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Ευχές για παραγωγική 
σχολική χρονιά
 Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό 

σεμινάριο Σεπτεμβρίου και σας 
ευχόμαστε μια δημιουργική σχολική 
χρονιά και κάθε επιτυχία στο δύσκολο 
σας έργο.

 Σας ευχαριστούμε όλους για το έργο 
που επιτελέσατε την προηγούμενη 
δύσκολη χρονιά. 

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους 
βοήθησαν στην παραγωγή υλικού για 
την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση



Θέματα Σεμιναρίου

Προγραμματισμός ΥΠΠΑΝ για 
τη σχολική χρονιά 2020 - 2021

Προγραμματισμοί ύλης
Διδακτικό υλικό 
Τήρηση ημερολογίου –

Ανατροφοδότηση
Διάφορα



Νομοθεσία
Σύμφωνα με την τροποποίηση του βασικού νόμου και με 
την προσθήκη ειδικής διάταξης για τις εξετάσεις των 
δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης:

 Η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών για σκοπούς 
προαγωγής έχει τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 
2019-2020 και εφαρμόστηκε  για την Α΄ Λυκείου. 

 Για τη Β’ Λυκείου η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών 
θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και 
για τη Γ΄ Λυκείου θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 
2021-2022. 

4



 Η εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων
εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
θα γίνει από τη σχολική χρονιά 2022 - 2023 με βάση
τα πορίσματα και εισηγήσεις της αξιολόγησης της
Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Προετοιμασίας και
Αξιολόγησης των διαδικασιών αξιολόγησης του μαθητή
που συστήνεται δυνάμει του Κανονισμού 47 των περί
Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης Κανονισμών.
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Αξιολόγηση μαθητή/τριας
Εξεταζόμενα μαθήματα 

Γραπτή Αξιολόγηση (40%)
Περιλαμβάνει:
(i) ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο 
αξιολόγησης, με υποχρέωση παροχής των 
απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που 
δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
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Προφορική Επίδοση (60%)

Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που αφορά τις εναλλακτικές μορφές 
αξιολόγησης και αξιολογείται ως ακολούθως : 
i. συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο. 

ii. κατ’ οίκον εργασία. 
iii. γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη
iv. ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) 

v. δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, 
που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και 
εθελοντική εργασία.

Αξιολόγηση μαθητή/τριας
Εξεταζόμενα μαθήματα 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1/9/2020

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

14/9/2020

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

13/01/2021

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

14/01/2021

ΛΗΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

28/05/2021



Προγραμματισμοί ύλης

Oι αναθεωρημένοι 
προγραμματισμοί ύλης θα 
αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της 
Επιθεώρησης.

Θα πρέπει να τηρούνται όσο το 
δυνατόν πιο πιστά.

Ελήφθησαν υπόψη στο μέτρο που 
ήταν δυνατόν οι ανατροφοδοτήσεις, 
οι απώλειες διδακτικών περιόδων 
και το περιεχόμενο των ΔΕΕ.

http://fyskm.schools.ac.cy/index.php/el/fysiki/programmatismoi


Διδακτικό υλικό Β΄ Γυμνασίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
 Αναλυτικά Προγράμματα – ΔΕΕ

Οι ΔΕΕ βασικά παραμένουν οι ίδιοι όπως και στην περσινή 
χρονιά και θα τους τους βρείτε στην ιστοσελίδα της 
Επιθεώρησης Φυσικής 
http://fyskm.schools.ac.cy/index.php/el/fysiki/analytiko-
programma
σε συνδυασμό με τους προγραμματισμούς των 
μαθημάτων. 

 Βιβλία – Διδακτικό υλικό
 Θα έχουμε νέο υλικό για τη Β΄ Γυμνασίου (δοκιμαστική έκδοση)
 Το νέο υλικό θα αποτελείται από 4 τεύχη (όσα και τα αντίστοιχα 

κεφάλαια) 
 Το κάθε τεύχος θα περιλαμβάνει τα κείμενα θεωρίας και τα 

φύλλα δραστηριοτήτων. Παράλληλα θα δοθούν και τα βιβλία 
από Ελλάδα ως πολλαπλές πηγές μελέτης.

http://fyskm.schools.ac.cy/index.php/el/fysiki/analytiko-programma


Διδακτικό υλικό Β΄ Γυμνασίου 

Σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά το 
1ο τεύχος και είναι διαθέσιμο 
στα σχολεία σε έντυπη μορφή 
για τους μαθητές. 

