αϋ Ομάδασ με ζμφαςθ ςτα προβλιματα.
Oι αςκιςεισ 2, 3, 5 τθσ Βϋ Ομάδασ.
Β) Ρροτείνεται να μθ γίνουν οι αςκιςεισ 6, 7 και 8 τθσ Βϋ Ομάδασ.
§5.3 Α) Ρροτείνεται να διδαχκοφν μόνο οι ςυναρτιςεισ f(x)=logx και f(x)=lnx.
Β) Ρροτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότθτα οι αςκιςεισ: 2, 5, 6, 7 και 8 τθσ
Αϋ Ομάδασ και 1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 τθσ Βϋ Ομάδασ.
Αςκιςεισ Γϋ Ομάδασ: Να μθ διδάςκονται αςκιςεισ Γϋ Ομάδασ.

Γεωμετρία Γενικισ Παιδείασ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
I. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Αϋ και Βϋ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Ρ.,
Κατςοφλθ Γ., Μαρκάκθ Σ. και Σιδζρθ Ρ.
o

Κεφ. 7 : Αναλογίεσ (Δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ)
7.1. Ειςαγωγι
7.2. Διαίρεςθ ευκφγραμμου τµιµατοσ ςε ν ίςα μζρθ
7.3. Γινόμενο ευκφγραμμου τµιµατοσ µε αρικμό – Λόγοσ ευκφγραμμων τµθµάτων
7.4. Ανάλογα ευκφγραμμα τµιµατα – Αναλογίεσ
7.5. Μικοσ ευκφγραμμου τµιµατοσ
7.6. Διαίρεςθ τµθµάτων εςωτερικά και εξωτερικά ωσ προσ δοςμζνο λόγο
7.7. Θεϊρθμα του Θαλι (χωρίσ τθν απόδειξθ του κεωριματοσ)
7.8. Θεωριματα των διχοτόμων τριγϊνου
ο

Κεφ. 8 : Ομοιότθτα (Δεν αποτελεί εξεταςτζα φλθ)
8.1. Πμοια ευκφγραμμα ςχιματα
8.2. Κριτιρια ομοιότθτασ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων ΙΙ και ΙΙΙ και τισ εφαρμογζσ 1 και 2)
Κεφ. 9ο: Μετρικζσ ςχζςεισ
9.1.

Ορκζσ προβολζσ

9.2.

Το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα

9.3.

Γεωμετρικζσ καταςκευζσ

9.4.

Γενίκευςθ του Ρυκαγόρειου κεωριματοσ (χωρίσ τθν απόδειξθ του κεωριματοσ ΙΙ )

9.5.

Θεωριματα Διαμζςων
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9.7.

Τζμνουςεσ κφκλου

ο

Κεφ. 10 : Εμβαδά
10.1. Ρολυγωνικά χωρία
10.2. Εμβαδόν ευκφγραμμου ςχιματοσ - Ιςοδφναμα ευκφγραµµα ςχιματα
10.3. Εμβαδόν βαςικϊν ευκφγραμμων ςχθμάτων
10.4. Άλλοι τφποι για το εμβαδόν τριγϊνου (χωρίσ τθν απόδειξθ του τφπου ΙΙΙ)
10.5. Λόγοσ εμβαδϊν όμοιων τριγϊνων – πολυγϊνων
10.6. Μεταςχθματιςμόσ πολυγϊνου ςε ιςοδφναμό του
Κεφ. 11ο: Μζτρθςθ Κφκλου
11.1. Οριςμόσ κανονικοφ πολυγϊνου
11.2. Ιδιότθτεσ και ςτοιχεία κανονικϊν πολυγϊνων (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων)
11.3. Εγγραφι βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο και ςτοιχεία τουσ (χωρίσ τισ εφαρμογζσ 2,3)
11.4. Ρροςζγγιςθ του μικουσ του κφκλου µε κανονικά πολφγωνα
11.5. Μικοσ τόξου
11.6. Ρροςζγγιςθ του εμβαδοφ κφκλου µε κανονικά πολφγωνα
11.7. Εμβαδόν κυκλικοφ τοµζα και κυκλικοφ τµιµατοσ
11.8. Τετραγωνιςμόσ κφκλου
Κεφ. 12ο: Ευκείεσ και επίπεδα ςτο χϊρο (Διδακτζα αλλά όχι εξεταςτζα φλθ)
12.1. Ειςαγωγι
12.2. Η ζννοια του επιπζδου και ο κακοριςμόσ του
12.3. Σχετικζσ κζςεισ ευκειϊν και επιπζδων
12.4. Ευκείεσ και επίπεδα παράλλθλα - Θεϊρθμα του Θαλι
12.5. Γωνία δφο ευκειϊν - ορκογϊνιεσ ευκείεσ (χωρίσ τισ αποδείξεισ των κεωρθμάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ)
12.6. Απόςταςθ ςθμείου από επίπεδο - απόςταςθ δφο παράλλθλων επιπζδων (να δοκοφν μόνο οι
οριςμοί και οι εφαρμογζσ χωρίσ αποδείξεισ)
12.7. Δίεδρθ γωνία – αντίςτοιχθ επίπεδθ μιασ δίεδρθσ – κάκετα επίπεδα (χωρίσ τισ αποδείξεισ των
κεωρθμάτων ΙΙ και ΙΙΙ)
12.8. Ρροβολι ςθμείου και ευκείασ ςε επίπεδο - Γωνία ευκείασ και επιπζδου
II. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 7ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 8 διδακτικζσ ϊρεσ).
§7.1-7.6
Στισ παραγράφουσ αυτζσ γίνεται πρϊτθ φορά λόγοσ για ςφμμετρα και αςφμμετρα ευκφγραμμα
τμιματα. Η ζννοια τθσ αςυμμετρίασ μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά τουσ μακθτζσ να ξεκακαρίςουν τθν
ζννοια του αρριτου αρικμοφ. Η ανάπτυξθ τθσ φλθσ ςτο ςχολικό βιβλίο (κεωρία, παρατθριςεισ,
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ςθμειϊςεισ) είναι πλιρθσ και αν διδαχκεί προςεκτικά κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςε ςθμαντικζσ περιοχζσ
τθσ Γεωμετρίασ που ακολουκεί (Θεϊρθμα Θαλι, όμοια τρίγωνα) και τθσ Άλγεβρασ (θ ζννοια του
πραγματικοφ αρικμοφ). Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτισ ερωτιςεισ κατανόθςθσ. Επίςθσ, οι τφποι τθσ
παραγράφου 7.6 να μθν απομνθμονευκοφν.
§7.7
Ρροτείνεται να γίνουν τα δφο προβλιματα τθσ ςελίδασ 154 και να δοκεί ζμφαςθ ςτισ ερωτιςεισ
κατανόθςθσ 1-3 και ςτισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ 3-7. Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα, ςελ. 157.
§7.8
Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα, ςελ. 163.
Να μθ γίνουν οι γενικζσ αςκιςεισ του κεφαλαίου.
Κεφάλαιο 8ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
§8.1-8.2
Α) Επειδι είναι το 1ο Κεφάλαιο τθσ Βϋ Λυκείου ίςωσ χρειαςκεί, κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ, να
γίνει μία γριγορθ επανάλθψθ ςτισ αναλογίεσ και το Θεϊρθμα του Θαλι που διδαχκικαν ςτθν Αϋ Λυκείου.
Β) Η εφαρμογι 4 τθσ παραγράφου 8.2 κα χρειαςκεί ςτθ ςυνζχεια για να αποδειχκεί τφποσ για το
εμβαδόν τριγϊνου.
Γ) Το Κεφάλαιο προςφζρεται για τθ ςυηιτθςθ εφαρμογϊν που ιδθ κίγονται ςτο ςχολικό βιβλίο
(μζτρθςθ φψουσ απρόςιτων ςθμείων, χριςθ εξάντα).
Δ) Να μθ γίνουν:
 Oι εφαρμογζσ 1 και 3
 Tα ςφνκετα κζματα 1, 2 και 3, ςελ. 178.
 Oι γενικζσ αςκιςεισ του Κεφαλαίου.
Κεφάλαιο 9ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 10 διδακτικζσ ϊρεσ).
§9.1-9.2 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Στισ παραγράφουσ αυτζσ θ άςκοπθ αςκθςιολογία αλγεβρικοφ χαρακτιρα δε ςυνειςφζρει ςτθν
κατανόθςθ τθσ Γεωμετρίασ.
Β) Ρροτείνεται να γίνει το ςχόλιο τθσ εφαρμογισ ωσ ςφνδεςθ με τθν επόμενθ παράγραφο.
Γ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα 4, 6, ςελ. 186.
§9.3 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
Στθν παράγραφο αυτι είναι ςκόπιμο να διατεκεί χρόνοσ ϊςτε να ςχολιαςτεί το ιςτορικό ςθμείωμα για
τθν ανακάλυψθ των αςφμμετρων μεγεκϊν και να γίνουν και οι 3 καταςκευζσ (υποτείνουςα και κάκετθ
πλευρά ορκογωνίου τριγϊνου, μζςθ ανάλογοσ, άρρθτα πολλαπλάςια ευκφγραμμου τμιματοσ που δίνουν
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και τον τρόπο καταςκευισ ευκυγράμμων τμθμάτων με μικοσ τετραγωνικι ρίηα φυςικοφ – αφορμι για μία
ςφντομθ ςυηιτθςθ για τθ δυνατότθτα καταςκευισ ι μθ των αρριτων).
§9.4-9.5 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Στθν παράγραφο 9.4 προτείνεται να μθν αναλωκεί επιπλζον διδακτικόσ χρόνοσ για άςκοπθ
αςκθςιολογία αλγεβρικοφ τφπου.
Β) Τα κεωριματα των διαμζςων (παράγραφοσ 9.5) μποροφν να διδαχκοφν ωσ εφαρμογζσ των
κεωρθμάτων τθσ οξείασ και αμβλείασ γωνίασ (χωρίσ τισ αςκιςεισ τουσ), αφοφ και θ παράγραφοσ 9.6
(γεωμετρικοί τόποι) που ςτθρίηονται ςτα κεωριματα των διαμζςων είναι εκτόσ φλθσ.
Γ) Εφαρμογζσ των κεωρθμάτων των διαμζςων υπάρχουν ςε αςκιςεισ των επόμενων παραγράφων.
Δ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα τθσ ςελίδασ 194.
§9.7 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν 3θ εφαρμογι και ςτο ςχόλιό τθσ (καταςκευι χρυςισ τομισ, ο
λόγοσ φ).
Β) Από τισ αςκιςεισ μία επιλογι κα μποροφςε να είναι θ εξισ:
 Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ.
 Από τισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ οι 1 και 4
 Από τισ αποδεικτικζσ οι 1 και 3.
Γ) Τα ςφνκετα κζματα κα μποροφςαν να εξαιρεκοφν από τθν φλθ κακϊσ και οι γενικζσ αςκιςεισ.
Δ) Η δραςτθριότθτα 2 ςελ. 205 κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςτθν κατανόθςθ τθσ 1-1 αντιςτοιχίασ
μεταξφ των ςθμείων τθσ ευκείασ και των πραγματικϊν αρικμϊν.
Ε) Να μθ γίνουν:
 Τα ςφνκετα κζματα 3, 4, ςελ. 204
 Οι γενικζσ αςκιςεισ του Κεφαλαίου.
Κεφάλαιο 10ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 11 διδακτικζσ ϊρεσ).
§10.1-10.3 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 4 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Οι διακζςιμεσ ϊρεσ αυξάνονται προκειμζνου να γίνουν:
 Οι 3 εφαρμογζσ (με τθν παρατιρθςθ τθσ 2)
 Οι 2 δραςτθριότθτεσ των ςελ. 215 και 217.
Β) Θα μποροφςε να γίνει θ απόδειξθ του Ρυκαγορείου κεωριματοσ μζςω εμβαδϊν, όπωσ παρατίκεται
ςτα ςτοιχεία του Ευκλείδθ και αναφζρεται ςτο ιςτορικό ςθμείωμα τθσ ςελ. 228.
Γ) Ρροτεινόμενεσ αςκιςεισ:
 Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ
 Από τισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ οι 3 και 6
 Από τισ αποδεικτικζσ αςκιςεισ οι 1, 4, 7 και 8.
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Δ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα 1 και 5, ςελ. 218.
§10.4 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Να μθ γίνει ο τφποσ του Ήρωνα και οι αντίςτοιχεσ αςκιςεισ (αλλά να εξθγθκεί ο ςυμβολιςμόσ τθσ
θμιπεριμζτρου).
Β) Μία επιλογι αςκιςεων κα μποροφςε να είναι:
 Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ 1 και 2.
 Από τισ αςκιςεισ εμπζδωςθσ οι 3 και 4.
 Από τισ αποδεικτικζσ οι 1, 3 και 5.
Γ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα 1, 2, ςελ. 221.
§10.5-10.6 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Η παράγραφοσ 10.6 προτείνεται να διδαχκεί αφοφ χρειάηεται ςτο πρόβλθμα του τετραγωνιςμοφ
του κφκλου (παράγραφοσ 11.8).
Β) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα τθσ ςελίδασ 225.
Κεφάλαιο 11ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 12 διδακτικζσ ϊρεσ).
§11.1-11.2 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 5 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Στθν παράγραφο 11.1 μπορεί να γίνει μία υπενκφμιςθ τθσ ζννοιασ του κυρτοφ πολυγϊνου και των
ςτοιχείων του, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.20 που είναι εκτόσ τθσ φλθσ τθσ Αϋ Λυκείου.
Β) Ρροτείνεται να γίνει θ παρατιρθςθ και το ςχόλιο τθσ ςελ.236 (που χρειάηονται για τθν επόμενθ
παράγραφο).
Γ) Μπορεί να γίνει μία αναφορά ςτο ρόλο των κανονικϊν πολυγϊνων ςτθ φφςθ, τθν τζχνθ και τισ
επιςτιμεσ (βιβλίο κακθγθτι για επζκταςθ τθσ αποδεικτικισ άςκθςθσ 1 ςελ. 237 και ςυςχζτιςθ με τθ
διακόςμθςθ με κανονικά πολφγωνα).
Δ) Να μθ γίνουν τα ςφνκετα κζματα των ςελίδων 237 – 238.
§11.3 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 3 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Βάςει του ςχολίου και τθσ παρατιρθςθσ τθσ ςελίδασ 236 τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, οι
μακθτζσ μποροφν μόνοι τουσ να οδθγθκοφν ςτθν εγγραφι των βαςικϊν κανονικϊν πολυγϊνων ςε κφκλο,
όπωσ προτείνεται και ςτο βιβλίο του κακθγθτι.
Β) Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι 1 και ςτθ ςυνζχεια να γίνει θ δραςτθριότθτα 1 ςελ.
242.
Γ) Να μθ γίνουν:
 Oι εφαρμογζσ 2,3 τθσ παραγράφου 11.3.
 Tα ςφνκετα κζματα τθσ ςελίδασ 242.
§11.4-11.5 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
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Α) Οι παράγραφοι αυτοί μποροφν να προετοιμάςουν τουσ μακθτζσ που κα ακολουκιςουν τθ κετικι
κατεφκυνςθ για τθν ειςαγωγι ςτισ άπειρεσ διαδικαςίεσ με φυςιολογικό τρόπο.
Β) Θα μποροφςαν να αναφερκοφν κάποια επιπλζον ςτοιχεία για τον αρικμό π, αλλά κα πρζπει να
ξεκακαριςτεί τι είναι αλγεβρικόσ και τι υπερβατικόσ αρικμόσ (για τθν παράγραφο 11.8).
Γ) Να μθ γίνει το ςφνκετο κζμα 2 τθσ ςελίδασ 245.
§11.6-11.8 (Ρροτείνεται να διατεκοφν 2 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Ρροτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ (μθνίςκοι του Ιπποκράτθ) και ςτθ δραςτθριότθτα ςελ.
249.
Β) Στθν παράγραφο 11.8 (το αδφνατο του τετραγωνιςμοφ του κφκλου) να γίνει αναφορά ςτα μθ
επιλφςιμα προβλιματα τθσ Γεωμετρίασ με ςτοιχεία από το ιςτορικό ςθμείωμα τθσ ςελ.254.
Γ) Να μθ γίνει το ςφνκετο κζμα 4 τθσ ςελίδασ 251.
Κεφάλαιο 12ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 7 διδακτικζσ ϊρεσ).
Α) Ρροτείνεται να διατεκοφν 7 ϊρεσ για τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν εννοιϊν και κεωρθμάτων του
κεφαλαίου, κακϊσ και για εφαρμογζσ με τισ οποίεσ οι μακθτζσ κα εμπεδϊςουν τισ ζννοιεσ αυτζσ.
Β) Στόχοσ ςτο κεφάλαιο αυτό είναι να ζρκουν οι μακθτζσ ςε επαφι με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
Στερεομετρίασ που αποτελεί το κατεξοχιν μοντζλο του κόςμου που μασ περιβάλλει.
Γ) Στθν παράγραφο 12.6 να δοκοφν μόνο οι οριςμοί και οι εφαρμογζσ χωρίσ αποδείξεισ.

