
   
  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    

 
 

 
 

 

 

        

 

 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χηµείας του Ηµερησίου και Εσπερινού 

Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013» 

 

 Σας αποστέλλουµε οδηγίες σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας 

Φυσική, Χηµεία Ηµερησίου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό 

έτος 2012-2013.  

1. ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

[3 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους - Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ΦΕΚ 
2080 Β΄ 2011]  
 

Το µάθηµα της Φυσικής στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται από το διδακτικό βιβλίο µε 
τίτλο: «Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» των κ. Γ. Βλάχου κ.ά..  

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Φυσικής Α΄ τάξης Επαγγελµατικού Λυκείου συνδέεται 
µε το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο απαρτίζεται από: 

1. Βιβλίο µαθητή (έντυπο) 
2. Εργαστηριακό οδηγό (ψηφιακό) 
3. Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων (ψηφιακό) 
4. Λύσεις ασκήσεων φυσικής (έντυπο) 

 
Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Φυσικής, αποτελεί υλικό το οποίο θα περαιώνει τον 

κύκλο της γενικής φοίτησης ∆/θµιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των µαθητών στην Α΄ τάξη του 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

---- 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ B΄  

 ----- 

 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 

E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr 

Πληροφορίες: Βιολέτης Α.  

Τηλέφωνο: 210 344 3276  

Fax: 210 344 33 90  

ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ:  

1. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 

Δ.Ε. (έδρες τους) 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας 

(έδρες τους)  

3. Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. 

(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή  

 

Μαρούσι, 18-10-2012 

Αριθ. Πρωτ.: 127848/Γ2 

Βαθ. Προτερ.: 

 

Να διατηρηθεί μέχρι .................. 

Βαθμός Ασφαλείας ................... 

 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. 

& Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) 

2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 
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ΕΠΑ.Λ. –αρχικά είχε σχεδιαστεί µε αναπτυσσόµενη µεταβατική σύνθεση– η οποία αφορούσε 
συνολικά και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

Ειδικότερα, επειδή το εκπαιδευτικό υλικό προέρχεται από την προσαρµογή του ήδη 
υπάρχοντος υλικού που εντοπίζεται στον Οδηγό διαχείρισης, έχει επιδιωχθεί η 
συγκεκριµενοποίηση των ενοτήτων που θα απαρτίζουν τη σχολική ύλη κατά τη διάρκεια του 
έτους, αλλά και η ακολουθία διευκρινήσεων σε θέµατα διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού, µε 
δεδοµένη την προβληµατική της επεξεργασίας του πλάνου υλοποίησης.  

Παράλληλα, αναφέρονται και ανάλογες αποσαφηνίσεις σε εννοιολογικά ζητήµατα που 
προκύπτουν από την προσαρµογή κειµένων των σχολικών εγχειριδίων, στη µορφή του νέου 
προγράµµατος.  

Επίσης, γίνονται προτάσεις γύρω από µια σειρά κατευθύνσεων για τη µέθοδο εφαρµογής του 
εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διδακτική πράξη. Πάντως, διευκρινίζεται ότι ο ακόλουθος Οδηγός 
διαχείρισης, δεν συνθέτει ολοκληρωµένο Οδηγό για τον/την Εκπαιδευτικό.  

 
∆ιαχείριση της διδακτέας ύλης 

Επειδή στο βιβλίο του µαθητή, αλλά και στο προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό συνολικά, δεν 
υπάρχουν περικοπές στα κείµενα των διαφόρων κεφαλαίων που περιέχονται στα υπάρχοντα 
εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ Λυκείου, µε συνέπεια να περιέχονται και τµήµατα κειµένου που δεν 
περιλαµβάνονται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, δεν θα πρέπει τα τµήµατα αυτά να 
αποτελέσουν αντικείµενο διδασκαλίας.  

Ως εκ τούτου, από το βιβλίο µαθητή δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
διδασκαλίας τα εξής τµήµατα: 
♦ Από την Ενότητα ‘Μηχανική’ (‘∆υναµική στο επίπεδο’) δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
και δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας οι υποενότητες:  

‘Η σύνθεση πολλών οµοεπίπεδων δυνάµεων’,  
‘Η ισορροπία οµοεπίπεδων δυνάµεων’,  
‘Οριζόντια βολή’,  
‘Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα σε διανυσµατική µορφή και σε αλγεβρική µορφή’,  
‘Οµαλή κυκλική κίνηση’,  
‘Κεντροµόλος δύναµη’ και  
‘Μερικές περιπτώσεις κεντροµόλου δύναµης’. 

♦ Από την ενότητα ‘Ενέργεια’ (‘∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας’) δεν περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα και δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας οι υποενότητες:  

‘Συντηρητικές (ή διατηρητικές) δυνάµεις’,  
‘Η διατήρηση της µηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή’,  
‘Η τριβή και η µηχανική ενέργεια’. 

