
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 149118/Δ2 
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσι-

κής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τo εδάφιο γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/

1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, 
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 188).

2. Την υποπ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 136).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

9. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 υπουργική 
απόφαση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπου-
δών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση» (Β΄ 4003).

10. Τις υπ’ αρ. 55/14-10-2021 και 56/21-10-2021 πρά-
ξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/750/143754/B1/10-11-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής 

των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής του Γυμνασίου 

αφορά την εκπαιδευτική διάσταση της επιστήμης της 
Φυσικής, όπως αυτή μετασχηματίζεται για το ηλικιακό 
επίπεδο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και 
των μαθητριών των τριών τάξεων του Γυμνασίου, με στό-
χο την κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών και των 
φαινομένων.

Οι μετασχηματισμοί που γίνονται λαμβάνουν υπόψη 
τη διαφορετικότητα των μαθητών/-τριών, τον διαθέσιμο 
χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος και την υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, ο βασικός στόχος είναι η γνώση του 
αντικειμένου της επιστήμης της Φυσικής να αποτελεί 
μορφωτικό αγαθό όλων των μαθητών/-τριών και μελ-
λοντικών σκεπτόμενων πολιτών. Η Φυσική, ως επιστή-
μη, θα πρέπει να γίνεται κατανοητή από τους/τις μαθη-
τές/-τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου ως κάτι το 
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οποίο αποτελεί μέρος της καθημερινής τους ζωής και 
του τρόπου που αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. 
Ζητούμενο είναι να αποκτήσουν κριτική, ορθολογική και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη σκέψη, όχι μόνο για αυτό 
καθαυτό το αντικείμενο της Φυσικής αλλά και για όλα τα 
επίπεδα της καθημερινής τους ζωής σήμερα ως μαθητές 
και μαθήτριες και αύριο ως σκεπτόμενοι, ενεργοί πολίτες. 
Το ΠΣ που συντάχθηκε για τη Φυσική του Γυμνασίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, τα 
ερευνητικά δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας για 
τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) Φυσικής στο Γυμνάσιο, 
αλλά και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 
(γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), που θα πρέπει να 
έχει ο/η μαθητής/-τρια ως πολίτης του 21ου αιώνα.

Η υλικοτεχνική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο που 
αφορά τη διαδικασία του εκπαιδευτικού μετασχηματι-
σμού της επιστήμης της Φυσικής στις τρεις τάξεις του 
Γυμνασίου. Ο μαθητής/-τρια θα πρέπει να κατανοεί τις 
έννοιες και τις εφαρμογές μέσω πειραμάτων και στα βή-
ματα της επιστημονικής - εκπαιδευτικής μεθοδολογίας 
με διερεύνηση, να ελέγχει τα συμπεράσματά του και 
να κάνει γενικεύσεις και συσχετίσεις. Οι ασκήσεις εμπέ-
δωσης της νέας γνώσης, καθώς και οι δραστηριότητες 
εφαρμογής, συσχέτισης και γενίκευσης, δομούνται με 
τρόπο που προϋποθέτει τη σε βάθος κατανόηση της 
Φυσικής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν «αυ-
τοματοποιημένες» δραστηριότητες επίλυσης μαθηματι-
κών τύπων και σχέσεων. Οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να 
κατανοούν μέσα από την εκπαιδευτική και πειραματική 
διερευνητική διαδικασία ότι η εμπέδωση και εφαρμο-
γή όσων έχουν ήδη διδαχθεί απαιτεί σκέψη, ακολουθία 
διαδοχικών λογικών βημάτων και όχι επίλυση μαζικά 
μεγάλου αριθμού ασκήσεων. Επίσης, οι μαθητές/-τριες 
θα πρέπει να αντιληφθούν ότι ο πειραματισμός αφορά 
τον ίδιο τον πυρήνα της Φυσικής και όχι κάποιο τμήμα 
της και συνεπώς ότι οι έννοιες της Φυσικής δεν μπο-
ρούν να εμπεδωθούν χωρίς την ενεργό τους συμμετοχή/
δραστηριοποίηση στον πειραματισμό, ακολουθώντας 
εκπαιδευτικά ορθές διαδικασίες.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σκοπό του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Φυσικής του 

Γυμνασίου αποτελεί η μεταφορά και ο μετασχηματισμός 
των επιστημονικών θεωριών, των διαδικασιών και των 
εφαρμογών της Φυσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
μέσω των αντίστοιχων μαθημάτων Φυσικής στις τρεις 
τάξεις του Γυμνασίου.

Η μεταφορά αυτή και ο μετασχηματισμός του περι-
εχομένου της επιστήμης σε εύληπτες και κατανοητές 
γνώσεις λαμβάνουν υπόψη το αναπτυξιακό - ηλικιακό 
επίπεδο των μαθητών/-τριών και τις δυνατότητές τους 
να κατανοήσουν τις έννοιες και να εξοικειωθούν με τις 
επιστημονικές διαδικασίες. Οι μαθητές/-τριες από την Α΄ 
Γυμνασίου συναντούν θεματικές που έχουν ήδη διδαχθεί 
στο Δημοτικό, οι οποίες εμπλουτίζονται σε περιεχόμε-
νο και μελετώνται σε μεγαλύτερο βάθος στο Γυμνάσιο. 
Μεταβαίνοντας συνεπώς από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

διαφοροποιείται η προσέγγιση των φαινομένων από μια 
ποιοτική βιωματική μελέτη τους στο Δημοτικό σε μια 
λεπτομερέστερη και με ποσοτικές μετρήσεις διερεύνησή 
τους στο Γυμνάσιο.

