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Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου
Άλγεβρα
I.

Εισαγωγή

Η Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, αλλά και Β΄ Λυκείου περιέχει σηµαντικές έννοιες, όπως της απόλυτης τιµής, της συνάρτησης και της ανίσωσης, των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων κλπ, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την µετέπειτα µαθηµατική εξέλιξη των µαθητών. Επειδή οι µαθητές αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών, προτείνεται να µην δοθεί βάρος σε θέµατα που έχουν διδαχθεί στο Γυµνάσιο και να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην εµπέδωση των νέων εννοιών µέσα από την ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων τους, καθώς
και τη χρήση τους στην επίλυση προβληµάτων. Για την καλύτερη διαχείριση της ύλης η Τριγωνοµετρία της Α΄ Λυκείου να διδαχθεί στην αρχή της Β΄ Λυκείου, ώστε να ολοκληρώνεται µε µεγαλύτερη άνεση η διδασκαλία της ύλης της Α΄ Λυκείου.
Η συγκεκριµένη ύλη δεν θα αποτελεί εξεταστέα ύλη για τη Β΄ Λυκείου.

II.

∆ιδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Εισαγωγικό κεφάλαιο (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη)
E.1.
E.2.

Το Λεξιλόγιο της Λογικής
Σύνολα
ο

Κεφ. 1 : Οι Πραγµατικοί Αριθµοί
1.1.
1.2.
1.3.

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (Συνοπτική παρουσίαση)
∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών (Συνοπτική παρουσίαση)
Απόλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού
Να µη διδαχθεί η Ιχ-χ0Ι<ρ χ (χ0-ρ, χ0+ρ) χ0-ρ<χ< χ0+ρ.
Να διδαχθεί η ΙχΙ < θ

-θ<χ<-θ.

Να διδαχθεί µόνο ο ορισµός της απόστασης.
Για καλύτερη εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων η επίλυση απλών εξισώσεων και α1.4.

νισώσεων (κεφάλαια 2 και 3).
Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών
ο

Κεφ. 2 :
2.1.
2.2.
2.3.

ου
Εξισώσεις 1 Βαθµού
Η Εξίσωση x ν = α
ου
Εξισώσεις 2 Βαθµού
ο

Κεφ. 3 :
3.2
3.3

ου

ο

4.3.

Ανισώσεις

Ανισώσεις 2 Βαθµού
Ανισώσεις Γινόµενο & Ανισώσεις Πηλίκο

Κεφ. 4 :
4.1.
4.2.

Εξισώσεις

Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

Η Έννοια της Συνάρτησης
Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Αφαιρούνται απόσταση σηµείων και συµµετρία ως
προς τη διχοτόµο)
Η Συνάρτηση f ( x ) = αx + β (Αφαιρούνται κλίση µε το λόγο µεταβολής, σχετικές θέσεις δύο

ευθειών)
4.4.
4.5.

Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης
Μονοτονία – Ακρότατα – Συµµετρίες Συνάρτησης

Κεφ. 5ο:
5.1.
5.2.
5.3.

Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2

α
x
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2 + βx + γ
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) =

2

Κεφ. 6ο:
6.1.
6.2.
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Γραµµικά Συστήµατα

Γραµµικά Συστήµατα (Αφαιρούνται τα γραµµικά συστήµατα 2×2)
Μη Γραµµικά Συστήµατα

∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης

Εισαγ. Κεφάλαιο
∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη. Να αφιερωθούν µόνο 2 ώρες για την διδασκαλία όποιων στοιχείων
κρίνει απαραίτητα ο διδάσκων
ο

Κεφάλαιο 1
(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες).
Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από επανάληψη βασικών στοιχείων
του αλγεβρικού λογισµού που έχουν ήδη διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Για το λόγο αυτό, και προκειµένου να µην καθυστερήσει η διδασκαλία, ενδείκνυται η διεξαγωγή µιας διαγνωστικής δοκιµασίας µε
ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου, ώστε ο διδάσκων να προσδιορίσει τις ανάγκες της τάξης του και
να προσαρµόσει ανάλογα τη διδασκαλία του.
Ειδικότερα:
§1.1 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Τα περισσότερα είναι διδαγµένα στο γυµνάσιο. Να δοθεί προτεραιότητα σε ασκήσεις που συµπληρώνουν τη θεωρία και ενισχύουν την κατανόηση των διδασκοµένων εννοιών. Γενικώς να διδάσκονται επιλεγµένες ασκήσεις µε συγκεκριµένο στόχο η καθεµία, που θα τις επεξεργάζεται µε ενεργητικό τρόπο ολόκληρη η τάξη (και όχι πολλές µε ένα επιφανειακό τρόπο). Συγκεκριµένα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιότητα: α·β=0 α=0 ή β=0 και στην α·β≠0 α≠0 και β≠0. Υπενθύµιση
µόνο ιδιοτήτων δυνάµεων και βασικών ταυτοτήτων. Να γίνει η απόδειξη των νέων ταυτοτήτων
α3±β3=… (που έχουν µεταφερθεί από το Γυµνάσιο), και εδώ να γίνει αναφορά στην ευθεία απόδειξη. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 3,4,5,6,7 Α Οµάδας και η 1 Β οµάδας

§1.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Τα περισσότερα είναι διδαγµένα στο γυµνάσιο. Να γίνει εστίαση στις νέες ιδιότητες που δεν διδάν
ν
ν
ν
χθηκαν στο Γυµνάσιο. Να γίνει η απόδειξη των α>β α >β και α=β α =β (µε α, β θετικά). Εδώ
να γίνει αναφορά στην απαγωγή σε άτοπο.
Προτείνεται να γίνουν οι ασκήσεις από την Α οµάδα, µε προτεραιότητα στις 5,7.
§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Να διδαχθεί η ιδιότητα: ΙχΙ < θ -θ<χ<θ και ΙχΙ > θ -χ<θ ή χ>θ και όχι η γενικότερη Ιχχ0Ι<ρ χ (χ0-ρ, χ0+ρ) χ0-ρ<χ< χ0+ρ. Να διδαχθεί ο ορισµός της απόστασης µόνο. Να δοθεί
έµφαση στις γραφικές αναπαραστάσεις σε συγκεκριµένα µόνο παραδείγµατα µε χρήση της
απόστασης σε εξισώσεις και ανισώσεις. Π χ η εξίσωση Ιχ-2Ι=3 σηµαίνει: «ποιοι αριθµοί απέχουν
από το 2 απόσταση ίση µε 3» ή η ανίσωση Ιχ-2Ι<3 σηµαίνει: «ποιοι είναι οι αριθµοί που απέχουν
1
από το 2 απόσταση µικρότερη του 3;» . Τα προηγούµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην
επίλυση της άσκησης 7. Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων
προτείνεται η επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων µε απόλυτα από τα κεφάλαια 2 και 3. Προτείνεται
να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις Α Οµάδας.

1

d(x, 2)<3

Ix-2I<3

-1<x<5
3

§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Οι 3 ιδιότητες-πορίσµατα του σχολίου σελ. 47-48 µπορούν να αντιµετωπιστούν από τους ίδιους
τους µαθητές στην τάξη ως ασκήσεις. Να διδαχθεί η δύναµη µε ρητό εκθέτη που κάνει πιο εύκολη τη διαχείριση των ασκήσεων. Να δίνεται γενικά έµφαση στην εννοιολογική κατανόηση µε τα παραδείγµατα που ο καθηγητής θεωρεί ότι θα εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό να
γίνει επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων κατανόησης από το διδάσκοντα διότι είναι πάρα πολλές.
Για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων προτείνεται η επίλυση αντίστοιχων εξισώσεων από το κεφάλαιο 2. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α οµάδας και
η 5 της Β οµάδας.
Κεφάλαιο 2ο
(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).
Στο κεφάλαιο αυτό επιλύονται βασικά εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθµού. Οι εξισώσεις αυτές
και η επίλυση τους είναι ήδη γνωστές από το Γυµνάσιο, αλλά εδώ εξετάζονται στη γενική τους
µορφή. Επιπλέον επιλύονται εξισώσεις που ανάγονται σε εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθµού,
όπως είναι οι εξισώσεις µε απόλυτες τιµές και οι διτετράγωνες εξισώσεις, χωρίς όµως να
αποτελούν ξεχωριστή ενότητα. Ως ιδιαίτερη περίπτωση εξετάζεται η εξίσωση x ν = α , της οποίας η
λογική και η τεχνική επίλυσης διαφοροποιείται από τις εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθµού.
Ειδικότερα:
§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στη γενική επίλυση της πρωτοβάθµιας, σε προβλήµατα που λύνονται µε πρωτοβάθµιες και σε απλές παραµετρικές εξισώσεις (το παράδειγµα και οι ασκήσεις του βιβλίου). Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις Α οµάδας και η 4 Β οµάδας. Η διατύπωση για
την κατανόηση της παραµετρικής εξίσωσης µπορεί να γίνει ως εξής: πχ για την 3i: ποια είναι η λύση της εξίσωσης αν α) λ=1; β) αν λ=0; γ) αν λ=2 κλπ, δ) τι συµπέρασµα βγάζετε; µπορείτε να το
γενικεύσετε; Αυτό θα διευκολύνει το µαθητή να κατανοήσει το ρόλο της παραµέτρου και τη διάκρισή της από τον άγνωστο. Στην 10 φαίνεται η δυνατότητα επίλυσης εξισώσεων µε αναγωγή τους σε
πρωτοβάθµιες µε κατάλληλη παραγοντοποίηση και εφαρµογή της ιδιότητας α·β=0
α=0 ή β=0.
Απλές εξισώσεις µε απόλυτα προτείνεται να διδαχθούν στις απόλυτες τιµές για καλύτερη
κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων.
§2.2 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα).
Η επίλυση εξισώσεων της µορφής x ν = α θα περιοριστεί σε απλές εξισώσεις Α΄ οµάδας.

§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Η εξίσωση 2ου βαθµού έχει διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Συνεπώς να δοθεί έµφαση σε ασκήσεις που
ου
ενισχύουν τη νέα γνώση και στις διτετράγωνη και µε απόλυτο που ανάγονται σε 2 βαθµού (παράδειγµα 1 και 3). Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 3, 4 (µε διαφορετική
διατύπωση: πχ για την 4: α) να βρεθεί η ∆ιακρίνουσα ∆ της εξίσωσης, β) για ποιες τιµές του χ είναι
∆=0; γ) για ποιες τιµές του µ η εξίσωση έχει µια διπλή ρίζα;), 6, 7, 10,11,12,14,15 της Α οµάδας και
οι 7,8,9 της Β οµάδας.
ο

Κεφάλαιο 3
(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα:
§3.1
Σαν εισαγωγή στις δευτεροβάθµιες ανισώσεις να αρχίσει το µάθηµα µε τις ασκήσεις 4 και 11 (επανάληψη στις πρωτοβάθµιες) και µε µια ακόµη άσκηση-πρόβληµα, από όπου να προκύπτει δευτεροβάθµια ανίσωση, οπότε θα φανεί η ανεπάρκεια της µεθόδου των πρωτοβάθµιων και η αναζήτηση µιας νέας µεθόδου για τις δευτεροβάθµιες. Προτείνεται η επίλυση απλών ανισώσεων µε

4

απόλυτα στις απόλυτες τιµές για καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων
τιµών.
§3.2, §3.3
Προτείνεται οι ανισώσεις β βαθµού να συνδεθούν µε τη γραφική παράσταση και να χρησιµοποιηθεί
λογισµικό. Να δοθεί έµφαση στην εννοιολογική κατανόηση και όχι στην εξάντληση κάθε ειδικής (υπο)περίπτωσης.
Οι ασκήσεις είναι πάρα πολλές και αυξάνουν υπερβολικά την ήδη τεράστια ύλη. Προτείνεται κατά
προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις σελ. 88-89 από την Α οµάδα και από τη Β οµάδα οι 4 και 7.
Από σελ. 93-94 κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις Α οµάδας και µόνο οι 1,5,6 Β οµάδας. Από τις
κατανόησης επειδή είναι πολλές να γίνει επιλογή από τον διδάσκοντα, κατά προτεραιότητα η IV.

Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεθούν 9 διδακτικές ώρες).
Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών είναι αυστηρός και ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα
κατανόησης στους µαθητές Α Λυκείου. Συνεπώς στη σελ. 107 στην έννοια της γραφικής παράστασης συνάρτησης να δοθεί ένα συγκεκριµένο παράδειγµα, να κατασκευαστεί ο πίνακας τιµών, να
σχεδιαστεί η γραφική παράσταση και στη συνέχεια να υπάρξει σύνδεση του παραδείγµατος µε τον
ορισµό της γραφικής παράστασης. Προτείνεται η αποφυγή άσκοπου συµβολισµού και οι έννοιες
να παρουσιάζονται επαγωγικά µέσα από παραδείγµατα.
Ειδικότερα:
§4.1 Στην άσκηση 5 προτείνεται και το ερώτηµα (iv) f(x)=g(x).

§4.2 ∆εν θα διδαχθούν «απόσταση σηµείων και συµµετρία ως προς τη διχοτόµο» (διδάσκονται
στη Β κατεύθυνση), η εφαρµογή σελ. 107 και οι αναφορές στην –f. Να διδαχθεί η εφαρµογή σελ.
108 γιατί περιέχει σηµαντικά στοιχεία όπως: ερµηνεία γραφικής παράστασης, σύνδεση αλγεβρικών
και γραφικών µεθόδων και σύνδεση µε εξίσωση και ανίσωση (µε διαφορετική διατύπωση ερωτηµάτων).
Προτείνεται κατά προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 8, 9 και 10. Στις ασκήσεις να γίνει χρήση της
γνώσης από το γυµνάσιο και να σχεδιαστούν και οι γραφικές παραστάσεις (προτείνεται χρήση
λογισµικού) για να γίνει σύνδεση µεταξύ αναπαραστάσεων και να φανεί η συµπληρωµατικότητά
τους.

§4.3 ∆εν θα διδαχθούν «κλίση µε το λόγο µεταβολής, σχετικές θέσεις δύο ευθειών». Να διδαχθεί η
γραφική παράσταση της f(x)=IxI (σελ. 115) και η εφαρµογή (σελ. 115) γιατί συνδέει γραφικές µε
αλγεβρικές µεθόδους. Ιδιότητες που σχετίζονται µε τις παραµέτρους α και β µπορούν να γίνουν µε
χρήση λογισµικού. Να δοθεί έµφαση σε προβλήµατα όπου αναδεικνύεται η αξία και η χρησιµότητα
των µαθηµατικών.
Προτείνεται κατά προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 5,6,7,8 Α οµάδας, σελ. 117 και έµφαση στις
ασκήσεις (προβλήµατα) Β οµάδας, σελ. 118.

§4.4 Η κατακόρυφη µεταφορά f(x)=φ(x)±c είναι ενδεχοµένως πιο κατανοητή, αλλά η οριζόντια
f(x)=φ(x±c) είναι πολύ πιο δύσκολη. Η κατανόηση της συναρτησιακής σχέσης φ(x-1), όπου πρέπει
να τεθεί στο φ(x) στο x το x-1, είναι πολύ δύσκολη όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία. Ακόµα και
στον συµβολισµό µε συγκεκριµένες τιµές π χ φ(3) οι µαθητές έχουν µεγάλη δυσκολία. Κατά συνέπεια ο συµβολισµός f(x)=φ(x±c)±d ενδέχεται να προκαλέσει µεγάλη δυσκολία στους περισσότερους µαθητές.
Να χρησιµοποιηθεί η γραφική παράσταση f(x)=IxI και µέσα από τις µετατοπίσεις της να προκύψουν οι άλλες µορφές. Εδώ η χρήση της τεχνολογίας µπορεί να υποστηρίξει τη σύνδεση ανάµεσα
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ανάµεσα στις γραφικές παραστάσεις και τους τύπους και να διευκολύνει τους µαθητές σε µια γενίκευση.
Κατά προτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 1,2,3,5 (µε χρήση και της γραφικής παράστασης).

§4.5 Μετά τους ορισµούς µονοτονίας, ακρότατων και συµµετρίας τα παραδείγµατα που δίνονται να
συµπληρωθούν και µε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις (µε χρήση ενδεχοµένως λογισµικού)
και να γίνει συσχέτιση.
Να µη διδαχθεί η άσκηση 5.
ο

Κεφάλαιο 5
(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).

§5.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι
δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να λυθούν κατά προτεραιότητα η άσκηση 4 της Α΄ Οµάδας και η
άσκηση 3 της Β΄ Οµάδας.
§5.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι
δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να λυθούν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 4, 5 και 6 της Α΄ Οµάδας.
§5.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι
δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να λυθούν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 3, και 4 της Α΄
Οµάδας, τα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας και η ερώτηση κατανόησης IV.
Κεφάλαιο 6ο
(Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα:
§6.1 ∆ιδάσκονται µόνο τα συστήµατα 3×3 και οι αντίστοιχες ασκήσεις.

§6.2 Να δοθεί έµφαση στη γραφική επίλυση και να υποστηριχθεί µε λογισµικό. Να ζητείται πρώτα
γραφικά µια εκτίµηση της λύσης και µετά να υπολογίζεται και αλγεβρικά.
Να µη διδαχθούν οι ασκήσεις 4, 5 Β οµάδας.
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Γεωµετρία
I.