♦ Η τρίτη ενότητα του αναλυτικού προγράµµατος πραγµατεύεται ζητήµατα που ανήκουν στη 
θεµατική ενότητα του Ηλεκτρισµού και πιο συγκεκριµένα του ∆υναµικού Ηλεκτρισµού (νόµος 
του Ohm, νόµος του Joule κλπ.). Για το προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό είναι απαραίτητο να 
γίνει η εξής διευκρίνιση: στο παλαιό βιβλίο µαθητή γίνεται χρήση της έννοιας δυναµικό, η οποία, 
όµως, έχει εισαχθεί σε προηγούµενη ενότητα που αφορά στον Στατικό Ηλεκτρισµό. Επειδή στο 
νέο αναλυτικό πρόγραµµα δεν εισάγεται η έννοια αυτή, εξ αιτίας του ότι δεν πραγµατεύονται 
ζητήµατα ηλεκτρικού πεδίου, οι εκπαιδευτικοί έχουν δύο λύσεις για να χειρισθούν την έννοια. 
Είτε να την εισάγουν µε δικές τους σηµειώσεις (δεν προτείνεται), είτε να εισάγουν και 
χρησιµοποιούν την έννοια τάση, η οποία, άλλωστε, είναι η κατάλληλη λειτουργική έννοια για τα 
χρησιµοποιούµενα εννοιολογικά πλαίσια που αφορούν τη λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωµάτων 
(προτείνεται). Η προτεινόµενη εδώ λύση, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να απλοποιήσουν και 
να αναδιατυπώσουν όσα σηµεία του βιβλίου αναφέρονται στο δυναµικό, χρησιµοποιώντας µόνο 
την έννοια τάση. Έτσι, για παράδειγµα, καλό είναι να αποφεύγεται η µαθηµατική επεξεργασία 
εξισώσεων όπου υπεισέρχεται η έννοια της τάσης ως διαφορά δυναµικού. 
♦ Επίσης, δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα και δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας οι 
υποενότητες:  

‘Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αντιστάτη’,  
‘Ρυθµιστική (µεταβλητή) αντίσταση’, 
 ‘Αποδέκτες’ και ‘∆ίοδος’. 
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♦ Οι ερωτήσεις, ασκήσεις, δραστηριότητες και εργαστηριακές ασκήσεις που αντιστοιχούν στις 
παραπάνω ενότητες, προφανώς δεν αποτελούν και αυτές αντικείµενο διδασκαλίας. Για 
παράδειγµα, στην ενότητα ‘∆υναµική στο επίπεδο’, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο 
διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών οι ερωτήσεις 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 
31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 51 και 52, οι ασκήσεις και τα προβλήµατα 4, 5, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 και οι εργαστηριακές ασκήσεις ‘Μελέτη της οριζόντιας βολής’, 
‘Προσεγγιστική µελέτη του φαινοµένου της ελεύθερης πτώσης σε κεκλιµένο επίπεδο’, 
‘Μελέτη του νόµου της κεντροµόλου δύναµης’ και ‘Τριβή ολίσθησης σε κεκλιµένο 
επίπεδο’. 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
∆εδοµένου ότι το αναλυτικό πρόγραµµα φυσικής της Α΄ τάξης Επαγγελµατικού Λυκείου, 

απευθύνεται στο γενικό πληθυσµό και όχι σε εκείνους τους µαθητές οι οποίοι θα κατευθυνθούν 
προς τις θετικές επιστήµες, το προτεινόµενο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 
προς τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες ενισχύουν την αντίληψη ‘φυσική για όλους’. Οι κατευθύνσεις 
αυτές είναι οι εξής:  

Α. Η έµφαση στην εννοιολογική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης να δοθεί στην 
επεξεργασία βασικών εννοιολογικών πλαισίων και εννοιών-κλειδιών της φυσικής όπως είναι η 
νευτωνική δύναµη και οι νόµοι του Νεύτωνα ή η ενέργεια και η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 
Συγχρόνως καλό είναι να µην επιµερίζεται δυσανάλογα µεγάλο µέρος του διδακτικού χρόνου 
στην επεξεργασία εννοιών που αποκλίνουν από το βασικό εννοιολογικό πυρήνα κάθε πλαισίου, 
όπως π.χ. οι κινηµατικές έννοιες και οι σχέσεις τους.  

Το αναλυτικό πρόγραµµα διακρίνει τρεις µεγάλες θεµατικές-εννοιολογικές ενότητες: τη 
‘Μηχανική’, την ‘Ενέργεια’ και τον ‘Ηλεκτρισµό’. 
♦ Στην ενότητα ‘Μηχανική’ η έµφαση µπορεί να δοθεί στη ‘∆υναµική’ η οποία θα πλαισιωθεί 
από την ενότητα: ‘Ευθύγραµµη κίνηση’. 
♦ Στην ενότητα ‘Ενέργεια’, αναβαθµίζεται ο ρόλος της ενότητας ‘∆ιατήρηση της ενέργειας’ που 
συνήθως δεν διδάσκονταν στα πλαίσια του παλαιού προγράµµατος. Αντιθέτως, ο εκπαιδευτικός 
µπορεί να αναδείξει το σηµαντικό ρόλο της έννοιας ‘ενέργεια’ όχι µόνο ως παράγωγης έννοιας 
(µέσω της έννοιας του έργου) αλλά και ως αυτόνοµης έννοιας στα πλαίσια της µακροσκοπικής 
θερµοδυναµικής. Το νόηµα της έννοιας ‘ενέργεια’ στη θερµοδυναµική είναι σαφώς πλουσιότερο 
από το νόηµα της έννοιας στη µηχανική αφού συνδέεται µε σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά 
προβλήµατα. 
♦ Στην ενότητα ‘Ηλεκτρισµός’, διακρίνονται δύο ισοδύναµα εννοιολογικά πλαίσια, το 
‘ηλεκτροδυναµικό’ (νόµος του Ohm) και το ‘ενεργειακό’ (νόµος του Joule) και καλό να δοθεί 
έµφαση στη διάκριση αυτή ώστε να αναδειχθούν τα δυνατά σηµεία καθενός (για το 
‘ηλεκτροδυναµικό’ πλαίσιο η εξηγητική του διάσταση κατά τη διάρκεια πειραµατικών 
δραστηριοτήτων και µετρήσεων σε απλά ηλεκτρικά κυκλώµατα και για το ‘ενεργειακό’ πλαίσιο ή 
συσχέτισή του µε ζητήµατα της καθηµερινότητας (όπως: η εξοικονόµηση ενέργειας). 