Ας δούμε κάποια 
χαρακτηριστικά του. 

https://moecyprus-my.sharepoint.com/personal/hadjico_te_schools_ac_cy/Documents/epitheorisi_15_16/didaktiko%20yliko/Bgym/yliko_20_21/%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%20%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20-%20%CE%92%20%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%201%20-%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97.pdf




Το νέο βιβλίο Φυσικής για την Β΄ Γυμνασίου 
εκδίδεται δοκιμαστικά για την Σχολική περίοδο 
2020 – 2021 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Εκδίδεται σε τεύχη ώστε να αποφεύγεται το 
επιπλέον βάρος για τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες.

• Το κάθε τεύχος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος βρίσκεται η θεωρία και στο 
δεύτερο μέρος βρίσκονται οι δραστηριότητες. 
Στο ίδιο βιβλίο.

• Οι μαθητές/μαθήτριες δεν χρειάζεται να 
φέρνουν μαζί τους δύο βιβλία, ούτε 
χρειάζεται να ρωτούν αν θα φέρουν μαζί τους 
το βιβλίο των δραστηριοτήτων στο επόμενο 
μάθημα.



Το βιβλίο περιέχει πάρα πολλές εικόνες 
και σχήματα, που πλαισιώνουν το κείμενο,
ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
οπτικοποιούν τις καινούριες έννοιες αλλά 
και να συνδέουν τη νέα γνώση με τον 
πραγματικό κόσμο. Οι εικόνες
επιλέγηκαν να μοιάζουν με cartoon για να 
είναι όσο το δυνατό πιο ευχάριστες 
στους/στις μαθητές/μαθήτριες.



Στο μέρος της θεωρίας:

• Οι ορισμοί και οι μαθηματικές σχέσεις δίνονται 
ξεκάθαρα μέρα σε πράσινα πλαίσια.

• Στο τέλος της παρουσίασης κάθε καινούριας 
έννοιας ακολουθεί ερώτηση αυτοαξιολόγησης και 
ελέγχου κατανόησης, σε γαλάζιο πλαίσιο, με τίτλο 
«Έλεγξε τι έμαθες».

• Η χρήση των μαθηματικών σχέσεων, 
παρουσιάζεται μέσω λυμένων παραδειγμάτων 
σε ροζ-πορτοκαλί πλαίσια.

• Όπου το θέμα της παραγράφου παρουσιάζει 
ειδικό ενδιαφέρον ή συνδέεται με κάποια 
τεχνολογική εφαρμογή ή συνδέεται με κάποιο 
εντυπωσιακό φαινόμενο ή ακόμα συνδέεται με 
ιστορικά γεγονότα, παρεμβάλλεται στο κείμενο, 
σε σκούρο γαλάζιο πλαίσιο ένα ένθετο με γενικό 
τίτλο «Ήξερες ότι…».



Η προσέγγιση του βιβλίου:

Το βιβλίο ακολουθεί την οικοδομιστική προσέγγιση για  
την παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται.

Σχεδόν όλες οι παράγραφοι αρχίζουν με την περιγραφή 
κάποιου φαινομένου ή την ανάδειξη της αξίας μιας 
έννοιας για την περιγραφή φαινομένων του φυσικού 
κόσμου, τόσο σε επιστημονικές όσο και σε καθημερινές
εφαρμογές.

Σε όλο το βιβλίο γίνεται εκτενής χρήση του μοντέλου της 
επιστημονικής μεθόδου. Διατυπώνονται ερωτήσεις, 
σχολιάζονται παρατηρήσεις από φαινόμενα και 
καθορίζονται οι εμπλεκόμενες παράμετροι. Στη συνέχεια 
γίνεται έλεγχος των σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων 
μέχρι την κατάληξη σε κάποιο συμπέρασμα.



Παρουσίαση:

Επιλέγεται 
πολλαπλή παρουσίαση κάθε
έννοιας με περιγραφή, 
παράδειγμα, εικόνα ή
διάγραμμα ώστε να 
ικανοποιούνται τα διαφορετικά 
στυλ μάθησης.

Όπου είναι δυνατόν, γίνεται 
σύνδεση της Σχολικής Γνώσης με 
το άμεσο περιβάλλον των μαθητών 
(π.χ. υδατοπύργος Λεμεσού, υδραγωγείο 
Λάρνακας). Αυθεντική μάθηση.

Οι δύσκολες μαθηματικές έννοιες
παρουσιάζονται μόνο με διαγράμματα ώστε να 
κατανοηθεί η μη γραμμικότητα στη σχέση δύο 
παραγόντων (π.χ. ατμοσφαιρική πίεση). 



Ασκήσεις:

Οι ασκήσεις βρίσκονται στο τέλος
κάθε κεφαλαίου, στο μέρος της θεωρίας.

Είναι διαβαθμισμένες. Οι πρώτες ασκήσεις
είναι κλειστού τύπου (multiple choice) ή
μικρές ερωτήσεις για έλεγχο της Γνώσης.

Ακολουθούν ασκήσεις Κατανόησης και 
τελευταίες είναι οι ασκήσεις Εφαρμογής.