Μακθματικά Θετικισ –Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
I. Διδακτζα φλθ
Από το βιβλίο «Μακθματικά Θετικισ και Τεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ Βϋ Τάξθσ Γενικοφ Λυκείου» των
Αδαμόπουλου Λ., Βιςκαδουράκθ Β., Γαβαλά Δ., Ρολφηου Γ. και Σβζρκου Α., ζκδοςθ 2012.
ο

Κεφ. 1 : Διανφςματα
1.1.

Η Ζννοια του Διανφςματοσ

1.2.

Ρρόςκεςθ και Αφαίρεςθ Διανυςμάτων

1.3.

Ρολλαπλαςιαςμόσ Αρικμοφ με Διάνυςμα (χωρίσ τισ Εφαρμογζσ 1 και 2 ςτισ ςελ. 25-26)

1.4.

Συντεταγμζνεσ ςτο Επίπεδο (χωρίσ τθν Εφαρμογι 2 ςτθ ςελ. 35)

1.5.

Εςωτερικό Γινόμενο Διανυςμάτων
ο

Κεφ. 2 : Η Ευκεία ςτο Επίπεδο
2.1.

Εξίςωςθ Ευκείασ

2.2.

Γενικι Μορφι Εξίςωςθσ Ευκείασ
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2.3.

Εμβαδόν Τριγϊνου (χωρίσ τισ αποδείξεισ των τφπων τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία, του

εμβαδοφ τριγϊνου και τθσ Εφαρμογισ 1 ςτθ ςελ. 73)
Κεφ. 3ο: Κωνικζσ Σομζσ
3.1.

Ο Κφκλοσ (χωρίσ τισ παραμετρικζσ εξιςϊςεισ του κφκλου)

3.2.

Η Ραραβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ παραβολισ, τθν απόδειξθ του τφπου τθσ

εφαπτομζνθσ και τθν Εφαρμογι 1 ςτθ ςελ. 96)
3.3.

Η Ζλλειψθ (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ ζλλειψθσ, τισ παραμετρικζσ εξιςϊςεισ τθσ

ζλλειψθσ, τθν Εφαρμογι ςτθ ςελ. 107, τθν Εφαρμογι 1 ςτθ ςελ. 109 και τθν Εφαρμογι 2 ςτθ ςελ. 110)
3.4.

Η Υπερβολι (χωρίσ τθν απόδειξθ τθσ εξίςωςθσ τθσ υπερβολισ και τθν απόδειξθ του τφπου των

αςυμπτϊτων)
3.5.

Μόνο θ υποπαράγραφοσ «ςχετικι κζςθ ευκείασ και κωνικισ» και ςφμφωνα με τθν

προτεινόμενθ διαχείριςθ.
Κεφ. 4ο: Θεωρία Αρικμϊν
4.1.

Η Μακθματικι Επαγωγι

II. Διαχείριςθ διδακτζασ φλθσ
Κεφάλαιο 1ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 26 διδακτικζσ ϊρεσ).
Ειδικότερα για τθν §1.5 προτείνονται τα εξισ:
§1.5

Α) Μετά τθ διδαςκαλία τθσ υποπαραγράφου «Ρροβολι διανφςματοσ ςε διάνυςμα» να

δοκεί και να ςυηθτθκεί θ ερϊτθςθ κατανόθςθσ 13 τθσ ςελίδασ 54, με ςκοπό να κατανοιςουν οι μακθτζσ:
 Το ρόλο τθσ προβολισ διανφςματοσ ςε διάνυςμα κατά τον υπολογιςμό του εςωτερικοφ γινομζνου
αυτϊν.
 Πτι δεν ιςχφει θ ιδιότθτα τθσ διαγραφισ ςτο εςωτερικό γινόμενο.
Β) Να μθ γίνουν:
 Οι αςκιςεισ 8, 9 και 10 τθσ Αϋ Ομάδασ (ςελ. 47-48).
 Οι αςκιςεισ 1, 3 και 10 τθσ Βϋ Ομάδασ (ςελ. 48-50)
 Οι Γενικζσ Αςκιςεισ (ςελ. 50-51).
Κεφάλαιο 2ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 15 διδακτικζσ ϊρεσ).
Ειδικότερα για τθν §2.3 προτείνονται τα εξισ:
§2.3

Α) Ρριν δοκοφν οι τφποι τθσ απόςταςθσ ςθμείου από ευκεία και του εμβαδοφ τριγϊνου, οι

μακθτζσ να επεξεργαςτοφν δραςτθριότθτεσ, όπωσ οι παρακάτω δφο:

A  5, 2 
θ
1 : Δίνονται θ ευκεία ε : x  y  1  0 και το ςθμείο
. Να βρεκοφν:
i) Η εξίςωςθ τθσ ευκείασ ζ που διζρχεται από το A και είναι κάκετθ ςτθν ε .
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ii) Οι ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου τομισ τθσ ζ με τθν ε .
iii) Η απόςταςθ του A από τθν ε .
Στθ ςυνζχεια, να δθλωκεί ςτουσ μακθτζσ ότι με ανάλογο τρόπο μπορεί να αποδειχκεί ο τφποσ
απόςταςθσ ενόσ ςθμείου από μία ευκεία, ο οποίοσ και να δοκεί.
2θ: Δίνονται τα ςθμεία