Καθώς οι μαθητές/-τριες βρίσκονται πλέον σε θέση 
να κατανοήσουν πιο σύνθετες και αφηρημένες έννοιες 
και να εκφράζουν τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των 
φυσικών μεγεθών, η διερεύνηση των φαινομένων γίνεται 
με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, με εμβάθυνση στη θεωρία, 
με εμπλοκή σε δραστηριότητες πειραματισμού, και γνω-
ριμία με τη διαδικασία της επιστημονικής μεθόδου. Το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι μαθητές/-τριες να 
αποκτήσουν τα γνωστικά εφόδια για την ομαλή ένταξή 
τους στην κοινωνία και την προετοιμασία τους για τον 
εργασιακό και επαγγελματικό τους χώρο και γενικότερα 
για τον κοινωνικό στίβο. Παράλληλα, στόχος είναι οι μα-
θητές/-τριες που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης να αποκτήσουν 
τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή εξέλιξη της 
ακαδημαϊκής τους πορείας.

Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπου-
δών έχει σχεδιαστεί η ισόρροπη μεταφορά των θεωριών, 
των διαδικασιών και των εφαρμογών της Φυσικής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία των τριών τάξεων του Γυμνα-
σίου. Συνεπώς προτείνεται η διδασκαλία της Φυσικής 
του Γυμνασίου να συνδυάζει αρμονικά τη θεωρία, τον 
πειραματισμό και τις εφαρμογές, με στόχο την ουσια-
στική κατανόηση των εννοιών και την εμπέδωσή τους.

Στη λεπτή και σύνθετη αυτή διαδικασία, ο πειραμα-
τισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης στη 
Φυσική και όχι μια διαδικασία που ακολουθεί τη θεωρία. 
Επιπροσθέτως, οι εφαρμογές και η επίλυση των ασκή-
σεων από τους/τις μαθητές/-τριες πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται με στόχο την εμπέδωση των γνωσιακών 
αντικειμένων και όχι απλώς την εύρεση συγκεκριμένων 
μοτίβων για την επίλυσή τους. Με τον τρόπο αυτό, μα-
θαίνουν να ερευνούν, να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για 
να παράγουν νέα γνώση και να λαμβάνουν αποφάσεις 
που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Στους στόχους του ΠΣ Φυσικής του Γυμνασίου πε-
ριλαμβάνονται η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων με τρόπο ώστε οι μαθητές/-τριες να κατα-
νοήσουν ότι η επιστήμη της Φυσικής δεν αποτελεί ένα 
μακρινό και θεωρητικό αντικείμενο, αλλά ένα μέσο που 
τους/τις βοηθά να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν 
τον κόσμο γύρω τους.

Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να μπορούν βήμα βήμα 
να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις ζωής που είναι 
απαραίτητες όχι μόνο στο σχολικό πλαίσιο αλλά και 
σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης και κυρίως να τις 
εφαρμόζουν στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής ως 
ενεργά μέλη της κοινωνίας και ορθολογικά σκεπτόμενοι 
πολίτες.

Βασικό στόχο του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί 
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/- τριών 
με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τη 
λογική της Φυσικής σε προβλήματα που συναντούν, 
σε αντικείμενα που χρησιμοποιούν και σε δράσεις που 
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υλοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Συνεπώς, οι μα-
θητές/-τριες μαθαίνουν με ποιον τρόπο να μαθαίνουν, 
καθώς και πώς να ερευνούν, καλλιεργώντας ικανότητες 
όπως:

- να αξιολογούν τις πληροφορίες,
- να θέτουν ακριβή και λογικά ερωτήματα σχετικά με 

μια παρατήρηση ή μια εμπειρία,
- να διατυπώνουν υποθέσεις που μπορούν να διερευ-

νηθούν από τις Φυσικές Επιστήμες,
- να διεξάγουν έρευνα σχεδιασμένη από τους/τις 

ίδιους/-ες ή ακολουθώντας οδηγίες,
- να συνάγουν συμπεράσματα,
- να εξετάζουν τη συμβατότητα των συμπερασμάτων 

τους με τα στοιχεία και τα δεδομένα από τα οποία συ-
νάγονται,

- να κάνουν ανασκόπηση της εργασίας τους.
Οι στόχοι του ΠΣ της Φυσικής Γυμνασίου εναρμονίζο-

νται με στόχους της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
όπως:

- καλή υγεία και ευημερία,
- ποιοτική εκπαίδευση,
- ισότητα των φύλων,
- καθαρό νερό και αποχέτευση,
- φτηνή και καθαρή ενέργεια,
- ανάπτυξη, καινοτομία και υποδομές,
- λιγότερες ανισότητες,
- βιώσιμες πόλεις και κοινότητες,
- υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή,
- δράση για το κλίμα,
- ζωή στο νερό - ζωή στη στεριά,
- ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί,
- συνεργασία για τους στόχους.
Επιπροσθέτως, ενισχύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

του 21ου αιώνα όπως:
- η κριτική σκέψη,
- η δημιουργικότητα,
- η συνεργασία,
- η επικοινωνία,
- ο ψηφιακός γραμματισμός,
- ο γραμματισμός των μέσων επικοινωνίας,
- ο τεχνολογικός γραμματισμός,
- η ευελιξία,
- η ηγεσία,
- η πρωτοβουλία,
- η παραγωγικότητα
- οι κοινωνικές δεξιότητες,
καθώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη δη-

μοκρατική συνύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ένας πολύ σημαντικός στόχος του Προγράμματος 

Σπουδών είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 
αποτελεσματικότητας των μαθητών/-τριών ώστε να είναι 
σε θέση να αξιοποιούν τη σχολική γνώση στην καθη-
μερινή τους ζωή. Έτσι, θα μπορούν να αξιοποιούν τις 
γνώσεις τους για, να παράγουν νέα γνώση, την οποία 
θα εφαρμόζουν σε άλλα πλαίσια.

Παράλληλα επιδιώκεται τα παιδιά να συνδέουν σταδι-
ακά τα φαινόμενα και τις ερμηνείες τους με μαθηματικό 
φορμαλισμό κατανοώντας ότι οι μαθηματικές σχέσεις 

αποτελούν εργαλείο για τη διερεύνηση των εννοιών και 
των φαινομένων.