Κατά την ανάπτυξη της εννοιολογικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης, προτείνεται η 
λελογισµένη χρήση του µαθηµατικού λογισµού και των µαθηµατικών εργαλείων, ακριβώς διότι το 
αναλυτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε ένα γενικό πληθυσµό µαθητών. Ειδικότερα, όπου 
εκτιµάται ότι το επίπεδο της µαθηµατικής παιδείας µεγάλου αριθµού µαθητών δεν είναι 
αρκούντως ανεπτυγµένο, προτείνεται περιορισµένη χρήση των µαθηµατικών µε απλοποίηση και 
συστηµατική επεξήγηση του χρησιµοποιούµενου µαθηµατικού φορµαλισµού. 

Β. Να αναδειχθεί η µεθοδολογική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης µέσω, κυρίως, της 
έµφασης που θα δοθεί στην πειραµατική διδασκαλία και στις πειραµατικές δραστηριότητες των 
µαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι οι θεµατικές-εννοιολογικές ενότητες είναι δυνατόν να συνοδεύονται 
από εργαστηριακές δραστηριότητες µε πραγµατικά όργανα και συσκευές ή/και από 
προσοµοιώσεις εργαστηριακών δραστηριοτήτων σε Η/Υ. Μέρος του διδακτικού χρόνου µπορεί 
να αφιερώνεται στη εφαρµογή και τη συζήτηση επιστηµονικών µεθόδων και πρακτικών. Για 
παράδειγµα, για την ενότητα ‘Μηχανική’, προτείνεται µε αφορµή πειραµατικές δραστηριότητες 
σχετικά µε τη µελέτη της ευθύγραµµης κίνησης να συζητηθούν και µελετηθούν θέµατα όπως η 
αναγνώριση και ο έλεγχος µεταβλητών και η χρήση των εµπειρικών δεδοµένων στην ανάδειξη 
επιστηµονικών συµπερασµάτων. ∆εν είναι προφανές ότι οι µαθητές της Α΄ λυκείου 
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αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον οποίο παράγεται η επιστηµονική γνώση ούτε ότι γνωρίζουν τη 
χρήση εξειδικευµένων γλωσσικών µέσων έκφρασης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ρητή διδασκαλία 
µεθοδολογικών στοιχείων της φυσικής. Ειδικά για την ενότητα ‘Μηχανική’ είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιηθούν προσοµοιώσεις πειραµατικών δραστηριοτήτων παρά δραστηριότητες µε 
εργαστηριακό εξοπλισµό λόγω δυσκολιών στο χειρισµό συσκευών και χρονοβόρων διαδικασιών. 
Αντιθέτως, η ενότητα ‘Ηλεκτρισµός’ δίδει την δυνατότητα µέσω των εργαστηριακών ασκήσεων 
της ηλεκτροδυναµικής ή της ενεργειακής µελέτης του απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος να 
χρησιµοποιήσουν οι µαθητές µε σχετική ευκολία εργαστηριακό υλικό και να συζητηθούν τεχνικά 
θέµατα όπως ο σχεδιασµός πρωτοκόλλων µετρήσεων, τα σφάλµατα µετρήσεων, ο 
µετασχηµατισµός αριθµητικών δεδοµένων σε γραφήµατα και η ερµηνεία γραφηµάτων. Τέλος, 
στην ενότητα ‘Ενέργεια’, παράλληλα µε την εισαγωγή πειραµατικών δραστηριοτήτων προτείνεται 
να δοθεί έµφαση στην επεξεργασία της πολιτισµικής διάστασης της συγκεκριµένης 
επιστηµονικής γνώσης (βλ. παρακάτω). Για παράδειγµα, η πειραµατική δραστηριότητα 
‘Μετατροπή έργου σε θερµότητα’ θα µπορούσε να συνδυαστεί µε τις ιστορικές καταβολές της, 
δηλαδή µε το πρότυπο πείραµα του Joule.  

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη µεθοδολογική συνιστώσα της επιστηµονικής γνώσης 
µπορούν να καλλιεργήσουν πρακτικές και νοητικές δεξιότητες χρήσιµες όχι µόνο στη µελλοντική 
ακαδηµαϊκή εξέλιξη του µαθητή, αλλά και στη σωστή λειτουργία του ως επιστηµονικά 
ενηµερωµένου πολίτη. 