A  5, 2  B  2, 3
,

και Γ (3, 4). Να βρεκοφν:

i) Η εξίςωςθ τθσ ευκείασ ΒΓ .
ii) Το φψοσ ΑΔ του τριγϊνου ΑΒΓ και
iii) Το εμβαδόν του τριγϊνου ΑΒΓ .
Στθ ςυνζχεια, να δθλωκεί ςτουσ μακθτζσ ότι με ανάλογο τρόπο μπορεί να αποδειχκεί ο τφποσ του
εμβαδοφ τριγϊνου του οποίου είναι γνωςτζσ οι ςυντεταγμζνεσ των κορυφϊν.
Β) Να μθ γίνουν:
 Η άςκθςθ 7 τθσ Βϋ Ομάδασ (ςελ. 76).
 Από τισ Γενικζσ Αςκιςεισ οι 3, 4, 5, 6 και 7 (ςελ. 76-77).
Κεφάλαιο 3ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 30 διδακτικζσ ϊρεσ).
Ειδικότερα για τισ §3.2, 3.3 και 3.5 προτείνονται τα εξισ:
§3.2 Α) Ρριν δοκεί ο τφποσ τθσ εξίςωςθσ τθσ παραβολισ, να λυκεί ζνα πρόβλθμα εφρεςθσ εξίςωςθσ
παραβολισ τθσ οποίασ δίνεται θ εςτία και θ διευκετοφςα. Για παράδειγμα τθσ παραβολισ με εςτία το
ςθμείο E (1, 0) και διευκετοφςα τθν ευκεία δ : x  1 .
Με τον τρόπο αυτό οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθ βαςικι ιδζα τθσ απόδειξθσ.
Β) Οι αςκιςεισ 4 – 8 να γίνουν για ςυγκεκριμζνθ τιμι του p , π.χ. για p  2
§3.3 Α) Ρριν δοκεί ο τφποσ τθσ εξίςωςθσ τθσ ζλλειψθσ, να λυκεί ζνα πρόβλθμα εφρεςθσ εξίςωςθσ
ζλλειψθσ τθσ οποίασ δίνονται οι εςτίεσ και το ςτακερό άκροιςμα 2α . Για παράδειγμα τθσ ζλλειψθσ με
εςτίεσ τα ςθμεία Εϋ(-4,0), Ε(4,0) και 2α  10 .
Β) Να μθ δοκεί ζμφαςθ ςε αςκιςεισ που αναλϊνονται ςε πολλζσ πράξεισ, όπωσ είναι, για
παράδειγμα, οι αςκιςεισ 3 και 5 τθσ Βϋ Ομάδασ (ςελ. 112 – 113)
§3.5 Από τθν παράγραφο αυτι κα διδαχκεί μόνο θ υποπαράγραφοσ «Σχετικι κζςθ ευκείασ και
κωνικισ» και για κωνικζσ τθσ μορφισ των παραγράφων 3.1 – 3.4. Ζτςι, οι μακθτζσ κα γνωρίςουν τθν
αλγεβρικι ερμθνεία του γεωμετρικοφ οριςμοφ τθσ εφαπτομζνθσ των κωνικϊν τομϊν και γενικότερα τθσ
ςχετικισ κζςθσ ευκείασ και κωνικισ τομισ.
Κεφάλαιο 4ο
(Ρροτείνεται να διατεκοφν 4 διδακτικζσ ϊρεσ).
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§4.1 Η Μακθματικι Επαγωγι αποτελεί βαςικι αποδεικτικι μζκοδο τθν οποία πρζπει να γνωρίηουν οι
μακθτζσ που ςτρζφονται προσ τισ κετικζσ ςπουδζσ.

ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
Από το βιβλίο «Φυςικι» Βϋ Γενικοφ Λυκείου Γενικισ Ραιδείασ ( των Βλάχου Ι., Γραμματικάκθ Ι. κ.ά. και
Αλεξάκθ Ν., Αμπατηι Στ. κ.ά. όπωσ προςαρμόςτθκε ςτθν ζκδοςθ 2012) και ςφμφωνα με το νζο Ρρόγραμμα
Σπουδϊν (ΦΕΚ Βϋ 2499/2012):
1: ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 7-9)
1.1

Οριηόντια βολι

Να διδαχκεί.
1.2

Ομαλι κυκλικι κίνθςθ

Να διδαχκεί.
1.3

Κεντρομόλοσ επιτάχυνςθ

Να διδαχκεί.
1.4

Μερικζσ περιπτϊςεισ κεντρομόλου δφναμθσ

Να μθ διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν τα παραδείγματα 1 και 2, ςτισ ςελίδεσ 21 και 22 αντίςτοιχα, όπωσ και θ δραςτθριότθτα
ςτθ ςελίδα 23.
Τα ζνκετα: “Από τον Αριςτοτζλθ ςτο Νεφτωνα” και “ Ντετερμινιςμόσ ι χάοσ”, επιλζγονται και διδάςκονται
ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, χωρίσ να αποτελοφν αντικείμενο εξεταςτζασ
φλθσ.
Ερωτιςεισ, Αςκιςεισ – Ρροβλιματα
Πχι ερωτιςεισ, και αςκιςεισ-προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ θ οποία δεν διδάςκεται. Συγκεκριμζνα
όχι το πρόβλθμα 7 ςτθ ςελίδα 35.
2: ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 14-16)
2.1

Η ζννοια του ςυςτιματοσ. Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ δυνάμεισ

Να διδαχκεί.
2.2

Το φαινόμενο τθσ κροφςθσ

Να διδαχκεί.
2.3

Η ζννοια τθσ ορμισ

Να διδαχκεί.
2.4

Η δφναμθ και θ μεταβολι τθσ ορμισ
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Να διδαχκεί.
2.5

Η αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ

Να διδαχκεί.
2.6

Μεγζκθ που δε διατθροφνται ςτθν κροφςθ

Να διδαχκεί.
2.7

Εφαρμογζσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ορμισ

Να διδαχκεί.
3: ΔΤΝΑΜΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΦΟΡΣΙΩΝ
(Προτεινόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ: 12-14)
Ειςαγωγικό Ζνκετο. Να διδαχκεί. (Ώρεσ διδαςκαλίασ 1 – 2)
3.1

Ο Νόμοσ του Coulomb

Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 2 (Σελ. 80).
Παρατθριςεισ: Η εννοιολογικι κατανόθςθ και φορμαλιςτικι προςζγγιςθ του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ
μπορεί να ολοκλθρωκεί χωρίσ τθ διδαςκαλία του παραδείγματοσ 2, θ οποία αφαιρεί χρόνο που κα μποροφςε
να χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά.
3.2

Ηλεκτρικό πεδίο

Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί το Ραράδειγμα 4 (Σελ. 85).
Παρατθριςεισ: Η εννοιολογικι κατανόθςθ και φορμαλιςτικι προςζγγιςθ του περιεχομζνου τθσ ενότθτασ
μπορεί να ολοκλθρωκεί χωρίσ τθ διδαςκαλία του παραδείγματοσ 4, θ οποία αφαιρεί χρόνο που κα μποροφςε
να χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά.
3.3

Ηλεκτρικι δυναμικι ενζργεια

Να μθ διδαχκεί.
Το επίπεδο παρουςίαςθσ τθσ ζννοιασ, ςτο πλαίςιο τθσ Φυςικισ Γενικισ Παιδείασ, είναι υψθλό.
3.4

Δυναμικό – διαφορά δυναμικοφ

Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν:


οι «Ραρατθριςεισ»



το παράδειγμα 7 (Σελ. 95).

Παρατθριςεισ: Να οριςκεί αξιωματικά θ δυναμικι ενζργεια διότι προτείνεται να μθ διδαχκεί θ ενότθτα
3.3. Nα ςυςχετιςκεί με τθ δυναμικι ενζργεια ςτο βαρυτικό πεδίο.
Υποβακμίηεται θ διδαςκαλία των εννοιϊν θλεκτρικι δυναμικι ενζργεια και θλεκτρικό δυναμικό ςτθ
Φυςικι Γενικισ Παιδείασ και αναβακμίηεται θ διδαςκαλία τουσ ςτθ Φυςικι Κατεφκυνςθσ.
3.5

Ρυκνωτζσ
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Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν


θ εξάρτθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του επίπεδου πυκνωτι από τα χαρακτθριςτικά του,



θ υποενότθτα «Τφποι πυκνωτϊν» και θ «Μθχανι Wimshurst».

Παρατθριςεισ: Δεν προςφζρει ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ και αφαιρεί χρόνο που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά.
Οι τφποι πυκνωτϊν και θ μθχανι Wimshurst να παρουςιαςτοφν ςε πειράματα επίδειξθσ και ςτο
εργαςτιριο.
' αυτι τθν ενότθτα μάκαμε.
Να προςαρμοςτεί ςτθ διδακτζα φλθ.
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων – Λυμζνα προβλιματα.
Τα παραδείγματα να περιοριςτοφν ςε αυτά με 2 φορτία. Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 3 και 4.
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ (ςελ 111) – Προβλιματα (ςελ 119)
Πχι ερωτιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ θ οποία δεν διδάςκεται. Συγκεκριμζνα να μθ
διδαχτοφν:


ερωτιςεισ, και προβλιματα:

α) με περιςςότερα από 2 φορτία,
β) κίνθςθσ φορτίων,
γ) ιςορροπίασ φορτίων με δυνάμεισ ςτο επίπεδο.


τα προβλιματα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 ςτισ ςελίδεσ 119 –

124.
Παρατθριςεισ: Προτείνεται θ αφαίρεςι τουσ για να μθν αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςτθν
εναςχόλθςθ με ερωτιςεισ και προβλιματα τα οποία δεν προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ των
εννοιϊν.
Επιςήμανςη:
Να γίνει διόρθωςη ςτην εκφώνηςη τησ ερώτηςησ 12 «…του κειμζνου με μία ή περιςςότερεσ λζξεισ».
Ζνκετα: ςελ 125 – 127
Τα ζνκετα επιλζγονται ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα: Δεν προτείνεται.
4: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ
Προτείνεται να διατεκοφν 12 - 14 διδακτικζσ ϊρεσ
4.1

Μαγνθτικό πεδίο

Να διδαχκεί.
4.2

Μαγνθτικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγϊν

Να διδαχκεί.
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4.3

Ηλεκτρομαγνθτικι δφναμθ

Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:


Δφναμθ μεταξφ παραλλιλων ρευματοφόρων αγωγϊν, ςελ. 145



Οριςμόσ κεμελιϊδουσ μονάδασ Ampere ςτο διεκνζσ ςφςτθμα, ςελ. 146



το παράδειγμα 5, ςελ. 147.