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας της Φυσικής στο Γυ-
μνάσιο επικεντρώνεται στον/στη μαθητή/-τρια και στη 
διαδικασία μάθησής τους. Οι εκπαιδευτικές προσεγγί-
σεις και μέθοδοι επιλέγονται με κριτήριο την ενεργη-
τική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία Η 
παρουσίαση θεμάτων που προκαλούν το ενδιαφέρον 
τους οδηγεί σε ελκυστικότερη διδασκαλία και η εμπλοκή 
τους σε δραστηριότητες καθιστούν τη μάθηση αποτε-
λεσματικότερη. Επιπλέον, στόχος είναι και η ισόρροπη 
ανάπτυξη των μαθητών/-τριών ώστε αφενός εργαζόμε-
νοι/-ες αυτόνομα να αναπτύξουν ικανότητες αυτορρύθ-
μισης της μάθησής τους και αφετέρου εργαζόμενοι/-ες 
σε ομάδες να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και 
αλληλοσεβασμού.

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι οι μαθητές/-τρι-
ες σταδιακά να αναπτύξουν θετικές στάσεις προς την 
επιστήμη της Φυσικής και τη μέθοδο της διερεύνησης, 
ώστε:

- Οι ενέργειες και αποφάσεις τους να στηρίζονται σε 
ορθολογικά και επιστημονικά κριτήρια και να είναι επι-
φυλακτικοί/-ές σε εντυπωσιακές ή φοβικές ανακοινώ-
σεις.

- Να αντιμετωπίζουν χωρίς φοβίες τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις με κριτική στάση στα αποτε-
λέσματα που επιφέρουν.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τα γνωσιακά αντικείμενα της Φυσικής πρέπει να δι-

δάσκονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να περιλαμβάνουν τις 
επιστημονικές θεωρίες στην εκπαιδευτική εκδοχή που 
συνάδει με τα ηλικιακά, γνωσιακά και γνωστικά χαρα-
κτηριστικά των μαθητών/-τριών που παρακολουθούν 
το μάθημα αλλά και με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Η διάρθρωσή τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα 
αντικείμενα που διδάσκονται να επαναλαμβάνονται 
εμβαθύνοντας σε κάθε βαθμίδα με μεγαλύτερη έκτα-
ση και επιπλέον θεματικές στο μέτρο που μπορούν να 
γίνουν κατανοητές και να αφομοιωθούν από τους/τις 
μαθητές/-τριες. Επομένως, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες βασικές Θεματικές Ενότητες, οι οποίες θα 
διατρέχουν κάθετα και με ενιαίο τρόπο όλες τις τάξεις, 
ξεκινώντας από το Δημοτικό, συνεχίζοντας στο Γυμνά-
σιο και φτάνοντας μέχρι το Λύκειο, εμπλουτιζόμενες 
σε κάθε επόμενη βαθμίδα και με άλλες θεματικές. Ο 
εμπλουτισμός αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και 
την κατανόηση της μαθηματικής σκέψης αλλά και την 
όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του πειραματι-
σμού και των ψηφιακών εφαρμογών. Θα πρέπει δηλαδή 
να ακολουθείται μια δομή ανάλογη του προτύπου της 
«ανάστροφης κλιμακωτής πυραμίδας».

Στη συγκεκριμένη δομή της «ανάστροφης κλιμακωτής 
πυραμίδας» στόχος είναι να υπάρχει και οριζόντια αντι-
στοίχιση των διδασκόμενων γνωσιακών αντικειμένων 
ανά βαθμίδα και ανά τάξη. Με τον τρόπο αυτό προσ-
δοκάται να είναι περισσότερο εφικτή η διασύνδεση και 
η αλληλοσυμπλήρωσή τους ώστε οι μαθητές/-τριες να 
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κατανοούν τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις εφαρμογές 
της επιστήμης της Φυσικής.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι Θεματικές Ενό-
τητες ενταγμένες σε θεματικά - γνωσιακά πεδία, θα πρέ-
πει να διδάσκονται με σειρά τέτοια ώστε να μπορούν να 
γίνουν κατανοητές από τους/τις μαθητές/- τριες, αλλά και 
με δομή η οποία να επιτρέπει να εξετάζονται με διαρκώς 
μεγαλύτερη πληρότητα, εύρος και σε βάθος, όσο οι μα-
θητές/-τριες πηγαίνουν προς τις υψηλότερες βαθμίδες 
και τάξεις.

Με βάση τα παραπάνω, παρατίθενται στη συνέχεια τα 
προτεινόμενα περιεχόμενα του μαθήματος της Φυσικής 
για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ενταγμένα κατάλληλα 
στα αντίστοιχα συναφή Θεματικά Πεδία (όπως παρου-
σιάζεται αναλυτικά στο Β΄ Μέρος):

Θεματικά Πεδία:
- Επιστήμη και Εκπαίδευση - Μεθοδολογία
- Ενέργεια και Ύλη
- Θερμότητα - Θερμοκρασία - Θερμοδυναμική
- Δυνάμεις - Κινήσεις
- Πεδία και Κύματα - Ήχος Και Φως
- Ηλεκτρομαγνητισμός
- Σύγχρονη Φυσική - Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου
- Η Φυσική και η επιστημονική μεθοδολογία (οι φυ-

σικές επιστήμες, η Φυσική και η μεθοδολογία τους, η 
μελέτη ενός φυσικού φαινομένου στο εργαστήριο και 
η ερμηνεία του με το πρότυπο του μικρόκοσμου).

- Μετρώντας και υπολογίζοντας τα φυσικά μεγέθη (τα 
φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους, μέτρηση μήκους και 
όγκου, μάζα, μέτρηση και υπολογισμός της πυκνότητας 
και μέτρηση του χρόνου).