Εισαγωγή

Με αυτό τον διδακτικό προσανατολισµό και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνονται από το
υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα και το σχολικό βιβλίο, εξαιρέθηκαν από τη διδακτέα ύλη ενότητες
ο
ο
που περιέχουν έννοιες γνωστές από το Γυµνάσιο (κεφάλαια 2 και 13 και §6.4 και §6.7), καθώς
και τµήµατα που δεν χρησιµοποιούνται στις επόµενες παραγράφους, ώστε να αναδειχθεί η σηµασία τους (§6.5 και §6.6 και εφαρµογή της §4.5). Οι ώρες που προκύπτουν από αυτή τη µείωση της
ύλης να διατεθούν για τη βαθύτερη κατανόηση της αποδεικτικής διαδικασίας και της δοµής της θεωρητικής γεωµετρίας.
Στη συνέχεια της διδακτέας ύλης διατυπώνονται προτάσεις µε βάση τα κεφάλαια και τις παραγράφους του βιβλίου που αφορούν τη διδακτική διαχείριση της ύλης, στην κατανοµή των ωρών διδασκαλίας και τα σηµεία στα οποία θεωρείται σηµαντικό να δοθεί έµφαση. Επίσης, προτείνεται µία
επιλογή ενδεικτικών ασκήσεων για την εµπέδωση των βασικών στοιχείων της κάθε παραγράφου.
Οι προτάσεις έχουν ως αφετηρία την άποψη ότι κεντρικός στόχος της διδασκαλίας της Ευκλείδειας
Γεωµετρίας πρέπει να είναι η επαφή των µαθητών µε τη δοµή µιας µαθηµατικής θεωρίας και την
αποδεικτική διαδικασία, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης.

II.

∆ιδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάµου
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.
Κεφ. 1ο: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία
1.1.
1.2.

Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας
Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας
ο

Κεφ. 3 :
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

Είδη και στοιχεία τριγώνων
1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων
3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων
Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων I και II )
Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος
Κεντρική συµµετρία
Αξονική συµµετρία
Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
Τριγωνική ανισότητα (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος και την εφαρµογή 4)
Κάθετες και πλάγιες (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος II )
Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Εφαπτόµενα τµήµατα
Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
Απλές γεωµετρικές κατασκευές
Βασικές κατασκευές τριγώνων

o
Κεφ. 4 :

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Τρίγωνα

Παράλληλες ευθείες

Εισαγωγή
Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την απόδειξη της πρότασης iv)
Κατασκευή παράλληλης ευθείας
Γωνίες µε πλευρές παράλληλες
Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή)
Άθροισµα γωνιών τριγώνου
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4.7.
4.8.

Γωνίες µε πλευρές κάθετες
Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου

Κεφ. 5o:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Εισαγωγή
Παραλληλόγραµµα
Ορθογώνιο
Ρόµβος
Τετράγωνο
Εφαρµογές στα τρίγωνα
Βαρύκεντρο τριγώνου
Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
Τραπέζιο
Ισοσκελές τραπέζιο
Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

o
Κεφ. 6 :

6.1.
6.2.
6.3.

III.

Εγγεγραµµένα σχήµατα

Εισαγωγικά – Ορισµοί
Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης επίκεντρης (χωρίς την περίπτωση ii στην απόδειξη
του θεωρήµατος)
Γωνία χορδής και εφαπτοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1, σελ. 125)

o
Κεφ. 7 :

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια

Αναλογίες

Εισαγωγή
∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη
Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων
Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες
Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος
∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο
Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου

∆ιαχείριση διδακτέας ύλης

Κεφάλαιο 1ο
(Προτείνεται να διατεθεί 1διδακτική ώρα).
Προτείνεται να γίνει αναφορά στις ελλείψεις της πρακτικής Γεωµετρίας και την ανάγκη της θεωρητικής Γεωµετρίας. Για παράδειγµα µπορεί να συζητηθεί η έλλειψη ακρίβειας στα αποτελέσµατα µέσω της µέτρησης των γωνιών ενός τριγώνου από τους µαθητές ώστε να διαπιστωθεί ότι κάποιοι
δεν βρίσκουν ακριβώς 180 µοίρες και η ανάγκη να απαντηθούν µε βεβαιότητα ερωτήµατα όπως
γιατί από κάθε σηµείο ευθείας άγεται µοναδική κάθετος προς την ευθεία αυτή. Να αναφερθούν οι
πρωταρχικές έννοιες και τα αξιώµατα – αιτήµατα.
ο

Κεφάλαιο 2
(Παραλείπεται).
Το κεφάλαιο αυτό παραλείπεται επειδή αποτελεί επανάληψη γνώσεων του Γυµνασίου. Αν κατά την
κρίση του διδάσκοντος το επίπεδο της τάξης απαιεί να επαναληφθούν ορισµένα σηµεία αυτού του
κεφαλαίου µπορεί να αφιερώσει 1-2 ώρες για αυτή την επανάληψη.
Κεφάλαιο 3ο
(Προτείνεται να διατεθούν 21 διδακτικές ώρες).
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§3.1-3.4 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Το περιεχόµενο αυτών των παραγράφων έχει αρκετές οµοιότητες µε την ύλη της Γ΄ Γυµνασίου.
Προτείνεται να διδαχθούν όλα τα κριτήρια µαζί και µετά τα πορίσµατα που προκύπτουν από αυτά.
Η απόδειξη του κριτηρίου 1 µπορεί να παραλειφθεί γιατί έχει διδαχθεί ακριβώς η ίδια στην Γ΄ Γυµνασίου. Οι αποδείξεις των κριτηρίων 2 και 3 προτείνεται να γίνουν για να κατανοήσουν οι µαθητές
τη διαφορά της θεωρητικής απόδειξης από την πρακτική απόδειξη αυτών των κριτηρίων που είδαν
στην Γ΄ Γυµνασίου. Επίσης η απόδειξη του 2ου κριτηρίου γίνεται µε την εις άτοπον απαγωγή που
είναι βασική αποδεικτική µέθοδος. Στο 1ο κριτήριο προτείνεται να τονιστεί η αναγκαιότητα της υπόθεσης να είναι οι ίσες γωνίες περιεχόµενες στις ίσες πλευρές µε τη χρήση κατάλληλου αντιπαραδείγµατος.
Τα πορίσµατα 1 σελ. 37, 1 σελ. 40 και το 1 σελ. 45 (από επόµενες παραγράφους) είναι τα ίδια (το
ύψος, η διάµεσος και η διχοτόµος που άγονται από την κορυφή ενός ισοσκελούς τριγώνου συµπίπτουν). Για αυτό µπορεί να γίνουν ως ένα πόρισµα. Το πόρισµα 2 σελ. 37 οι µαθητές θα το συναντήσουν στην παράγραφο 4.6 πόρισµα 4 σε πλήρη µορφή και άρα µπορεί να µην αναφερθεί. Το
πόρισµα 3 σελ. 37 να συνδυαστεί µε το πόρισµα 2 σελ. 40, το οποίο είναι ο αντίστροφος ισχυρισµός, και να διατυπωθεί µε ενιαίο τρόπο ώστε να αναδειχθεί η διαδικασία απόδειξης ισοδυναµιών
στη Γεωµετρία. Οµοίως για τα πορίσµατα 4 σελ. 37 και 3 και 4 σελ. 41.
Για τις ασκήσεις προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην 3 σελ. 38, στην ερώτηση κατανόησης 1
σελ. 43, στις ασκήσεις εµπέδωσης 2 και 3 σελ. 43 (στην 3 µπορεί να σχολιαστεί ότι το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο – κεφ. 5) και στις αποδεικτικές ασκήσεις 1 και 3 σελ. 43 (στην 3 µπορεί
να αναφερθεί το σχόλιο, σελ.38).
§3.5-3.6 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να µη διδαχθεί το πόρισµα 1 της σελίδας 45 το οποίο θα διδαχθεί στην παράγραφο 3.4, όπως αναφέρεται παραπάνω και τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 48. Να δοθεί βάρος στις αποδεικτικές
ασκήσεις.
§3.7-3.9 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα).
Η έννοια του γεωµετρικού τόπου είναι βασική για τη θεωρητική Γεωµετρία, αλλά και για άλλους
κλάδους των µαθηµατικών (για παράδειγµα στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου). Μαζί
µε τους βασικούς γεωµετρικούς τόπους της παραγράφου, να διδαχθεί παράδειγµα της §3.7 και να
συζητηθεί στην τάξη το σχόλιο της σελίδας 50, που προετοιµάζει τους µαθητές για τις γεωµετρικές
κατασκευές και δείχνει το σκεπτικό εύρεσης ενός γεωµετρικού τόπου, καθώς και η ερώτηση κατανόησης 1 της σελίδας 50. Οι παράγραφοι 3.8 και 3.9 που αναφέρονται στη συµµετρία, είναι θέµα
που οι µαθητές έχουν αντιµετωπίσει διεξοδικά στο Γυµνάσιο. Επίσης το συµµετρικό ενός σηµείου
ως προς ευθεία που χρειάζεται στη Β΄ Λυκείου έχει γίνει στην παράγραφο 2.14 (ερώτηση κατανόησης 1, σελ. 20). Αρκεί µια σύντοµη υπενθύµιση των βασικών σηµείων της θεωρίας και αν υπάρξει χρόνος επίλυση της άσκησης 5 που συνδέεται µε τους γεωµετρικούς τόπους.
§3.10-3.12 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Οι ανισοτικές σχέσεις είναι ένα κεφάλαιο που οι µαθητές δεν έχουν συναντήσει υπό αυτή τη µορφή
στο Γυµνάσιο. Το θεώρηµα της 3.10 (µε απόδειξη εκτός ύλης) χρειάζεται για την απόδειξη του θεωρήµατος της 4.2 που εξασφαλίζει την ύπαρξη παραλλήλων ευθειών. Με την απόδειξη του θεωρήµατος της 3.11, αφενός οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη µοναδική εντός ύλης απόδειξη στις
ανισοτικές σχέσεις και αφετέρου µέσα από το αντίστροφο, το πόρισµα 2 της 3.11 και το πόρισµα 1
της σελίδας 37 που έχουν διδαχθεί, συγκεντρώνονται οι ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου. Σε αυτό το πνεύµα, προτείνεται να γίνουν οι εφαρµογές των σελίδων 55 και 56.
Προτεινόµενες ασκήσεις: οι τρείς ερωτήσεις κατανόησης και, από τις ασκήσεις εµπέδωσης, οι 2, 8
και 10.
§3.13 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα).
Το θεώρηµα Ι να συνδεθεί µε τον γεωµετρικό τόπο της µεσοκαθέτου.
§3.14-3.16 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να δοθεί ως άσκηση το πόρισµα της 3.15. Επίσης να γίνει εισαγωγή στην έννοια της
γεωµετρικής κατασκευής για την οποία µπορούν να αναφερθούν κάποια ιστορικά στοιχεία. Προτειη
νόµενες ασκήσεις: από τις ερωτήσεις κατανόησης της σελίδας 62 η 2 , από τις ασκήσεις εµπέδωσης της σελίδας 63 οι 1 και 2, και από τις ασκήσεις εµπέδωσης των σελίδων 65, 66 οι 2 και 3.
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§3.17-3.18 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να γίνουν: το πρόβληµα 2 σελ. 67, 4 σελ.68, εφαρµογή σελ.68, και τα προβλήµατα 2
(µε το οποίο προετοιµάζονται για το 5ο αίτηµα που θα ακολουθήσει) και 3 (που συνδέεται και µε
την τριγωνική ανισότητα) της 3.18 στο πνεύµα του Αναλυτικού Προγράµµατος όπου αναφέρεται:
«Θα επισηµανθεί η αξία της κατασκευής µε κανόνα και διαβήτη και θα αναφερθούν ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τη µέθοδο αυτή».
∆ε θα διδαχθούν οι γενικές ασκήσεις του Κεφαλαίου
Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες).
Με το κεφάλαιο αυτό εισάγεται το 5ο αίτηµα του Ευκλείδη. Εδώ µπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά η
Ιστορία των Μαθηµατικών µε τη χρήση του ιστορικού σηµειώµατος στο τέλος του κεφαλαίου στο
βιβλίο του µαθητή και τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται στην αρχή του βιβλίου του καθηγητή
(προτάσεις ισοδύναµες µε το 5ο αίτηµα, αναφορά σε κάποιες προσπάθειες απόδειξής του, αναφορά στη δηµιουργία µη Ευκλείδειων Γεωµετριών).
§4.1-4.4 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Το τελευταίο πόρισµα της σελ. 78 έχει γίνει στην §3.18. Η §4.4 µπορεί να γίνει ως εφαρµογή.
§4.5 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Να µη γίνει η εφαρµογή της §4.5. Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες από τις 3 προτεινόµενες, ώστε να γίνουν οι ερωτήσεις κατανόησης και όποιες από τις ασκήσεις (εµπέδωσης ή αποδεικτικές) κρίνει ο διδάσκων. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 83.
§4.6-4.8 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες από τις 3 προτεινόµενες, ώστε να γίνουν οι ερωτήσεις
κατανόησης και από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3 - 7, σελ.
88.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
ο

Κεφάλαιο 5
(Προτείνεται να διατεθούν 16 διδακτικές ώρες).
§5.1-5.2 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες για τη θεωρία και 1 επιπλέον ώρα για εφαρµογές µε επιλογή από
τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 4, 5, σελ. 100.
§5.3-5.5 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2, σελ. 104.
§5.6 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να γίνουν και οι δύο εφαρµογές της σελίδας 106 (η εφαρµογή 2 θα συνδεθεί στη συνέχεια µε την παράγραφο 7.2).
§5.7-5.8 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
§5.9 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να διατεθεί η 1 διδακτική ώρα από τις 2 προτεινόµενες για εφαρµογές µε επιλογή από
τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 2, 4, 6, 7, σελ. 111.
§5.10-5.12 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να διατεθεί η 1 διδακτική ώρα από τις 3 προτεινόµενες για εφαρµογές µε επιλογή από
τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου. Προτείνεται να γίνει η εφαρµογή της σελίδας 114, οι δραστηριότητες και η εργασία στο τέλος του κεφαλαίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3, 4, 5, σελ.
115.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
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Κεφάλαιο 6ο
(Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
§6.1-6.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις ασκήσεις εµπέδωσης 1-5. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 2, 3,
σελ. 130.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
ο

Κεφάλαιο 7
(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες).
§7.1-7.6 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Στις παραγράφους αυτές γίνεται πρώτη φορά λόγος για σύµµετρα και ασύµµετρα ευθύγραµµα
τµήµατα. Η έννοια της ασυµµετρίας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους µαθητές να ξεκαθαρίσουν
την έννοια του αρρήτου αριθµού. Η ανάπτυξη της ύλης στο σχολικό βιβλίο (θεωρία, παρατηρήσεις,
σηµειώσεις) είναι πλήρης και αν διδαχθεί προσεκτικά θα βοηθήσει τους µαθητές σε σηµαντικές
περιοχές της Γεωµετρίας που ακολουθεί (Θεώρηµα Θαλή, όµοια τρίγωνα) και της Άλγεβρας (η έννοια του πραγµατικού αριθµού). Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης. Επίσης,
οι τύποι της παραγράφου 7.6 να µην αποµνηµονευθούν.
§7.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να γίνουν τα δύο προβλήµατα της σελίδας 154 και να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης 1-3 και στις ασκήσεις εµπέδωσης 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 157.
§7.8 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα).
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ. 163.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
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Φυσική
∆ιδακτέα Ύλη – ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 2-3
Β. Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη. Σελ. 15-16
Στο 1ο µάθηµα «γνωριµίας» µπορεί να χρησιµοποιηθεί υλικό από τις σελ. 9-14 που αναφέρονται
στην ιστορία, τη µέθοδο, τη σχέση των ΦΕ µε τις άλλες επιστήµες, την κοινωνία και τη τεχνολογία.
Γ. Το διεθνές σύστηµα µονάδων S.I. Σελ. 16-19
∆. ∆ιαστάσεις. Σελ.19
Ε. Η έννοια του χρόνου. Σελ. 19-21
ΣΤ. Το µέγεθος των αντικειµένων και οι µονάδες µέτρησής τους . Σελ. 23 -25
Ζ. Η µάζα και η πυκνότητα. Σελ.26-28
Η. Η µεταβολή και ο ρυθµός µεταβολής. Σελ. 29 -30
Θ. Γραφικές παραστάσεις. Σελ. 30-31
Εργαστηριακή δραστηριότητα.
1η Εργ. Άσκηση Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας και δύναµης ή ανάλογη δραστηριότητα.
1.1. Ευθύγραµµη κίνηση.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 9-11
1.1.1 Ύλη και κίνηση. Σελ. 35-36.
1.1.2 Ο προσδιορισµός της θέσης ενός σωµατίου. Σελ. 36-38
1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγµής, του συµβάντος και της χρονικής διάρκειας. Σελ. 38-40
1.1.4 Η µετατόπιση σωµατίου πάνω σε άξονα. Σελ. 40-42
1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Σελ. 42-48
1.1.6 Η έννοια της µέσης ταχύτητας. Σελ. 48-49
1.1.7 Η έννοια της στιγµιαίας ταχύτητας. Σελ. 49-50
1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. Σελ. 50-52
1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισµού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. Σελ..52-59
Ένθετο: Το θεώρηµα MERTON. Σελ. 59-60
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα. Σελ. 63-71
Περιορισµός της πολυπλοκότητας και του φορµαλισµού των ασκήσεων στο πλαίσιο του σχ. βιβλίου.
Εργαστηριακή δραστηριότητα. Εργαστηριακή άσκηση 2.
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Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης (2α) µε χαρτοταινία και Multilog.
1.2 ∆υναµική σε µία διάσταση
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 8-11
1.2.1 Η έννοια της δύναµης. Σελ. 75-76
Ένθετο: Ελαστική παραµόρφωση. Σελ. 76-77
1.2.2 Σύνθεση συγγραµικών δυνάµεων. Σελ. 77-82
1.2.3 Ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα. Σελ. 82-84
1.2.4 Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα ή Θεµελιώδης νόµος της Μηχανικής. Σελ. 84-87
1.2.5 Η έννοια του βάρους. Σελ. 87
1.2.6 Η έννοια της µάζας. Σελ. 87-89
Ένθετο: Η αδρανειακή µάζα αλλάζει. Σελ. 89
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωµάτων. Σελ. 89-91
Ένθετο: Η πειραµατική µέθοδος. Σελ. 93-94
Ένθετο: Μήκος φρεναρίσµατος και απόσταση ασφαλείας. Σελ. 94-96
Ένθετο: Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι. Σελ. 96-101
Ερωτήσεις, Ασκήσεις – Προβλήµατα . Σελ. 101-108
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.

