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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. -/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
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E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βιολέτης Α.
Τηλέφωνο: 210 344 3276
Fax: 210 344 33 90

ΘΕΜΑ:

Πρόγρα

α

Σπουδών

του

αθή ατος

«Φυσική»

της

Β΄

τάξης

Επαγγελ ατικού Λυκείου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ*ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ-Ν, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 4 και 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθ ιας
επαγγελ ατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Την υπ’ αριθ . 37596/Γ2/12-04-2012 Υ.Α.

ε θέ α «Τροποποίηση της υπ’ αριθ .

111276/Γ2/08−10−2007 υπουργικής απόφασης “(ρολόγιο Πρόγρα
Γ΄

Τάξης

Η ερησίων

ΕΠΑ.Λ.

(ΦΕΚ

2057

Β΄)”

και

138011/Γ2/3−12−2007 υπουργικής απόφασης “(ρολόγιο Πρόγρα

α της Α΄, Β΄ και

της

υπ’

αριθ .

α της Α΄, Β΄, Γ΄

και -΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)”» (ΦΕΚ 1131 Β΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νο οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε ε το άρθρο πρώτο του Π.-. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98).
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4. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσ ικό πλαίσιο των Προτύπων
Πειρα ατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «-ιόφαντος» και λοιπές
διατάξεις».
5. Τη

ε αρ. πρωτ. Φ.908/18254/Η/20-02-2012 (ΦΕΚ Β΄ 372) Υ.Α.

«-ιαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται

ε θέ α
ε το ν.

3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)»
6. Τις διατάξεις της ε αρ.πρωτ.76051/04-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ άτων, Πολιτισ ού και Αθλητισ ού «Ανάθεση
αρ οδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ άτων, Πολιτισ ού και
Αθλητισ ού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
7. Τη ε αρ. πρωτ. 448/23-03-2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισ ού.

Αποφασίζου

ε

Άρθρο όνον

Καθορίζου ε το Πρόγρα

α Σπουδών Φυσικής της B΄ τάξης

Επαγγελ ατικού Λυκείου ως εξής:
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ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ
ΣΤΟΧΟΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Αρχή της ανεξαρτησίας των
Ο/Η αθητής/τρια:
κινήσεων
Οριζόντια βολή

Να διατυπώνει και να εφαρμόζει την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων.
Να διακρίνει τις δύο απλές κινήσεις που συνιστούν την οριζόντια βολή και
να χρησιμοποιεί τις εξισώσεις που περιγράφουν μαθηματικά τις δύο αυτές
κινήσεις για να υπολογίζει τα στοιχεία της οριζόντιας βολής.
Να περιγράφει την ομαλή κυκλική κίνηση και να την προσδιορίζει ως
περιοδικό φαινόμενο.
Να προσδιορίζει τα βασικά μεγέθη στην ομαλή κυκλική κίνηση (περίοδος,
συχνότητα, ταχύτητα, γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση) και να βρίσκει τις
μεταξύ τους σχέσεις.
Να σχεδιάζει τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης στην
ομαλή κυκλική κίνηση
Να εφαρμόζει το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής (δεύτερο νόμο του
Νεύτωνα) στην ομαλή κυκλική κίνηση.
Να προσδιορίζει την κατεύθυνση της δύναμης στην ομαλή κυκλική κίνηση
και να την υπολογίζει από τη μάζα του σώματος και τα στοιχεία της
κίνησης.
Να εφαρμόζει την κινηματική και τη δυναμική της ομαλής κυκλικής
κίνησης σε αυθεντικές καταστάσεις από την καθημερινή ζωή.

Ομαλή κυκλική κίνηση
Περιοδικά φαινόμενα
Δυναμική της ομαλής κυκλικής
κίνησης. Κεντρομόλος δύναμη

ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Εσωτερικές και εξωτερικές Ο/Η αθητής/τρια:
Να διακρίνει τις εσωτερικές από τις εξωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα
δυνά εις σε σύστη α σω άτων.
Κρούση.