- Ενέργεια και ύλη: Μορφές, μεταμορφώσεις και κατα-
στάσεις (μορφές της ενέργειας και διεργασίες στη φύση, 
μέτρηση της θερμοκρασίας, μεταφορά θερμότητας και 
θερμική ισορροπία, μεταβολές της κατάστασης της ύλης, 
διαστολή και συστολή των σωμάτων - η ιδιαιτερότητα 
του νερού, από τη θερμότητα στη μηχανική ενέργεια - 
θερμικές μηχανές).

Β΄ Γυμνασίου
- Βασικές έννοιες κινηματικής - δυναμικής (η κίνηση 

των σωμάτων, η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της, κάθε 
δράση έχει αντίδραση, οι θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις).

- Η Ισορροπία δυνάμεων - ομαλή κίνηση (δράση πε-
ρισσότερων της μίας δύναμης σε ένα σώμα, ισορροπία 
σώματος, ομαλή κίνηση).

- Δυνάμεις στην καθημερινή ζωή: βάρος, κάθετη αντί-
δραση, τριβή, άνωση (βαρυτική δύναμη, δυνάμεις επα-
φής μεταξύ στερεών σωμάτων, δυνάμεις αλληλεπίδρα-
σης σωμάτων σε επαφή. Η κάθετη δράση- αντίδραση, 
τριβή, δυνάμεις επαφής σώματος με ρευστά, άνωση, 
πίεση, υδροστατική πίεση, αρχή του Pascal, σχέση πίε-
σης άνωσης, αρχή του Αρχιμήδη, πλεύση, ατμοσφαιρική 
πίεση, αιώρηση αερόστατων).

- Η δύναμη μπορεί να αλλάξει την κίνηση (η δύναμη 
επηρεάζει την κίνηση των σωμάτων, επιτάχυνση, 2ος 
νόμος Νewton, ελεύθερη πτώση, ομαλή κυκλική κίνηση).

- Ενέργεια και διατήρηση ενέργειας (κινητική και δυ-
ναμική ενέργεια, διατήρηση ενέργειας σε μηχανικό σύ-
στημα).

- Διάδοση της ενέργειας με κύματα - Η περίπτωση 
του ήχου (από την ταλάντωση στο κύμα, ήχος: ηχητικά 
κύματα και χαρακτηριστικά τους, ταχύτητα του ήχου, 
φαινόμενα που αφορούν τον ήχο, ανάκλαση, απορρό-
φηση, διάθλαση).

Γ΄ Γυμνασίου
- Ηλεκτρισμός (ηλεκτρικό φορτίο - ηλεκτρικές αλλη-

λεπιδράσεις, συσσώρευση - μεταφορά ηλεκτρικού φορ-
τίου, ηλεκτρικό πεδίο - διαφορά δυναμικού, ηλεκτρικό 
ρεύμα, ηλεκτρική αντίσταση - νόμος του Ohm, μελέ-
τη ηλεκτρικών κυκλωμάτων και εφαρμογή των αρχών 
διατήρησης - σύνδεση αντιστάσεων, βραχυκύκλωμα - 
ασφάλειες, ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς).

- Ηλεκτρομαγνητισμός (μαγνήτες - μαγνητικό πεδίο 
της Γης, από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό, από τον 
μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό, νόμος Faraday - ηλεκτρο-
μαγνητική επαγωγή).

- Φως (φύση και διάδοση του φωτός, διάθλαση και 
εφαρμογές, ηλεκτρομαγνητικά κύματα και φως).

- Επιλεγμένα θέματα σύγχρονης Φυσικής (δομή του 
πυρήνα του ατόμου - πυρηνική ενέργεια - σύντηξη - 
σχάση - ραδιενέργεια, στοιχειώδη σωμάτια - ύλη, αντι-
ύλη - το καθιερωμένο πρότυπο, στοιχεία κοσμολογίας 
και σχετικότητα).

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η διδακτική πλαισίωση του ΠΣ για το γνωσιακό αντι-

κείμενο της Φυσικής στηρίχθηκε στην «επιστημονική/
εκπαιδευτική μέθοδο με διερεύνηση», η οποία αποτελεί 
την εκπαιδευτική εκδοχή της επιστημονικής μεθόδου 
της έρευνας των φυσικών επιστημών αποδίδοντας τον 
όρο «έρευνα της επιστήμης» με τον όρο «διερεύνηση 
στην εκπαίδευση». Η διερευνητική μέθοδος στοχεύει 
στην εμβάθυνση των μαθητών/-τριών στα διδασκόμενα 
γνωσιακά αντικείμενα μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση 
του πειραματισμού στο πλαίσιο μιας ενιαίας Φυσικής 
Επιστήμης, με κοινή μεθοδολογία, ορολογία και μαθη-
ματικό φορμαλισμό. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών και στη διαμόρφωση 
στάσεων των μελλοντικών πολιτών της κοινωνίας για τον 
φυσικό κόσμο, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό ποικίλες 
ψηφιακές και τεχνολογικές εφαρμογές.

Ο σχεδιασμός της επιμέρους Θεματικής Ενότητας θα 
πρέπει να βασίζεται στα βήματα της επιστημονικής - 
εκπαιδευτικής μεθόδου με διερεύνηση:

1) Να προκαλεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων 
για την κάθε ενότητα με εναύσματα, όπως θέματα της 
επικαιρότητας, καθημερινά φαινόμενα, επιστημονικές ή 
τεχνολογικές εφαρμογές, διαθεματικές και διεπιστημονι-
κές συνδέσεις, αναφορές στην κοινωνία, την τέχνη, τον 
πολιτισμό, ώστε να καλλιεργείται η παρατηρητικότητα 
και να εγείρεται ο προβληματισμός.