1.3 ∆υναµική στο επίπεδο.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 16-18
1.3.1 Τρίτος νόµος του Νεύτωνα. Νόµος ∆ράσης – Αντίδρασης. Σελ. 111
1.3.2 ∆υνάµεις από επαφή και από απόσταση. Σελ. 112-113
1.3.3 Σύνθεση δυνάµεων στο επίπεδο. Σελ. 114-115
1.3.4 Ανάλυση δύναµης σε συνιστώσες. Σελ. 115-116
1.3.5 Σύνθεση πολλών οµοεπιπέδων δυνάµεων. Σελ. 117-118
1.3.6 Ισορροπία οµοεπιπέδων δυνάµεων. Σελ. 118-120
1.3.7 Ο νόµος της τριβής. Σελ. 120-123
1.3.8 Οριζόντια βολή. Σελ. 123-127.
Να διδαχθεί ως παράδειγµα εφαρµογής της αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων.
Αφαιρούνται οι ασκήσεις της οριζόντιας βολής ώστε να υπάρξει χρόνος για τη διδασκαλία
ενοτήτων που λόγω έλλειψης χρόνου δε διδάσκονται επαρκώς.
1.3.9 Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα σε διανυσµατική και σε αλγεβρική µορφή. Σελ. 127-129
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1.3.10 Οµαλή κυκλική κίνηση. Σελ. 130-134
1.3.11 Κεντροµόλος δύναµη. Σελ. 134-135
1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντροµόλου δύναµης. Σελ. 136-141
Να διδαχθούν µόνο οι περιπτώσεις Α και Β και ανάλογα να περιοριστούν οι ασκήσεις. Να µη διδαχθούν οι περιπτώσεις Γ και ∆.
Να µη διδαχθούν τα παραδείγµατα 1, 2 στις σελ. 139-140.
Αφαιρούνται ώστε να υπάρξει χρόνος για τη διδασκαλία ενοτήτων που λόγω έλλειψης χρόνου δεν
διδάσκονται επαρκώς.
Ένθετο: Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα. Σελ. 141-146.
Ερωτήσεις Ασκήσεις σελ. 151-159
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί. Να µη γίνει η άσκηση 14.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Τριβή ολίσθησης σε κεκλιµένο επίπεδο µε τη χρήση του Μultilog ή την κλασική µέθοδο (Εργ. άσκηση7).
1.4 Βαρύτητα.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 2
1.4.1 Νόµος της παγκόσµιας έλξης. Πεδίο βαρύτητας. Σελ. 163-165
Να µη διδαχθεί η υποενότητα β το βαρυτικό πεδίο.

2.1 ∆ιατήρηση της ορµής.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 7-8
2.1.1 Η έννοια του συστήµατος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις. Σελ. 195-198
2.1.2 Το φαινόµενο της κρούσης. Σελ. 199-200
2.1.3 Η έννοια της ορµής. Σελ. 200-201
2.1.4 Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής. Σελ. 201-203
2.1.5 Η αρχή διατήρησης της ορµής. Σελ. 205-206
2 17 Εφαρµογές της διατήρησης της ορµής. Σελ. 208-210
Ερωτήσεις Ασκήσεις. Σελ. 213. Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Να µην γίνουν οι ερωτήσεις 14, 15 και οι ασκήσεις 7, 13, 17.
∆p
= f(t)»
Στην ερώτηση 10 να γίνει η διόρθωση «και ποιο στη ∆t

2.1 ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας.
Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας 11-12
2.2.1 Η έννοια του έργου. Σελ. 221-224
2.2.2 Έργο βάρους και µεταβολή της κινητικής ενέργειας. Σελ. 224-227
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2.2.3 Η δυναµική ενέργεια. Σελ. 227-230. Nα µη διδαχθεί από τη τελευταία παράγραφο της σελ.
228 «Η ∆υναµική ενέργεια U είναι αποτέλεσµα. της αλληλεπίδρασης…», έως το τέλος της σελ.
229.
2.2.4 Η µηχανική ενέργεια. Σελ. 230-232. Να µη διδαχθεί το τµήµα της σελ. 232 από το «Ποσοτικά
η διατήρηση…» έως το τέλος της ενότητας.
2 2 5 Συντηρητικές δυνάµεις. Σελ. 234-236
2.2.6 Η ισχύς. Σελ. 236-237
2.2.8 Η τριβή και η µηχανική ενέργεια. Σελ. 239
Ένθετο: Τι είναι η ενέργεια; Σελ. 241
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα. Σελ..247
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιµέρους ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνει η Εργ. Ασκ. 9. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της µηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη
πτώση σώµατος.

Σηµείωση:
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.

Σύνολο ωρών : 55-65
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Χηµεία
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆.,
Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α.
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το/η µαθητή/ρια, Τετράδιο Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον/ην καθηγητή/ρια, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά
οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 1.1 µέχρι και 1.5 (σελ. 3-40) «Βασικές έννοιες» ΟΧΙ, εκτός από το τµήµα της ενότητας
1.5 «∆ιαλύµατα-Περιεκτικότητες διαλυµάτων» σελίδες 20, 21 και 22, το οποίο προτείνεται να διδαο
χθεί στο 4 Κεφάλαιο πριν από την παράγραφο 4.3.
Επισηµαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός, έχοντας γνώµονα το διαγνωστικό έλεγχο στην ύλη του
Γυµνασίου στην αρχή της σχολικής περιόδου, µπορεί να αφιερώσει 1-2 διδακτικές ώρες για να
καλύψει ενδεχόµενες ελλείψεις των µαθητών/ριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ (13 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή 2.1 µέχρι και 2.4 (σελ. 43-66) ΝΑΙ
Προτείνεται να µην δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία των ενώσεων (υποενότητα 2.4),
αλλά να επισηµανθούν οι βασικές αρχές της.
η
1 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό οδηγό το πείραµα 3
«Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» (σελ. 37-40 του Εργαστηριακού Οδηγού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ (12 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή 3, 3.1, 3.2, (σελ. 83-µέση 89) ΝΑΙ.
Τµήµα της υποενότητας 3.2.2, «Το pH (πε-χα)» (σελ. µέση 89-91) ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 92-93) ΝΑΙ.
3.4 (σελ. 94-95) ΝΑΙ.
3.5 (σελ. 95-105) ΝΑΙ.
3.6 (σελ. 105 - 109 ) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Το pH του στοµάχου και τα αντιόξινα» (σελ. 110) ΝΑΙ.
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραµα 6
«Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων» (σελ. 52-58 του Εργαστηριακού Οδηγού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (13 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1, 4.3, 4.4 (σελ. 127-136, 141-154) ΝΑΙ.
Προτείνεται να διδαχθεί πρώτα η παράγραφος 4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή µάζα, mol, αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όου
γκος» (σελ.128 -136). Στη συνέχεια, να ακολουθήσει η υποενότητα του 1 Κεφαλαίου «∆ιαλύµατα
– Περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20- 22), και κατόπιν να ακολουθήσουν οι παράγραφοι 4.3
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ακολουθήσουν οι παράγραφοι 4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος - Αραίωση, ανάµειξη διαλυµάτων»
(σελ. 141-146) και 4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» (147 -154).
4.2 (σελ. 137-140) «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΟΧΙ.
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό οδηγό το πείραµα 7
«Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – Αραίωση διαλυµάτων» (σελ. 59-62 του
Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (σελ. 169-192) «Πυρηνική χηµεία» ΟΧΙ.
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Τεχνολογία
1. Εισαγωγή
Το µάθηµα της Τεχνολογίας στην Α’ Λυκείου έχει σκοπό να βοηθήσει τον µαθητή να αντιληφθεί τις
διαδικασίες, µε τις οποίες διαµορφώθηκε το τεχνητό περιβάλλον στο οποίο ζει και να εξοικειωθεί µε
την τεχνολογική έρευνα που αποτελεί τον κύριο παράγοντα της τεχνολογικής εξέλιξης. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές θα πρέπει να είναι διαφορετικές, σε σχέση µε τα
παραδοσιακά µαθήµατα.
Η µέθοδος «έρευνα και πειραµατισµός» που παρουσιάζεται στο πρώτο µέρος του βιβλίου, δεν έχει
σκοπό να αποµνηµονεύσουν οι µαθητές συγκεκριµένη ύλη, κατά τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά να
αποτελέσει έναν οδηγό για εξοικείωση των µαθητών µε την ερευνητική διαδικασία που θα εφαρµόσουν σε ένα τεχνολογικό πρόβληµα που θα επιλέξουν.
2. Προτεινόµενες παρεµβάσεις
Το ∆εύτερο Μέρος του σχολικού βιβλίου δεν διδάσκεται. Το αξιοποιούν οι µαθητές και οι µαθήτριες
µόνον ως πηγή πληροφόρησης εφόσον το χρειάζονται στο ερευνητικό τους θέµα σε συνδυασµό µε
όποια άλλη πρόσθετη πηγή πληροφόρησης επιθυµούν.
3. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις
Για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή του µαθήµατος:
• Τα στάδια της διαδικασίας της έρευνας διδάσκονται µέσα από εργασίες και εφαρµογές που
πραγµατοποιούν οι µαθητές και οι µαθήτριες στην τάξη. Το κύριο µέρος των ερευνητικών
διαδικασιών και των εργασιών που έχουν αναλάβει πρέπει να πραγµατοποιείται στην τάξη.
• Οι τελικές εργασίες των µαθητών µπορεί να είναι απλές πειραµατικές έρευνες, στο σχολικό
εργαστήριο. Μέσω της κατασκευής δοκιµίων για τα πειράµατα αναπτύσσουν και πρακτικές
δεξιότητες.
• Να τηρείται φάκελος µαθητή, όπου καταχωρίζεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή η σταδιακή
πορεία κάθε µαθητή στο µάθηµα για όλη τη σχολική χρονιά, σύµφωνα µε τις δραστηριότητες
που προβλέπει η µέθοδος «έρευνα και πειραµατισµός».
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανωµένο εργαστήριο Τεχνολογίας, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το µάθηµα να διδάσκεται σε συγκεκριµένη αίθουσα διδασκαλίας, η οποία να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό (πάγκους, φοριαµούς κ.λπ.) και υπολογιστές συνδεδεµένους στο ∆ιαδίκτυο. Ο διδάσκων µπορεί να κάνει χρήση, κατά περίπτωση, και των υπολοίπων εργαστηρίων του σχολείου, όπως Πληροφορικής και Φυσικών Επιστηµών, υπό την
προϋπόθεση ότι τηρεί τους κανονισµούς των εργαστηρίων.
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Εφαρµογές πληροφορικής Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μάθηµα Επιλογής)
Ενότητα
ΠΣ

Περιεχόµενο

Προτεινόµενες
διδακτικές ώρες
∆εν θα
διδαχθεί

Γενική επισκόπηση
των εφαρµογών της
Πληροφορικής

Κεφ. 1

Κατηγορίες υπολογιστών

Κεφ5

∆εν θα
διδαχθεί

§3.1
§3.2
§3.3 (αναφορά)

2

Το υλικό των
υπολογιστών
Ο Κόσµος της
Πληροφορικής

Βιβλίο Μαθητή

Το λογισµικό συστήµατος

§4.1
§4.2 (Εισαγωγή)

1

Προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα

Κεφ. 7

4

Πληροφοριακά Συστήµατα

Κεφ. 8

∆εν θα
διδαχθεί

Το λογισµικό εφαρµογών

Συνθετικές εργασίες
µε
• λογισµικό
εφαρµογών
∆ιερευνώ
γενικής χρήσης
- ∆η• εκπαιδευτικό
µιουργώ
- Ανακαλογισµικό
λύπτω
Συνθετικές εργασίες
µε
• προγραµµατιστικά περιβάλλοντα
Πληροφορική
Όλα αλλάζουν ...
Νέες επαγγελµατικές
και Σύγπροοπτικές
χρονος
Κόσµος

Κεφ. 9

Παρατηρήσεις
Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγµατευτεί στο Γυµνάσιο και είναι οικείες στους
µαθητές από τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής τους.
Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγµατευτεί στο γυµνάσιο και είναι οικείες στους
µαθητές.
Οι µαθητές έχουν γνωρίσει το υλικό
µέρος των υπολογιστών στη Β΄ Γυµνασίου. Για το λόγο αυτό προτείνεται να
αφιερωθούν δύο (2) διδακτικές ώρες για
την επισκόπηση του κεφαλαίου, η οποία
θα βοηθήσει τους µαθητές να
ανακαλέσουν και να ενισχύσουν τις
προϋπάρχουσες γνώσεις τους.
Στο Γυµνάσιο έχουν γίνει αναφορές στο
λογισµικό συστήµατος και εφαρµογών.
Προτείνεται µια ανασκόπηση χωρίς να
επαναληφθούν πολλές λεπτοµέρειες
τεχνικού χαρακτήρα.
Η ενότητα αυτή αναφέρεται, κυρίως, στο
δοµηµένο προγραµµατισµό. Προτείνεται
η υλοποίηση παραδειγµάτων
αλγορίθµων στο εργαστήριο υπολογιστών.
Οι έννοιες που διαπραγµατεύεται το
κεφάλαιο αυτό είναι δύσκολες και
δυσνόητες για το γνωστικό υπόβαθρο
των µαθητών.
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∆ηµιουργία συνθετικών εργασιών ατοµικών ή οµαδικών χρησιµοποιώντας λογισµικό εφαρµογών γενικής χρήσης και,
όπου υπάρχει δυνατότητα, σχετικό
εκπαιδευτικό λογισµικό.
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Σχεδιασµός και ανάπτυξη αλγορίθµων.
Υλοποίηση αλγορίθµων σε προγραµµατιστικά περιβάλλοντα.

2

Προτείνεται η υλοποίηση οµαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και συνθετικών
εργασιών.
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Β΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου
Μαθήµατα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
I.

∆ιδακτέα ύλη

A)

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.

ο
Κεφ. 7 : Τριγωνοµετρία (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη)

7.1.
7.2.
7.3.

B)

Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας
Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες
Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
ο

Κεφ. 1 : Τριγωνοµετρία
1.1.
1.2.

Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις
Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις

Κεφ. 2ο:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Πολυώνυµα
∆ιαίρεση πολυωνύµων
Πολυωνυµικές εξισώσεις
Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές.

Κεφ. 3ο:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Πρόοδοι

Ακολουθίες
Αριθµητική πρόοδος
Γεωµετρική πρόοδος
Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεολυσία
Άθροισµα άπειρων όρων γεωµετρικής προόδου
ο

Κεφ. 4 :
4.1.
4.2.
4.3.

Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις

Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση

Εκθετική συνάρτηση
Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης)
Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε βάση το 10
και το e.).
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II.

∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 7ο Άλγεβρας Α΄ Λυκείου
(Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες)

§7.1 Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις µοίρες και την αναπαράστασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο.
§7.2 Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ταυτότητες 4. Επίσης, να γίνει επιλογή από τις ασκήσεις 1-6
και από τις 10-13 της Α΄ Οµάδας.
§7.3 Προτείνεται να µη δοθούν προς λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας.
ο

Κεφάλαιο 1
(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες)
§1.1 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 6 και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας
και οι 1, 2 και 3 της Β΄ οµάδας.
§1.2 Προτείνεται να µη γίνουν η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας και όλες οι ασκήσεις της Β΄ οµάδας.
Κεφάλαιο 2ο
(Προτείνεται να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες)
§2.1 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα ασκήσεις οι 1 και 2 (i, ii, iii) της Α΄ Οµάδας και οι 2
και 3 της Β΄ Οµάδας.
§2.2 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1 (i, iv), 2, 3 και 10 της Α΄ Οµάδας και
να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας.
§2.3 Α) Να µη δοθεί έµφαση στην τυπική διατύπωση του θεωρήµατος (σελ. 77), αλλά στη
γεωµετρική ερµηνεία του, στο παράδειγµα που ακολουθεί και στην άσκηση 8.
Β) Επιπλέον, προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1, 4, 5, 6 και 8 της Α΄ Οµάδας
και τα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, τα οποία οδηγούν στην επίλυση πολυωνυµικών εξισώσεων.
§2.4 Α) Να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η ύψωση των µελών µιας εξίσωσης στο τετράγωνο δεν
οδηγεί πάντα σε ισοδύναµη εξίσωση. Αυτό µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια των παρακάτω γραφικών παραστάσεων που αναφέρονται στο παράδειγµα 2, σελ. 82.