4.4

Η φλθ μζςα ςτο μαγνθτικό πεδίο

Να διδαχκεί
4.5

Εφαρμογζσ θλεκτρομαγνθτικϊν δυνάμεων

Να μθ διδαχκεί.
4.6

Ηλεκτρομαγνθτικι επαγωγι

Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:


δ) Επαγωγικό ρεφμα



Κανόνασ του Lenz



Υπολογιςμόσ επαγωγικοφ ρεφματοσ.



Νόμοσ Neumann.



Ππωσ και το παράδειγμα 8 ςελ 164.

Παρατιρθςθ: Στο πλαίςιο τθσ Φυςικισ Γενικισ Παιδείασ, το επίπεδο παρουςίαςθσ του περιεχομζνου ςε
αυτζσ τισ υποενότθτεσ, είναι υψθλό. Υποβακμίηεται θ διδαςκαλία τουσ ςτθ Φυςικι Γενικισ Παιδείασ και
αντίςτοιχα αναβακμίηεται ςτθ Φυςικι Κατεφκυνςθσ.
' αυτι τθν ενότθτα μάκαμε. ελ 165
Να προςαρμοςτεί ςτθ διδακτζα φλθ.
τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων - Λυμζνα προβλιματα, ςελ 167 - 171
Να μθ διδαχκοφν τα λυμζνα προβλιματα 1,2,3 ςελ. 169 – 171.
Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ. ςελ 172-180
Πχι ερωτιςεισ και δραςτθριότθτεσ από φλθ που ζχει αφαιρεκεί.
Προβλιματα. ςελ 181-194
Πχι τα προβλιματα 20, 28, 32, 33, 35, 36 – 41, 47, 50, 51 και 52 – 60 και γενικά τα προβλιματα από φλθ
που ζχει αφαιρεκεί.
Ζνκετα:


Η ηϊνθ ακτινοβολίασ τθσ γθσ.



Το μαγνθτικό πεδίο τθσ γθσ.



Ο ιπτάμενοσ βάτραχοσ.

Τα ζνκετα επιλζγονται ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν.
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Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα : Δεν προτείνεται.
5: ΜΗΧΑΝΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ
Προτείνεται να διατεκοφν 2 – 3 διδακτικζσ ϊρεσ
Να μθ διδαχκοφν ωσ μάκθμα οι παράγραφοι:
5.1

Ρεριοδικά φαινόμενα

5.2

Γραμμικι αρμονικι ταλάντωςθ με ιδανικό ελατιριο

5.3

Απλό εκκρεμζσ

Να διδαχκοφν μόνο οι απαραίτθτεσ ζννοιεσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ.
Επίςθσ οι ενότθτεσ:


Σ' αυτι τθν ενότθτα μάκαμε.



Στρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων - Λυμζνα προβλιματα.



Ερωτιςεισ-Δραςτθριότθτεσ.



Ρροβλιματα.
να μθ διδαχκοφν αφοφ αναφζρονται ςε φλθ θ οποία προτείνεται να μθ διδαχκεί.

Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα: Ρροςδιοριςμόσ τθσ ζνταςθσ τθσ βαρφτθτασ με τθ βοικεια του απλοφ
εκκρεμοφσ.
φνολο προτεινόμενων διδακτικϊν ωρϊν 47 – 56

ΦΤΙΚΗ ΘΕΣΙΚΗ– ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
1. Κινθτικι κεωρία των αερίων (Ώρεσ διδαςκαλίασ: 7-8)
1-1 Ειςαγωγι. ςελ. 8
Να διδαχκεί.
Να διαγνωςκεί ο βακμόσ κατοχισ από τουσ μακθτζσ των προαπαιτοφμενων γνϊςεων και να γίνουν οι
ανάλογεσ υπομνιςεισ ι αναφορζσ.
1-2 Οι νόμοι των αερίων. ςελ. 9-11
Να διδαχκεί.
1-3 Καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων. ςελ. 11-14
Να διδαχκεί.
1-4 Κινθτικι κεωρία.
Να διδαχκεί.
1-5 Σα πρϊτα ςθμαντικά αποτελζςματα ςελ. 15-18
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ απόδειξθ τθσ ςχζςθσ p 

1 Nmv 2
.
3 V
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1.6 Κατανομι των μοριακϊν ταχυτιτων. ςελ.19-21
Να μθ διδαχκεί.
1.7 Σα ςυμπεράςματα τθσ κινθτικισ κεωρίασ ζχουν ευρφτερθ εφαρμογι. ςελ. 22-24
Να μθ διδαχκεί.
φνοψθ. ςελ. 24
Να διδαχκεί προςαρμοςμζνθ ςτθ διδακτζα φλθ.
Δραςτθριότθτεσ. ςελ. 25
Να μθ διδαχκοφν.
Ερωτιςεισ αςκιςεισ προβλιματα. ςελ. 26-31
Πχι τα προβλιματα 1.34 και 1.35.
Ζνκετα. ςελ. 32-33
Να μθ διδαχκοφν.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Ρειραματικι επιβεβαίωςθ του γενικοφ νόμου των ιδανικϊν αερίων (Εργαςτθριακι άςκθςθ 1).
2. Θερμοδυναμικι (Ώρεσ διδαςκαλίασ: 13-15)
2-1 Ειςαγωγι. ςελ. 36
Να διδαχκεί.
2-2 Θερμοδυναμικό ςφςτθμα. ςελ. 36
Να διδαχκεί.
2-3 Ιςορροπία κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ. ςελ. 36-37
Να διδαχκεί.
2-4 Αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ. ςελ. 37-39
Να διδαχκεί.
2-5 Ζργο παραγόμενο από αζριο κατά τθ διάρκεια μεταβολϊν όγκου. ςελ. 40-41
Να διδαχκεί.
Παρατήρηςη
Απαιτείται θ παρουςίαςθ τθσ ζννοιασ και των ιδιοτιτων των (φυςικϊν/ νεπζριων) λογάρικμων για τθ
διδαςκαλία του ζργου ςτθν ιςόκερμθ αντιςτρεπτι μεταβολι.
2-6 Θερμότθτα. ςελ. 41
Να διδαχκεί.
2-7 Εςωτερικι ενζργεια. ςελ. 41-42
Να διδαχκεί.
2-8 Πρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. ςελ. 42-43
Να διδαχκεί.
2-9 Εφαρμογι του πρϊτου κερμοδυναμικοφ νόμου ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. ςελ. 43-46
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Να διδαχκεί.
2-10 Γραμμομοριακζσ ειδικζσ κερμότθτεσ αερίων. ςελ. 46-49
Να διδαχκεί.
2-11 Θερμικζσ μθχανζσ. ςελ. 49-54
Να διδαχκεί.
Παρατήρηςη
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 2.4. Δεν προςφζρει ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ και αφαιρεί
χρόνο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά. Επιπλζον, οδθγεί ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα
πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ παρόμοιων προβλθμάτων.
2-12 Ο δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. ςελ. 55
Να διδαχκεί.
2-13 Η μθχανι του Carnot. ςελ. 55-57
Να διδαχκεί.
2-14 Εντροπία ςελ. 58-61
Να μθ διδαχκεί.
2-15 Τπολογιςμόσ μεταβολισ τθσ εντροπίασ μερικζσ περιπτϊςεισ ςελ. 61-63
Να μθ διδαχκεί.
φνοψθ. ςελ. 64-65
Να διδαχκεί προςαρμοςμζνθ ςτθ νζα διδακτζα φλθ.
Δραςτθριότθτεσ. ςελ. 66
Να μθ διδαχκεί
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. ςελ. 67-78
Πχι τα προβλιματα 2.71, 2.72.
Παρατήρηςη
Πχι προβλιματα τθσ μορφισ του παραδείγματοσ 2.4, για οποιαδιποτε κερμικι μθχανι. Δεν προςφζρουν
ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ και αφαιροφν χρόνο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πιο
παραγωγικά. Επιπλζον θ μακθματικι επεξεργαςία που ςυνδζεται με τθν επίλυςθ τουσ δε χρθςιμεφει ςτθ
διδαςκαλία τθσ φλθσ ςτθ Γϋ Λυκείου.
Ζνκετο. ςελ. 80
Να μθ διδαχκεί.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
3. Ηλεκτρικό πεδίο (Ώρεσ διδαςκαλίασ: 5 – 7)
Να διδαχκοφν οι ενότθτεσ:
 3-6 Η δυναμικι ενζργεια πολλϊν ςθμειακϊν φορτίων. ςελ. 93-95
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 3-8 Κινιςεισ φορτιςμζνων ςωματιδίων ςε ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο ςελ. 96-103
Παρατηρήςεισ
1) Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα: «Κίνθςθ με αρχικι ταχφτθτα κάκετθ ςτισ δυναμικζσ γραμμζσ»
και το ςχετικό παράδειγμα 3.7.
2) Οι ερωτιςεισ, παραδείγματα, αςκιςεισ και προβλιματα που κα διδαχκοφν και κα λυκοφν, να
περιοριςτοφν ςε δφο μόνο φορτία. Η αναφορά ςε περιςςότερα φορτία δε προςφζρει ςθμαντικά ςτθν
ολοκλιρωςθ τθσ εννοιολογικισ και