2) Να δημιουργεί ερωτήματα, να οδηγεί σε διατύπω-
ση υποθέσεων, να εμπλέκει τους/τις μαθητές/-τριες σε 
συζητήσεις, αξιοποιώντας προϋπάρχουσες γνώσεις, να 
καθοδηγεί τη διερεύνηση για την εξαγωγή συμπερασμά-
των καλλιεργώντας ικανότητες όπως ομαδικότητα, επι-
κοινωνία, διαίσθηση, αναστοχασμό, αναλυτική σκέψη.

3) Να εμπλέκει τους/τις μαθητές/-τριες (ατομικά ή 
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ομαδικά) σε πειραματισμό (πραγματικό ή εικονικό), 
αξιοποιώντας πραγματικές μετρήσεις που συλλέγονται 
από πραγματικά κατά το δυνατόν ή εικονικά όργανα ή 
ιδιοκατασκευές, εργαζόμενοι/-ες σε ομάδες και ανα-
λαμβάνοντας ρόλους. Ο πειραματισμός οφείλει να εί-
ναι αποδεικτικός (απορριπτικός ή επιβεβαιωτικός). Με 
τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται η συνεργατικότητα, η 
δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, η ανάληψη πρωτο-
βουλιών, η διαχείριση μεταβλητών, η διαχείριση χρόνου, 
η δεξιότητα χρήσης οργάνων μέτρησης κ.ά. Ο πειραμα-
τισμός είναι ευκταίο να διεξάγεται μετωπικά από τους/
τις μαθητές/-τριες και όχι μόνο με πειράματα επίδειξης. 
Ζητούμενο είναι η χρήση απλών υλικών και μέσων που 
επιλέγονται και κατά το δυνατόν συγκεντρώνονται από 
τους/τις μαθητές/-τριες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατό-
τητα στο σπίτι τους να επαναλάβουν τον πειραματισμό. 
Προστιθέμενη αξία αποτελεί και η πρόταση της σύνθε-
σης της πειραματικής διάταξης με αυτοσχεδιασμό και 
ιδιοκατασκευή από τους/τις μαθητές/-τριες.

4) Να προβλέπει την καταγραφή των παρατηρήσεων, 
την επεξεργασία των μετρήσεων, την οργάνωση των 
δεδομένων, τη διατύπωση των αποτελεσμάτων και των 
συμπερασμάτων, που θα οδηγήσουν στο επιστημονικό 
πρότυπο. Να αξιοποιεί την υπολογιστική σκέψη, δηλαδή 
ανάλυση, αναγνώριση προτύπων, αφαίρεση, λογική συλ-
λογιστική και εκτίμηση. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται 
η ικανότητα επίλυσης προβλήματος, λήψης αποφάσεων, 
ορθολογικού τρόπου σκέψης, κριτικής σκέψης, έκφρα-
σης σε γραπτό ή προφορικό λόγο, ανάπτυξης αυτοεκτί-
μησης και αυτοπεποίθησης.

5) Να εφαρμόζεται διεπιστημονικά/διαθεματικά η 
νέα γνώση, να εμπεδώνεται, να γενικεύεται σε ευρύτε-
ρες θεματικές (συστημική συσχέτιση) και να συνδέεται 
με μοντέλα του μικρόκοσμου. Αναπτύσσονται έτσι η 
συνδυαστική σκέψη, η αφαιρετική σκέψη, η ικανότητα 
χρήσης ερμηνευτικών μοντέλων, διευκολύνοντας τους/
τις μαθητές/-τριες να συσχετίσουν, να ενσωματώσουν, 
να αφομοιώσουν και να ταξινομήσουν τη νέα γνώση 
με τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές τους. Δίνονται 
στους/στις μαθητές/- τριες τα απαραίτητα εργαλεία 
προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε 
καθημερινά προβλήματα που θα προκύπτουν στη μετέ-
πειτα ζωή τους. Αυτές οι αναπτυσσόμενες μεταγνωστι-
κές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη χρήση μοντέλων για 
την ερμηνεία φαινομένων και την ικανότητα ανάλυσης, 
αξιολόγησης και ελέγχου των διαδικασιών σκέψης από 
τους/τις μαθητές/-τριες.

Μέσα από τη διερευνητική μέθοδο αναδεικνύονται 
η συμβολή και η προτεραιότητα στην υιοθέτηση του 
αποδεικτικού πειραματισμού.

Είναι επιθυμητό να αξιοποιούνται επιπλέον δραστη-
ριότητες, οι οποίες θα βελτιώνουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως:

- Αισθητήρες και απτήρες - ψηφιακές τεχνολογίες: Στο 
πλαίσιο των ιδιοκατασκευών προτείνεται η χρήση και η 
σύνθεση -με απλά μέσα- αισθητήρων και απτήρων, οι 
οποίοι, συνδεόμενοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
παρέχουν κατευθείαν πειραματικά δεδομένα. Επιπλέον, 

αποτελούν άμεση εφαρμογή φυσικών αρχών, γνωστών 
ή προσιτών στους/στις μαθητές/-τριες. Επισημαίνεται ότι 
η πρόταση και η εφαρμογή αυτή ήταν ο προπομπός μιας 
καινοφανούς διεύρυνσης των τεχνολογιών της εκπαιδευ-
τικής ρομποτικής (γνωστής ως STE(Α)M) για τις ανάγκες 
και άλλων -εκτός της Φυσικής- γνωσιακών αντικειμένων.

- Αναπαραστάσεις/Προσομοιώσεις: Εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα και παραγωγική για την εκπαίδευση στις φυ-
σικές επιστήμες είναι η αναπαράσταση/προσομοίωση 
μοντέλων του μικρόκοσμου. Οι προσομοιώσεις αυτές 
ερμηνεύουν φαινόμενα του μακρόκοσμου αποδεικνύο-
ντας τον συνεκτικό τρόπο στη συγκρότηση του κόσμου, 
θεωρώντας ότι αποτελείται από λίγες και απλές δομές. 
Συμπληρωματικά, ενδιαφέρουσα είναι και η σύγχρονη 
παρουσίαση πραγματικού πειράματος με την επίδειξη 
προσομοίωσης του μικρόκοσμου. Επίσης χρήσιμο είναι 
να αξιοποιούνται, εναλλακτικά προς τις εργαστηριακές 
ασκήσεις, κατάλληλες προσομοιώσεις που επιτρέπουν 
τη διερεύνηση μεγεθών και των σχέσεών τους.