Γ. Η αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράµµατος φυσικής της Α΄ ΕΠΑ.Λ. προσφέρει τη 
δυνατότητα να αναβαθµισθεί η πολιτισµική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή, η 
διάσταση εκείνη που συνδέει το περιεχόµενο της φυσικής µε την ιστορία της φυσικής, την 
τεχνολογική πρόοδο, τα κοινωνικά προβλήµατα καθώς και µε διάφορα ζητήµατα της 
καθηµερινότητας. Κατάλληλα θέµατα για την ανάδειξη αυτής της διάστασης βρίσκονται µέσα σε 
διάφορα ένθετα (π.χ., ‘Τα ρολόγια’, ‘Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι’, ‘Τι είναι η ενέργεια’, 
‘Ηλεκτρική εγκατάσταση σπιτιού – Ηλεκτρικές συσκευές’), τα οποία µπορούν να ενσωµατωθούν 
οργανικά στη διδασκαλία του µαθήµατος.  

Η ανάδειξη αυτής της διάστασης αποτελεί, επίσης, δίαυλο συνεργασίας µε άλλα µαθήµατα και 
ένα πρώτο βήµα προς τη συγκρότηση διαθεµατικών προγραµµάτων ή την υποβοήθηση της 
καινοτοµίας των ερευνητικών εργασιών. Οι µορφές που µπορεί να πάρει η ανάδειξη της 
πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής γνώσης είναι διάφορες, όπως: 

- ατοµικές ή οµαδικές µικρές εργασίες - προβλήµατα στην τάξη ή στο σπίτι, που αναφέρονται 
σε αυθεντικά ζητήµατα της καθηµερινής ζωής και της τεχνολογίας, 

- η ανάθεση και παρουσίαση στην τάξη συνθετικών εργασιών (project), 
- η οργάνωση συζητήσεων στη τάξη 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 
Βιβλία Φυσικής και ∆ιδακτικής της Φυσικής 
Arons, A. (1992). Οδηγός ∆ιδασκαλίας της Φυσικής. Εκδόσεις Τροχαλία (Μτφρ. Α. Βαλαδάκης). 
Driver, R. και συνεργ. (1998). Οικοδοµώντας τις έννοιες των φυσικών επιστηµών. Εκδόσεις 
Τυπωθήτω. 
Hewitt, P. (2004). Οι έννοιες της Φυσικής. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
Ζησιµόπουλος, Γ., Καφεντζόπουλος, Κ., Μουτζούρη - Μανούσου, Ε. & Παπασταµατίου, Ν. 
(2002). Θέµατα ∆ιδακτικής για τα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών. Εκδόσεις Πατάκη. 
Κόκκοτας, Π., Καραπαναγιώτης, Β. Αρναουτάκης, Ι., Καρανίκας, Ι. & Κουρέλης, Ι. (1988). 
Πειράµατα Φυσικής. Αξιοποίηση του πειράµατος στη διδακτική πράξη. Εκδόσεις Γρηγόρη. 
Knight,R. (2006). Πέντε εύκολα µαθήµατα: στρατηγικές για την επιτυχή διδασκαλία της Φυσικής. 
Εκδόσεις ∆ίαυλος. 
Lemeignan, G. &Weil-Barais, A. (1997). Η οικοδόµηση των εννοιών στη Φυσική: η διδασκαλία 
της Μηχανικής. Εκδόσεις Τυπωθήτω. 
∆ικτυακοί τόποι 
Υπάρχει µεγάλος αριθµός ελληνικών και διεθνών δικτυακών τόπων µε θέµατα σχετικά µε τη 
διδασκαλία της Φυσικής. Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένους: 
http://www.eef.gr/(∆ικτυακός τόπος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) 
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http://ekfe.reth.sch.gr (∆ικτυακός τόπος ΕΚΦΕ Ρεθύµνου. Τα περισσότερα ΕΚΦΕ διαθέτουν 
δικτυακούς τόπους µε διδακτικό υλικό) 
http://atlaswikigr.wetpaint.com/ (∆ικτυακός τόπος τύπου wiki οµάδας ερευνητών του 
Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσ/νίκης) 
http://ylikonet.gr (∆ικτυακός τόπος–blog οµάδας εκπαιδευτικών φυσικών επιστηµών) 
 
 
 

2. ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 
[2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους - Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών ΦΕΚ 
2080 Β΄2011]  

 
Το µάθηµα της Φυσικής στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται από το διδακτικό βιβλίο µε 

τίτλο: «Φυσική Γενικής Παιδείας Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» των κ. Γ. Βλάχου κ.ά..  
Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν και ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός 52 

διδακτικών ωρών είναι:  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (4 ώρες) 
• ∆ιεθνές σύστηµα µονάδων 
• Μήκος, µάζα, χρόνος 

MHXANIKH 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ (12 ώρες) 
• Ταχύτητα στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 
• Επιτάχυνση στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση 
• Οι εξισώσεις της ευθύγραµµης οµαλά µεταβαλλόµενης κίνησης 
 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ (11 ώρες) 
• ∆ύναµη, σύνθεση συγγραµµικών δυνάµεων 
• 1ος νόµος του Νεύτωνα 
• 2ος νόµος του Νεύτωνα 
• Βάρος/Μάζα 
• Ελεύθερη πτώση 
 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο (12 ώρες) 
• 3ος νόµος του Νεύτωνα 
• ∆υνάµεις από επαφή και από απόσταση 
• Σύνθεση δυνάµεων στο επίπεδο 
• Ανάλυση δύναµης 
• Τριβή 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (13 ώρες) 
• Έργο 
• Κινητική Ενέργεια 
• Έργο βάρους και µεταβολή της κινητικής ενέργειας 
• ∆υναµική ενέργεια 
• Μηχανική ενέργεια 
• ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας 
 