φορμαλιςτικισ δομισ και αφαιρεί χρόνο που μπορεί να

χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά.
3) Επειδι ςτθν Φυςικι Γενικισ Ραιδείασ παρουςιάηεται χωρίσ ιδιαίτερθ ανάλυςθ θ θλεκτρικι δυναμικι
ενζργεια δφο ςθμειακϊν φορτίων, να διδαχκεί επαρκϊσ θ ζννοια τθσ δυναμικισ ενζργειασ εδϊ.
4) Στοιχεία από το κείμενο για τον κακοδικό ςωλινα και τον παλμογράφο να διδαχκοφν κατά τθν
προετοιμαςία των μακθτϊν για τθν εργαςτθριακι άςκθςθ και ςτο πλαίςιο τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ.
Να μθ διδαχκοφν οι ενότθτεσ:
 3-1 Ειςαγωγι ςελ. 82
 3-2 Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου. ςελ. 82
 3-3 Ηλεκτρικι ροι. ςελ. 83-84
 3-4 Νόμοσ του Gauss. ςελ. 84-89
 3-5 Δυναμικό διαφορά δυναμικοφ. ςελ 90-93
 3-7 Σχζςθ ζνταςθσ και διαφοράσ δυναμικοφ ςτο ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο. ςελ. 95-96
 3-9 Ρυκνωτισ και χωρθτικότθτα. ςελ. 104-105
 3-10 Ενζργεια αποκθκευμζνθ ςε φορτιςμζνο πυκνωτι ςελ. 106-108
 3-11 Ρυκνωτζσ και διθλεκτρικά ςελ. 109-112
 3-12 Το βαρυτικό πεδίο. ςελ. 113-116
 3-13 Το βαρυτικό πεδίο τθσ γθσ. Σελ.117
 3-14 Ταχφτθτα διαφυγισ Μαφρεσ τρφπεσ. ςελ. 118-120
 3-15 Σφγκριςθ θλεκτροςτατικοφ και βαρυτικοφ πεδίου. ςελ. 120
φνοψθ. ςελ. 121-123
Να διδαχκεί προςαρμοςμζνθ ςτθ νζα διδακτζα φλθ.
Δραςτθριότθτεσ. ςελ. 123
Να μθ διδαχκοφν.
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ προβλιματα, ςελ. 124-143
Πχι οι αςκιςεισ 3.94, 3.96, 3.99, 3.100 ι αντίςτοιχζσ τουσ.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Γνωριμία με τον παλμογράφο: Επίδειξθ φαινομζνου επαγωγισ. Να γίνει θ επίδειξθ με τθ χριςθ του
Ραλμογράφου. Να γίνει με τα κλαςικά όργανα και με το Multilog.
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Παρατήρηςη
Να γίνει αναφορά ποιοτικά ςτθν αρχι λειτουργίασ του παλμογράφου.
4. Μαγνθτικό πεδίο (Ώρεσ διδαςκαλίασ: 5 – 6)
Να διδαχκοφν οι ενότθτεσ:
 4-7 Δφναμθ που αςκεί το μαγνθτικό πεδίο ςε κινοφμενο φορτίο. ςελ. 155-156
 4-8 Κίνθςθ φορτιςμζνων ςωματιδίων μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο. ςελ. 157-159
Παρατήρηςη
Να μθ διδαχκοφν οι υποενότθτεσ:
 Γ. Κίνθςθ με τυχαία γωνία ςτισ δυναμικζσ γραμμζσ,
 Δ. Κίνθςθ ςε ανομοιογενζσ μαγνθτικό πεδίο.
Η διδαςκαλία τουσ δεν προςφζρει ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ και αφαιρεί χρόνο που μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί πιο παραγωγικά.
Να μθ διδαχκοφν οι ενότθτεσ:
 4-1 Ειςαγωγι
 4-2 Νόμοσ των Biot και Savart . ςελ. 148-149
 4-3 Εφαρμογζσ του νόμου των Biot και Savart. ςελ. 149-151
 4-4 Ο νόμοσ του Ampere. ςελ. 151-153
 4-5 Μαγνθτικι ροι. ςελ.154
 4-6 Ο νόμοσ του Gauss ςτο μαγνθτιςμό. ςελ.154
 4-9 Εφαρμογζσ τθσ κίνθςθσ φορτιςμζνων ςωματιδίων. ςελ. 160-162
 4-10 Δφναμθ Laplace. ςελ. 163-164
 4-11 Μαγνθτικι δφναμθ ανάμεςα ςε δφο παρ/λουσ ρευματοφόρουσ αγωγοφσ. ςελ. 165-166
Παρατήρηςη
Να μθν διδαχκοφν οι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςτο περιεχόμενό τθσ
ενότθτασ 4- 9. (πχ προβλιματα 4.58, 4.60, 4.64)
Οδθγεί ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ προβλθμάτων που δεν προςφζρουν
ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ.
φνοψθ. ςελ. 166-167
Να διδαχκεί προςαρμοςμζνθ ςτθ νζα διδακτζα φλθ.
Δραςτθριότθτεσ. ςελ. 167-168
Να μθ διδαχκεί.
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. ςελ. 169-180
Πχι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα από φλθ που αφαιρείται (πχ. τα προβλιματα 4.58, 4.59, 4.60).
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
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5. Ηλεκτρομαγνθτικι επαγωγι (Ώρεσ διδαςκαλίασ: 14 – 16)
5-1 Ειςαγωγι ςελ. 184
Να διδαχκεί. (Αφαιρζκθκε από τθ διδακτζα φλθ τθσ Φυςικισ Γενικισ Ραιδείασ)
5-2 Ηλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. ςελ. 184-187
Να διδαχκεί.
5-3 Ευκφγραμμοσ αγωγόσ κινοφμενοσ ςε ομογενζσ μαγνθτικό πεδίο. ςελ. 188-191
Να διδαχκεί.
Παρατήρηςη
Να μθ διδαχκεί το παράδειγμα 5.3.
Οδθγεί ςτο να αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςε επίλυςθ προβλθμάτων που δεν προςφζρουν
ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ.
5-4 Ο κανόνασ του Lenz και θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ ςτο φαινόμενο τθσ επαγωγισ. ςελ. 192-193
Να διδαχκεί.
Παρατήρηςη
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα: «Η αρχι τθσ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ ςτο φαινόμενο τθσ επαγωγισ».
Να γίνουν οι αςκιςεισ 5.39, 5.42 (και το πρόβλθμα 5.60 κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντα).
Η εννοιολογικι δυςκολία επιτείνεται με το μακθματικό φορμαλιςμό.
5-5 τρεφόμενοσ αγωγόσ. ςελ. 194-195
Να μθ διδαχκεί.
Δεν προςφζρει ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ και δεν ςυνδζεται με τθ διδακτζα φλθ που
ακολουκεί.
5-6 τρεφόμενο πλαίςιο- εναλλαςςόμενθ τάςθ. ςελ. 194-196
Να διδαχκεί.
5-7 Εναλλαςςόμενο ρεφμα. ςελ. 196-197
Να διδαχκεί.
5-8 Ενεργόσ ζνταςθ – Ενεργόσ τάςθ. ςελ. 198
Να διδαχκεί.
5-9 Ο νόμοσ του Joule – Ιςχφσ του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. ςελ. 198-199
Να διδαχκεί.
5-10 Γεννιτριεσ εναλλαςςόμενθσ και ςυνεχοφσ τάςθσ. ςελ. 199-201
Να μθ διδαχκεί.
5-11 Ανόρκωςθ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ. ςελ. 201-202
Να μθ διδαχκεί.
5-12 Ηλεκτροκινθτιρασ. ςελ. 202-203
Να μθ διδαχκεί.
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5-13 Αμοιβαία επαγωγι. ςελ. 204-205
Να διδαχκεί.
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα :
«Υπολογιςμόσ ςυντελεςτι αμοιβαίασ επαγωγισ δφο πθνίων»
Μακθματικόσ φορμαλιςμόσ ο οποίοσ δεν προςφζρει ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ.
5-14 Αυτεπαγωγι. ςελ. 205-209
Να διδαχκεί
Να μθ διδαχκεί θ υποενότθτα «Υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι αυτεπαγωγισ πθνίου».
Μακθματικόσ φορμαλιςμόσ ο οποίοσ δεν προςφζρει ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ.
φνοψθ. ςελ. 210
Να διδαχκεί προςαρμοςμζνθ ςτθ νζα διδακτζα φλθ.
Δραςτθριότθτεσ. ςελ. 211
Να μθ διδαχκοφν.
Ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα. ςελ. 211-227
Πχι ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα που αναφζρονται ςε φλθ που αφαιρείται.
Πχι ερωτιςεισ, αςκιςεισ, προβλιματα:
α) κίνθςθσ πλαιςίου ςε μαγνθτικό πεδίο,
β) επαγωγικισ τάςθσ ςε ράβδο που κινείται ςε κεκλιμζνο επίπεδο,
γ) επαγωγικισ τάςθσ ςε ράβδο ςε ςυνδυαςμό με πθγι ΗΕΔ.
Συγκεκριμζνα, όχι τα προβλιματα: 5.43, 5.61, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67.
Παρατήρηςη
Ρροτείνεται θ αφαίρεςι τουσ για να μθν αφιερωκεί δυςανάλογα πολφσ χρόνοσ ςτθν εναςχόλθςθ με
ερωτιςεισ, αςκιςεισ και προβλιματα τα οποία δεν προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατανόθςθ.
Επιπλζον θ μακθματικι επεξεργαςία που ςυνδζεται με τθν επίλυςθ των προβλθμάτων δεν χρθςιμεφει
ςθμαντικά ςτθ διδαςκαλία τθσ φλθσ ςτθ Γϋ Λυκείου.
Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
Δεν προτείνεται.
φνολο προτεινόμενων διδακτικϊν ωρϊν 44 – 52

Χθμεία Γενικισ Παιδείασ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία Γενικισ Ραιδείασ» Βϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου. Στο Βιβλίο για τον κακθγθτι
αναγράφονται αναλυτικά οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ. Σφνολο ελάχιςτων προβλεπομζνων
διδακτικϊν ωρϊν ςαράντα (40). Από το ανωτζρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχκοφν:
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Σε όςα ςχολεία δεν διδάχκθκε το προθγοφμενο ςχ. ζτοσ 2012-2013 ςτθν Αϋ τάξθ Λυκείου το κεφάλαιο 6
«Γενικό μζροσ Οργανικισ Χθμείασ», θ διδαςκαλία κα ξεκινιςει από το κεφάλαιο αυτό του βιβλίου τθσ Αϋ
τάξθσ (7 ϊρεσ). Σε όςα ςχολεία διδάχκθκε κανονικά να γίνει ςφντομθ επανάλθψθ του κεφαλαίου αυτοφ (3
ϊρεσ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (7 ΩΡΕ) ι (3 ΩΡΕ)
6.1 «Ειςαγωγι ςτθν οργανικι χθμεία» ΝΑΙ
6.2 «Ταξινόμθςθ οργανικϊν ενϊςεων – ομόλογεσ ςειρζσ» ΝΑΙ
6.3 «Ονοματολογία άκυκλων οργανικϊν ενϊςεων» ΝΑΙ
Ρροτείνεται να μθν απομνθμονευκεί το περιεχόμενο του Ρίνακα 6.3 (ςελ. 179) «Χαρακτθριςτικά
παραδείγματα ομολόγων ςειρϊν».
Επίςθσ, προτείνεται να επιςθμανκοφν οι βαςικοί κανόνεσ ονοματολογίασ των οργανικϊν ενϊςεων, αλλά
να μθ δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ονοματολογία πολφπλοκων ενϊςεων.
6.4 «Ιςομζρεια» ΝΑΙ
6.5 «Ανάλυςθ των οργανικϊν ενϊςεων» ΟΧΙ.
ΗΜΕΙΩΗ: Σο κεφάλαιο αυτό δεν κα αποτελεί εξεταςτζα φλθ.