- Ιστορικοί πειραματισμοί - ερμηνείες παιχνιδιών-αγω-
νισμάτων: Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στην 
αναπαράσταση και στην ερμηνεία παιχνιδιών και αθλη-
τικών αγωνισμάτων που στηρίζονται σε βασικές αρχές 
και νόμους της Φυσικής.

- Επεξεργασία πραγματικών τιμών μέτρησης: Όπου 
δεν είναι δυνατή η εκτέλεση πειραμάτων προτείνεται η 
χρήση και επεξεργασία δεδομένων και μετρήσεων από 
πραγματικά πειράματα.

- Ζητήματα σύγχρονης (μετακλασικής) επιστήμης: Η 
παραπομπή και η απλή αναφορά ή αξιοποίηση φαινο-
μένων και αρχών της σύγχρονης επιστήμης βοηθά στη 
διαμόρφωση αντίληψης των εκπαιδευόμενων για την 
εξελικτική πορεία της επιστημονικής γνώσης.

- Αντιπαράθεση με την ψευδοεπιστήμη - ανάδειξη του 
ορθολογισμού: Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των 
προκαταλήψεων και των ψευδοεπιστημονικών αποπρο-
σανατολισμών μέσω του ορθολογισμού της επιστημο-
νικής έρευνας και της εφαρμογής της στην καθημερινή 
ζωή.

- Τράπεζες θεμάτων: Οι βάσεις και οι τράπεζες θεμά-
των συνιστούν μια χρήσιμη πηγή εκπαιδευτικού υλικού 
ενισχύοντας την προσπάθεια για την άρτια εφαρμογή 
των Προγραμμάτων Σπουδών σε όλα τα σχολεία της 
χώρας.

- Σενάρια ψηφιακής εκπαίδευσης: Δεδομένης της ανα-
γκαιότητας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και των 
εφαρμογών τους για διαφορετικές και συχνά απρόβλε-
πτες ανάγκες της εκπαίδευσης, προτείνονται οι μέθοδοι, 
οι τεχνικές και οι πρακτικές της ψηφιακής τηλεκπαίδευ-
σης. Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να είναι είτε σύγχρονης είτε 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποτελούν 
πλέον αναπόσπαστο και συχνά αναντικατάστατο μέρος 
της γενικότερης τυπικής εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων, όταν βασίζεται στα 
βήματα της επιστημονικής/ εκπαιδευτικής μεθόδου με 
διερεύνηση, όταν ουσιαστικά στηρίζεται στη βάση των 
Φυσικών Επιστημών, δηλαδή στην έρευνα, έχει τα ακό-
λουθα αποτελέσματα:
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- Εναύσματα Ενδιαφέροντος: Να προκαλεί το ενδια-
φέρον των μαθητών και των μαθητριών για την κάθε 
θεματική της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εναύσματα 
όπως θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινής 
τους ζωής, σχετικά φυσικά ή και ανθρωπογενή φαινό-
μενα, επιστημονικές ή τεχνολογικές ανακοινώσεις κ.λπ. 
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πρόκληση του εν-
διαφέροντος των μαθητών/- τριών για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο και τους/τις ωθεί να το μελετήσουν περισ-
σότερο και να το κατανοήσουν βαθύτερα.

- Προβληματισμός, Συζήτηση, Υποθέσεις: Να προβλη-
ματίζει και να ζητά υποθέσεις ή προτάσεις από τους/τις 
μαθητές/-τριες για τον τρόπο μελέτης της θεματικής, ορ-
γανώνοντας συζητήσεις μεταξύ τους και θέτοντας ερω-
τήματα, ώστε να συνδέσουν τη συγκεκριμένη θεματική 
με προϋπάρχουσες γνώσεις και να μην αντιλαμβάνονται 
την κάθε ενότητα διαφορετική και αποκομμένη από τις 
προηγούμενες. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες οδηγούνται στο να προβληματιστούν σχετικά 
με το περιεχόμενο της έννοιας των φυσικών επιστημών 
που θα έχουν διδαχθεί αλλά και να προχωρήσουν στη 
διατύπωση σχετικών υποθέσεων με στόχο τη διερεύ-
νηση του αντικειμένου και τελικά την καλύτερη και πιο 
ολοκληρωμένη κατανόησή του.

- Πειράματα με Μετρήσεις, Δραστηριότητες και Ιδιο-
κατασκευές: Να εμπλέκει τους μαθητές και τις μαθήτριες 
στη διαδικασία του πειραματισμού, κατατάσσοντάς τους 
σε ομάδες και διακρίνοντας ρόλους. Η διαδικασία του 
πειραματισμού μπορεί να αφορά είτε πραγματικά πει-
ράματα που τα εκτελούν διά ζώσης είτε εικονικά, ενώ θα 
πρέπει να υποστηριχθεί και η δυνατότητα πειραμάτων με 
ιδιοκατασκευές. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές/-τριες θα 
πρέπει να εισέλθουν στη διαδικασία λήψης πραγματικών 
μετρήσεων, καθώς και στην κατανόηση των σφαλμά-
των μέτρησης που προκύπτουν. Ο πειραματισμός πρέπει 
απαραίτητα να είναι αποδεικτικός, δηλαδή είτε απορρι-
πτικός είτε επιβεβαιωτικός, μιας υπόθεσης και ανακαλυ-
πτικός της «θεωρίας» των εκπαιδευόμενων και όχι απλώς 
επιδεικτικός μετά τη διατύπωση της γνωστής θεωρίας. 
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/-τριες κατακτούν σταδια-
κά την επιστημονική γνώση και το γνωσιακό αντικείμενο 
που έχουν διδαχθεί, ενώ ο αποδεικτικός και ανακαλυπτι-
κός πειραματισμός οδηγεί στην πραγματική κατανόηση 
και εμπέδωσή του. Στο στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνο-
νται και δραστηριότητες βιβλιογραφικής-διαδικτυακής 
αναζήτησης, καταγραφής, διαχείρισης, επεξεργασίας και 
παρουσίασης της πληροφορίας.

