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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ
ΣΘ ΦΤΙΚΘ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Φυςικισ του Γυμναςίου αωορά τθν εκπαιδευτικι
διάςταςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ, όπωσ αυτι μεταςχθματίηεται για το θλικιακό επίπεδο
και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν των τριϊν τάξεων του
Γυμναςίου, με ςτόχο τθν κατανόθςθ και εμπζδωςθ των εννοιϊν και των ωαινομζνων.
Οι μεταςχθματιςμοί που γίνονται λαμβάνουν υπόψθ τθ διαωορετικότθτα των
μακθτϊν/-τριϊν, τον διακζςιμο χρόνο διδαςκαλίασ του μακιματοσ και τθν υλικοτεχνικι
υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, ο βαςικόσ ςτόχοσ
είναι θ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ να αποτελεί μορωωτικό αγακό
όλων των μακθτϊν/-τριϊν και μελλοντικϊν ςκεπτόμενων πολιτϊν. Θ Φυςικι, ωσ επιςτιμθ,
κα πρζπει να γίνεται κατανοθτι από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ όλων των τάξεων του
Γυμναςίου ωσ κάτι το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ και του τρόπου που
αντιλαμβάνονται τον κόςμο γφρω τουσ. Ηθτοφμενο είναι να αποκτιςουν κριτικι,
ορκολογικι και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ςκζψθ, όχι μόνο για αυτό κακαυτό το
αντικείμενο τθσ Φυςικισ αλλά και για όλα τα επίπεδα τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ ςιμερα
ωσ μακθτζσ και μακιτριεσ και αφριο ωσ ςκεπτόμενοι, ενεργοί πολίτεσ. Το ΡΣ που
ςυντάχκθκε για τθ Φυςικι του Γυμναςίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διεκνι εμπειρία και
πρακτικι, τα ερευνθτικά δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ βιβλιογραωίασ για τα Ρρογράμματα
Σπουδϊν (ΡΣ) Φυςικισ ςτο Γυμνάςιο, αλλά και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ελλθνικοφ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων (γνϊςεων, δεξιοτιτων
και ςτάςεων), που κα πρζπει να ζχει ο/θ μακθτισ/-τρια ωσ πολίτθσ του 21ου αιϊνα.
Θ υλικοτεχνικι υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αποτελεί μια πολφ
ςθμαντικι παράμετρο που αωορά τθ διαδικαςία του εκπαιδευτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ
επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ ςτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου. Ο μακθτισ/-τρια κα πρζπει να
κατανοεί τισ ζννοιεσ και τισ εωαρμογζσ μζςω πειραμάτων και ςτα βιματα τθσ
επιςτθμονικισ – εκπαιδευτικισ μεκοδολογίασ με διερεφνθςθ, να ελζγχει τα ςυμπεράςματά
του και να κάνει γενικεφςεισ και ςυςχετίςεισ. Οι αςκιςεισ εμπζδωςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ,
κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ εωαρμογισ, ςυςχζτιςθσ και γενίκευςθσ, δομοφνται με τρόπο
που προχποκζτει τθ ςε βάκοσ κατανόθςθ τθσ Φυςικισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν
αποτελοφν «αυτοματοποιθμζνεσ» δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ μακθματικϊν τφπων και
ςχζςεων. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να κατανοοφν μζςα από τθν εκπαιδευτικι και
πειραματικι διερευνθτικι διαδικαςία ότι θ εμπζδωςθ και εωαρμογι όςων ζχουν ιδθ
διδαχκεί απαιτεί ςκζψθ, ακολουκία διαδοχικϊν λογικϊν βθμάτων και όχι επίλυςθ μαηικά
μεγάλου αρικμοφ αςκιςεων. Επίςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να αντιλθωκοφν ότι ο
πειραματιςμόσ αωορά τον ίδιο τον πυρινα τθσ Φυςικισ και όχι κάποιο τμιμα τθσ και
ςυνεπϊσ ότι οι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ δεν μποροφν να εμπεδωκοφν χωρίσ τθν ενεργό τουσ
ςυμμετοχι/δραςτθριοποίθςθ ςτον πειραματιςμό, ακολουκϊντασ εκπαιδευτικά ορκζσ
διαδικαςίεσ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Σκοπό του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (ΡΣ) Φυςικισ του Γυμναςίου αποτελεί θ
μεταωορά και ο μεταςχθματιςμόσ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν, των διαδικαςιϊν και των
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εωαρμογϊν τθσ Φυςικισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςω των αντίςτοιχων μακθμάτων
Φυςικισ ςτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου.