Από το βιβλίο τθσ Βϋ τάξθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ - ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ (14 ΩΡΕ) ι (18 ΩΡΕ)
Ανάλογα με τισ ϊρεσ που ζχουν διατεκεί ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο να διατεκοφν 14 ι 18 ϊρεσ
1.1 «Ρετρζλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενηίνθ. Καφςθ-καφςιμα» ΝΑΙ
1.2 - 1.6 (ςελ. 10-29 ) ΝΑΙ, εκτόσ από τισ υποενότθτεσ:
• «Ραραςκευζσ αλκανίων» (ςελ. 13) ΟΧΙ
• «Ρροζλευςθ - παραςκευζσ ςτα αλκζνια» (ςελ. 19-20 μζςθ) ΟΧΙ
• «Ραραςκευζσ ακετυλενίου» (ςελ. 26-27 μζςθ) ΟΧΙ
1.7 «Αρωματικζσ ενϊςεισ – Βενηόλιο» (ςελ. 30-32) ΟΧΙ
1.8 «Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ – Φαινόμενο κερμοκθπίου – Τρφπα όηοντοσ» (ςελ. 33-37) ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΚΟΟΛΕ - ΦΑΙΝΟΛΕ (8 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΝΑΙ
2.1 « Αλκοόλεσ» ΝΑΙ
2.2 « Κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ-Αικανόλθ» ΝΑΙ
2.3 «Φαινόλεσ» ΟΧΙ
Ζνκετο «Γνωρίηεισ ότι ...Το οινόπνευμα και οι ςυνζπειεσ του» (ςελ. 67) ΝΑΙ
Ζνκετο «Γνωρίηεισ ότι ...οινοπνευματϊδθ ποτά» (ςελ. 68) ΝΑΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ραραςκευι και ανίχνευςθ αλδεχδϊν».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (7 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΝΑΙ
3.1 «κορεςμζνα μονοκαρβοξυλικά οξζα – αικανικό οξφ» ΝΑΙ
3.2 «Γαλακτικό οξφ ι 2-υδροξυπροπανικό οξφ» ΟΧΙ
3.3 «Βενηοϊκό οξφ» ΟΧΙ
Ζνκετο «Γνωρίηεισ ότι ... Χθμικά πρόςκετα» (ςελ. 87-88) ΝΑΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Πξινοσ χαρακτιρασ των καρβοξυλικϊν οξζων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ (4 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΟΧΙ
4.1 «Υδατάνκρακεσ» ΟΧΙ
4.2 «Λίπθ και ζλαια» (ςελ. 102-105) ΝΑΙ, εκτόσ από τισ υποενότθτεσ :
• «Λιπαρά οξζα και τριγλυκερίδια» (ςελ.102) ΟΧΙ
• «Βιολογικόσ ρόλοσ των λιπϊν και ελαίων» (ςελ.105 μζςθ) ΟΧΙ
Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ραραςκευι ςαπουνιοφ».
4.3 «Ρρωτεΐνεσ» (ςελ. 106 - 110) ΟΧΙ
4.4 «Ρολυμερι (πλαςτικά)» μόνο θ υποενότθτα «Γενικά – κατάταξθ» (ςελ. 111 - 112) ΝΑΙ
4.5 «Υφάνςιμεσ ίνεσ» (ςελ. 116 - 117) ΟΧΙ
ΗΜΕΙΩΗ: Τα ζνκετα με τίτλο «Γνωρίηεισ ότι …» που αναφζρκθκαν παραπάνω αποτελοφν ζναυςμα για
τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν πάνω ςε κζματα γενικοφ ενδιαφζροντοσ και δεν κα περιλθφκοφν ςτθν
εξεταςτζα φλθ.

Χθμεία Θετικισ Κατεφκυνςθσ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
Θα διδαχκεί το βιβλίο «Χθμεία κετικισ Κατεφκυνςθσ» Βϋ Λυκείου των Λιοδάκθ Σ., Γάκθ Δ.,
Θεοδωρόπουλου Δ., Θεοδωρόπουλου Ρ. και Κάλλθ Α. Στο βιβλίο για τον κακθγθτι αναγράφονται
αναλυτικά οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ. Σφνολο ελάχιςτων προβλεπομζνων διδακτικϊν ωρϊν
ςαράντα (40). Από το ανωτζρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχκοφν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕ ΔΤΝΑΜΕΙ - ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΗ ΤΛΗ- ΠΡΟΘΕΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ (3 ΩΡΕ)
1.1 «Διαμοριακζσ δυνάμεισ. Μεταβολζσ καταςτάςεων και ιδιότθτεσ υγρϊν. Νόμοσ μερικϊν πιζςεων»
(ςελ. 3-5, 8-16) ΟΧΙ.
Από τθν ενότθτα αυτι να διδαχκεί μόνο θ υποενότθτα «Δεςμόσ υδρογόνου» (ςελ. 6-7) ΝΑΙ.
1.2 «Ρροςκετικζσ ιδιότθτεσ διαλυμάτων» (ςελ. 17-23) ΟΧΙ.
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Από τθν ενότθτα αυτι να διδαχκεί μόνο θ υποενότθτα «Ώςμωςθ και Ωςμωτικι πίεςθ» (ςελ. 24-29) ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (8 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΝΑΙ
2.1 «Μεταβολι ενζργειασ κατά τισ χθμικζσ μεταβολζσ. Ενδόκερμεσ-εξϊκερμεσ αντιδράςεισ Θερμότθτα
αντίδραςθσ – ενκαλπία» ΝΑΙ, εκτόσ από τισ υποενότθτεσ:
● «Ρρότυπθ ενκαλπία διάλυςθσ, ΔΗ°80ι» (ςελίδα 57) ΟΧΙ
● «Ενκαλπία δεςμοφ, δΗβ» (ςελίδα 58) ΟΧΙ.
2.2 «Θερμιδομετρία – Νόμοι Θερμοχθμείασ» ΝΑΙ
1θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Υπολογιςμόσ κερμότθτασ αντίδραςθσ».
ΗΜΕΙΩΗ: Στα ςχολεία που το προθγοφμενο ςχ. ζτοσ διδάχκθκε μζροσ από το κεφάλαιο τθσ
Θερμοχθμείασ ςτθν Αϋ Λυκείου να διδαχκεί εφζτοσ το υπόλοιπο μζροσ του κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ (7 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΝΑΙ
3.1 « Γενικά για τθ χθμικι κινθτικι και τθ χθμικι αντίδραςθ- Ταχφτθτα αντίδραςθσ» ΝΑΙ
3.2 « Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα αντίδραςθσ. Καταλφτεσ» ΝΑΙ
3.3 « Νόμοσ ταχφτθτασ – Μθχανιςμόσ αντίδραςθσ» ΝΑΙ.
3.4 « Ζνα πείραμα χθμικισ κινθτικισ μελζτθσ» ΟΧΙ.
2θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Ταχφτθτα αντίδραςθσ και παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ (12 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΝΑΙ
4.1 «Ζννοια χθμικισ ιςορροπίασ-Απόδοςθ αντίδραςθσ» ΝΑΙ
4.2 « Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ κζςθ χθμικισ ιςορροπίασ – Αρχι Le Chatelier» ΝΑΙ.
4.3 « Στακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc – Kp» ΝΑΙ εκτόσ από τθν υποενότθτα «Κινθτικι απόδειξθ του νόμου
χθμικισ ιςορροπίασ» ΟΧΙ
Να γίνει ςφντομθ αναφορά ςτο «Νόμο μερικϊν πιζςεων του Dalton» (ενότθτα 1.1 ςελίδεσ 14-15), όταν
πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθν επίλυςθ ςχετικϊν αςκιςεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΗ (10 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ΝΑΙ
5.1 « Αρικμόσ οξείδωςθσ. Οξείδωςθ – Αναγωγι» ΝΑΙ
5.2 « Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ» ΝΑΙ
5.3 «Ηλεκτροχθμεία. Αγωγοί θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ηλεκτρόλυςθ-Μθχανιςμόσ-Εφαρμογζσ» ΝΑΙ.
5.4 «Νόμοσ θλεκτρόλυςθσ» ΟΧΙ.
3θ Εργαςτθριακι άςκθςθ:
Να πραγματοποιθκεί το Ρείραμα «Αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ»
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Βιολογία Γενικισ Παιδείασ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
Με βάςθ το ιςχφον Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Βιολογία Γενικισ Ραιδείασ τθσ Βϋ τάξθσ του
Γενικοφ Λυκείου, από τθν διδακτζα φλθ, όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο
μακθτι),να διδαχτοφν :
Κεφάλαιο 1 – Χθμικι ςφςταςθ του κυττάρου.
Κεφάλαιο 2 – Κφτταρο : Η κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ ηωισ.
Ενότθτα 2.2 – Ρλαςματικι μεμβράνθ : το λεπτό ςφνορο ανάμεςα ςτθν άβια φλθ και ςτθ ηωι.
Δομι τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ, Λειτουργίεσ τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ (ςελ
48,49).
Ενότθτα 2.3 – Μια περιιγθςθ ςτο εςωτερικό του κυττάρου (να παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ λειτουργίεσ
των οργανιδίων του φυτικοφ και ηωικοφ κυττάρου χωρίσ ιδιαίτερεσ λεπτομζρειεσ).
Κεφάλαιο 3 – Μεταβολιςμόσ.
Ενότθτα 3.2 – Ζνηυμα – βιολογικοί καταλφτεσ
Κεφάλαιο 4 –

Γενετικι.

Ενότθτα 4.1 –

Κφκλοσ ηωισ του κυττάρου

Ενότθτα 4.2 –

Μοριακι γενετικι

Σεχνολογία Επικοινωνιϊν Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ
(Βϋ Ημερθςίου και Γϋ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου)
Διδακτζα φλθ
Περιεχόμενο

(ςελίδεσ βιβλίου)

Κεφάλαια χολικοφ Εγχειρίδιου
Κεφάλαιο 1: Η κατανόθςθ των

6-21

ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν
Κεφάλαιο 2: Οι μεταβολζσ ωσ

22-39

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ
τεχνολογίασ επικοινωνιϊν
Κεφάλαιο 3: Οι επιπτϊςεισ τθσ

40-55

τεχνολογίασ επικοινωνιϊν
Κεφάλαιο 6: Οι εφαρμογζσ των

121-126 μζχρι και

υπολογιςτϊν

το ςφςτθμα των
πιςτωτικϊν καρτϊν
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Κεφάλαιο 16: Αρχζσ

366-377

επικοινωνίασ με ιχο και εικόνα
Κεφάλαιο 17: Εξοπλιςμόσ ιχου

378-400 μζχρι και

και εικόνασ

τουσ δίαυλουσ
μετάδοςθσ *

Κεφάλαιο 18: Εφαρμογζσ

408-414 μζχρι και

ςυςτθμάτων ιχου και εικόνασ

τθν Αμφίδρομθ
επικοινωνία *

*Ρεριλαμβάνεται και θ επανάλθψθ του Κεφαλαίου που αναφζρεται ςτθ ςχετικι φλθ.
Παρατηρήςεισ
Το Κεφάλαιο 7 αφαιρείται ολόκλθρο. Αναφζρεται ςε ειςαγωγικζσ κεωρθτικζσ ζννοιεσ ςχετικά με το
Τεχνικό Σχζδιο. Η ενότθτα αυτι απαιτεί τθν πρακτικι άςκθςθ των μακθτϊν και όχι μόνο τθ κεωρθτικι
παρουςίαςθ που επιβάλλει το πλαίςιο του μακιματοσ.
Στισ ενότθτεσ του Κεφαλαίου 16, οι οποίεσ αναφζρονται ςτον Ηλεκτρομαγνθτιςμό, ςτθν Επαγωγι και
ςτο Εναλλαςςόμενο ρεφμα, κα πρζπει να γίνει μια ςφνδεςθ με αντίςτοιχεσ ενότθτεσ που διδάςκονται
ςτθ Φυςικι Β’ Τάξθσ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ αυτζσ, ϊςτε να
επικεντρωκοφν ςτισ αρχζσ επικοινωνίασ που ακολουκοφν.
Στα Κεφάλαια 17 και 18 αφαιροφνται οι ενότθτεσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςε ςυςκευζσ που δεν
χρθςιμοποιοφνται ςιμερα (π.χ. γραμμόφωνο, μαγνθτόφωνα).