Ελαστικές

και

η

σωμάτων.
Να ορίζει την ορμή ενός σώματος και να σχετίζει τη μεταβολή της με τη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ραστηριότητες
Ποιοτική ελέτη της
ανεξαρτησίας των
κινήσεων στο εργαστήριο.
Ποιοτική ελέτη της
οριζόντιας βολής στον
Η/Υ.
Ποιοτική ελέτη της
ο αλής κυκλικής κίνησης
στον Η/Υ.

ραστηριότητες
Ποιοτική ελέτη της αρχής
λειτουργίας του πυραύλου
στο εργαστήριο.
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ελαστικές κρούσεις.
Ορ ή.
ύνα η
ορ ής.

και

εταβολή

της

δύναμη που την προκάλεσε.
Ποιοτική και ποσοτική
Να διατυπώνει την αρχή της διατήρησης της ορμής και να την εφαρμόζει
ελέτη της ελαστικής
στην ελαστική και στην πλαστική κρούση.
κρούσης σε ία διάσταση
Να προσδιορίζει τα φυσικά μεγέθη που διατηρούνται και αυτά που δεν
στον Η/Υ.
διατηρούνται σε μια κρούση ανάλογα με το είδος της κρούσης.
Να εφαρμόζει τη διατήρηση της ορμής και σε άλλα φαινόμενα εκτός από Εργαστηριακή άσκηση
την κρούση.
ιατήρηση της ορ ής σε ία

Αρχή διατήρησης της ορ ής.

έκρηξη.
Συνθετική εργασία
Οι αρχές διατήρησης στη
Φυσική.

ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚ2Ν ΦΟΡΤΙ2Ν
Ο/Η αθητής/τρια:
Ση ειακό φορτίο - Νό ος του
Coulomb.
Να διατυπώνει το νό ο του Coulomb και να τον εφαρ όζει για να
υπολογίζει τις αλληλεπιδράσεις εταξύ ση ειακών φορτίων.
Ηλεκτρικό πεδίο – Ένταση
Να ορίζει την ένταση σε ένα ση είο του Η.Π., και να την σχεδιάζει
ηλεκτρικού πεδίου - υνα ικές
όταν γνωρίζει την δύνα η που ασκείται σε δοκι αστικό φορτίο, που
γρα ές ηλεκτρικού πεδίου -Το
βρίσκεται στο ση είο αυτό.
ηλεκτρικό πεδίο ακίνητου
Να υπολογίζει τη δύνα η που ασκείται σε ση ειακό φορτίο, που
ση ειακού φορτίου.
βρίσκεται σε ένα ση είο του πεδίου, όταν γνωρίζει την ένταση του
πεδίου στο ση είο αυτό.
Διαφορά δυναμικού
Να σχεδιάζει τις δυνα ικές γρα ές του ηλεκτρικού πεδίου δύο το
πολύ ση ειακών φορτίων.
Ο ογενές ηλεκτρικό πεδίο
Να σχεδιάζει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου όταν του δίνεται η
(Ο.Η.Π.)- Σχέση έντασης
αναπαράσταση του ε τις δυνα ικές γρα ές.
Ο.Η.Π. και ιαφοράς
Να διατυπώνει τον ορισ ό του Ο.Η.Π.
υνα ικού δύο ση είων του
Να σχεδιάζει τις δυνα ικές γρα ές Ο.Η.Π.
Ο.Η.Π.
Να ορίζει τη διαφορά δυνα ικού ανά εσα σε δύο ση εία Η.Π.
Να υπολογίζει τη διαφορά δυνα ικού εταξύ δύο ση είων Ο.Η.Π

ραστηριότητες
Πειρά ατα επίδειξης
δυνα ικών γρα ών
ηλεκτρικών πεδίων.
Επίδειξη πυκνωτών
διαφόρων τύπων.
Συνθετικές εργασίες
Ο Benjamin Franklin και το
αλεξικέραυνο.
Τα ηλεκτρικά φαινό ενα
και η ερ ηνεία τους στο
έργο του Ρήγα Βελεστινλή
“Φυσικής Απάνθισ α”.
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Πυκνωτές.
Χωρητικότητα πυκνωτή.
Εξάρτηση της χωρητικότητας
επίπεδου πυκνωτή από τα
γεω ετρικά του στοιχεία και το
διηλεκτρικό.
Ενέργεια φορτισ ένου πυκνωτή.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Μαγνητικό πεδίο