Τα υποερωτήματα με σταυρό (†) δεν 
αφορούν σε μακαρίτες αλλά, θεωρούνται 
δύσκολα και μπορεί να παραληφθούν.



Η γλώσσα του βιβλίου:

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιστημονική Βιβλιογραφία, για να αντικατασταθεί μια λανθασμένη, 
προϋπάρχουσα γνώση στο γνωστικό σύστημα του/της μαθητή/μαθήτριας πρέπει η καινούρια 
έννοια, που θα διδαχθεί να ικανοποιεί τρεις προϋποθέσεις:

1. Να είναι εύληπτη. Δηλαδή να είναι διατυπομένη απλά, όσο γίνεται πιο κοντά στο 
γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών.

2. Να είναι κατανοητή. Δηλαδή, τα παραδείγματα να είναι ξεκάθαρα και τέτοιου βαθμού 
δυσκολίας που να μπορούν να τα κατανοήσουν οι μαθητές/μαθήτριες.

3. Να είναι παραγωγική. Δηλαδή, με τη βοήθεια των καινούριων εννοιών, που διδάχθηκαν, 
οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να εξηγήσουν φαινόμενα και παρατηρήσεις που 
προηγουμένως αδυνατούσαν.     



Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η γλώσσα των περιγραφών 
του βιβλίου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
γλωσσικό επίπεδο του/της μέσου μαθητή/μαθήτριας της Β΄ 
Γυμνασίου.

Τα παραδείγματα επιλέγηκαν έτσι ώστε να είναι πραγματικά
αλλά και να μπορούν να γίνουν κατανοητά.

Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια για όσο το δυνατό 
ορθότερη χρήση της τεχνικής ορολογίας  (φυσική, 
μαθηματικά, τεχνολογία) ωστόσο, λάθη και παραλήψεις 
πάντα  συμβαίνουν.

Για να γίνει ευκολότερη η κατανόηση των νέων όρων αλλά 
και 
για να βελτιωθεί το γλωσσικό επίπεδο των 
μαθητών/μαθητριών στη χρήση της επιστημονικής/τεχνικής 
ορολογίας, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου, στο μέρος της 
θεωρίας, παρατίθεται ένα λεξιλόγιο όρων με τους ορισμούς 
αρκετών εννοιών, που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο.



Δραστηριότητες:

Οι δραστηριότητες καλύπτουν όλους τους ΔΕΕ του κάθε κεφαλαίου.

Οι πλειοψηφία των δραστηριοτήτων είναι Διερευνητικού Χαρακτήρα 
και,
σε πολλές περιπτώσεις, βασίζονται σε πρότυπα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας 
(π.χ. RealTime Physics: Active Learning Laboratories
David R. Sokoloff, Ronald K. Thornton, Priscilla W. Laws
ISBN: 978-0-470-76892-1)

Οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από μια διδακτική ακολουθία οδηγούνται 
σε κάποιο συμπέρασμα, το οποίο πρέπει να διατυπώσουν 
συμπληρώνοντας προτάσεις.

Αποφεύγονται οι γενικόλογες ερωτήσεις της μορφής «Σχολιάστε το 
αποτέλεσμα», «τι παρατηρείτε;». Οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες και 
στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Για παράδειγμα «Να 
συγκρίνετε την τιμή του Α με την τιμή του Β. Ποια είναι μεγαλύτερη;».



Υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορεί να είναι:

• Δραστηριότητες με κατασκευές από απλά υλικά.

• Δραστηριότητες με τη χρήση έξυπνων συσκευών.

• Πειραματικές δραστηριότητες με λήψη μετρήσεων
και επεξεργασία.

• Παρακολούθηση βίντεο.

• Δραστηριότητες στο χαρτί.

Οι Δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τη θεωρία
και υπάρχουν παραπομπές σε σελίδες και παραγράφους
στο μέρος της θεωρίας του βιβλίου, ώστε αυτό να μην
παραγκωνιστεί. 

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες του βιβλίου, καλύπτονται
όλοι οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος.



Η φιλοσοφία των πειραματικών δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, μια 
εκπαιδευτική, πειραματική δραστηριότητα για να έχει πιθανότητες
να επιτύχει τον στόχο της πρέπει, να ικανοποιεί τρεις βασικές 
προϋποθέσεις

1. Να έχει σκοπό να απαντήσει σε ένα, ορθά διατυπωμένο, 
ερευνητικό ερώτημα.

2. Να κάνει ρητή διάκριση μεταξύ των μεταβλητών που 
μετρούνται και αυτών που μεταβάλλονται και εκείνων που 
παραμένουν σταθερές, κατά την εκτέλεση του πειράματος.

3. Να έχει νόημα για τους/τις μανθάνοντες/μανθάνουσες.