 

3. ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

[2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 
2499 Β΄2012] 
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Το µάθηµα της Φυσικής στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται από το διδακτικό βιβλίο µε 
τίτλο: «Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας» των κ. Γ. Βλάχου κ.ά. και κ. Ν. Αλεξάκη 
κ.ά..  

Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν και ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός 52 
διδακτικών ωρών είναι:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πιο αναλυτικά: 

 
Κεφάλαιο 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

1.1 Οριζόντια βολή.  
Να διδαχθεί. 
1.2 Οµαλή κυκλική κίνηση.  
Να διδαχθεί. 
1.3 Κεντροµόλος επιτάχυνση.  
Να διδαχθεί. 
1.4 Μερικές περιπτώσεις κεντροµόλου δύναµης.  
Να µη διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν τα παραδείγµατα 1 και 2, στις σελίδες 21 και 22 αντίστοιχα, όπως και η 
δραστηριότητα στη σελίδα 23. 
Τα ένθετα: “Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα” και “ Ντετερµινισµός ή χάος”, επιλέγονται και 
διδάσκονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, χωρίς να αποτελούν 
αντικείµενο εξεταστέας ύλης. 
Ερωτήσεις – Προβλήµατα 
Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Συγκεκριµένα 
όχι το πρόβληµα 7 στη σελίδα 35. 
 

Κεφάλαιο 2: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 
2.1 Η έννοια του συστήµατος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις.  
Να διδαχθεί. 
2.2 Το φαινόµενο της κρούσης. 
Να διδαχθεί. 
2.3 Η έννοια της ορµής.  
Να διδαχθεί. 
2.4 Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής.  
Να διδαχθεί. 
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορµής.  
Να διδαχθεί. 
2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση.  
Να διδαχθεί. 
2.7 Εφαρµογές της διατήρησης της ορµής.  
Να διδαχθεί. 
 

Κεφάλαιο 3: ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Εισαγωγικό Ένθετο. Να διδαχθεί. 
3.1 Ο Νόµος του Coulomb.  
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2 (σελ. 80).  
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί 

Ενότητες Ώρες 
1. Καµπυλόγραµµες κινήσεις: Οριζόντια βολή, Κυκλική κίνηση 11 
2.  ∆ιατήρηση της ορµής 14 
3. ∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων  10 
4.  Ηλεκτροµαγνητισµός  9 
5.  Μηχανικές Ταλαντώσεις  8 
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να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 2, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. 
3.2 Ηλεκτρικό πεδίο.  
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθεί το Παράδειγµα 4 (σελ. 85).  
Παρατηρήσεις 
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί 
να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 4, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. 
3.3 Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια.  
Να µη διδαχθεί.  
3.4 ∆υναµικό – διαφορά δυναµικού.  
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν: 
• οι «Παρατηρήσεις» 
• το παράδειγµα 7 (σελ. 95) 
Παρατηρήσεις 
Να ορισθεί αξιωµατικά η δυναµική ενέργεια, διότι προτείνεται να µη διδαχθεί η ενότητα 3.3.  
Nα συσχετισθεί µε τη δυναµική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο.  
3.5 Πυκνωτές.  
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν  
• η εξάρτηση της χωρητικότητας του επίπεδου πυκνωτή από τα χαρακτηριστικά του, 
• η υποενότητα «Τύποι πυκνωτών» και η «Μηχανή Wimshurst».  
Παρατηρήσεις 
∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. 
Οι τύποι πυκνωτών και η µηχανή Wimshurst να παρουσιαστούν σε πειράµατα επίδειξης και στο 
εργαστήριο. 
Σε αυτή την ενότητα µάθαµε.  
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων – Λυµένα προβλήµατα.  
Τα παραδείγµατα να περιοριστούν σε αυτά µε 2 φορτία. Να µη διδαχθούν τα λυµένα 
προβλήµατα 3 και 4.  
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες (σελ. 111) – Προβλήµατα (σελ. 119) 
Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Συγκεκριµένα 
να µη διδαχτούν: 
• ερωτήσεις, και προβλήµατα: 

α) µε περισσότερα από 2 φορτία,  
β) κίνησης φορτίων,  
γ) ισορροπίας φορτίων µε δυνάµεις στο επίπεδο. 