Μακιματα Επιλογισ
«Εφαρμογζσ Τπολογιςτϊν»
Βϋ ι Γϋ Γενικοφ Λυκείου
Λαμβάνοντασ υπόψθ το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ) του μακιματοσ, το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν
Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου αλλά και τισ ταχφτατεσ αλλαγζσ ςτο χϊρο των Τεχνολογιϊν τθσ
Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν και με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων
Ρλθροφορικισ που ζχουν αποκτθκεί ςτο Γυμνάςιο, κακϊσ και να βοθκθκοφν ουςιαςτικά οι μακθτζσ και
οι μακιτριεσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ
χαρακτιρα, θ διδαςκαλία του μακιματοσ κα οργανωκεί ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον ακόλουκο
πίνακα.
Ενότθτα του Π

Περιεχόμενο

Βιβλίο
Μακθτι

Προτεινόμενεσ
διδακτικζσ ϊρεσ

Ο Κόςμοσ τθσ
Πλθροφορικισ

Εςτιαςμζνθ επιςκόπθςθ
των εφαρμογϊν τθσ
Ρλθροφορικισ

Κεφ10

3

Παρατθριςεισ

27

Ρολυμζςα

Κεφ11

Δεν κα διδαχκεί

Επικοινωνίεσ και Δίκτυα

Κεφ12

8

Διερευνϊ Δθμιουργϊ Ανακαλφπτω

Συνκετικζσ εργαςίεσ με
λογιςμικό εφαρμογϊν
γενικισ χριςθσ,
λογιςμικό ανάπτυξθσ
πολυμζςων, λογιςμικό
δικτφων, εκπαιδευτικό
λογιςμικό και
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα

Πλθροφορικι και
φγχρονοσ Κόςμοσ

Το μζλλον ...

Υπάρχει
αλλθλοεπικάλυψθ
φλθσ με το μάκθμα
«Ρολυμζςα-Δίκτυα»
τθσ Γϋ Λυκείου
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Κεφ13

2

Στόχοσ είναι να ενιςχυκοφν οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ Ρλθροφορικισ που ζχουν αποκτθκεί από τισ
προθγοφμενεσ τάξεισ και να βοθκθκοφν ουςιαςτικά οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κριτικισ ςκζψθσ και ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ
διαςφνδεςθ των διαφόρων εννοιϊν με τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν και όχι ςε τεχνικά κζματα που
αναφζρονται ςτο βιβλίο. Επίςθσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ ςτον Ραγκόςμιο
Ιςτό, ςτθν ανάπτυξθ, από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, πλθροφοριακϊν δεξιοτιτων (αναηιτθςθ,
εφρεςθ, κριτικι αξιολόγθςθ, εγκυρότθτα, αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και ςφνκεςθ των πλθροφοριϊν)
και τθν αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου (ςχετικά ςτο http://www.saferinternet.gr/), ςτθν αςφάλεια των
προςωπικϊν δεδομζνων, ςτθν αςφαλι διαχείριςθ τθσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, ςτα πνευματικά
δικαιϊματα, κακϊσ και ςτθ χρθςιμότθτα του ελεφκερου και ανοιχτοφ κϊδικα λογιςμικοφ. Τζλοσ, κα
πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςφγχρονεσ ζννοιεσ και εφαρμογζσ, όπωσ είναι ο Web 2.0 και οι υπθρεςίεσ του
(π.χ. blogs, wikis, εργαλεία διαμοίραςθσ περιεχομζνου, κοινωνικι δικτφωςθ και αςφαλείσ κανόνεσ
κοινωνικισ δικτφωςθσ), οι δικτυακζσ εφαρμογζσ για τθν κινθτι τθλεφωνία (mobile internet applications)
κ.ά.
Διδακτικζσ προςεγγίςεισ
Το μάκθμα πρζπει να διδάςκεται ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ. Οι τρεισ ενότθτεσ του Ρ.Σ. δεν είναι
απαραίτθτο να διδαχκοφν ςειριακά ενϊ θ προτεινόμενθ κατανομι του διδακτικοφ χρόνου είναι
ενδεικτικι. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να κάνει τον χρονοπρογραμματιςμό και το ςχεδιαςμό τθσ
διάρκρωςθσ τθσ φλθσ με βάςθ τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά, τα ενδιαφζροντα και το υπόβακρο των
μακθτϊν τθσ τάξθσ του. Ρροτείνεται να εντάξει, ςε όλεσ τισ ενότθτεσ, ςυνκετικζσ εργαςίεσ που κα
εκπονθκοφν από τουσ μακθτζσ, τόςο ατομικά όςο και ομαδοςυνεργατικά.
Η κεματολογία των ςυνκετικϊν εργαςιϊν μπορεί να αντλείται από το γνωςτικό πεδίο τθσ Ρλθροφορικισ
ι/και να είναι διακεματικι - διεπιςτθμονικι, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ άλλων γνωςτικϊν
αντικειμζνων. Ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιϊντασ τθ μζκοδο project κα πρζπει να κακοδθγεί τουσ μακθτζσ και
να δίνει ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ κζματοσ, του προγραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων,
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τθσ υλοποίθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ. Ενδεικτικά παραδείγματα ςυνκετικϊν εργαςιϊν
είναι θ δθμιουργία και ανάπτυξθ ιςτολογίου τθσ τάξθσ, ιςτοςελίδων γενικοφ περιεχομζνου που κα
αναρτθκοφν ςτο δικτυακό τόπο του ςχολείου, θλεκτρονικϊν εφθμερίδων και περιοδικϊν, θλεκτρονικϊν
forum κ.ά.
Για τθν υλοποίθςθ των ςυνκετικϊν εργαςιϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ελεφκερο λογιςμικό. Ενδεικτικά
προτείνεται λογιςμικό γενικισ χριςθσ (open office, gimp, audacity κ.ά.), λογιςμικό δθμιουργίασ
ιςτοςελίδων (KompoZer, NVU, Joomla κ.ά.), δθμιουργίασ forum (SMF, Simple Machines Forum) κ.λπ. Η
υλοποίθςθ των ςυνκετικϊν εργαςιϊν μπορεί να υποςτθριχκεί και από διαδικτυακά εργαλεία διαχείριςθσ
εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου (Learning Management Systems), όπωσ το θ-Ταξθ του Ρανελλινιου Σχολικοφ
Δικτφου (http://eclass.sch.gr), το Moodle (ελεφκερο λογιςμικό αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ) κ.α. Τζλοσ,
το διδακτικό πακζτο το «Ταξίδι ςε ζνα δίκτυο» που ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου Ρλειάδεσ του
Υπουργείου Ραιδείασ μπορεί να βοθκιςει ςτθ κεωρθτικι υποςτιριξθ του μακιματοσ.

«Διαχείριςθ Φυςικϊν Πόρων»
Βϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το Διδακτικό βιβλίο «Διαχείριςθ Φυςικϊν Ρόρων»
(Βοφτςινοσ Γ.Α., Κοςμάσ Κ., Καλκάνθσ Γ., Σοφτςασ Κ.).
Η διδακτζα -εξεταςτζα φλθ που προτείνεται, ζχει ωσ εξισ:


Κεφάλαιο 1: Διαχείριςθ Φυςικϊν Ρόρων (ςελ.13-15)



Κεφάλαιο 2: Η ςχζςθ μασ με τθ γθ (ςελ. 19-35). Εξετάηονται μόνο οι παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6 (μόνο τα γενικά ςελ. 29) και 2.7



Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Ρανίδα (ςελ. 39-48)



Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Ρόροι (ςελ. 49-75). Εξετάηονται μόνο οι παράγραφοι 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
(μόνο 4.7.1 και 4.7.6)



Κεφάλαιο 5: Υδατικοί Ρόροι (ςελ. 95-130). Εξετάηονται μόνο οι παράγραφοι 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.6 (μόνο τα γενικά, ςελ. 106), 5.7 (μόνο τα γενικά, ςελ. 119-120) και 5.8



Κεφάλαιο 6: Δαςικοί Ρόροι (ςελ. 135-157). Εξετάηονται μόνο οι παράγραφοι 6.1, 6.3, 6.4, 6.5,
6.7, 6.10, 6.11 και 6.12



Κεφάλαιο 7: Φυςικζσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ-Χϊροι Αναψυχισ (ςελ.161-166). Εξετάηονται
μόνο οι παράγραφοι 7.1, 7.2, 7.3 και 7.4



Κεφάλαιο 9: Μορφζσ Ενζργειασ (ςελ. 215-234). Εξετάηονται μόνο οι παράγραφοι 9.1, 9.2 (μόνο
θ 9.2.1 και από τθν παράγραφο 9.2.4 εξετάηεται μόνο το “α. Γαιαζριο”), 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 και
9.8.

«τοιχεία Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ»
Βϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Στοιχεία Αςτρονομίασ και Διαςτθμικισ» κα ακολουκθκοφν όςα προβλζπονται
ςτο ΡΣ.
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«Πολυμζςα – Δίκτυα»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Λαμβάνοντασ υπόψθ το Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ) του μακιματοσ, κακϊσ και των άλλων μακθμάτων
Ρλθροφορικισ του Γενικοφ Λυκείου θ διδαςκαλία του μακιματοσ κα οργανωκεί ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτον ακόλουκο πίνακα.

