
ΓΔΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΓΥΑΣΜΟ ΤΑΞΔΩΝ 

 

ΤΑΞΔΙΣ Α΄-Β΄ : 

Οη καζεηέο/ηξηεο: 

 Να δηαηππώλνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ην 

άκεζν θπζηθό θαη ηερλεηό πεξηβάιινλ (π.ρ. δσληαλνί νξγαληζκνί,  ην 

αλζξώπηλν ζώκα, νη ελαιιαγέο ηνπ θαηξνύ θαη κέξαο-λύρηαο), λα 

ηαμηλνκνύλ ηα αληηθείκελα θαη άιια ζηνηρεία ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπο κε 

δηάθνξα θξηηήξηα, λα νξγαλώλνπλ κε απιό ηξόπν  θαη λα εξκελεύνπλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κνληέια θαη αλαπαξαζηάζεηο, ώζηε λα κπνξνύλ λα    

αλαγλσξίζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη λα νηθνδνκήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θόζκν ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο  (π.ρ. 

ηδηόηεηεο, νκάδεο θαη σθέιεηεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ,  ηα κέξε, νη 

αηζζήζεηο θαη νη αλάγθεο  ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ, ηα ζεκεία ηνπ 

νξίδνληα, ηα γλσξίζκαηα ησλ επνρώλ, ν ξόινο ηνπ λεξνύ θαη ηνπ 

ειεθηξηζκνύ ζηε δσή καο) θαη λα αηηηνινγνύλ θαη δηακνξθώζνπλ 

ζεκειηώδεηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (π.ρ.  ζεβαζκόο ησλ δσληαλώλ 

νξγαληζκώλ, θξνληίδα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ, εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη πξνζηαζία από επηθίλδπλα πιηθά θαη ηνλ 

ειεθηξηζκό).  

 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα εηζεγνύληαη απιέο ιύζεηο ζε δεηήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, όπσο είλαη ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πιηθνύ θαηαζθεπήο ελόο αληηθεηκέλνπ γηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε, ε θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηεο απιήο, ε επέθηαζε ηνπ πξαζίλνπ, ε 

παξαζθεπή θαη ν δηαρσξηζκόο ελόο κίγκαηνο  θηι. 

 

ΤΑΞΗ Γ-Γ΄  : 

Οη καζεηέο/ηξηεο: 

 Να δηαπηζηώζνπλ εκπεηξηθά βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεραληζκνύο ησλ 

δσληαλώλ νξγαληζκώλ (π.ρ. αλαπαξαγσγή θαη πξνζαξκνγή ησλ  θπηώλ 

θαη δώσλ, θσηνζύλζεζε θαη δηαπλνή ησλ θπηώλ) θαη ζεκαληηθώλ 

νξγάλσλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζηα ζηνηρεία δηάθνξσλ νηθνζπζηεκάησλ,  λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ έλλνηα 

θαη ηε κέηξεζε δηάθνξσλ κεγεζώλ (π.ρ.  κάδα, όγθνο, ζεξκνθξαζία  

δύλακε), κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ζηεξεώλ θαη άιισλ 

ζσκάησλ (π.ρ. ζθιεξόηεηα, ειαζηηθόηεηα, ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή 

αγσγηκόηεηα) κε  δηάθνξα άιια θαηλόκελα θαη κεηαβνιέο (π.ρ. αιιαγέο 

ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ζσκάησλ κε ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςύμε ηνπο, 

δεκηνπξγία θαη δηαρσξηζκόο κηγκάησλ θαη δηαιπκάησλ, δηάδνζε ηνπ 

θσηόο, ζρεκαηηζκόο ζθηώλ) θαη κε βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ειηαθνύ καο 

ζπζηήκαηνο. 



 Να αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, όπσο είλαη ε 

πξόβιεςε, ε ππόζεζε, ε δηαηύπσζε δηεξεπλήζηκσλ εξσηεκάησλ, ε 

αλαγλώξηζε  θαη ν έιεγρνο κεηαβιεηώλ, ε εξκελεία δεδνκέλσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ,  ε  θαηαζθεπή 

κνληέισλ θαη λα ηηο εθαξκόδνπλ κε θαζνδήγεζε ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθηέιεζε έγθπξσλ πεηξακαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, γηα λα δηαπηζηώζνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ζηε βάζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ηελ επίδξαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγόλησλ ζε θαηλόκελα θαη δηεξγαζίεο, όπσο είλαη ε 

δηαπλνή ησλ θπηώλ, ε δηάιπζε, ε ηήμε, πιεύζε,  ε βύζηζε θηι. 

 

ΤΑΞΗ Δ-ΣΤ΄ :  

Οη καζεηέο/ηξηεο: 

 Να γλσξίζνπλ δηάθνξνπο ηξόπνπο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηε δηαδηθαζία 

ηεο εμέιημεο δσληαλώλ νξγαληζκώλ, λα επηρεηξεκαηνινγνύλ θαη λα 

επηθνηλσλνύλ γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ 

ελδεκηθώλ θπηώλ θαη δώσλ ηεο Κύπξνπ. 

 Να εξκελεύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζξέςεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

επηζεκαίλνληαο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ 

θαη επηρεηξεκαηνινγώληαο γηα ηηο επηπηώζεηο θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ, 

δηάθνξα θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάζθεζε δπλάκεσλ, ηελ 

παξαγσγή θαη δηάδνζε ηνπ ήρνπ, ηε ξνή ειεθηξηζκνύ ζηηο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο, ηε ζπζηνιή θαη δηαζηνιή, ηελ πιεύζε θαη ηε βύζηζε ησλ πιηθώλ, 

δηεξεπλώληαο κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε έγθπξσλ πεηξακαηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ηνλ ξόιν δηάθνξσλ παξαγόλησλ πνπ ηα επεξεάδνπλ, θαζώο 

θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα αμηνπνηώληαο 

ηνλ ελνπνηεηηθό ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο ελέξγεηαο. 

 