• τα προβλήµατα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 στις 
σελίδες 119-124. 
Παρατηρήσεις 
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να µην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση 
µε ερωτήσεις και προβλήµατα τα οποία δεν προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των 
εννοιών. 
Επισήµανση: 
Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…του κειµένου µε µία ή 
περισσότερες λέξεις».  
Ένθετα: σελ. 125-127  
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

Κεφάλαιο 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 
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4.1 Μαγνητικό πεδίο. 
Να διδαχθεί. 
4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρων αγωγών.  
Να διδαχθεί. 
4.3 Ηλεκτροµαγνητική δύναµη. 
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:  
• ∆ύναµη µεταξύ παραλλήλων ρευµατοφόρων αγωγών, σελ. 145 
• Ορισµός θεµελιώδους µονάδας Ampere στο διεθνές σύστηµα, σελ. 146 
• το παράδειγµα 5, σελ. 147. 
4.4 Η ύλη µέσα στο µαγνητικό πεδίο. 
Να διδαχθεί 
4.5 Εφαρµογές ηλεκτροµαγνητικών δυνάµεων.  
Να µη διδαχθεί.  
4.6 Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή.  
Να διδαχθεί. 
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:  
• δ) Επαγωγικό ρεύµα 
• Κανόνας του Lenz 
• Υπολογισµός επαγωγικού ρεύµατος. 
• Νόµος Neumann. 
• Όπως και το παράδειγµα 8 σελ. 164.  
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε, σελ. 165 
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη. 
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα, σελ. 167-171  
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1, 2, 3 σελ. 169-171. 
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες, σελ. 172-180 
Όχι ερωτήσεις και δραστηριότητες από ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
Προβλήµατα, σελ. 181-194  
Όχι τα προβλήµατα 20, 28, 32, 33, 35, 36-41, 47, 50, 51 και 52-60 και γενικά τα προβλήµατα 
από ύλη που έχει αφαιρεθεί. 
Ένθετα:  
• Η ζώνη ακτινοβολίας της γης. 
• Το µαγνητικό πεδίο της γης.  
• Ο ιπτάµενος βάτραχος.  
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 
Εργαστηριακή δραστηριότητα 
∆εν προτείνεται. 
 

Κεφάλαιο 5: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
Να µη διδαχθούν ως µάθηµα οι παράγραφοι: 
• 5.1 Περιοδικά φαινόµενα.  
• 5.2 Γραµµική αρµονική ταλάντωση µε ιδανικό ελατήριο.  
• 5.3 Απλό εκκρεµές.  
Να διδαχθούν µόνο οι απαραίτητες έννοιες για την πραγµατοποίηση της εργαστηριακής 
άσκησης. 
Επίσης οι ενότητες: 
• Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε.  
• Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα.  
• Ερωτήσεις-∆ραστηριότητες.  
• Προβλήµατα. 
να µη διδαχθούν αφού αναφέρονται σε ύλη η οποία προτείνεται να µη διδαχθεί. 
 
Εργαστηριακή δραστηριότητα  
Προσδιορισµός της έντασης της βαρύτητας µε τη βοήθεια του απλού εκκρεµούς. 
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4. ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

[2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους] 
 
Το µάθηµα της Φυσικής στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται από τα διδακτικά βιβλία 

«Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου» των  
κ. Ι. Αλέκου κ.ά. (ενότητες Ηλεκτρικού Πεδίου, Μαγνητικού Πεδίου και Ηλεκτροµαγνητικής 
Επαγωγής - αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 150 Β΄2003) και «Φυσική Β΄ Γενικού 
Λυκείου Γενικής Παιδείας» των κ. Γ. Βλάχου κ.ά. και κ. Ν. Αλεξάκη κ.ά. (ενότητα ∆ιατήρησης 
ορµής-αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 2499 Β΄ 2012). 

Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν και ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός 52 
διδακτικών ωρών είναι:  

 
Ενότητες Ώρες 

1. Ηλεκτρικό Πεδίο  10 
2.  Μαγνητικό Πεδίο 6 
3. Ηλεκτροµαγνητική Επαγωγή (προτείνεται η ποιοτική 

προσέγγιση των εννοιών µε έµφαση στις εφαρµογές)  
12 

 4. ∆ιατήρηση της ορµής 20 
 
 
5. ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

 
[1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 2499 
Β΄ 2012] 

 
Το µάθηµα της Φυσικής στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται κανονικά από το διδακτικό 

βιβλίο µε τίτλο: «Φυσική Β΄ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας» των κ. Γ. Βλάχου κ.ά. και  
Ν. Αλεξάκη κ.ά..  

Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν είναι:  
 

Ενότητες 
1. Καµπυλόγραµµες κινήσεις: Οριζόντια βολή, Κυκλική κίνηση 
2.  Μηχανικές Ταλαντώσεις 

 
 
Η διαχείριση της ύλης για την Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. είναι η ίδια µε την 
προτεινόµενη για την Β΄ τάξη του Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ., µε διαφοροποιήσεις ως προς τις 
ώρες διδασκαλίας ανά κεφάλαιο και παράγραφο, κατά την κρίση του διδάσκοντος. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βιβλία υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/   
 
 
 

6. ΦΥΣΙΚΗ Ι ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

Α΄ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ  
Το µάθηµα “Φυσική Ι” της Α΄ οµάδας της Γ΄ τάξης των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διδαχθεί µε βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. 
4219/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2319/Β΄/1999). Από το διδακτικό βιβλίο των Κωστόπουλου ∆. κ.ά. (βιβλίο 
Φυσικής Τ.Ε.Ε. 2ου Κύκλου) θα διδαχθούν από «Κεφάλαιο 3: Εναλλασσόµενα ρεύµατα» έως το 
τέλος του βιβλίου.  
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A΄ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ 
Το µάθηµα “Φυσική Ι” της Α΄ οµάδας της ∆΄ Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διδαχθεί µε βάση 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος “Φυσική Ι” όπως αυτό περιγράφεται στην  
υπ’ αριθµ. 4219/Γ2/20-08-1999 Υ.Α. (ΦΕΚ 2319/Β΄/1999). Από το διδακτικό βιβλίο των 
Κωστόπουλου ∆. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής Τ.Ε.Ε. 2ου Κύκλου) θα διδαχθούν από «Κεφάλαιο 3: 
Εναλλασσόµενα ρεύµατα» έως το τέλος του βιβλίου.  
 