Ενότθτα του Π

Βιβλίο
Μακθτι

Προτεινόμε
νεσ
διδακτικζσ
ϊρεσ

Κεφ. 1

4

Κεφ. 2

2

Κεφ. 3

2

Μεκοδολογία ςχεδίαςθσ
εφαρμογϊν πολυμζςων

Κεφ. 4

18

Σχεδιαςμόσ του
περιβάλλοντοσ διεπαφισ

Κεφ. 5

4

Τλοποίθςθ εφαρμογισ
πολυμζςων

Κεφ. 6

16

Οι εφαρμογζσ πολυμζςων
ςτθ ηωι μασ

Κεφ. 7

4

Περιεχόμενο

Παρατθριςεισ

Ο Κόςμοσ των πολυμζςων
Ειςαγωγι ςτα πολυμζςα

Τα δομικά ςτοιχεία των
πολυμζςων

Λογιςμικό ςυγγραφισ
πολυμζςων
1. Πολυμζςα

2. Δίκτυα

Ανάλυςθ - χεδίαςθ
εφαρμογισ πολυμζςων

Κεφ. 8-13

Δεν κα
διδαχκεί

Υπάρχει
αλλθλοεπικάλυψθ φλθσ
με το μάκθμα επιλογισ
«Εφαρμογζσ
Υπολογιςτϊν»

Στόχοσ είναι να ενιςχυκοφν οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτθκεί από τισ προθγοφμενεσ
τάξεισ και να βοθκθκοφν ουςιαςτικά οι μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ κριτικισ
ςκζψθσ και δεξιοτιτων μεκοδολογικοφ χαρακτιρα. Να δοκεί ζμφαςθ ςε διαχρονικζσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ και όχι ςε τεχνικζσ λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτο ςχολικό βιβλίο.
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Διδακτικζσ προςεγγίςεισ
Το μάκθμα πρζπει να διδάςκεται ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ. Η προτεινόμενθ κατανομι του
διδακτικοφ χρόνου είναι ενδεικτικι. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να κάνει τον χρονοπρογραμματιςμό και
το ςχεδιαςμό τθσ διάρκρωςθσ τθσ φλθσ με βάςθ τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά, τα ενδιαφζροντα και το
υπόβακρο των μακθτϊν τθσ τάξθσ του. Ρροτείνεται, ςε όλεσ τισ ενότθτεσ, θ ζνταξθ ςυνκετικϊν εργαςιϊν
που κα εκπονθκοφν από τουσ μακθτζσ, τόςο ατομικά όςο και ομαδοςυνεργατικά. Η κεματολογία τουσ
μπορεί να αντλείται από το γνωςτικό πεδίο τθσ Ρλθροφορικισ ι/και να είναι διακεματικι –
διεπιςτθμονικι ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ο εκπαιδευτικόσ
αξιοποιϊντασ τθ μζκοδο project κα πρζπει να κακοδθγεί τουσ μακθτζσ και να δίνει ιδιαίτερθ προςοχι
ςτα ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ κζματοσ, τθσ μεκοδολογίασ ςχεδιαςμοφ και του προγραμματιςμοφ
δραςτθριοτιτων, τθσ υλοποίθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ των πολυμεςικϊν εργαςιϊν.
Για τθν υλοποίθςθ των ςυνκετικϊν εργαςιϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ελεφκερο λογιςμικό. Στθ
διδακτικι υποςτιριξθ του μακιματοσ και του ζργου του εκπαιδευτικοφ μποροφν να ςυμβάλλουν

 το διδακτικό πακζτο «Ρολυμζςα», το οποίο ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου
Ρλειάδεσ/Νθριιδεσ του Υπουργείου Ραιδείασ.
 το εκπαιδευτικό υλικό που ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν
ΡΕ19 (ΕΑΙΤΥ, 2008).

«Εφαρμογζσ Λογιςμικοφ»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Εφαρμογζσ Λογιςμικοφ» κα ακολουκθκοφν όςα προβλζπονται ςτο ΡΣ.

«τοιχεία Γεωπονίασ & Αγροτικι Ανάπτυξθ»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το διδακτικό βιβλίο Στοιχεία Γεωπονίασ & Αγροτικι
Ανάπτυξθ (Ραπαγεωργίου Κων. κ. α)
Η διδακτζα -εξεταςτζα φλθ που προτείνεται, ζχει ωσ εξισ:


Κεφάλαιο 2: Η Αγροτικι Ανάπτυξθ



Κεφάλαιο 3: Επιχειρθματικι Γεωργία



Κεφάλαιο 6: Η Βιοτεχνολογία ςτθ Γεωργία



Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Τροφίμων

«Σεχνολογία και Ανάπτυξθ»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ» των Γ.
Βοφτςινου και Ν. Ηλιάδθ.
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ΚΕΦ. 1 ΑΝΑΡΤΥΞΗ
1.1 Η ζννοια τθσ ανάπτυξθσ
1.2 Ραράγοντεσ ανάπτυξθσ
1.3 Ανάπτυξθ και οικονομικι μεγζκυνςθ
1.5 Ταξινόμθςθ των χωρϊν ωσ προσ τθν ανάπτυξθ
1.6 Εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ
ΚΕΦ 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
2.1 Ραραγωγι (εκτόσ τθσ 2.1.2)
2.2 Φυςικοί πόροι και ανάπτυξθ
2.3 Κεφάλαιο και εργαςία
2.4 Ανκρϊπινοι πόροι και ανάπτυξθ
2.5 Ρλθκυςμόσ και ανάπτυξθ
ΚΕΦ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3.1 Τι είναι τεχνολογία
3.2 Κατάλλθλθ τεχνολογία
3.4 Τεχνολογικι αλλαγι και πρόοδοσ
ΚΕΦ 5 ΓΕΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ
5.1 Γεωργικι πρόοδοσ και ανάπτυξθ
5.2 Σθμαςία και εξζλιξθ του γεωργικοφ τομζα
5.3 Γεωργικι τεχνολογία και γεωργικι ανάπτυξθ
5.4 Η φφςθ τθσ Γεωργικισ τεχνολογίασ
5.7 Γεωργικι τεχνολογία και εκπαίδευςθ
5.10 Αειφόροσ γεωργία
ΚΕΦ 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ
6.1 Η δυναμικι των αλλαγϊν ςτθ βιομθχανία και τισ καταςκευζσ
6.2 Η αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων ςτθ βιομθχανία και τισ καταςκευζσ
6.3 Η ενζργεια ωσ παράμετροσ ανάπτυξθσ τθσ βιομθχανίασ και των καταςκευϊν
6.5 Τα ςυςτιματα επικοινωνιϊν και θ ανάπτυξθ

«τατιςτικι»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Στατιςτικι» κα ακολουκθκοφν όςα προβλζπονται ςτο ΡΣ.

Λογικι: Θεωρία και Πρακτικι
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Λογικι: Θεωρία και Ρρακτικι» κα ακολουκθκοφν όςα προβλζπονται ςτο ΡΣ.
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«Ιςτορία των Επιςτθμϊν και τθσ Σεχνολογίασ»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Ιςτορία των Επιςτθμϊν και τθσ Τεχνολογίασ» κα ακολουκθκοφν όςα
προβλζπονται ςτο ΡΣ.

«Βιομθχανικι Παραγωγι και Ενζργεια»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Βιομθχανικι Ραραγωγι και Ενζργεια» κα ακολουκθκοφν όςα προβλζπονται ςτο
ΡΣ.

«Σεχνολογία Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων και Λειτουργικά υςτιματα»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Για το μάκθμα επιλογισ «Τεχνολογία Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων και Λειτουργικά Συςτιματα» κα
ακολουκθκοφν όςα προβλζπονται ςτο ΡΣ.

«ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ»
Βϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το μάκθμα του Ελεφκερου Σχεδίου είναι «ανοικτοφ» τφπου.
Αλλά και το Ελεφκερο Σχζδιο από τθ φφςθ του αντικειμζνου του, αφινει ςτον εκπαιδευτικό περικϊρια να
προςδιορίςει εκείνοσ τθν ζκταςθ των απαιτιςεϊν του, ςε ςχζςθ με το επίπεδο των μακθτϊν του, με τθν
προχπόκεςθ ότι δε κα παραλθφκεί καμιά από τισ προςδοκϊμενεσ ςχεδιαςτικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να
αποκτιςει ο μακθτισ. Ωσ διδακτζα φλθ νοείται κάκε πρακτικι άςκθςθ που ζχει ωσ ςκοπό τθν απόκτθςθ
δεξιοτιτων ςτο ςχζδιο «εκ του φυςικοφ» ϊςτε ο μακθτισ να μπορεί να ςχεδιάηει αυτό που βλζπει όπωσ
το βλζπει αλλά και να ςχεδιάηει επίςθσ από τθ μνιμθ του και τθ φανταςία του χρθςιμοποιϊντασ απλά
μζςα όπωσ το μολφβι ,το κάρβουνο και άλλα.
Οι διδακτικζσ ενότθτεσ που προτείνονται ςτο ΑΡΣ και ςτο βιβλίο του κακθγθτι με ζνκετα κείμενα
ςθμειϊςεων για το μακθτι είναι: «Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ», «Ραρατιρθςθ Φυςικοφ Ρροτφπου», «Ανάλυςθ
τθσ Μορφισ του Φυςικοφ Αντικειμζνου», «Υπολογιςμοί και Μετριςεισ», «Στοιχεία Ρροοπτικισ», «Τονικζσ
Διαβακμίςεισ», «Ρλαςτικά ςτοιχεία», «Σφνκεςθ», «Ζγχρωμο Σχζδιο», «Εφαρμοςμζνεσ Τζχνεσ», «Τεχνικζσ
και Υλικά», «Αιςκθτικι τθσ Εικόνασ».

33

«ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ»
Βϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Κεφάλαια:
1. Ειςαγωγι
2. Υλικά, μζςα και όργανα ςχεδίαςθσ
3. Οργάνωςθ - παρουςίαςθ πίνακα
4. Γραμμζσ
5. Γράμματα και αρικμοί
6. Γεωμετρικζσ καταςκευζσ
7. Κλίμακα ςχεδίαςθσ
8. Διαςταςιολόγθςθ
9. Ρροβολζσ

Αφαιρείται το κεφάλαιο 10

«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
Κεφάλαια:
Ειςαγωγι
Α. Απεικονίςεισ
Α.1 Γενικά
Α.2 Κάτοψθ
Α.3 Τομι
Α.4 Πψθ
Αφαιροφνται τα κεφάλαια Α.5 Αξονομετρικό και Α.6 Ρροοπτικό
Β. Σφμβολα και άλλα ςχεδιαςτικά ςτοιχεία
Β.1 Επίπλωςθ-εξοπλιςμόσ χϊρων κατοικίασ
Β.2 Συμβολιςμοί υλικϊν
Β.3 Ενδείξεισ
Β.4 Στοιχεία περιβάλλοντοσ
Β.5 Αςκιςεισ
Αφαιρείται το κεφάλαιο Γ
Δ. Σχεδιαςτικά κζματα
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«ΣΕΧΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ»
Γϋ Γενικοφ Λυκείου (Μάκθμα Επιλογισ)
1. Το Μθχανολογικό Σχζδιο (Γενικά Στοιχεία, Σκαρίφθμα, Πψεισ και Τομζσ)
2. Το Σχζδιο των Οικοδομικϊν Ζργων (Διαςταςιολόγθςθ, Υπομνιματα, Συμβολιςμοί και Σθμάνςεισ)
3. Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχζδιο (Γενικά Στοιχεία, Είδθ Ηλεκτρολογικοφ και Ηλεκτρονικοφ
Σχεδίου, Συμβολιςμοί και Σθμάνςεισ, Εφαρμογζσ)
4. Εφαρμογζσ του Η/Υ (Ο Η/Υ και το Τεχνικό Σχζδιο, Χριςθ του Η/Υ ςτθν Τεχνικι Σφνδεςθ).

Οι διδάζκονηερ να ενημεπωθούν ενςπόγπαθα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ

Δζωη. Γιανομή
 Γπαθείο Τποςπγού
 Γπαθείο Τθςποςπγού
 Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα
 Γ/νζη ποςδών Γ.Δ., Σμήμα Α΄
 Γ/νζη Δκκληζιαζηικήρ Δκπ/ζηρ
 Γ/νζη Ιδιωηικήρ Δκπ/ζηρ
 Γ/νζη Π.Ο.Γ.Δ.
 Γ/νζη Διδικήρ Αγωγήρ
 ΔΠΔΓ
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