Γραφική λύση της

x = x−2

Γραφική λύση της x = ( x − 2) 2

Β) Επιπλέον, προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Οµάδας.
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Κεφάλαιο 3ο
(Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες )
§3.1 Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας.
§3.2 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1(i, ii, iii), 2(ii), 3(i, ii), 4(i), 5(i), 8(iii, iv),
9(i), 11(i), και 12 της Α΄ Οµάδας και οι 4, 5, 11, 12, 14, και 16 της Β΄ Οµάδας
§3.3 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1(i, ii), 2(ii), 3(i), 4(i), 5(ii), 6, 9(i, ii),
10(i, ii), 11(i), 12 και 13 της Α΄ Οµάδας και οι 13 και 14 της Β΄ Οµάδας.
§3.4
Α) Προτείνεται οι τύποι να δίνονται στους µαθητές για την επίλυση ασκήσεων, ώστε να µην αποτελέσουν αντικείµενο αποµνηµόνευσης. Προτείνεται, επίσης, να χρησιµοποιούνται υπολογιστές τσέπης.
Β) Επιπλέον, προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις Β΄ Οµάδας.
§3.5 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας και µόνο η 3 της Β΄
Οµάδας
ο

Κεφάλαιο 4
(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)
§4.1 Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα προβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε προτεραιότητα στα 6, 7 και
8.
§4.2 Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε έµφαση στα προβλήµατα και οι 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας. Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας.
§4.3
Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις f ( x) = log x και f ( x) = ln x .
Β) Επιπλέον, προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 2, 5, 6, 7 και 8 της Α΄ Οµάδας
και οι 1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας.
Ασκήσεις Γ΄ Οµάδας: Να µη διδάσκονται ασκήσεις Γ οµάδας.
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Γεωµετρία Γενικής Παιδείας
I.

∆ιδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάµου
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.
ο
Κεφ. 8 :

8.1.
8.2.

Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα
Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρµογές 1 και
2)
ο

Κεφ. 9 :
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.7.

11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

12.7.
12.8.

Μέτρηση Κύκλου

Ορισµός κανονικού πολυγώνου
Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων)
Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρµογές
2,3)
Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα
Μήκος τόξου
Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα
Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος
Τετραγωνισµός κύκλου

ο
Κεφ. 12 :

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Εµβαδά

Πολυγωνικά χωρία
Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα
Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων
Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του τύπου ΙΙΙ)
Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων
Μετασχηµατισµός πολυγώνου σε ισοδύναµό του

Κεφ. 11ο:
11.1.
11.2.
11.3.

Μετρικές σχέσεις

Ορθές προβολές
Το Πυθαγόρειο θεώρηµα
Γεωµετρικές κατασκευές
Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος ΙΙ )
Θεωρήµατα ∆ιαµέσων
Τέµνουσες κύκλου

ο
Κεφ. 10 :

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Οµοιότητα (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη)

Ευθείες και επίπεδα στο χώρο (∆ιδακτέα αλλά όχι εξεταστέα ύλη)

Εισαγωγή
Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισµός του
Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων
Ευθείες και επίπεδα παράλληλα - Θεώρηµα του Θαλή
Γωνία δύο ευθειών - ορθογώνιες ευθείες (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ)
Απόσταση σηµείου από επίπεδο - απόσταση δύο παράλληλων επιπέδων (να δοθούν µόνο
οι ορισµοί και οι εφαρµογές χωρίς αποδείξεις)
∆ίεδρη γωνία – αντίστοιχη επίπεδη µιας δίεδρης – κάθετα επίπεδα (χωρίς τις αποδείξεις
των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ)
Προβολή σηµείου και ευθείας σε επίπεδο - Γωνία ευθείας και επιπέδου
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II.

∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 8ο
(Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).

§8.1-8.2 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).
Επειδή είναι το 1ο κεφάλαιο της Β΄ Λυκείου ίσως χρειασθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντος, να γίνει µία γρήγορη επανάληψη στις αναλογίες και το Θεώρηµα του Θαλή που διδαχθήκαν στην Α΄
Λυκείου. Η εφαρµογή 4 της παραγράφου 8.2 θα χρειασθεί στη συνέχεια για να αποδειχθεί τύπος
για το εµβαδόν τριγώνου. Το κεφάλαιο προσφέρεται για τη συζήτηση εφαρµογών που ήδη θίγονται
στο σχολικό βιβλίο (µέτρηση ύψους απρόσιτων σηµείων, χρήση εξάντα).

Να µη γίνουν οι εφαρµογές 1 και 3 και τα σύνθετα θέµατα 1, 2 και 3, σελ. 178. Να µη γίνουν και οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
ο

Κεφάλαιο 9
(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες).
§9.1-9.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Στις παραγράφους αυτές η άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού χαρακτήρα δε συνεισφέρει στην
κατανόηση της Γεωµετρίας. Προτείνεται να γίνει το σχόλιο της εφαρµογής ως σύνδεση µε την
επόµενη παράγραφο.
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 4, 6, σελ. 186.
§9.3 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Στην παράγραφο αυτή είναι σκόπιµο να διατεθεί χρόνος ώστε να σχολιαστεί το ιστορικό σηµείωµα
για την ανακάλυψη των ασύµµετρων µεγεθών και να γίνουν και οι 3 κατασκευές (υποτείνουσα και
κάθετη πλευρά ορθογωνίου τριγώνου, µέση ανάλογος, άρρητα πολλαπλάσια ευθύγραµµου τµήµατος που δίνουν και τον τρόπο κατασκευής ευθυγράµµων τµηµάτων µε µήκος τετραγωνική ρίζα φυσικού – αφορµή για µία σύντοµη συζήτηση για τη δυνατότητα κατασκευής ή µη των αρρήτων).

§9.4-9.5 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Στην παράγραφο 9.4 προτείνεται να µην αναλωθεί επιπλέον διδακτικός χρόνος για άσκοπη ασκησιολογία αλγεβρικού τύπου. Τα θεωρήµατα των διαµέσων (παράγραφος 9.5) µπορούν να διδαχθούν ως εφαρµογές των θεωρηµάτων της οξείας και αµβλείας γωνίας (χωρίς τις ασκήσεις τους),
αφού και η παράγραφος 9.6 (γεωµετρικοί τόποι) που στηρίζονται στα θεωρήµατα των διαµέσων
είναι εκτός ύλης. Επίσης, εφαρµογές των θεωρηµάτων των διαµέσων υπάρχουν σε ασκήσεις των
επόµενων παραγράφων.
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 194.
§9.7 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην 3η εφαρµογή και στο σχόλιό της (κατασκευή χρυσής τοµής, ο
λόγος φ).
Από τις ασκήσεις µία επιλογή θα µπορούσε να είναι η εξής: οι ερωτήσεις κατανόησης, από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 1 και 4 και από τις αποδεικτικές οι 1 και 3. Τα σύνθετα θέµατα θα µπορούσαν να εξαιρεθούν από την ύλη καθώς και οι γενικές ασκήσεις.
Η δραστηριότητα 2 σελ. 205 θα µπορούσε να συνεισφέρει στην κατανόηση της 1-1 αντιστοιχίας µεταξύ των σηµείων της ευθείας και των πραγµατικών αριθµών.
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3, 4, σελ. 204 και οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
ο

Κεφάλαιο 10
(Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες).
§10.1-10.3 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Οι διαθέσιµες ώρες αυξάνονται προκειµένου να γίνουν και οι 3 εφαρµογές (µε την παρατήρηση της
2) και οι 2 δραστηριότητες των σελ. 215 και 217. Επίσης θα µπορούσε να γίνει η απόδειξη του Πυ-
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Πυθαγορείου θεωρήµατος µέσω εµβαδών, όπως παρατίθεται στα στοιχεία του Ευκλείδη και
αναφέρεται στο ιστορικό σηµείωµα της σελ. 228.
Προτεινόµενες ασκήσεις: οι ερωτήσεις κατανόησης, από τις ασκήσεις εµπέδωσης οι 3 και 6 και
από τις αποδεικτικές ασκήσεις οι 1, 4, 7 και 8. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1 και 5, σελ. 218.
§10.4 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Να µη γίνει ο τύπος του Ήρωνα και οι αντίστοιχες ασκήσεις (αλλά να εξηγηθεί ο συµβολισµός της
ηµιπεριµέτρου).
Μία επιλογή ασκήσεων θα µπορούσε να είναι: οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2, από τις ασκήσεις
εµπέδωσης οι 3 και ,4 και από τις αποδεικτικές οι 1, 3 και 5. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2,
σελ. 221.
§10.5-10.6 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Η παράγραφος 10.6 προτείνεται να διδαχθεί αφού χρειάζεται στο πρόβληµα του τετραγωνισµού
του κύκλου (παράγραφος 11.8).
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 225.
ο

Κεφάλαιο 11
(Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες).
§11.1-11.2 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Στην παράγραφο 11.1 µπορεί να γίνει µία υπενθύµιση της έννοιας του κυρτού πολυγώνου και των
στοιχείων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20 που είναι εκτός της ύλης της Α΄ Λυκείου.
Προτείνεται να γίνει η παρατήρηση και το σχόλιο της σελ.236 (που χρειάζονται για την επόµενη
παράγραφο). Μπορεί επίσης να γίνει µία αναφορά στο ρόλο των κανονικών πολυγώνων στη φύση, την τέχνη και τις επιστήµες (βιβλίο καθηγητή για επέκταση της αποδεικτικής άσκησης 1 σελ.
237 και συσχέτιση µε τη διακόσµηση µε κανονικά πολύγωνα).
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 237 – 238.
§11.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Βάσει του σχολίου και της παρατήρησης της σελίδας 236 της προηγούµενης παραγράφου, οι µαθητές µπορούν µόνοι τους να οδηγηθούν στην εγγραφή των βασικών κανονικών πολυγώνων σε
κύκλο, όπως προτείνεται και στο βιβλίο του καθηγητή. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή 1 και στη συνέχεια να γίνει η δραστηριότητα 1 σελ. 242. Να µη γίνουν οι εφαρµογές 2,3 της παραγράφου 11.3 και τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 242.
§11.4-11.5 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Οι παράγραφοι αυτοί µπορούν να προετοιµάσουν τους µαθητές που θα ακολουθήσουν τη θετική
κατεύθυνση για την εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες µε φυσιολογικό τρόπο. Θα µπορούσαν να
αναφερθούν κάποια επιπλέον στοιχεία για τον αριθµό π, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι είναι
αλγεβρικός και τι υπερβατικός αριθµός (για την παράγραφο 11.8).
Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 2 της σελίδας 245.
§11.6-11.8 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις εφαρµογές (µηνίσκοι του Ιπποκράτη) και στη δραστηριότητα σελ.
249. Στην παράγραφο 11.8 (το αδύνατο του τετραγωνισµού του κύκλου) να γίνει αναφορά στα µη
επιλύσιµα προβλήµατα της Γεωµετρίας µε στοιχεία από το ιστορικό σηµείωµα της σελ.254.
Να µη γίνει το σύνθετο θέµα 4 της σελίδας 251.
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Φυσική Γενικής Παιδείας
∆ιδακτέα Ύλη – ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Εισαγωγικό Ένθετο σελ. 3 – 9 (Ώρες διδασκαλίας 2 – 3)
Να διδαχθεί.
3.1 ∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων (Ώρες διδασκαλίας: 12-14)
3.1.1 Ο νόµος του Coulomb σελ 13-16
Να διδαχθεί..
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2.
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί
να ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 2, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3.1.2 Ηλεκτρικό πεδίο. σελ 16-23
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί το Παράδειγµα 4.
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.
3.1.3 Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια. σελ 23-26
Να µη διδαχθεί.
Το επίπεδο παρουσίασης της έννοιας, στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, είναι υψηλό.
3.1.4 ∆υναµικό- διαφορά δυναµικού. σελ 26-30
Να διδαχθεί .
Να µη διδαχθούν:
• οι «Παρατηρήσεις»
• το παράδειγµα 7.
Παρατηρήσεις
Να ορισθεί αξιωµατικά η δυναµική ενέργεια διότι προτείνεται να µη διδαχθεί η ενότητα 3.1.3. Nα
συσχετισθεί µε τη δυναµική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο.
Υποβαθµίζεται η διδασκαλία των εννοιών ηλεκτρική δυναµική ενέργεια και ηλεκτρικό δυναµικό
στη Φυσική Γενικής Παιδείας και αναβαθµίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Κατεύθυνσης.
3.1.5 Πυκνωτές. σελ 31-35
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν
• η εξάρτηση της χωρητικότητας του επίπεδου πυκνωτή από τα χαρακτηριστικά του σελ. 33
• 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.
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. σελ 36.
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων – Λυµένα προβλήµατα. σελ 37-43
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Τα παραδείγµατα να περιοριστούν σε αυτά µε 2 φορτία.
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 3 και 4.
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες (σελ 44- 51) – Προβλήµατα (σελ 52- 55)
Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται και συγκεκριµένα:
• Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα:
α) µε περισσότερα από 2 φορτία,
β) κίνησης φορτίων,
γ) ισορροπίας φορτίων µε δυνάµεις στο επίπεδο.
• Όχι τα προβλήµατα 15, 16, 17, 18, 27, 42, 43, 44, 45.
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 56- 58
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.