- Συμπεράσματα - Θεωρία: Να ζητά τη διατύπωση των 
παρατηρήσεων, των αποτελεσμάτων και των συμπερα-
σμάτων των μαθητών/-τριών. Το σύνολο αυτών των πα-
ρατηρήσεων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων θα 
αποτελέσουν την εξαχθείσα γνώση, δηλαδή ουσιαστικά 
τη «θεωρία» στην οποία θα έχουν καταλήξει και κατανο-
ήσει με τη βήμα βήμα διερεύνησή τους. Με τον τρόπο 
αυτό, οι μαθητές/- τριες ενθαρρύνονται να διατυπώνουν 
παρατηρήσεις και συμπεράσματα βασιζόμενοι/-ες στη 
θεωρία που διδάσκονται και γνωρίζουν καθώς και στον 
αποδεικτικό/ανακαλυπτικό πειραματισμό στον οποίο 

έχουν ασκηθεί. Έτσι, συνηθίζουν να διατυπώνουν πα-
ρατηρήσεις και συμπεράσματα με βάση δεδομένα και 
πραγματικά αποτελέσματα και επομένως να ακολου-
θούν τον ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο 
τρόπο σκέψης και ως μαθητές/-τριες αλλά και ως ενεργοί 
πολίτες αργότερα.

- Διεπιστημονικές - Διαθεματικές Εφαρμογές της Θε-
ωρίας, Γενίκευση, Εμπέδωση, Ερμηνείες με τον μικρό-
κοσμο: Να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν διεπι-
στημονικά/διαθεματικά τη θεωρία, να την εμπεδώνουν, 
να τη γενικεύουν σε ευρύτερες θεματικές στις Φυσικές 
Επιστήμες και να την ερμηνεύουν με τον μικρόκοσμο. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατανόηση των εφαρμο-
γών και η γενίκευση των συμπερασμάτων από τους/τις 
μαθητές/-τριες, ενώ ωθούνται στο να μπορούν ή έστω 
να προσπαθούν να ερμηνεύουν τον μικρόκοσμο.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση αποτελεί μια πράξη σύμφυτη με την 

επιστημονική μεθοδολογία, μια αναγκαία προϋπόθε-
ση, προκειμένου να ανατροφοδοτηθεί ή να βελτιωθεί η 
διαδικασία επίτευξης του σκοπού και των βασικών στό-
χων του Προγράμματος Σπουδών. Η αξιολόγηση, για να 
συμβάλει σταθερά στη βελτίωση της διδασκαλίας και 
της μάθησης, είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από 
συνέχεια, συνοχή, εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενι-
κότητα, διακριτική ικανότητα και πρακτικότητα.

Στο ΠΣ δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της διαμορ-
φωτικής αξιολόγησης ως μιας παιδαγωγικής λειτουργίας 
ενσωματωμένης δυναμικά στη διδακτική πράξη, η οποία 
αποβλέπει στον συνεχή έλεγχο της επίτευξης των προσ-
δοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επομένως, 
δεν αρκεί να συνιστά μια ξεχωριστή δραστηριότητα, 
που γίνεται αποσπασματικά ή εφάπαξ και αποκλειστικά 
στο τελικό αποτέλεσμα της μάθησης. Είναι απαραίτητο 
να συντελείται σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας και 
της μάθησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και 
να συμπεριλαμβάνει την αποτίμηση για όλα τα επίπεδα 
μάθησης (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση-σύν-
θεση, αυτοαξιολόγηση-μεταγνώση). Ο έλεγχος αυτός 
αποτελεί μια διαδικασία «ανάδρασης», μέσω της οποίας 
ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να διακρίνει τον τρόπο με τον 
οποίο κάθε μαθητής/-τρια έχει κατανοήσει το γνωσιακό 
αντικείμενο που έχει διδαχθεί αλλά και το βάθος στο 
οποίο έχει προχωρήσει η εμπέδωσή του. Έτσι, ανάλογα 
με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο/η εκπαιδευτι-
κός μπορεί να διαμορφώνει με κατάλληλο τρόπο την 
εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την όσο το δυνατόν 
καλύτερη αφομοίωση της παρεχόμενης γνώσης. Η διαδι-
κασία λοιπόν της διαμορφωτικής αξιολόγησης, εκτός του 
ότι οδηγεί στην αντικειμενική αξιολόγηση κάθε μαθη-
τή/-τριας, υπηρετεί και την ανάγκη της πληροφόρησης 
του/της εκπαιδευτικού για την αποτελεσματικότητα των 
επιλεγόμενων από αυτόν/-ήν παρεμβάσεων, επινοήσεων 
και ενεργειών κατά την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας και του όλου εκπαιδευτικού έργου.

Η διαγνωστική-προγνωστική αξιολόγηση, στην αρχή 
της σχολικής χρονιάς ή και ενδιάμεσα σε μεγάλες Θεματι-
κές Ενότητες, μπορεί να αποβεί ένα σημαντικό εργαλείο 
προετοιμασίας της διδακτικής πράξης, καθώς με αυτή 
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ο/η εκπαιδευτικός πληροφορείται για προϋπάρχουσες 
γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις, επιδόσεις και δυνατότη-
τες των μαθητών/-τριών του, ώστε έγκαιρα να εφαρμό-
σει πιο στοχευμένα και ενδεχομένως διαφοροποιημένα 
διδακτικά εργαλεία και τεχνικές.