όταν γνωρίζει την ένταση του πεδίου.
Να περιγράφει τη δο ή ενός πυκνωτή, να διατυπώνει και να
εφαρ όζει τον ορισ ό της χωρητικότητας.
Να υπολογίζει και να περιγράφει πως εταβάλλεται η χωρητικότητα
επίπεδου πυκνωτή σε συνάρτηση ε τα γεω ετρικά του στοιχεία και
το διηλεκτρικό.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τη σχέση που περιγράφει την
ενέργεια φορτισ ένου πυκνωτή και να ερ ηνεύει την προέλευση της
ενέργειας αυτής.

Ο/Η αθητής/τρια:
Να διατυπώνει τον ορισ ό του αγνητικού πεδίου.
Προέλευση των αγνητικών
Να αναπαριστά το Μ.Π. ε τη βοήθεια δυνα ικών γρα ών.
ιδιοτήτων των σω άτων - Τρόπος
Να περιγράφει και να ερ ηνεύει το πείρα α του Oersted.
αγνήτισης υλικών.
Να περιγράφει τη ορφή του αγνητικού πεδίου ευθύγρα ου
ρευ ατοφόρου αγωγού «άπειρου ήκους» και να εφαρ όζει τη σχέση
Μαγνητικό πεδίο γύρο από
που περιγράφει αθη ατικά την ένταση του πεδίου σε ένα ση είο του.
ρευ ατοφόρο αγωγό - Πείρα α του
Να περιγράφει τη ορφή του αγνητικού πεδίου κυκλικού
Oersted
ρευ ατοφόρου αγωγού και να εφαρ όζει τη σχέση που περιγράφει
αθη ατικά την ένταση του πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού.
Μαγνητικό πεδίο ευθύγρα ου
Να περιγράφει τη ορφή του αγνητικού πεδίου στο εσωτερικό
ρευ ατοφόρου αγωγού «άπειρου
πηνίου «άπειρου ήκους» και να εφαρ όζει τη σχέση που περιγράφει
ήκους».
αθη ατικά την ένταση του πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τη σχέση που περιγράφει τη δύνα η
Μαγνητικό πεδίο κυκλικού
που ασκείται σε ευθύγρα ο ρευ ατοφόρο αγωγό όταν βρίσκεται
ρευ ατοφόρου αγωγού
έσα σε ο ογενές αγνητικό πεδίο (δύνα η Laplace).
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τον ορισ ό της έντασης του
Μαγνητικό πεδίο πηνίου «άπειρου
αγνητικού πεδίου.
ήκους».
Να διατυπώνει τον ορισ ό της αγνητικής διαπερατότητας υλικού.

ραστηριότητες
Αναπαράσταση αγνητικού
πεδίου ε ρινίσ ατα
σιδήρου στο εργαστήριο.
Μαγνήτιση χαλύβδινης
ράβδου ε τη βοήθεια
όνι ου αγνήτη.
Ποιοτική ελέτη του
πειρά ατος του Oersted στο
εργαστήριο.
Επίδειξη φασ άτων
αγνητικού πεδίου (α)
ευθύγρα ου αγωγού, (β)
κυκλικού αγωγού και (γ)
σωληνοειδούς στο
εργαστήριο.
Ποιοτική ελέτη της
δύνα ης Laplace στο
εργαστήριο.
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ύνα η Laplace.
Μαγνητική διαπερατότητα υλικού.
Ηλεκτρικός κινητήρας ο ή και ερ ηνεία λειτουργίας
α περο έτρου και βολτο έτρου.
Μαγνητική Ροή.
Παραγωγή ρεύ ατος από
αγνητικό πεδίο – Νό ος Faraday.
Επαγωγικό ρεύ α – Κανόνας του
Lenz.