Θ μεταωορά αυτι και ο μεταςχθματιςμόσ του περιεχομζνου τθσ επιςτιμθσ ςε
εφλθπτεσ και κατανοθτζσ γνϊςεισ λαμβάνουν υπόψθ το αναπτυξιακό – θλικιακό επίπεδο
των μακθτϊν/-τριϊν και τισ δυνατότθτζσ τουσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ και να
εξοικειωκοφν με τισ επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ από τθν Αϋ Γυμναςίου
ςυναντοφν κεματικζσ που ζχουν ιδθ διδαχκεί ςτο Δθμοτικό, οι οποίεσ εμπλουτίηονται ςε
περιεχόμενο και μελετϊνται ςε μεγαλφτερο βάκοσ ςτο Γυμνάςιο. Μεταβαίνοντασ ςυνεπϊσ
από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο διαωοροποιείται θ προςζγγιςθ των ωαινομζνων από μια
ποιοτικι βιωματικι μελζτθ τουσ ςτο Δθμοτικό ςε μια λεπτομερζςτερθ και με ποςοτικζσ
μετριςεισ διερεφνθςι τουσ ςτο Γυμνάςιο.
Κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ βρίςκονται πλζον ςε κζςθ να κατανοιςουν πιο ςφνκετεσ και
αωθρθμζνεσ ζννοιεσ και να εκωράηουν τισ μακθματικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ωυςικϊν
μεγεκϊν, θ διερεφνθςθ των ωαινομζνων γίνεται με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια, με
εμβάκυνςθ ςτθ κεωρία, με εμπλοκι ςε δραςτθριότθτεσ πειραματιςμοφ, και γνωριμία με τθ
διαδικαςία τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου. Το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα είναι οι μακθτζσ/τριεσ να αποκτιςουν τα γνωςτικά εωόδια για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία και τθν
προετοιμαςία τουσ για τον εργαςιακό και επαγγελματικό τουσ χϊρο και γενικότερα για τον
κοινωνικό ςτίβο. Ραράλλθλα, ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ που ςκοπεφουν να ςυνεχίςουν
τισ ςπουδζσ τουσ ςε ανϊτερεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ να αποκτιςουν τισ προαπαιτοφμενεσ
γνϊςεισ για τθν επιτυχι εξζλιξθ τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ πορείασ.
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ζχει ςχεδιαςτεί θ ιςόρροπθ
μεταωορά των κεωριϊν, των διαδικαςιϊν και των εωαρμογϊν τθσ Φυςικισ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου. Συνεπϊσ προτείνεται θ
διδαςκαλία τθσ Φυςικισ του Γυμναςίου να ςυνδυάηει αρμονικά τθ κεωρία, τον
πειραματιςμό και τισ εωαρμογζσ, με ςτόχο τθν ουςιαςτικι κατανόθςθ των εννοιϊν και τθν
εμπζδωςι τουσ.
Στθ λεπτι και ςφνκετθ αυτι διαδικαςία, ο πειραματιςμόσ αποτελεί βαςικό πυλϊνα
τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Φυςικι και όχι μια διαδικαςία που ακολουκεί τθ κεωρία.
Επιπροςκζτωσ, οι εωαρμογζσ και θ επίλυςθ των αςκιςεων από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ
πρζπει να πραγματοποιοφνται με ςτόχο τθν εμπζδωςθ των γνωςιακϊν αντικειμζνων και όχι
απλϊσ τθν εφρεςθ ςυγκεκριμζνων μοτίβων για τθν επίλυςι τουσ. Με τον τρόπο αυτό,
μακαίνουν να ερευνοφν, να αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ για να παράγουν νζα γνϊςθ και να
λαμβάνουν αποωάςεισ που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά δεδομζνα.
Στουσ ςτόχουσ του ΡΣ Φυςικισ του Γυμναςίου περιλαμβάνονται θ απόκτθςθ
γνϊςεων και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων με τρόπο ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν ότι
θ επιςτιμθ τθσ Φυςικισ δεν αποτελεί ζνα μακρινό και κεωρθτικό αντικείμενο, αλλά ζνα
μζςο που τουσ/τισ βοθκά να αντιλαμβάνονται και να κατανοοφν τον κόςμο γφρω τουσ.
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να μποροφν βιμα βιμα να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και
ςτάςεισ ηωισ που είναι απαραίτθτεσ όχι μόνο ςτο ςχολικό πλαίςιο αλλά και ςε επόμενεσ
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και κυρίωσ να τισ εωαρμόηουν ςτο πλαίςιο τθσ κακθμερινισ τουσ
ηωισ ωσ ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ και ορκολογικά ςκεπτόμενοι πολίτεσ.