Στο μάθημα της Φυσικής κατεξοχήν ενεργοποιούνται 
και αναπτύσσονται δεξιότητες πειραματισμού, ιδιοκατα-
σκευών, επίλυσης προβλήματος, ψηφιακών δεξιοτήτων, 
αλλά και κοινωνικές, ψυχοσυναισθηματικές, μεταγνώ-
σης κ.λπ. Επομένως αξιολογικά κριτήρια αποτίμησης της 
ανταπόκρισης των μαθητών/-τριών για το μάθημα της 
Φυσικής στο Γυμνάσιο μπορεί να είναι επιπλέον του βαθ-
μού οικοδόμησης θεμελιωδών γνώσεων και επιπλέον 
της διαμόρφωσης θετικών στάσεων και συμπεριφορών 
για το μάθημα της Φυσικής και ο βαθμός ανάπτυξης δε-
ξιοτήτων, όπως:

- η ικανότητα έκφρασης-διατύπωσης των ερευνητικών 
ερωτημάτων,

- η ικανότητα πρόβλεψης,
- η επιλογή και περιγραφή της μεθοδολογίας πειρα-

ματισμού,
- η επιδεξιότητα στην εφαρμογή της κατά την υλοποί-

ηση ενός πειράματος,
- η πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος ή 

προβλήματος,
- η ικανότητα διερεύνησης και ελαχιστοποίησης των 

παραγόντων που οδηγούν σε πειραματικά σφάλματα,
- η ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των δε-

δομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που συ-
γκεντρώθηκαν,

- η εξαγωγή και τεκμηρίωση των συμπερασμάτων 
που προέκυψαν από τα στοιχεία, τις μετρήσεις και τα 
διαγράμματα,

- η ικανότητα εξήγησης ενός φαινομένου με βάση επι-
στημονικές έννοιες,

- η διαθεματική σύνδεση-προσέγγιση στην ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων,

- η ετερογένεια και η ποιότητα των πηγών που επιλέ-
χτηκαν,

- η ικανότητα παρουσίασης-ανακοίνωσης των συμπε-
ρασμάτων σε ακροατήρια,

- η αξιοποίηση και χρήση τεχνολογιών,
- η συνεργασία, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης, ο 

συντονισμός κατά την ομαδική εργασία.
Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία αξιολόγησης, προτείνονται 

τα ευρέως χρησιμοποιούμενα στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, όπως ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, 
ασκήσεις και προβλήματα, τεστ επίδοσης, εκτέλεση μιας 

εργασίας, εργαστηριακές αναφορές. Έμφαση δίνεται και 
σε εργαλεία αξιολόγησης, όπως η παρατήρηση και η 
καταγραφή της ανταπόκρισης του/της μαθητή/-τριας, 
κατά την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και 
ιδιοκατασκευών. Η καταγραφή παρατηρήσεων, σχολίων, 
κρίσεων, μετρήσεων, αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων 
στα φύλλα εργασίας από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις 
μαθητές/-τριες παρέχει τη δυνατότητα στον/στην εκ-
παιδευτικό για την αναλυτική (σε κάθε βήμα και ενέρ-
γεια) αξιολόγηση των μαθητών/-τριών, καθενός/-μίας 
ξεχωριστά, τόσο όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάκτηση 
της γνώσης όσο και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν στην 
τάξη ή το εργαστήριο. Η αναλυτική καταγραφή αυτή σε 
έντυπα είτε σε ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας συμβάλλει 
στην αντικειμενικότερη αξιολόγηση των μαθητών/-τρι-
ών. Επειδή οι παιδαγωγικοί σκοποί περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη και άλλων, επιπλέον των γνωστικών δεξιοτή-
των και στάσεων, όπως τις ψυχοσυναισθηματικές και 
κοινωνικές, μεταγνωστικές, ενδείκνυται η αξιολόγηση να 
περιλαμβάνει εργαλεία αποτίμησης και αυτών, ως μέσο 
καλλιέργειας αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης (π.χ. ερω-
τηματολόγια αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης 
της συνέπειας, του ενδιαφέροντος, της ικανοποίησης ή 
των δυσκολιών από το μάθημα, της αποτίμησης συνερ-
γασίας ομάδας κ.λπ.). Η χρήση και η αξιοποίηση του ατο-
μικού φακέλου μαθητή, του φακέλου δραστηριοτήτων, 
κλείδων παρατήρησης και ρουμπρικών αξιολόγησης, 
όπως και η χρήση συγκεκριμένων δεικτών περιγραφικής 
αξιολόγησης συμβάλλουν θετικά στη συνολική αποτί-
μηση αλλά και στην οικοδόμηση της αυτοεικόνας του/
της μαθητή/- τριας.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη συμβο-
λή της αξιολόγησης των μαθητών/-τριών στην επίτευξη 
των στόχων του Προγράμματος Σπουδών είναι το περιε-
χόμενο και το είδος των θεμάτων στα οποία αξιολογού-
νται, αφού συνήθως μακροπρόθεσμα και αναδραστικά 
ό,τι αξιολογείται αποτελεί έναν μηχανισμό εστίασης της 
προσοχής όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση. 
Επομένως ιδιαίτερη έμφαση στο παρόν ΠΣ δίνεται στα 
θέματα αξιολόγησης ενδιάμεσης και τελικής, που αφο-
ρούν το πειραματικό μέρος, όπως τον σχεδιασμό πειρά-
ματος, την παρατήρηση και περιγραφή της διαδικασίας, 
την επεξεργασία δεδομένων και αποτελεσμάτων, την 
εξαγωγή συμπερασμάτων από πειραματικά αποτελέ-
σματα, τη γενίκευση, την επέκταση, την οριοθέτηση 
της ισχύος και την εφαρμογή των συμπερασμάτων του 
πειραματισμού.
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Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - 
σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοστεί σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2021 

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ  
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*02055182911210024*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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