
Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α΄ Ηµερησίου 
Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 
 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 32/2013 
του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τη διδακτέα ύλη των θετικών 
µαθηµάτων της Α΄ Ηµερησίου Γενικού Λυκείου. Συγκεκριµένα: 
 
Φυσική Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ 
Από το βιβλίο «Φυσική» Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (των Βλάχου Ι., 
Γραµµατικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αµπατζή Στ. κ.ά. όπως προσαρµόστηκε στην έκδοση 
2011) και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών Φυσικής Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 1213) 
και το νέο ωρολόγιο πρόγραµµα Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου (ΥΑ 115478/21-08-2013). 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

(Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας: 2) 
Οι ώρες διδασκαλίας προτείνεται να διατεθούν στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων S.I. και τα 

θεµελιώδη µεγέθη του, σε δραστηριότητες µέτρησης µήκους, χρόνου και µάζας, καθώς και σε 
γνώσεις που κρίνει ο εκπαιδευτικός προαπαιτούµενες για τις ενότητες που θα ακολουθήσουν. 

Εργαστηριακή άσκηση: Μέτρηση µήκους, χρόνου, µάζας  
 

1.1  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 
(Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας: 10) 
1.1.1 έως 1.1.9  
Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη ευθύγραµµης οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης  
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα  
 

1.2  ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
(Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας: 12) 
1.2.1 έως 1.2.8  
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα  
 

1.3  ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
(Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας: 8) 
1.3.1 έως 1.3.4,  
1.3.7 
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα 
Σηµείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήµατα που αντιστοιχούν σε 
υποενότητες που δεν θα διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας και 
αξιολόγησης. 

 
2.1  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας: 10) 
2.1.1 έως 2.1.3 εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναµική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 
«…διαφορές των δυναµικών ενεργειών»,  
2.1.4 εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως τη σχέση (3), 
2.1.6 
Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της µηχανικής ενέργειας στην 
ελεύθερη πτώση 
Ερωτήσεις, Ασκήσεις - Προβλήµατα  
Σηµείωση: Οι δραστηριότητες, ερωτήσεις, και ασκήσεις-προβλήµατα που αντιστοιχούν σε 
υποενότητες που δε θα διδαχθούν, δεν αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας και 
αξιολόγησης. 

 
2.2  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας: 12) 
Ας θυµηθούµε ότι ...  
2.2.1 έως 2.2.8  
Ερωτήσεις, Ασκήσεις − Προβλήµατα  

 