3.2 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα (Ώρες διδασκαλίας: 16-18)
3.2.1 Ηλεκτρικές πηγές σελ 61
Να διδαχθεί.
3.2.2 Ηλεκτρικό ρεύµα. σελ 61 – 65
Να διδαχθεί.
3.2.3 Κανόνες του Kirchhoff σελ 66- 69
Να διδαχθεί.
3.2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης σελ 70- 77
Να διδαχθεί.
3.2.5 Συνδεσµολογία αντιστατών(αντιστάσεων) σελ 77- 83
Να διδαχθεί.
3.2.6 Ρυθµιστική (µεταβλητή) αντίσταση σελ 84- 86
Να µη διδαχθεί.
3.2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος σελ 86- 94
Να διδαχθεί.
3.2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναµη πηγής σελ 94- 96
Να διδαχθεί.
3.2.9 Νόµος του Οhm για κλειστό κύκλωµα. σελ 96-99
Να διδαχθεί.
3.2.10 Αποδέκτες. σελ 99-100
Να διδαχθεί.
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3.2.11 ∆ίοδος.σελ 100-105
Να µη διδαχθεί.
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε.σελ 106- 108
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων- Λυµένα προβλήµατα. σελ 109- 115
Να διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 2 και 4.
Ερωτήσεις– ∆ραστηριότητες. σελ 116 - 128
Να διδαχθεί.
Προβλήµατα.σελ 129-134
Όχι τα προβλήµατα 16, 17, 18, 19, 20 (β ερώτηµα), 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Ένθετα:
• Ηλεκτρική εγκατάσταση σπιτιού - ηλεκτρικές συσκευές σελ 135 - 139
• Οι ηµιαγωγοί στη ζωή µας. σελ 139 - 140
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Να γίνουν οι δύο εργαστηριακές ασκήσεις:
α) Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος DC µε πηγή και ωµικό καταναλωτή (2)
β) Μελέτη της χαρακτηριστικής καµπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωµικού καταναλωτή (3).
3.3 Ηλεκτροµαγνητισµός (Ώρες διδασκαλίας: 12 – 14)
3.3.1 Μαγνητικό πεδίο. σελ 143-148
Να διδαχθεί.
3.3.2 Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρων αγωγών. σελ 148-154
Να διδαχθεί.
3.3.3 Ηλεκτροµαγνητική δύναµη. σελ 155-160
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• γ) ∆ύναµη µεταξύ παραλλήλων ρευµατοφόρων αγωγών.
• δ) Ορισµός θεµελιώδους µονάδας Ampere στο διεθνές σύστηµα, και
• το παράδειγµα 5.
3.3.4 Η ύλη µέσα στο µαγνητικό πεδίο. σελ 160-163
Να διδαχθεί
3.3.5 Εφαρµογές ηλεκτροµαγνητικών δυνάµεων. σελ 163- 166
Να µη διδαχθεί.
3.3.6 Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. σελ 166-175
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• γ) Νόµος επαγωγής (Faraday)
• δ) Επαγωγικό ρεύµα
• Κανόνας του Lenz
• Υπολογισµός επαγωγικού ρεύµατος.
• Νόµος Neumann.
• Όπως και τα παραδείγµατα 7 και 8.
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Παρατήρηση
Στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, το επίπεδο παρουσίασης του περιεχοµένου σε αυτές
τις υποενότητες, είναι υψηλό. Υποβαθµίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Γενικής Παιδείας και
αντίστοιχα αναβαθµίζεται στη Φυσική Κατεύθυνσης.
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. σελ 176-177
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα, σελ 178-181
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1,2,3 σελ. 180-181.
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες. σελ 182-190
Όχι ερωτήσεις και δραστηριότητες από ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Προβλήµατα. σελ 191-198
Όχι τα προβλήµατα 20, 32, 34, 36-41 και 52-60 των σελ. 193-198 και γενικά τα προβλήµατα από
ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Ένθετα:
• Η ζώνη ακτινοβολίας της γης. σελ 199
• Το µαγνητικό πεδίο της γης. σελ 199- 201
• Ο ιπτάµενος βάτραχος σελ 201-202
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
4.1 Μηχανικές ταλαντώσεις Ώρες διδασκαλίας: 2-3
Οι παράγραφοι:
4.1.1 Περιοδικά φαινόµενα. σελ 207-209
4.1.2 Γραµµική αρµονική ταλάντωση µε ιδανικό ελατήριο. σελ 209-217
4.1.3 Απλό εκκρεµές.σελ 217-220
Να µη διδαχθούν ως µάθηµα. Να διδαχθούν µόνο οι απαραίτητες έννοιες για την πραγµατοποίηση
της εργαστηριακής άσκησης.
Οι ενότητες:
• Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. σελ 221- 222
• Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα. σελ 222- 224
• Ερωτήσεις-∆ραστηριότητες. σελ 225- 229
• Προβλήµατα. σελ 230-232
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.
4.2 Κύµατα
Να µη διδαχθεί το κεφάλαιο.
Σύνολο προτεινόµενων διδακτικών ωρών 44 – 52
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Χηµεία Γενικής Παιδείας
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία Γενικής Παιδείας» Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆.,
Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α.
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά
οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (8 ΩΡΕΣ)
1.1 µέχρι και 1.4 (σελ. 3-16 µέση) ΝΑΙ.
Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 1.3 (σελ. 9) «Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οµολόγων σειρών».
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών ενώσεων,
αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία των ενώσεων (ενότητα 1.3).
1.5 (σελ. 16–20) «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (14 ΩΡΕΣ)
2.1 (σελ. 33–37) «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιµα» ΟΧΙ.
2.2 – 2.6 (38–57 µέση) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες:
• «Γενικές παρασκευές αλκανίων» (σελ. 40–41 µέση) ΟΧΙ
• «Προέλευση – παρασκευές στα αλκένια» (σελ. 47–48 µέση) ΟΧΙ
• «Παρασκευές ακετυλενίου» (σελ. 54) ΟΧΙ
2.7 (σελ. 57–59) ΝΑΙ, εκτός από την υποενότητα: «Παρασκευές βενζολίου και αλκυλοβενζολίων»
(σελ. 58–59 άνω) ΟΧΙ.
2.8 (σελ. τέλος 59–63) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Ένα ψυγείο χωρίς CFCs από την Greenpeace» (σελ. 64) ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ (8 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 3.1, 3.2 (σελ. 79-87) ΝΑΙ
Η υποενότητα: «Παρασκευές» (σελ. 81 κάτω έως 83 άνω) ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 88 – 90) «Φαινόλες» ΟΧΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι …Το οινόπνευµα και οι συνέπειές του» (σελ. 92) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι …οινοπνευµατώδη ποτά» (σελ. 93) ΝΑΙ.
η
1 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 1
«Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης» (σελ. 29-35 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (6 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1 (σελ. 101 – 106) ΝΑΙ, εκτός από την
υποενότητα «παρασκευές» (σελ. 104) ΟΧΙ .
4.2 (σελ. 107-108 µέση) «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδρόξυπροπανικό οξύ» ΟΧΙ.
4.3 (σελ. 108 κάτω-109) «Βενζοϊκό οξύ» ΟΧΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Χηµικά πρόσθετα» (σελ. 111-112) ΝΑΙ.
η
2 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 3,
«Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων» (σελ. 41-44 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 5.1 (σελ. 119-122 άνω) ΝΑΙ.
Η υποενότητα «Κατάταξη των µονοσακχαριτών» (σελ. 122 άνω) ΟΧΙ.
Η υποενότητα «Αναγωγικές ιδιότητες των µονοσακχαριτών» (σελ. 123) ΟΧΙ.
Η υποενότητα «Φωτοσύνθεση και µεταβολισµός των υδατανθράκων» (σελ. 123 κάτω–124) ΟΧΙ.
5.2 (σελ. 125–128) ΝΑΙ.
Προτείνεται να µη διδαχθούν οι χηµικοί τύποι στη σελ. 128 άνω.
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3η Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 6 «Παρασκευή σαπουνιού» (σελ. 53-56 του Εργαστηριακού Οδηγού).
5.3 (σελ. 129 – 133) «Πρωτεΐνες» ΟΧΙ.
5.4 (σελ. 133 – 137) «Πολυµερή (πλαστικά)» ΟΧΙ.
5.5 (σελ. 137 – 138) «Υφάνσιµες ίνες» ΟΧΙ.
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Βιολογία Γενικής Παιδείας
Στον πίνακα που ακολουθεί τα κεφάλαια παρατίθενται µε τη σειρά του διδακτικού βιβλίου. Επισηµαίνεται όµως ότι για την εξυπηρέτηση της ανάγκης να καλύπτεται όσο το δυνατόν πληρέστερα η
διδασκαλία των θεµάτων Γενετικής που περιλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη του παραπάνω µαθήµατος, προτείνεται η αναδιάταξη των κεφαλαίων ως εξής:
1. Χηµική σύσταση του κυττάρου
2. Κύτταρο η θεµελιώδης µονάδα της ζωής
3. Γενετική
4. Μεταβολισµός

α/α

1

Κεφάλαιο

Χηµική σύσταση
του κυττάρου

∆ιδακτέα ύλη

Εισαγωγή

Η χηµεία της ζωής
Μακροµόρια

Παρατηρήσεις/∆ιδακτικές Οδηγίες

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη χηµεία των υδατανθράκων
και των λιπιδίων.

Ώρες

6

Είναι σκόπιµο η διδασκαλία του
κεφαλαίου αυτού να γίνεται µε επίκεντρο τη βιολογική χρησιµότητα
και καταλληλότητα των αναφερόµενων χηµικών ενώσεων. Λεπτοµέρειες που αφορούν στην χηµική
υπόσταση των ενώσεων όπως, για
παράδειγµα, η ονοµατολογία τους,
η αποµνηµόνευση των χηµικών
τύπων τους, η αρίθµηση των ατόµων άνθρακα κ.ά. είναι σκόπιµο
να αποφεύγονται καθώς, εκτός του
ότι δεν προσθέτουν παιδαγωγικό
όφελος και δεν εξυπηρετούν τους
στόχους του µαθήµατος, υπονοµεύουν και το διαθέσιµο χρόνο διδασκαλίας.
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2

Κύτταρο η θεµελιώδης µονάδα
της ζωής

Εισαγωγή
Το πορτραίτο του ευκαρυωτικού κυττάρου - Μέγεθος των κυττάρων.
Πλασµατική µεµβράνη:
Το λεπτό σύνορο ανάµεσα στην άβια ύλη και
στη ζωή.
∆οµή της πλασµατικής
µεµβράνης.
Λειτουργίες της πλασµατικής µεµβράνη
Μεταφορά ουσιών διαµέσου της πλασµατικής
µεµβράνης
Παθητική µεταφορά (διάχυση)
Ενεργητική µεταφορά
(Μεταφορά ουσιών µεγάλου µοριακού βάρους)

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη λεπτοµερειακή περιγραφή
της δοµής των οργανιδίων και,
προκειµένου να γίνεται αντιληπτή η
λειτουργία του κυττάρου ως ενιαίας
δοµής, ο εκπαιδευτικός είναι σκόπιµο να εστιάζει τη διδασκαλία του
στις λειτουργικές σχέσεις µεταξύ
των αναφερόµενων κυτταρικών
οργανιδίων.

4

Είναι σηµαντικό να δίνεται έµφαση
στις λειτουργίες της πλασµατικής
µεµβράνης, των µιτοχονδρίων, των
χλωροπλαστών, του πυρήνα και
του κυτταρικού σκελετού και να αντιστοιχίζονται αυτές, στο µέτρο
του δυνατού, µε λειτουργίες στο επίπεδο του οργανισµού.

Η πλασµατική µεµβράνη
ως δέκτης µηνυµάτων
Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
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3

Μεταβολισµός

Ενέργεια και οργανισµοί
- Μεταφορά ενέργειας
στα κύτταρα.
Ένζυµα-Βιολογικοί καταλύτες.
Μηχανισµός δράσης των
ενζύµων.
Ιδιότητες των ενζύµων.
Φωτοσύνθεση
Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισµοί
Σηµασία της φωτοσύνθεσης
Το φύλλο ως όργανο
φωτοσύνθεσης των φυτών
Πορεία της φωτοσύνθεσης (Από: «Στις αρχές
ου
του 20 αιώνα………….του διοξειδίου του άνθρακα σε υδατάνθρακες (γλυκόζη)»
και «Η γενική αντίδραση
της φωτοσύνθεσης είναι:
…… οι κόνδυλοι της πατάτας»).

Κυτταρική αναπνοή
η
(Η 1 παράγραφος, σ.
107)
Αναερόβια αναπνοή
Σχέση φωτοσύνθεσης
και κυτταρικής αναπνοής

Με τη διδασκαλία θα πρέπει να
αναδεικνύεται ο ρόλος της ενέργειας στη ζωή των οργανισµών και
να δίνεται έµφαση στην αναγκαιότητα να γίνεται κατανοητό από τους
µαθητές το γεγονός ότι η ενέργεια
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση
των δοµών και τη διεκπεραίωση
των λειτουργιών των κυττάρων.

4

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει ο µαθητής να έχει
αποσαφηνίσει ότι οι δύο κυριότερες
µορφές µε τις οποίες η ενέργεια εισάγεται στα κύτταρα είναι η χηµική
(για το σύνολο των κυττάρων) και η
ηλιακή (για όσα κύτταρα φωτοσυνθέτουν).
Λόγω των παρανοήσεων των µαθητών σχετικά µε την έννοια της
τροφής σκόπιµο επίσης είναι να
αποσαφηνίζεται ότι µε τον όρο
«τροφή»
αναφερόµαστε
στην
οργανική ύλη
(υδατάνθρακες
κυρίως αλλά και άλλες ενώσεις)
από την οποία οι οργανισµοί
αντλούν ενέργεια και χηµικά
στοιχεία. Ειδικότερα θα πρέπει να
αποσαφηνίζεται ότι:
 η τροφή των πολυκύτταρων χερσαίων φυτών, δεν είναι τα συστατικά του εδάφους, αλλά η γλυκόζη που παράγουν τα ίδια µε τη
διαδικασία της φωτοσύνθεσης και
ότι
 αυτότροφοι οργανισµοί όπως τα
πολυκύτταρα φυτά της χέρσου
έχουν και ετερότροφα κύτταρα
(π.χ. της ρίζας) των οποίων η
επιβίωση εξαρτάται από την
γλυκόζη που τους παρέχουν τα
φωτοσυνθετικά
κύτταρα
του
βλαστού και των φύλλων.
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου αυτού, οι µαθητές θα πρέπει να έχουν αποσαφηνίσει τη λειτουργική σχέση ανάµεσα
στη φωτοσύνθεση και την κυτταρική αναπνοή διακρίνοντας το γεγονός ότι οι «πρώτες ύλες» της µιας
είναι τα «προϊόντα» της άλλης.
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4

Γενετική

Κύκλος ζωής του κυττάρου
Μοριακή Γενετική
Κυτταρική διαίρεση
Γονιδιακές µεταλλάξειςχρωµοσωµικές ανωµαλίες
Γενετική µηχανική

Σύνολο ωρών

Κατά τη διδασκαλία της κυτταρικής
διαίρεσης (µίτωσης, µείωσης) κρίνεται σκόπιµο να αποφεύγεται την 11
τυπολογική διδακτική προσέγγιση
(που αποσκοπεί στη ανάπτυξη της
δυνατότητας του µαθητή να
ανακαλεί λεπτοµέρειες
των
φαινοµένων). Είναι απαραίτητο η
διδασκαλία
να
εστιάζει
στη
σκοπιµότητα των δύο τύπων
κυτταρικής διαίρεσης προκειµένου
να διατηρείται ο σωστός αριθµός
γονιδίων ή χρωµοσωµάτων και να
διαµορφώνονται
συνθήκες
παραγωγής γενετικής ποικιλοµορφίας.

25

35

Μαθήµατα Κατευθύνσεων
Μαθηµατικά Θετικής–Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
I.

∆ιδακτέα ύλη

Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»
των Αδαµόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β.
2010.
ο

Κεφ. 1 : ∆ιανύσµατα
1.1.
Η Έννοια του ∆ιανύσµατος
1.2.
Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων
1.3.
Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1 και 2 στις σελ. 25-26)
1.4.
Συντεταγµένες στο Επίπεδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ. 35)
1.5.
Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων
Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο
2.1.
Εξίσωση Ευθείας
2.2.
Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας
2.3.
Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σηµείου από ευθεία,
του εµβαδού τριγώνου και της Εφαρµογής 1 στη σελ. 73)
ο

Κεφ. 3 : Κωνικές Τοµές
3.1.
Ο Κύκλος (χωρίς τις παραµετρικές εξισώσεις του κύκλου)
3.2.
Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου
της εφαπτοµένης και την Εφαρµογή 1 στη σελ. 96)
3.3.
Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραµετρικές εξισώσεις της
έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ. 107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 και την Εφαρµογή 2
στη σελ. 110)
3.4.
Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την απόδειξη του τύπου των ασυµπτώτων)
3.5.
Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και σύµφωνα µε την προτεινόµενη διαχείριση.
ο
Κεφ. 4 : Θεωρία Αριθµών
4.1.
Η Μαθηµατική Επαγωγή

II.

∆ιαχείριση διδακτέας ύλης

Κεφάλαιο 1ο
(Προτείνεται να διατεθούν 26 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα για την §1.5 προτείνονται τα εξής:
§1.5 Α) Μετά τη διδασκαλία της υποπαραγράφου «Προβολή διανύσµατος σε διάνυσµα» να
δοθεί και να συζητηθεί η ερώτηση κατανόησης 13 της σελίδας 54, µε σκοπό να κατανοήσουν οι
µαθητές:

Το ρόλο της προβολής διανύσµατος σε διάνυσµα κατά τον υπολογισµό του εσωτερικού γινοµένου αυτών.

Ότι δεν ισχύει η ιδιότητα της διαγραφής στο εσωτερικό γινόµενο.
Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 8, 9 και 10 της Α΄ Οµάδας (σελ. 47-48), οι ασκήσεις
1, 3 και 10 της Β΄ Οµάδας (σελ. 48-50) και οι Γενικές Ασκήσεις (σελ. 50-51).

36

Κεφάλαιο 2ο
(Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα για την §2.3 προτείνονται τα εξής:
§2.3 Α) Πριν δοθούν οι τύποι της απόστασης σηµείου από ευθεία και του εµβαδού τριγώνου,
προτείνεται να δοθούν στους µαθητές να επεξεργαστούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω δύο:
η
1 : ∆ίνονται η ευθεία ε : x − y + 1 = 0 και το σηµείο A ( 5, 2 ) . Να βρεθούν:
i) Η εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από το A και είναι κάθετη στην ε .
ii) Οι συντεταγµένες του σηµείου τοµής της ζ µε την ε .
iii) Η απόσταση του A από την ε .
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί ο τύπος απόστασης ενός σηµείου από µία ευθεία, ο οποίος και να δοθεί.
η

2 : ∆ίνονται τα σηµεία A ( 5, 2 ) , B ( 2, 3) και B ( 3, 4 ) . Να βρεθούν:
i) Η εξίσωση της ευθείας ΒΓ .
ii) Το ύψος Α∆ του τριγώνου ΑΒΓ και
iii) Το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ .
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρόπο µπορεί να αποδειχθεί ο τύπος του
εµβαδού τριγώνου του οποίου είναι γνωστές οι συντεταγµένες των κορυφών.
Β) Προτείνεται να µη γίνουν η άσκηση 7 της Β΄ Οµάδας (σελ. 76)και από τις Γενικές Ασκήσεις οι 3, 4, 5, 6 και 7 (σελ. 76-77).
ο

Κεφάλαιο 3
(Προτείνεται να διατεθούν 30 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα για τις §3.2, 3.3 και 3.5 προτείνουµε:
§3.2 Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της παραβολής, προτείνεται να λυθεί ένα πρόβληµα εύρεσης εξίσωσης παραβολής της οποίας δίνεται η εστία και η διευθετούσα. Για παράδειγµα της παραβολής µε εστία το σηµείο E (1, 0) και διευθετούσα την ευθεία δ : x = −1 .
Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη βασική ιδέα της απόδειξης.
Προτείνεται οι ασκήσεις 4 – 8 να γίνουν για συγκεκριµένη τιµή του p , π.χ. για p = 2
§3.3 Πριν δοθεί ο τύπος της εξίσωσης της έλλειψης, προτείνεται να λυθεί ένα πρόβληµα εύρεσης
εξίσωσης έλλειψης της οποίας δίνονται οι εστίες και το σταθερό άθροισµα 2α . Για παράδειγµα της
έλλειψης µε εστίες τα σηµεία Ε΄(-4,0), Ε(4,0) και 2α = 10 .
Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση σε ασκήσεις που αναλώνονται σε πολλές πράξεις, όπως είναι, για
παράδειγµα, οι ασκήσεις 3 και 5 της Β΄ Οµάδας (σελ. 112 – 113)
§3.5 Από την παράγραφο αυτή θα διδαχθεί µόνο η υποπαράγραφος «Σχετική θέση ευθείας και
κωνικής» και για κωνικές της µορφής των παραγράφων 3.1 – 3.4. Έτσι, οι µαθητές θα γνωρίσουν
την αλγεβρική ερµηνεία του γεωµετρικού ορισµού της εφαπτοµένης των κωνικών τοµών και γενικότερα της σχετικής θέσης ευθείας και κωνικής τοµής.
Κεφάλαιο 4ο
(Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες).
§4.1 Η Μαθηµατική Επαγωγή αποτελεί βασική αποδεικτική µέθοδο την οποία πρέπει να
γνωρίζουν οι µαθητές που στρέφονται προς τις θετικές σπουδές.
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Φυσική Θετικής–Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
1. Κινητική θεωρία των αερίων (Ώρες διδασκαλίας: 7-8)
1-1 Εισαγωγή. σελ. 8
Να διδαχθεί.
Να διαγνωσθεί ο βαθµός κατοχής από τους µαθητές των προαπαιτουµένων γνώσεων και να γίνουν οι ανάλογες υποµνήσεις ή αναφορές.
1-2 Οι νόµοι των αερίων. σελ. 9-11
Να διδαχθεί.
1-3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. σελ. 11-14
Να διδαχθεί.
1-4 Κινητική θεωρία.
Να διδαχθεί.
1-5 Τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα σελ. 15-18
Να διδαχθεί.
1 Nmv 2
.
Να µη διδαχθεί η απόδειξη της σχέσης p =
3 V
1.6 Κατανοµή των µοριακών ταχυτήτων. σελ.19-21
Να µη διδαχθεί.
1.7 Τα συµπεράσµατα της κινητικής θεωρίας έχουν ευρύτερη εφαρµογή. σελ. 22-24
Να µη διδαχθεί.
Σύνοψη. σελ. 24
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 25
Να µη διδαχθούν.
Ερωτήσεις ασκήσεις προβλήµατα. σελ. 26-31
Όχι τα προβλήµατα 1.34 και 1.35.
Ένθετα. σελ. 32-33
Να µη διδαχθούν.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Πειραµατική επιβεβαίωση του γενικού νόµου των ιδανικών αερίων (Εργαστηριακή άσκηση 1).