Να ερ ηνεύει τη λειτουργία του ηλεκτρικού κινητήρα.
Να ερ ηνεύει τη λειτουργία του α περο έτρου και του βολτο έτρου.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τον ορισ ό της αγνητικής ροής.
Να περιγράφει πειρά ατα παραγωγής επαγωγικού ρεύ ατος.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει το νό ο του Faraday για την
επαγωγή.
Να διατυπώνει τον κανόνα Lenz και να τον εφαρ όζει για να
προσδιορίζει τη φορά του επαγωγικού ρεύ ατος.

Επίδειξη της δο ής και
λειτουργία (α) ηλεκτρικού
κινητήρα, (β) αναλογικού
α περο έτρου και (γ)
αναλογικού βολτο έτρου.
Ποιοτική προσέγγιση του
φαινο ένου της
ηλεκτρο αγνητικής
επαγωγής στο εργαστήριο
και στον Η/Υ.
Λειτουργία του ηλεκτρικού
κινητήρα και της
ηλεκτρογεννήτριας ε
έ φαση στις σχετικές
ενεργειακές ετατροπές.
Ποιοτική ελέτη του
κανόνα του Lenz στο
εργαστήριο.
Συνθετικές εργασίες
Michael Faraday: Η εποχή
του, το έργο του και η
συ βολή του στη Φυσική.
Το δυνα ό ποδηλάτου.
Εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
(υδροηλεκτρικά,
θερ οηλεκτρικά, πυρηνικά,
ανε ογεννήτριες).
Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.
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ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤ2ΣΕΙΣ
Γρα ική αρ ονική ταλάντωση –
περίοδος, συχνότητα
απο άκρυνση.
Εξισώσεις κίνησης γρα ικής
αρ ονικής ταλάντωσης.
Η δύνα η στη γρα
ταλάντωση.

ική αρ ονική

υνα ική ενέργεια γρα ικού
αρ ονικού ταλαντωτή — Κινητική
ενέργεια γρα ικού αρ ονικού
ταλαντωτή.
Ολική ενέργεια γρα ικού
αρ ονικού ταλαντωτή - ιατήρηση
της ολικής ενέργειας στην α είωτη
γρα ική αρ ονική ταλάντωση.
Απλό εκκρε ές.

Ο/Η αθητής/τρια:
Να διατυπώνει τον ορισ ό της γρα ικής αρ ονικής ταλάντωσης.
Να προσδιορίζει την περίοδο, τη συχνότητα και την απο άκρυνση στη
γρα ική αρ ονική ταλάντωση.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τις σχέσεις που περιγράφουν την
απο άκρυνση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση στη γρα ική
αρ ονική ταλάντωση.
Να διατυπώνει τη σχέση δύνα ης και απο άκρυνσης στη γρα ική
αρ ονική ταλάντωση.
Να διατυπώνει τη σχέση που περιγράφει την περίοδο αρ ονικού
ταλαντωτή σε συνάρτηση ε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης
και να την εφαρ όζει (α) σε σύστη α άζας – ελατηρίου και (β) στο
απλό εκκρε ές.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τις σχέσεις που περιγράφουν τη
δυνα ική και την κινητική ενέργεια αρ ονικού ταλαντωτή σε
συνάρτηση ε την απο άκρυνση και σε συνάρτηση ε το χρόνο.
Να διατυπώνει και να εφαρ όζει τη σχέση που περιγράφει την ολική
ενέργεια του αρ ονικού ταλαντωτή.

ραστηριότητες
Ποιοτική ελέτη της
γρα ικής αρ ονικής
ταλάντωσης συστή ατος
άζας - ελατηρίου στο
εργαστήριο και στον Η/Υ.
Εργαστηριακή άσκηση
Προσδιορισ ός της έντασης
της βαρύτητας ε τη βοήθεια
του απλού εκκρε ούς.
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013.
Η απόφαση αυτή να δη οσιευθεί στην Εφη ερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟ*-ΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ*-ΡΟΥ