 

7. ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

[2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 
2080 Β΄ 2011] 
 

Το µάθηµα της Χηµείας στη Α΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται κανονικά από το 
διδακτικό βιβλίο µε τίτλο: «Χηµεία για την Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» των κ. Σ. Λιοδάκης κ.ά..  

Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν και ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός 52 
διδακτικών ωρών είναι:  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (4 ΩΡΕΣ)  
Από το κεφάλαιο αυτό να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες:  
• «∆οµή του ατόµου» (η παράγραφος της σελ.14). 
• «Ατοµικός αριθµός - Μαζικός αριθµός - Ισότοπα» (σελ.14-15)  
• «∆ιαλύµατα - περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20-21 χωρίς ασκήσεις διαλυµάτων)  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-∆ΕΣΜΟΙ (11 ΩΡΕΣ) 
2.1 «Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων» ΝΑΙ  
2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ  
2.3 «Γενικά για το χηµικό δεσµό. Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του 
ατόµου. Είδη χηµικών δεσµών» ΝΑΙ. Από την ενότητα αυτή να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες: 
• «Ηλεκτρόνια σθένους»  σελ. 53-54 αρχή) 
• «Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσµός» (σελ. 54-57) 
• «Οµοιοπολικός δεσµός» (σελ. 58-60) 
 Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis. 
2.4 «Η γλώσσα της Χηµείας - Αριθµός οξείδωσης - Γραφή τύπων και εισαγωγή στην 
ονοµατολογία των ενώσεων» ΝΑΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (10 ΩΡΕΣ) 
3.1 «Χηµικές αντιδράσεις» να διδαχθεί µόνο η υποενότητα «Μερικά είδη χηµικών αντιδράσεων» 
(σελ. 87- 93) ΝΑΙ. 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (16 ΩΡΕΣ) 
4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή 
µάζα, mol, αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος» ΝΑΙ 
4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ 
4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος - αραίωση, ανάµειξη διαλυµάτων» ΝΑΙ 
4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες: 
 • «1. Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ    
 • «2. Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ  
 • «3. Ασκήσεις µε διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ 
 Εργαστηριακή άσκηση: 
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 Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης - Αραίωση 
διαλυµάτων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (11 ΩΡΕΣ) 
6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ 
6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ 
6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ. 
Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) «Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα οµολόγων σειρών». 
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών 
ενώσεων, αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων.  
6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ 
6.5 «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ. 
 
 

8. ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 
[1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 
2080 Β΄ 2011] 

 
Το µάθηµα της Χηµείας στη Α΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται κανονικά από το 

διδακτικό βιβλίο µε τίτλο: «Χηµεία για την Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» των κ. Σ. Λιοδάκης κ.ά..  
Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν και ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός 26 

διδακτικών ωρών είναι:  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2 ΩΡΕΣ)  
Από το κεφάλαιο αυτό να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες:  
• «∆οµή του ατόµου» (η παράγραφος της σελ.14). 
• «Ατοµικός αριθµός - Μαζικός αριθµός – Ισότοπα» (σελ.14-15)  
• «∆ιαλύµατα – περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20-21 χωρίς ασκήσεις διαλυµάτων)  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ (6 ΩΡΕΣ) 
2.1 «Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων» ΝΑΙ  
2.2 «Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιµότητα του Περιοδικού Πίνακα» ΝΑΙ  
2.3 «Γενικά για το χηµικό δεσµό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του 
ατόµου .Είδη χηµικών δεσµών» ΝΑΙ. Από την ενότητα αυτή να διδαχθούν µόνο οι υποενότητες: 
• «Ηλεκτρόνια σθένους» (σελ. 53-54 αρχή) 
• «Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσµός» (σελ. 54-57) 
• «Οµοιοπολικός δεσµός» (σελ. 58-60) 
 Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis. 
2.4 «Η γλώσσα της Χηµείας – Αριθµός  οξείδωσης – Γραφή τύπων και εισαγωγή στην 
ονοµατολογία των ενώσεων» ΝΑΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ (4 ΩΡΕΣ) 
3.1 «Χηµικές αντιδράσεις» να διδαχθεί µόνο η υποενότητα «Μερικά είδη χηµικών αντιδράσεων» 
(σελ. 87- 93) ΝΑΙ. 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (10 ΩΡΕΣ) 
Πριν την έναρξη της διδασκαλίας του κεφαλαίου αυτού να γίνει µια επανάληψη στις χηµικές 
αντιδράσεις που διδάχθηκαν στην Α΄ τάξη. 
4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή 
µάζα, mol, αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όγκος» ΝΑΙ 
4.2 «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΝΑΙ 
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4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος – αραίωση , ανάµειξη διαλυµάτων» ΝΑΙ 
4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» ΝΑΙ. Εκτός από τις υποενότητες: 
 • «1. Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» (σελ. 125-126) ΟΧΙ       
 • «2. Ασκήσεις στις οποίες δίνονται οι ποσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών» (σελ. 126-127) ΟΧΙ  
 • «3. Ασκήσεις µε διαδοχικές αντιδράσεις» (σελ. 127-129) ΟΧΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης - Αραίωση 
διαλυµάτων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (4 ΩΡΕΣ) 
6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ 
6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ 
6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ. 
Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) «Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα οµολόγων σειρών». 
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών 
ενώσεων, αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων .  
6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ 
6.5 «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται η περιληπτική αλλά ποιοτική προσέγγιση των εννοιών που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6.  
 