2. Θερµοδυναµική (Ώρες διδασκαλίας: 13-15)
2-1 Εισαγωγή. σελ. 36
Να διδαχθεί.
2-2 Θερµοδυναµικό σύστηµα. σελ. 36
Να διδαχθεί.
2-3 Ισορροπία θερµοδυναµικού συστήµατος. σελ. 36-37
Να διδαχθεί.
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2-4 Αντιστρεπτές µεταβολές. σελ. 37-39
Να διδαχθεί.
2-5 Έργο παραγόµενο από αέριο κατά τη διάρκεια µεταβολών όγκου. σελ. 40-41
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Απαιτείται η παρουσίαση της έννοιας και των ιδιοτήτων των (φυσικών/ νεπέριων) λογάριθµων για
τη διδασκαλία του έργου στην ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή.
2-6 Θερµότητα. σελ. 41
Να διδαχθεί.
2-7 Εσωτερική ενέργεια. σελ. 41-42
Να διδαχθεί.
2-8 Πρώτος θερµοδυναµικός νόµος. σελ. 42-43
Να διδαχθεί.
2-9 Εφαρµογή του πρώτου θερµοδυναµικού νόµου σε ειδικές περιπτώσεις. σελ. 43-46
Να διδαχθεί.
2-10 Γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες αερίων. σελ. 46-49
Να διδαχθεί.
2-11 Θερµικές µηχανές. σελ. 49-54
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2.4. ∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και
αφαιρεί χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Επιπλέον, οδηγεί στο να
αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση παρόµοιων προβληµάτων.
2-12 Ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. σελ. 55
Να διδαχθεί.
2-13 Η µηχανή του Carnot. σελ. 55-57
Να διδαχθεί.
2-14 Εντροπία σελ. 58-61
Να µη διδαχθεί.
2-15 Υπολογισµός µεταβολής της εντροπίας µερικές περιπτώσεις σελ. 61-63
Να µη διδαχθεί.
Σύνοψη. σελ. 64-65
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 66
Να µη διδαχθεί
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 67-78
Όχι τα προβλήµατα 2.71, 2.72.
Παρατήρηση
Όχι προβλήµατα της µορφής του παραδείγµατος 2.4, για οποιαδήποτε θερµική µηχανή. ∆εν
προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρούν χρόνο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Επιπλέον η µαθηµατική επεξεργασία που συνδέεται µε την
επίλυση τους δε χρησιµεύει στη διδασκαλία της ύλης στη Γ΄ Λυκείου.
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Ένθετο. σελ. 80
Να µη διδαχθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.

3. Ηλεκτρικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 7)
Να διδαχθούν οι ενότητες:
• 3-6 Η δυναµική ενέργεια πολλών σηµειακών φορτίων. σελ. 93-95
• 3-8 Κινήσεις φορτισµένων σωµατιδίων σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο σελ. 96-103
Παρατηρήσεις
1) Να µη διδαχθεί η υποενότητα: «Κίνηση µε αρχική ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές»
και το σχετικό παράδειγµα 3.7.
2) Οι ερωτήσεις, παραδείγµατα, ασκήσεις και προβλήµατα που θα διδαχθούν και θα λυθούν, να
περιοριστούν σε δύο µόνο φορτία. Η αναφορά σε περισσότερα φορτία δε προσφέρει σηµαντικά
στην ολοκλήρωση της εννοιολογικής και φορµαλιστικής δοµής και αφαιρεί χρόνο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3) Επειδή στην Φυσική Γενικής Παιδείας παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια δύο σηµειακών φορτίων, να διδαχθεί επαρκώς η έννοια της δυναµικής ενέργειας
εδώ.
4) Στοιχεία από το κείµενο για τον καθοδικό σωλήνα και τον παλµογράφο να διδαχθούν κατά την
προετοιµασία των µαθητών για την εργαστηριακή άσκηση και στο πλαίσιο της εργαστηριακής άσκησης.
Να µη διδαχθούν οι ενότητες:
• 3-1 Εισαγωγή σελ. 82
• 3-2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. σελ. 82
• 3-3 Ηλεκτρική ροή. σελ. 83-84
• 3-4 Νόµος του Gauss. σελ. 84-89
• 3-5 ∆υναµικό διαφορά δυναµικού. σελ 90-93
• 3-7 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναµικού στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. σελ. 95-96
• 3-9 Πυκνωτής και χωρητικότητα. σελ. 104-105
• 3-10 Ενέργεια αποθηκευµένη σε φορτισµένο πυκνωτή σελ. 106-108
• 3-11 Πυκνωτές και διηλεκτρικά σελ. 109-112
• 3-12 Το βαρυτικό πεδίο. σελ. 113-116
• 3-13 Το βαρυτικό πεδίο της γης. Σελ.117
• 3-14 Ταχύτητα διαφυγής Μαύρες τρύπες. σελ. 118-120
• 3-15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού και βαρυτικού πεδίου. σελ. 120
Σύνοψη. σελ. 121-123
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 123
Να µη διδαχθούν.
Ερωτήσεις, ασκήσεις προβλήµατα, σελ. 124-143
Όχι οι ασκήσεις 3.94, 3.96, 3.99, 3.100 ή αντίστοιχές τους.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Γνωριµία µε τον παλµογράφο: Επίδειξη φαινοµένου επαγωγής. Να γίνει η επίδειξη µε τη χρήση
του Παλµογράφου. Να γίνει µε τα κλασικά όργανα και µε το Multilog.
Παρατήρηση
Να γίνει αναφορά ποιοτικά στην αρχή λειτουργίας του παλµογράφου.
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4. Μαγνητικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 6)
Να διδαχθούν οι ενότητες:
• 4-7 ∆ύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. σελ. 155-156
• 4-8 Κίνηση φορτισµένων σωµατίδιων µέσα σε µαγνητικό πεδίο. σελ. 157-159
Παρατήρηση
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• Γ. Κίνηση µε τυχαία γωνία στις δυναµικές γραµµές,
• ∆ Κίνηση σε ανοµοιογενές µαγνητικό πεδίο.
Η διδασκαλία τους δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
Να µη διδαχθούν οι ενότητες:
• 4-1 Εισαγωγή
• 4-2 Νόµος των Biot και Savart . σελ. 148-149
• 4-3 Εφαρµογές του νόµου των Biot και Savart. σελ. 149-151
• 4-4 Ο νόµος του Ampere. σελ. 151-153
• 4-5 Μαγνητική ροή. σελ.154
• 4-6 Ο νόµος του Gauss στο µαγνητισµό. σελ.154
• 4-9 Εφαρµογές της κίνησης φορτισµένων σωµατιδίων. σελ. 160-162
• 4-10 ∆ύναµη Laplace. σελ. 163-164
• 4-11 Μαγνητική δύναµη ανάµεσα σε δύο παρ/λους ρευµατοφόρους αγωγούς. σελ. 165-166
Παρατήρηση
Να µην διδαχθούν οι ερωτήσεις ασκήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται στο περιεχόµενό της
ενότητας 4- 9. (πχ προβλήµατα 4.58, 4.60, 4.64
Οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση προβληµάτων που δεν
προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
Σύνοψη. σελ. 166-167
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 167-168
Να µη διδαχθεί.
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 169-180
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα από ύλη που αφαιρείται (πχ. τα προβλήµατα 4.58, 4.59,
4.60).
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.

5. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή (Ώρες διδασκαλίας: 14 – 16)
5-1 Εισαγωγή σελ. 184
Να διδαχθεί. (Αφαιρέθηκε από τη διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής Παιδείας)
5-2 Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. σελ. 184-187
Να διδαχθεί.
5-3 Ευθύγραµµος αγωγός κινούµενος σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. σελ. 188-191
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 5.3.
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Οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση προβληµάτων που δεν
προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
5-4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόµενο της επαγωγής. σελ. 192-193
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Να µη διδαχθεί η υποενότητα: «Η αρχή της διατήρησης της ενέργειας στο φαινόµενο της επαγωγής».
Να γίνουν οι ασκήσεις 5.39, 5.42 (και το πρόβληµα 5.60 κατά την κρίση του διδάσκοντα).
Η εννοιολογική δυσκολία επιτείνεται µε το µαθηµατικό φορµαλισµό.
5-5 Στρεφόµενος αγωγός. σελ. 194-195
Να µη διδαχθεί.
∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και δεν συνδέεται µε τη διδακτέα ύλη που
ακολουθεί.
5-6 Στρεφόµενο πλαίσιο- εναλλασσόµενη τάση. σελ. 194-196
Να διδαχθεί.
5-7 Εναλλασσόµενο ρεύµα. σελ. 196-197
Να διδαχθεί.
5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση. σελ. 198
Να διδαχθεί.
5-9 Ο νόµος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόµενου ρεύµατος. σελ. 198-199
Να διδαχθεί.
5-10 Γεννήτριες εναλλασσόµενης και συνεχούς τάσης. σελ. 199-201
Να µη διδαχθεί.
5-11 Ανόρθωση εναλλασσόµενης τάσης. σελ. 201-202
Να µη διδαχθεί.
5-12 Ηλεκτροκινητήρας. σελ. 202-203
Να µη διδαχθεί.
5-13 Αµοιβαία επαγωγή. σελ. 204-205
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα :
«Υπολογισµός συντελεστή αµοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων»
Μαθηµατικός φορµαλισµός ο οποίος δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
5-14 Αυτεπαγωγή. σελ. 205-209
Να διδαχθεί
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Υπολογισµός του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου».
Μαθηµατικός φορµαλισµός ο οποίος δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
Σύνοψη. σελ. 210
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 211
Να µη διδαχθούν.
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 211-227
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη που αφαιρείται.
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα:
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α) κίνησης πλαισίου σε µαγνητικό πεδίο,
β) επαγωγικής τάσης σε ράβδο που κινείται σε κεκλιµένο επίπεδο,
γ) επαγωγικής τάσης σε ράβδο σε συνδυασµό µε πηγή ΗΕ∆.
Συγκεκριµένα, όχι τα προβλήµατα: 5.43, 5.61, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67.
Παρατήρηση
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να µην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση
µε ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα τα οποία δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική
κατανόηση. Επιπλέον η µαθηµατική επεξεργασία
που συνδέεται µε την επίλυση των
προβληµάτων δεν χρησιµεύει σηµαντικά στη διδασκαλία της ύλης στη Γ΄ Λυκείου.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
Σύνολο προτεινόµενων διδακτικών ωρών 44 – 52
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Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης» Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆.,
Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (2 ώρες την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους).
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά
οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ (3 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 1.1 (σελ. 3-5, 8-16) «∆ιαµοριακές δυνάµεις. Καταστάσεις της ύλης. Προσθετικές ιδιότητες» ΟΧΙ.
Η υποενότητα «∆εσµός υδρογόνου» (σελ. 6-7) ΝΑΙ.
1.2 (σελ. 17-23) «Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων» ΟΧΙ.
Η υποενότητα «Ώσµωση και Ωσµωτική πίεση» (σελ. 24-29) ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (8 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 2.1, 2.2 (σελ. 49–63) ΝΑΙ.
ο
Οι υποενότητες «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ∆Η sol» (σελίδα 57) ΟΧΙ και «Ενθαλπία δεσµού,
∆ΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ.
η
1 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 1,
«Υπολογισµός θερµότητας αντίδρασης» (σελ. 33-37 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ (7 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 3.1, 3.2, 3.3 (σελ. 77–90) ΝΑΙ.
3.4 (σελ. 90 κάτω – 92) «Ένα πείραµα χηµικής κινητικής µελέτης» ΟΧΙ.
η
2 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 2,
«Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν» (σελ. 38-43 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (12 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1–4.3 (σελ. 109–129) ΝΑΙ.
Να γίνει σύντοµη αναφορά στο «Νόµο Dalton» (ενότητα 1.1 σελίδες 14-15), όταν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την επίλυση σχετικών ασκήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ (10 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 5.1, 5.2, 5.3 (σελ. 145–162) ΝΑΙ.
5.4 (σελ. 163 και 164) «Νόµος ηλεκτρόλυσης» ΟΧΙ.
η
3 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 5 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 5,
«Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής» (σελ. 57-60 του Εργαστηριακού Οδηγού).
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Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
∆ιδακτέα ύλη
(σελίδες βιβλίου)

Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 1: Η κατανόηση των
συστηµάτων επικοινωνιών

6-21

Παραµένει ως έχει

Κεφάλαιο 2: Οι µεταβολές ως
χαρακτηριστικό γνώρισµα της
τεχνολογίας επικοινωνιών

22-39

Παραµένει ως έχει

Κεφάλαιο 3: Οι επιπτώσεις
της τεχνολογίας επικοινωνιών

40-55

Παραµένει ως έχει

Περιεχόµενο
Κεφάλαια Σχολικού
Εγχειρίδιου

Κεφάλαιο 6: Οι εφαρµογές
των υπολογιστών

Κεφάλαιο 7: Αρχές τεχνικού
σχεδιασµού

Κεφάλαιο 16: Αρχές
επικοινωνίας µε ήχο και
εικόνα

121-126 µέχρι και
το σύστηµα των
πιστωτικών καρτών
___

Προστίθενται σελ.121126
Αφαιρείται το Κεφάλαιο 7

366-377

Παραµένει ως έχει

Κεφάλαιο 17: Εξοπλισµός ήχου και εικόνας

378-400 µέχρι και
τους δίαυλους µετάδοσης *

Αφαιρούνται οι σελίδες
400-406

Κεφάλαιο 18: Εφαρµογές
συστηµάτων ήχου και εικόνας

408-414 µέχρι και
την Αµφίδροµη
επικοινωνία *

Αφαιρούνται οι σελίδες
414-426

*Περιλαµβάνεται και η επανάληψη του Κεφαλαίου που αναφέρεται στη σχετική ύλη.
Παρατηρήσεις
Στο Κεφάλαιο 6 να προστεθούν οι σελίδες 121-126, οι οποίες αναφέρονται σε FAX, συστήµατα
σχεδίασης στη βιοµηχανία, ραβδωτό κώδικα και πιστωτικές κάρτες.
Το Κεφάλαιο 7 αφαιρείται ολόκληρο. Αναφέρεται σε εισαγωγικές θεωρητικές έννοιες σχετικά µε το
Τεχνικό Σχέδιο. Η ενότητα αυτή απαιτεί την πρακτική άσκηση των µαθητών και όχι µόνο τη θεωρητική παρουσίαση που επιβάλλει το πλαίσιο του µαθήµατος.
Στις ενότητες του Κεφαλαίου 16, οι οποίες αναφέρονται στον Ηλεκτροµαγνητισµό, στην Επαγωγή
και στο Εναλλασσόµενο ρεύµα, θα πρέπει να γίνει µια σύνδεση µε αντίστοιχες ενότητες που διδάσκονται στη Φυσική Β’ Τάξης. Βασικός στόχος είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες αυτές,
ώστε να επικεντρωθούν στις αρχές επικοινωνίας που ακολουθούν.
Στα Κεφάλαια 17 και 18 αφαιρούνται οι ενότητες, οι οποίες αναφέρονται σε συσκευές που δεν
χρησιµοποιούνται σήµερα (π.χ. γραµµόφωνο, µαγνητόφωνα).
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Μαθήµατα Επιλογής
Βιολογία επιλογής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στον πίνακα που ακολουθεί τα κεφάλαια περιλαµβάνονται µε τη σειρά του διδακτικού βιβλίου.
Ωστόσο, για την εξυπηρέτηση της ανάγκης επίτευξης των διδακτικών στόχων του µαθήµατος και
κυρίως αυτών που αφορούν στην ανάπτυξη στους µαθητές στάσεων και συµπεριφορών θετικών
ο
ο
ο
ο
για την υγεία, προτείνεται η αναδιάταξη κατά τη διδασκαλία των κεφαλαίων ως εξής: 1 , 5 , 6 , 7 ,
ο
ο
ο
3 , 4 , 2 . Συγκεκριµένα:
1. Εισαγωγή
2. Ενέργεια και µεταβολισµός
3. Μεταφορά ουσιών
4. Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη
5. Μυϊκό Σύστηµα
6. Στήριξη
7. Συστήµατα συντονισµού
Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, προτείνεται γενικά, να µη δίνεται έµφαση στις λεπτοµέρειες της
δοµής ή/και της λειτουργίας των επιµέρους οργάνων και συστηµάτων. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιµο
να δίνεται έµφαση στην ανάδειξη της σχέσης δοµής και λειτουργίας, στο ρόλο των λειτουργιών στο
πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του οργανισµού ως συνόλου και στην επίδραση διαφόρων
παραγόντων -ιδιαιτέρως αυτών που έχουν σχέση µε τον τρόπο ζωής του ατόµου- στη διατήρηση
της υγείας.