Γι’ αυτό σε αρκετές δραστηριότητες οι μαθητές/μαθήτριες 
χρησιμοποιούν αντικείμενα καθημερινής χρήσης ή πραγματικές 
τιμές ώστε η Σχολική γνώση να συνδέεται με τον πραγματικό 
κόσμο. → Αυθεντική μάθηση. 



Παραρτήματα και Επιστημονική Μέθοδος

Η καλλιέργεια του επιστημονικού τρόπου σκέψης και της 
εμπέδωσης της επιστημονικής μεθόδου διαπνέουν τη φιλοσοφία
όλου του αναλυτικού προγράμματος και όχι μόνο του πρώτου 
κεφαλαίου. 

Στο τέλος του μέρους των δραστηριοτήτων  δίνεται, με τη μορφή 
παραστήματος ένα 4-σέλιδο φυλλάδιο πειραματικής διερεύνησης.

Στο φυλλάδιο πειραματικής διερεύνησης υπάρχουν τα στάδια της
πειραματικής διαδικασίας από το ερευνητικό ερώτημα μέχρι το
συμπέρασμα και οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει οπωσδήποτε να τα
ακολουθούν, όταν διεξάγουν πειραματικές διερευνήσεις.

Γι’ αυτό, είτε το παράρτημα πρέπει να φωτοτυπείται και να 
μοιράζεται είτε (συστήνεται) πρέπει να χρησιμοποιείται από 
τους/τις μαθητές/μαθήτριες ως οδηγός για παρουσίαση της 
πειραματικής δραστηριότητας σε τετράδιο φυσικής. 



Σε κάποια κεφάλαια προτείνονται επιπλέον δραστηριότητες,
οι οποίες μπορεί να εκτελεστούν είτε ομαδικά είτε ατομικά
ή ακόμα να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό παιχνίδι ή 
διαγωνισμός

Αν υπάρχει χρόνος και ενδιαφέρον 
από τους/τις μαθητές/μαθήτριες
συστήνεται να υλοποιηθούν.  



Γενικά Σχόλια

Κατά τη συγγραφή τόσο της θεωρίας όσο και των δραστηριοτήτων, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε
να γίνει αλλαγή της σειράς των δεικτών ΕΕ ή και τροποποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ασυμφωνία του βιβλίου με τους ΔΕΕ, θα ενημερώνεστε με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Επιθεώρηση Φυσικής όπως δεν επιθυμεί την μηχανική απομνημόνευση της ύλης από τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες έτσι δεν επιθυμεί και την μηχανική υλοποίηση και παρουσίαση του διδακτικού
υλικού από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Ενθαρρύνεται η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία από τους/τις εκπαιδευτικούς και παρακαλούμε όπως
μοιράζεστε τις ιδέες σας τόσο με την επιθεώρηση για μελλοντικό εμπλουτισμό του παρόντος διδακτικού
υλικού όσο και με συναδέλφους.

Επίσης, καλούνται όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν με το νέο βιβλίο στη Β΄ Γυμνασίου να 
ασκήσουν εποικοδομητική κριτική σε αυτό, ώστε να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις που υπάρχουν 
καθώς και να προτείνουν ιδέες για τροποποιήσεις σε κάποια σημεία, αν θεωρούν ότι χρειάζεται. 



Διευκρινίσεις για τη 
διδασκαλία της Γ΄ Γυμνασίου
 ΔΕΕ
 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ



Τήρηση ημερολογίου -
Ανατροφοδότηση

Με βάση την εμπειρία που είχαμε με 
την πανδημία καθώς και την 
αβεβαιότητα που υπάρχει με την 
εξέλιξη της, η  τήρηση ημερολογίου
επιβάλλεται ακόμη περισσότερο.

 Το ημερολόγιο που θα κρατάτε θα 
είναι σε ενιαία μορφή και θα 
συμπληρώνεται από τον καθένα 
ατομικά. Η νέα μορφή θα σας σταλεί 
εντός των ημερών ηλεκτρονικά



Διάφορα Θέματα

 Τα πρωτόκολλα ασφάλειας τηρούνται και στα 
μαθήματα που γίνονται στο εργαστήριο.

 Προσπάθεια είναι να γίνονται με τέτοιο τρόπο τα 
μαθήματα ώστε να επιτυγχάνονται οι ΔΕΕ θέτοντας 
ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια καθηγητών 
και μαθητών.

 Οι επιμορφωτικές δράσεις θα αυξηθούν και θα δοθεί 
έμφαση στην ανάπτυξη εξ’ αποστάσεως 
σεμιναρίων. 



Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας. 
Σας ευχόμαστε αντοχή και 
κουράγιο για να 
ανταπεξέλθουμε σε μια δύσκολη 
χρονιά που μας αναμένει.
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