 
 

9. ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
 

[1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΦΕΚ 2499 
Β΄ 2012] 

 
Το µάθηµα της Χηµείας στη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται από το διδακτικό 

βιβλίο µε τίτλο: «Χηµεία για τη Β΄ τάξης Λυκείου Γενικής Παιδείας» των κ. Σ. Λιοδάκης κ.ά.. 
Οι ενότητες που προτείνονται να διδαχθούν και ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός 26 

διδακτικών ωρών είναι:  
Σε όσα σχολεία δεν διδάχθηκε το προηγούµενο σχ. έτος 2011-2012 στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. το 

Κεφάλαιο 6 «Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας», η διδασκαλία θα ξεκινήσει από το κεφάλαιο 
αυτό του βιβλίου της Α΄ τάξης (4 ώρες). Σε όσα σχολεία διδάχθηκε κανονικά να γίνει σύντοµη 
επανάληψη του κεφαλαίου αυτού (2 ώρες).  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (2 ΩΡΕΣ) ή (4 ΩΡΕΣ) 
6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ 
6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ 
6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ 
Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) «Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα οµολόγων σειρών». 
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών 
ενώσεων, αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων .  
6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ 
6.5 «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κεφάλαιο αυτό δεν θα αποτελεί εξεταστέα ύλη. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (11 ΩΡΕΣ ή 9 ΩΡΕΣ) 
Ανάλογα µε τις ώρες που έχουν διατεθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο να διατεθούν 14 ή 18 ώρες  
1.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιµα» ΝΑΙ 
1.2-1.6 (σελ. 10-29 ) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες: 
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•  «Παρασκευές αλκανίων» (σελ. 13) ΟΧΙ 
•  «Προέλευση – παρασκευές στα αλκένια» (σελ. 19-20 µέση) ΟΧΙ 
•  «Παρασκευές ακετυλενίου» (σελ. 26-27 µέση) ΟΧΙ 
1.7 «Αρωµατικές ενώσεις – Βενζόλιο» (σελ. 30-32) ΟΧΙ 
1.8 «Ατµοσφαιρική ρύπανση – Φαινόµενο θερµοκηπίου – Τρύπα όζοντος» (σελ. 33-37) ΝΑΙ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΚΟΟΛΕΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ (6 ΩΡΕΣ) 
Εισαγωγή ΝΑΙ  
2.1 «Αλκοόλες» ΝΑΙ  
2.2 «Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη» ΝΑΙ 
2.3 «Φαινόλες» ΟΧΙ 
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι ...Το οινόπνευµα και οι συνέπειες του» (σελ. 67) ΝΑΙ 
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι ... οινοπνευµατώδη ποτά» (σελ. 68) ΝΑΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (5 ΩΡΕΣ) 
Εισαγωγή ΝΑΙ  
3.1 «Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ» ΝΑΙ 
3.2 «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδρόξυπροπανικό οξύ» ΟΧΙ 
3.3 «Βενζοϊκό οξύ» ΟΧΙ 
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι ... Χηµικά πρόσθετα» (σελ. 87-88) ΝΑΙ 
Εργαστηριακή άσκηση: 
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ (2 ΩΡΕΣ) 
Εισαγωγή ΟΧΙ 
4.1 «Υδατάνθρακες» ΟΧΙ 
4.2 «Λίπη και έλαια» (σελ. 102-105) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες: 
 • «Λιπαρά οξέα και τριγλυκερίδια» (σελ.102) ΟΧΙ 
 • «Βιολογικός ρόλος των λιπών και ελαίων» (σελ.105 µέση) ΟΧΙ 
 Εργαστηριακή άσκηση: 
 Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή σαπουνιού». 
 4.3 «Πρωτεΐνες» (σελ. 106 - 110) ΟΧΙ 
 4.4 «Πολυµερή (πλαστικά)» µόνο η υποενότητα «Γενικά – κατάταξη» (σελ. 111 - 112) ΝΑΙ 
 4.5 «Υφάνσιµες ίνες» (σελ. 116 - 117) ΟΧΙ 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ένθετα µε τίτλο «Γνωρίζεις ότι …» που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν 
έναυσµα για την ενηµέρωση των µαθητών πάνω σε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα 
περιληφθούν στην εξεταστέα ύλη. 
 
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
• ∆/νση Σπουδών ∆/θµιας Εκπ/σης – Τµήµα Β’  
• ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης  
• ∆/νση Π.Ο.∆.Ε. 
• ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 

• ∆/νση Ειδικής Αγωγής 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
 