α/α

1

Κεφάλαιο

Εισαγωγή

∆ιδακτέα ύλη
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
τα
1.8

Το κύτταρο
Επιθηλιακός ιστός
Συνδετικός ιστός
Μυϊκός ιστός
Νευρικός ιστός
Τα όργανα
Οργανικά ΣυστήµαΟ οργανισµός

Παρατηρήσεις
Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στη δοµή του κυττάρου και στις
λεπτοµέρειες της κατασκευής και
της λειτουργίας των ιστών.
Η διδασκαλία είναι σκόπιµο να
εστιάζεται στην ανάδειξη των
ιεραρχικών επιπέδων µε τα οποία
δοµείται ο οργανισµός, καθώς και
στη µεταξύ τους σχέση
και
λιγότερο
στην
αναλυτική
περιγραφή του κυττάρου (κάτι που
διδάσκεται και στην ύλη της Γενικής
Παιδείας της ίδιας τάξης) και στη
διεξοδική περιγραφή της δοµής και
της λειτουργίας των ιστών. Ωστόσο
οι µαθητές µε το πέρας της
διδασκαλίας πρέπει να έχουν
διασαφηνίσει τι κοινό µοιράζονται
τα κύτταρα που ανήκουν στον ίδιο
ιστό και επίσης τις «σηµαντικές»
διαφορές στη µορφή και τη
λειτουργία των κυττάρων και του
µεσοκυτταρίου χώρου, στα διαφορετικά είδη ιστών.

Ώρες

3
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2.1

2

Συστήµατα συντονισµού

O ρόλος του νευρικού συστήµατος

2.1.1 Το νευρικό κύτταρο
και η δοµή του
2.2 ∆οµή του νευρικού
συστήµατος
2.2.1 Εισαγωγή
2.2.2 Τα περιφερικά νεύρα
2.2.3 Ο νωτιαίος µυελός
2.2.4 Ο εγκέφαλος
2.2.5 Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό
2.3 Αισθήσεις
2.3.1 Υποδοχείς
2.3.2 Αισθήσεις
2.4 Αισθητήρια όργανα
2.4.1 Όραση
Ανατοµία του µατιού
O οφθαλµικός βολβός
Ο αµφιβληστροειδής
χιτώνας
Η προσαρµογή στο
φως και στο σκοτάδι
2.4.1 Ακοή και ισορροπία
2.4. 3 Χηµειουποδοχείς
(Γεύση-Όσφρηση)
2.4.4 Απτικές αισθήσεις
Αφή, Πίεση, Πόνος, Θερµοκρασία

Ο εκπαιδευτικός είναι σκόπιµο κατά τη διδασκαλία του κεφαλαίου να
αποφεύγει τη διεξοδική παρουσίαση των φυσικοχηµικών µηχανισµών για την παραγωγή και µεταβίβαση της νευρικής ώσης, όπως
και την αναλυτική περιγραφή του
συνόλου των αισθήσεων και των
αισθητηρίων οργάνων. Αντιθέτως
προτείνεται το κέντρο βάρους της
διδασκαλίας να δίνεται στην παρουσίαση των δύο ειδών µηνυµάτων µε τα οποία ο οργανισµός µεταβιβάζει πληροφορίες (νευρικές
ώσεις, ορµόνες) καθώς και στο
ρόλο τους για τη διατήρηση της
οµοιόστασης. Ο στόχος αυτός, ιδιαίτερα στις ενότητες που αφορούν στο νευρικό σύστηµα και στις
αισθήσεις, µπορεί να επιτυγχάνεται
µε την παραδειγµατική διδασκαλία
µιας αίσθησης και του είδους του
αισθητηρίου οργάνου και της οδού,
που απαιτείται ώστε να παραχθεί.

11

2.5

Ενδοκρινείς αδένες
και ορµόνες στον
ανθρώπινο οργανισµό
2.5.1 Εισαγωγή
2.5.3 Οι πιο σηµαντικοί
αδένες του ανθρώπου και οι ορµόνες
του
2.6 Οµοιόσταση
2.6.1 Αρνητική ανάδραση
2.6.2 Συµβολή των διαφόρων συστηµάτων
του σώµατος στην
οµοιόσταση
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3

Μυϊκό σύστηµα

3.1 Γενικά
3.2 Τύποι µυϊκού ιστού
3.3 Μορφολογία και δοµή των σκελετικών
µυών
3.5 Συνεργασία µυϊκού
και νευρικού συστήµατος
3.6 Κάµατος-ΚράµπεςΘλάσεις

Η διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού, προτείνεται να εστιάζει στις
κοινές ιδιότητες των διαφορετικών
ειδών µυϊκών κυττάρων, στη µακροσκοπική δοµή των γραµµωτών
µυών, στον εντοπισµό του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν οι
µύες (δρουν σε ζεύγη και δεν
«σπρώχνουν», αλλά «σέρνουν» )
καθώς και στη συνεργασία τους µε
το νευρικό σύστηµα.

2

Για τη διέγερση του ενδιαφέροντος
των µαθητών µπορεί να αξιοποιείται το φαινόµενο του κάµατου ή της
κράµπας το οποίο θα ερµηνεύεται
µε βάση τη δοµή και λειτουργία του
µυϊκού ιστού.

4

Στήριξη

4.1 Ερειστικό σύστηµα
4.1.1 Εισαγωγή
4.1.2 Μορφολογία των
οστών
4.1.3 Σύστασηκατασκευή των οστών
4.1.5 Αρθρώσεις
4.1.6 Ο σκελετός του
ανθρώπου
4.1.7 Παθήσεις του
ερειστικού συστήµατος

Κατά τη διδασκαλία της ενότητας
αυτής, µπορεί να παραλείπεται η
λεπτοµερειακή παρουσίαση της
δοµής του οστίτη ιστού, προκειµένου να εξοικονοµηθεί χρόνος για
την ανάδειξη των λειτουργιών των
οστών και την παρουσίαση του
σκελετού του ανθρώπου και των
διαφορετικών ειδών αρθρώσεων.

5

Είναι, επιπλέον, σκόπιµο να
επισηµαίνεται ότι η στηρικτική
λειτουργία
του
ερειστικού
συστήµατος, επιτυγχάνεται µε τη
συµβολή
και
του
µυϊκού
συστήµατος
και επίσης να εντοπίζονται οι πρακτικές και
συνήθειες που µπορούν να
αποτελέσουν
αιτίες
για
την
εµφάνιση σκελετικών παθήσεων.
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5

Ενέργεια και
µεταβολισµός

5.1 Πεπτικό σύστηµα
5.2 ∆οµή και λειτουργία του πεπτικού συστήµατος
5.2.1 Η στοµατική κοιλότητα
5.2.2 Η πέψη στη στοµατική κοιλότητα
5.2.3 Ο φάρυγγας
5.2.4 Ο οισοφάγος
5.2.5 Από τη στοµατική
κοιλότητα στο στοµάχι
(κατάποση)
5.2.6 Ο στόµαχος
5.2.6.1 Η πέψη στο
στοµάχι
5.2.7 Το λεπτό έντερο
5.2.7.1 Η H πέψη στο
λεπτό έντερο
5.2.8 Το παχύ έντερο
5.2.9 Προσαρτηµένοι
αδένες του
γαστρεντερικού
σωλήνα
5.2.9.1 Tο πάγκρεας
5.2.9.2 Tο ήπαρ
5.3.4 Ανόργανα άλατα
και ιχνοστοιχεία
5.3.5 Bιταµίνες

Κατά την κρίση του εκπαιδευτικού
µπορεί να δίνεται µικρότερη έµφαση στις λεπτοµέρειες σχετικά µε
τους προσαρτηµένους αδένες του
πεπτικού συστήµατος.
Θα πρέπει, ωστόσο, να τονίζεται η
σπουδαιότητα του ήπατος για τη
γενικότερη λειτουργία του οργανισµού και η συµβολή του στο µεταβολισµό, την αποτοξίνωση και την
παραγωγή σηµαντικών πρωτεϊνών
του πλάσµατος (π.χ. ινωδογόνο).

5
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6

Μεταφορά ουσιών

6.1 Αίµα
6.1.1 Λειτουργίες του αίµατος
6.1.2 Τα συστατικά του
αίµατος
6.2 Κυκλοφορικό σύστηµα
6.2.1 Γενικά
6.2.2 ∆οµή του κυκλοφορικού
6.2.3 Κυκλοφορία του
αίµατος
6.2.7 Πίεση του αίµατος
6.3
Λεµφικό σύστηµα
6.3.1 Γενικά - Λειτουργίες του λεµφικού
συστήµατος
6.3.2

Κατά τη διδασκαλία της ενότητας
αυτής, θα πρέπει να δίνεται µικρότερη έµφαση στη λεπτοµερειακή
περιγραφή της δοµής των συστηµάτων (κυκλοφορικού, λεµφικού,
αναπνευστικού και ουροποιητικού)
και µεγαλύτερη στην αναγκαιότητα,
για τον οργανισµό, ύπαρξης
συστηµάτων µεταφοράς ουσιών.
Επιπλέον,
θα
πρέπει
να
επισηµαίνεται η µεταξύ τους
συνεργασία
προκειµένου να
διεξάγονται λειτουργίες σηµαντικές
για τον ανθρώπινο οργανισµό
όπως η θρέψη των κυττάρων, η
απαγωγή άχρηστων ουσιών, η
άµυνα κ.τ.λ.

10

∆οµή του λεµφικού συστήµατος

6.4 Το αναπνευστικό
σύστηµα
6.4.1 Γενικά
6.4.2 Η αεροφόρος οδός
6.4.3 Αναπνευστικές
κινήσεις
6.5 Αποµάκρυνση άχρηστων
ουσιών
6.5.1 Γενικά
6.5.2 Ιδρώτας
6.6
Το ουροποιητικό
σύστηµα
6.6.1 Γενικά
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7

Αναπαραγωγή
- Ανάπτυξη

7.1 Αναπαραγωγή
7.1.1 Γενικά
7.1.2 Γεννητικό σύστηµα
άνδρα
7.1.3 Γεννητικό σύστηµα
γυναίκας
7.2 Εµµηνορυσιακός
κύκλος
7.2.1 Γενικά
7.2.2 Οι φάσεις του έµµηνου κύκλου
7.3 Γαµετογένεση
7.3.1 Σπερµατογένεση
7.3.2 Ωογένεση
7.3.3 Γονιµοποίηση
7.4 Κύηση – πολλαπλή
κύηση – ανάπτυξη
εµβρύου – ανάγκες
µητέρας /εµβρύου
– τοκετός
7.4.1 Αυλάκωση
7.5 Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα
7.5.1 Σύφιλη
7.5.2 Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (γονόρροια)
7.5.3 Λοίµωξη από χλαµύδια
7.5.4 Απλός έρπητας
7.5.5 Λοίµωξη από ιούς
ανθρώπινων θηλωµάτων
7.5.6 Λοίµωξη από τον ιό
της ανθρώπινης
ανοσοανεπάρκειας
7.6 Αντισύλληψη
7.6.1 Μέθοδοι αντισύλληψης

Συνολικός αριθµός ωρών

Λόγω της βαρύτητας της ενότητας
για την ηλικία των µαθητών στους
οποίους απευθύνεται, η ενότητα
πρέπει να διδάσκεται χωρίς περικοπές.
Για τον ίδιο λόγο είναι σκόπιµο ο
εκπαιδευτικός να υιοθετεί διδακτικές προσεγγίσεις που κινητοποιούν
το ενδιαφέρον των µαθητών και
τους εµπλέκουν στην παραγωγή
κοινών έργων. Ιδιαιτέρως η ανάθεση οµαδικών εργασιών για τη µελέτη συγκεκριµένων στάσεων ή
συµπεριφορών που εκθέτουν τον
νέον άνθρωπο σε ανεπιθύµητες
καταστάσεις (πρόωρη εγκυµοσύνη,
προσβολή
από
σεξουαλικώς
µεταδιδόµενα νοσήµατα) µπορεί να
αποβεί χρήσιµη και αποτελεσµατική.

9

Για τα θέµατα των σεξουαλικά
µεταδιδόµενων ασθενειών και της
αντισύλληψης θεωρείται σκόπιµο
να ανατίθενται εργασίες στους
µαθητές, ώστε οι ίδιοι να ασκούνται
στην αναζήτηση, αξιολόγηση και
παρουσίαση πληροφοριών και από
αξιόπιστες πηγές πέραν του διδακτικού εγχειριδίου.

45
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Χηµεία επιλογής B΄ τάξης Λυκείου
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία επιλογής» Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (2 ώρες την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους).
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ (9 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 5.1, 5.2, 5.3 (σελ. 145–162) ΝΑΙ.
Οι υποενότητες «Συµπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» (σελ. 152 – 154) ΟΧΙ και «Παραδείγµατα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» (σελ. 154-158) ΟΧΙ.
5.4 (σελ. 163 και 164) «Νόµος ηλεκτρόλυσης» ΝΑΙ.
η
1 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 5 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 6,
«Ηλεκτρόλυση διαλύµατος ηλεκτρολη» (σελ. 61-66 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ (13 ΩΡΕΣ).
Εισαγωγή, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (σελ. 179–203) ΝΑΙ.
η
2 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 6 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 7,
«Επιµετάλλωση» (σελ. 67-70 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (12
ΩΡΕΣ).
Εισαγωγή, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 (σελ. 215–244) ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΥΛΙΚΑ (6 ΩΡΕΣ).
Εισαγωγή, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 (σελ. 253–264) ΝΑΙ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
∆εν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία επιλογής» Β΄ Λυκείου, µε τίτλο: «Γνωρίζεις ότι…» των σελίδων: 165, 204, 245, 265, 266 και 267.
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Εφαρµογές Υπολογιστών Β΄ ή Γ΄ Γενικού Λυκείου
Ενότητα του ΠΣ

Περιεχόµενο
Εστιασµένη επισκόπηση των εφαρµογών της
Πληροφορικής

Ο Κόσµος της
Πληροφορικής

∆ιερευνώ ∆ηµιουργώ Ανακαλύπτω

Πληροφορική
και Σύγχρονος
Κόσµος

Βιβλίο Μαθητή

Προτεινόµενες
διδακτικές
ώρες

Κεφ10

3

Πολυµέσα

Κεφ11

∆εν θα διδαχθεί

Επικοινωνίες και ∆ίκτυα
Συνθετικές εργασίες µε
λογισµικό εφαρµογών
γενικής χρήσης, λογισµικό ανάπτυξης πολυµέσων, λογισµικό δικτύων, εκπαιδευτικό
λογισµικό και
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα

Κεφ12

8

Το µέλλον ...

Κεφ13

Παρατηρήσεις

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης µε
το µάθηµα «Πολυµέσα-∆ίκτυα» της
Γ΄ Λυκείου

37
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Πολυµέσα – ∆ίκτυα Γ΄ Γενικού Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής)
Ενότητα του
ΠΣ

Περιεχόµενο
Ο Κόσµος των πολυµέσων
Εισαγωγή στα πολυµέσα
Τα δοµικά στοιχεία των
πολυµέσων

1. Πολυµέσα

2. ∆ίκτυα

Λογισµικό συγγραφής
πολυµέσων
Ανάλυση - Σχεδίαση
εφαρµογής πολυµέσων
Μεθοδολογία σχεδίασης
εφαρµογών πολυµέσων
Σχεδιασµός του περιβάλλοντος διεπαφής
Υλοποίηση εφαρµογής
πολυµέσων
Οι εφαρµογές πολυµέσων στη ζωή µας

Βιβλίο Μαθητή

Προτεινόµενες
διδακτικές
ώρες

Κεφ. 1

4

Κεφ. 2

2

Κεφ. 3

2

Κεφ. 4

18

Κεφ. 5

4

Κεφ. 6

16

Κεφ. 7

4

Κεφ. 8-13

∆εν θα διδαχθεί

Παρατηρήσεις

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης µε το µάθηµα επιλογής
«Εφαρµογές Υπολογιστών»

Εφαρµογές Λογισµικού
(Γ΄ Γενικού Λυκείου Επιλογής)
Για το µάθηµα «Εφαρµογές Λογισµικού» δεν προτείνονται παρεµβάσεις στη διδακτέα ύλη.

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα
(Γ΄ Γενικού Λυκείου Επιλογής)
Για το µάθηµα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων και Λειτουργικά Συστήµατα» δεν προτείνονται παρεµβάσεις στη διδακτέα ύλη.
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Α΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Άλγεβρα
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Εισαγωγικό κεφάλαιο (∆εν αποτελεί εξεταστέα ύλη)
E.1.
E.2.

Το Λεξιλόγιο της Λογικής
Σύνολα

Κεφ. 1ο: Οι Πραγµατικοί Αριθµοί
1.1
1.2
1.3

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (Συνοπτική παρουσίαση)
∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών (Συνοπτική παρουσίαση)
Απόλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού
Να µη διδαχθεί η Ιχ-χ0Ι<ρ χ (χ0-ρ, χ0+ρ) χ0-ρ<χ< χ0+ρ.
Να διδαχθεί η ΙχΙ < θ

-θ<χ<-θ.

Να διδαχθεί µόνο ο ορισµός της απόστασης.
Για καλύτερη εµπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων η επίλυση απλών εξισώσεων και ανισώσεων (κεφάλαια 2 και 3).
1.4

Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών

Κεφ. 2ο:
2.1
2.2
2.3

ου
Εξισώσεις 1 Βαθµού
Η Εξίσωση x ν = α
ου
Εξισώσεις 2 Βαθµού

Κεφ. 3ο:
3.2
3.3

Εξισώσεις

Ανισώσεις
ου

Ανισώσεις 2 Βαθµού
Ανισώσεις Γινόµενο & Ανισώσεις Πηλίκο

Γεωµετρία
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάµου
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 1ο: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία
1.1
1.2

Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας
Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωµετρίας
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Κεφ. 3ο:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Είδη και στοιχεία τριγώνων
1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων
3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων
Ύπαρξη και µοναδικότητα καθέτου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων I και II )
Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος
Κεντρική συµµετρία
Αξονική συµµετρία
Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών
Τριγωνική ανισότητα (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος και την εφαρµογή 4)
Κάθετες και πλάγιες (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος II )
Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Εφαπτόµενα τµήµατα
Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
Απλές γεωµετρικές κατασκευές
Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ. 4o:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Τρίγωνα

Παράλληλες ευθείες

Εισαγωγή
Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την απόδειξη της πρότασης iv)
Κατασκευή παράλληλης ευθείας
Γωνίες µε πλευρές παράλληλες
Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή)
Άθροισµα γωνιών τριγώνου
Γωνίες µε πλευρές κάθετες
Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου

Η διδασκαλία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες και την προτεινόµενη διδακτική διαχείριση
για το ηµερήσιο Γενικό Λύκειο (2010 – 2011)

56

Χηµεία Α΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το/η µαθητή/ρια, Τετράδιο Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον/ην καθηγητή/ρια, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά
οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών είκοσι (20).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 1.1 µέχρι και 1.5 (σελ. 3-40) «Βασικές έννοιες» ΟΧΙ, εκτός από το τµήµα της ενότητας
1.5 «∆ιαλύµατα-Περιεκτικότητες διαλυµάτων» σελίδες 20, 21 και 22, το οποίο προτείνεται να διδαο
χθεί στο 4 Κεφάλαιο πριν από την παράγραφο 4.3.
Επισηµαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός, έχοντας γνώµονα το διαγνωστικό έλεγχο στην ύλη του
Γυµνασίου στην αρχή της σχολικής περιόδου, µπορεί να αφιερώσει 1-2 διδακτικές ώρες για να
καλύψει ενδεχόµενες ελλείψεις των µαθητών/ριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ (13 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή 2.1 µέχρι και 2.4 (σελ. 43-66) ΝΑΙ
Προτείνεται να µην δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία των ενώσεων (υποενότητα 2.4), αλλά να επισηµανθούν οι βασικές αρχές της.
Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό οδηγό το πείραµα 3
«Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» (σελ. 37-40 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ (5 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή 3, 3.1, 3.2, (σελ. 83-µέση 89) ΝΑΙ.
Τµήµα της υποενότητας 3.2.2, «Το pH (πε-χα)» (σελ. µέση 89-91) ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 92-93) ΝΑΙ.
3.4 (σελ. 94-95) ΝΑΙ.

57

Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Άλγεβρα
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
ο

Κεφ. 4 :
4.1
4.2
4.3

Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

Η Έννοια της Συνάρτησης
Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (Αφαιρούνται απόσταση σηµείων και συµµετρία ως προς
τη διχοτόµο)
Η Συνάρτηση f ( x ) = αx + β (Αφαιρούνται κλίση µε το λόγο µεταβολής, σχετικές θέσεις δύο

ευθειών)
4.4
4.5

Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατόπιση Καµπύλης
Μονοτονία – Ακρότατα – Συµµετρίες Συνάρτησης

ο
Κεφ. 5 :

5.1
5.2
5.3

Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2

α
x
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2 + βx + γ
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) =

Κεφ. 6ο:
6.1
6.2

Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

Γραµµικά Συστήµατα

Γραµµικά Συστήµατα (αφαιρούνται τα γραµµικά συστήµατα 2x2)
Μη Γραµµικά Συστήµατα
ο

Κεφ. 7 : Τριγωνοµετρία
7.1
7.2
7.3

Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας
Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες
Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο

Γεωµετρία
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάµου
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
o
Κεφ. 5 :

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Παραλληλόγραµµα – Τραπέζια

Εισαγωγή
Παραλληλόγραµµα
Ορθογώνιο
Ρόµβος
Τετράγωνο
Εφαρµογές στα τρίγωνα
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5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Βαρύκεντρο τριγώνου
Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
Τραπέζιο
Ισοσκελές τραπέζιο
Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου
o

Κεφ. 6 :
6.1
6.2
6.3

Εισαγωγικά – Ορισµοί
Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης επίκεντρης (χωρίς την περίπτωση ii στην απόδειξη
του θεωρήµατος)
Γωνία χορδής και εφαπτοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1, σελ. 125)

o
Κεφ. 7 :

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Εγγεγραµµένα σχήµατα

Αναλογίες

Εισαγωγή
∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη
Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος ευθύγραµµων τµηµάτων
Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες
Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος
∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσµένο λόγο
Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος)
Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου

Η διδασκαλία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες και την προτεινόµενη διδακτική διαχείριση
για το ηµερήσιο Γενικό Λύκειο (2010 – 2011).
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Χηµεία Β΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το/η µαθητή/ρια, Τετράδιο Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον/ην καθηγητή/ρια, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά
οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών είκοσι (20).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ (7 ΩΡΕΣ)
3.5 (σελ. 95-105) ΝΑΙ.
3.6 (σελ. 105 - 109 ) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Το pH του στοµάχου και τα αντιόξινα» (σελ. 110) ΝΑΙ.
η
1 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το πείραµα 6
«Χηµικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων» (σελ. 52-58 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (13 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1, 4.3, 4.4 (σελ. 127-136, 141-154) ΝΑΙ.
Προτείνεται να διδαχθεί πρώτα η παράγραφος 4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς υπολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή µάζα, mol, αριθµός Avogadro, γραµµοµοριακός όου
γκος» (σελ.128 -136). Στη συνέχεια, να ακολουθήσει η υποενότητα του 1 Κεφαλαίου «∆ιαλύµατα
– Περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20- 22), και κατόπιν να ακολουθήσουν οι παράγραφοι 4.3
«Συγκέντρωση διαλύµατος - Αραίωση, ανάµειξη διαλυµάτων» (σελ. 141-146) και 4.4 «Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί» (147 -154).
4.2 (σελ. 137-140) «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΟΧΙ.
η
2 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό οδηγό το πείραµα 7
«Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – Αραίωση διαλυµάτων» (σελ. 59-62 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (σελ. 169-192) «Πυρηνική χηµεία» ΟΧΙ.
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Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Μαθήµατα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
ο
Κεφ. 1 : Τριγωνοµετρία

1.1
1.2

Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις
Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις

Κεφ. 2ο:
2.1
2.2
2.3
2.4

Πολυώνυµα
∆ιαίρεση πολυωνύµων
Πολυωνυµικές εξισώσεις
Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυµικές.
ο

Κεφ. 3 :
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Πρόοδοι

Ακολουθίες
Αριθµητική πρόοδος
Γεωµετρική πρόοδος
Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεολυσία
Άθροισµα άπειρων όρων γεωµετρικής προόδου
ο

Κεφ. 4 :
4.1
4.2
4.3

Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις

Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση

Εκθετική συνάρτηση
Λογάριθµοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης)
Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές συναρτήσεις µε βάση το 10
και το e.).

Γεωµετρία
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάµου
Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
ο
Κεφ. 8 :

8.1
8.2

Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα
Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρµογές 1 και
2)

Κεφ. 9ο:
9.1

Οµοιότητα

Μετρικές σχέσεις

Ορθές προβολές
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9.2
9.3
9.4
9.5
9.7

Το Πυθαγόρειο θεώρηµα
Γεωµετρικές κατασκευές
Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την απόδειξη του θεωρήµατος ΙΙ )
Θεωρήµατα ∆ιαµέσων
Τέµνουσες κύκλου
ο

Κεφ. 10 :
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Πολυγωνικά χωρία
Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα σχήµατα
Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων
Άλλοι τύποι για το εµβαδόν τριγώνου ( χωρίς την απόδειξη του τύπου ΙΙΙ)
Λόγος εµβαδών όµοιων τριγώνων – πολυγώνων
Μετασχηµατισµός πολυγώνου σε ισοδύναµό του

Κεφ. 11ο:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Εµβαδά

Μέτρηση Κύκλου

Ορισµός κανονικού πολυγώνου
Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων)
Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρµογές
2,3)
Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα
Μήκος τόξου
Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα
Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος
Τετραγωνισµός κύκλου

Κεφ. 12ο: Ευθείες και επίπεδα στο χώρο (∆ιδακτέα αλλά όχι εξεταστέα ύλη)
12.1 Εισαγωγή
12.2 Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισµός του
12.3 Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων
12.4 Ευθείες και επίπεδα παράλληλα - Θεώρηµα του Θαλή
12.5 Γωνία δύο ευθειών - ορθογώνιες ευθείες (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρηµάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ)
12.6 Απόσταση σηµείου από επίπεδο - απόσταση δύο παράλληλων επιπέδων (να δοθούν µόνο
οι ορισµοί και οι εφαρµογές χωρίς αποδείξεις)
12.7 ∆ίεδρη γωνία – αντίστοιχη επίπεδη µιας δίεδρης – κάθετα επίπεδα (χωρίς τις αποδείξεις
των θεωρηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ)
12.8 Προβολή σηµείου και ευθείας σε επίπεδο - Γωνία ευθείας και επιπέδου

Χηµεία Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία Γενικής Παιδείας» Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (2 ώρες την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για
τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (8 ΩΡΕΣ)
1.2 µέχρι και 1.4 (σελ. 3-16 µέση) ΝΑΙ.
Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 1.3 (σελ. 9) «Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οµολόγων σειρών».
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών ενώσεων,
αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία των ενώσεων (ενότητα 1.3).
1.5 (σελ. 16–20) «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ.

62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (14 ΩΡΕΣ)
2.1 (σελ. 33–37) «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιµα» ΟΧΙ.
2.2 – 2.6 (38–57 µέση) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες:
• «Γενικές παρασκευές αλκανίων» (σελ. 40–41 µέση) ΟΧΙ
• «Προέλευση – παρασκευές στα αλκένια» (σελ. 47–48 µέση) ΟΧΙ
• «Παρασκευές ακετυλενίου» (σελ. 54) ΟΧΙ
2.7 (σελ. 57–59) ΝΑΙ, εκτός από την υποενότητα: «Παρασκευές βενζολίου και αλκυλοβενζολίων»
(σελ. 58–59 άνω) ΟΧΙ.
2.8 (σελ. τέλος 59–63) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Ένα ψυγείο χωρίς CFCs από την Greenpeace» (σελ. 64) ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ (8 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 3.1, 3.2 (σελ. 79-87) ΝΑΙ
Η υποενότητα: «Παρασκευές» (σελ. 81 κάτω έως 83 άνω) ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 88 – 90) «Φαινόλες» ΟΧΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι …Το οινόπνευµα και οι συνέπειές του» (σελ. 92) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι …οινοπνευµατώδη ποτά» (σελ. 93) ΝΑΙ.
η
1 Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 1
«Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης» (σελ. 29-35 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (6 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1 (σελ. 101 – 106) ΝΑΙ, εκτός από την
υποενότητα «παρασκευές» (σελ. 104) ΟΧΙ .
4.2 (σελ. 107-108 µέση) «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδρόξυπροπανικό οξύ» ΟΧΙ.
4.3 (σελ. 108 κάτω-109) «Βενζοϊκό οξύ» ΟΧΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Χηµικά πρόσθετα» (σελ. 111-112) ΝΑΙ.
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 3,
«Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων» (σελ. 41-44 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 5.1 (σελ. 119-122 άνω) ΝΑΙ.
Η υποενότητα «Κατάταξη των µονοσακχαριτών» (σελ. 122 άνω) ΟΧΙ.
Η υποενότητα «Αναγωγικές ιδιότητες των µονοσακχαριτών» (σελ. 123) ΟΧΙ.
Η υποενότητα «Φωτοσύνθεση και µεταβολισµός των υδατανθράκων» (σελ. 123 κάτω–124) ΟΧΙ.
5.2 (σελ. 125–128) ΝΑΙ.
Προτείνεται να µη διδαχθούν οι χηµικοί τύποι στη σελ. 128 άνω.
η
3 Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 6 «Παρασκευή σαπουνιού» (σελ. 53-56 του Εργαστηριακού Οδηγού).
5.3 (σελ. 129 – 133) «Πρωτεΐνες» ΟΧΙ.
5.4 (σελ. 133 – 137) «Πολυµερή (πλαστικά)» ΟΧΙ.
5.5 (σελ. 137 – 138) «Υφάνσιµες ίνες» ΟΧΙ.
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Μαθήµατα Κατεύθυνσης
Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
∆ιδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»
των Αδαµόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β.
2010.
Κεφ. 1ο: ∆ιανύσµατα
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Η Έννοια του ∆ιανύσµατος
Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων
Πολλαπλασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1 και 2 στις σελ. 25-26)
Συντεταγµένες στο Επίπεδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ. 35)
Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων
ο

Κεφ. 2 : Η Ευθεία στο Επίπεδο
2.1
2.2
2.3

Εξίσωση Ευθείας
Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας
Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σηµείου από ευθεία,
του εµβαδού τριγώνου και της Εφαρµογής 1 στη σελ. 73)
ο

Κεφ. 3 : Κωνικές Τοµές
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Ο Κύκλος (χωρίς τις παραµετρικές εξισώσεις του κύκλου)
Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου
της εφαπτοµένης και την Εφαρµογή 1 στη σελ. 96)
Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραµετρικές εξισώσεις της
έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ. 107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 και την Εφαρµογή 2
στη σελ. 110)
Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την απόδειξη του τύπου των ασυµπτώτων)
Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και σύµφωνα µε την προτεινόµενη διαχείριση.

Κεφ. 4ο: Θεωρία Αριθµών
4.1

Η Μαθηµατική Επαγωγή

Η διδασκαλία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες και την προτεινόµενη διδακτική διαχείριση
για το ηµερήσιο Γενικό Λύκειο (2010 – 2011).

Χηµεία Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου θετικής Κατεύθυνσης
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης» Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (2 ώρες την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους).
Το βιβλίο συνοδεύεται από Εργαστηριακό οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων, Εποπτικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για
τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40).
Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ (3 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 1.1 (σελ. 3-5, 8-16) «∆ιαµοριακές δυνάµεις. Καταστάσεις της ύλης. Προσθετικές ιδιότητες» ΟΧΙ.
Η υποενότητα «∆εσµός υδρογόνου» (σελ. 6-7) ΝΑΙ.
1.2 (σελ. 17-23) «Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων» ΟΧΙ.
Η υποενότητα «Ώσµωση και Ωσµωτική πίεση» (σελ. 24-29) ΝΑΙ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (8 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 2.1, 2.2 (σελ. 49–63) ΝΑΙ.
Οι υποενότητες «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ∆Ηοsol» (σελίδα 57) ΟΧΙ και «Ενθαλπία δεσµού,
∆ΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ.
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 2 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 1,
«Υπολογισµός θερµότητας αντίδρασης» (σελ. 33-37 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ (7 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 3.1, 3.2, 3.3 (σελ. 77–90) ΝΑΙ.
3.4 (σελ. 90 κάτω – 92) «Ένα πείραµα χηµικής κινητικής µελέτης» ΟΧΙ.
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 2,
«Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν» (σελ. 38-43 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (12 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1–4.3 (σελ. 109–129) ΝΑΙ.
Να γίνει σύντοµη αναφορά στο «Νόµο Dalton» (ενότητα 1.1 σελίδες 14-15), όταν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την επίλυση σχετικών ασκήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ (10 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 5.1, 5.2, 5.3 (σελ. 145–162) ΝΑΙ.
5.4 (σελ. 163 και 164) «Νόµος ηλεκτρόλυσης» ΟΧΙ.
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 5 να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το Πείραµα 5,
«Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής» (σελ. 57-60 του Εργαστηριακού Οδηγού).
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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