Βαςικό ςτόχο του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν αποτελεί θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ
των μακθτϊν/-τριϊν με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μποροφν να εωαρμόηουν τθ λογικι τθσ
Φυςικισ ςε προβλιματα που ςυναντοφν, ςε αντικείμενα που χρθςιμοποιοφν και ςε δράςεισ
που υλοποιοφν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Συνεπϊσ, οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν με ποιον
τρόπο να μακαίνουν, κακϊσ και πϊσ να ερευνοφν, καλλιεργϊντασ ικανότθτεσ όπωσ:
− να αξιολογοφν τισ πλθροωορίεσ,
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− να κζτουν ακριβι και λογικά ερωτιματα ςχετικά με μια παρατιρθςθ ι μια εμπειρία,
− να διατυπϊνουν υποκζςεισ που μποροφν να διερευνθκοφν από τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ,
− να διεξάγουν ζρευνα ςχεδιαςμζνθ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ ι ακολουκϊντασ οδθγίεσ,
− να ςυνάγουν ςυμπεράςματα,
− να εξετάηουν τθ ςυμβατότθτα των ςυμπεραςμάτων τουσ με τα ςτοιχεία και τα δεδομζνα
από τα οποία ςυνάγονται,
− να κάνουν αναςκόπθςθ τθσ εργαςίασ τουσ.
Οι ςτόχοι του ΡΣ τθσ Φυςικισ Γυμναςίου εναρμονίηονται με ςτόχουσ τθσ UNESCO για τθν
Αειωόρο Ανάπτυξθ όπωσ:
− καλι υγεία και ευθμερία,
− ποιοτικι εκπαίδευςθ,
− ιςότθτα των ωφλων,
− κακαρό νερό και αποχζτευςθ,
− ωτθνι και κακαρι ενζργεια,
− ανάπτυξθ, καινοτομία και υποδομζσ,
− λιγότερεσ ανιςότθτεσ,
− βιϊςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ,
− υπεφκυνθ κατανάλωςθ και παραγωγι,
− δράςθ για το κλίμα,
− ηωι ςτο νερό – ηωι ςτθ ςτεριά,
− ειρινθ, δικαιοςφνθ και ιςχυροί κεςμοί,
− ςυνεργαςία για τουσ ςτόχουσ.
Επιπροςκζτωσ, ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα όπωσ:
− θ κριτικι ςκζψθ,
− θ δθμιουργικότθτα,
− θ ςυνεργαςία,
− θ επικοινωνία,
− ο ψθωιακόσ γραμματιςμόσ,
− ο γραμματιςμόσ των μζςων επικοινωνίασ,
− ο τεχνολογικόσ γραμματιςμόσ,
− θ ευελιξία,
− θ θγεςία,
− θ πρωτοβουλία,
− θ παραγωγικότθτα
− οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ,
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κακϊσ και οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ δθμοκρατικι ςυνφπαρξθ και τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα.
Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι θ ανάπτυξθ τθσ
δθμιουργικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
αξιοποιοφν τθ ςχολικι γνϊςθ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Ζτςι, κα μποροφν να αξιοποιοφν
τισ γνϊςεισ τουσ για, να παράγουν νζα γνϊςθ, τθν οποία κα εωαρμόηουν ςε άλλα πλαίςια.
Ραράλλθλα επιδιϊκεται τα παιδιά να ςυνδζουν ςταδιακά τα ωαινόμενα και τισ
ερμθνείεσ τουσ με μακθματικό ωορμαλιςμό κατανοϊντασ ότι οι μακθματικζσ ςχζςεισ
αποτελοφν εργαλείο για τθ διερεφνθςθ των εννοιϊν και των ωαινομζνων.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Φυςικισ ςτο Γυμνάςιο επικεντρϊνεται ςτον/ςτθ
μακθτι/-τρια και ςτθ διαδικαςία μάκθςισ τουσ. Οι εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ και μζκοδοι
επιλζγονται με κριτιριο τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία Θ
παρουςίαςθ κεμάτων που προκαλοφν το ενδιαωζρον τουσ οδθγεί ςε ελκυςτικότερθ
διδαςκαλία και θ εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ κακιςτοφν τθ μάκθςθ
αποτελεςματικότερθ. Επιπλζον, ςτόχοσ είναι και θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ των μακθτϊν/-τριϊν
ϊςτε αωενόσ εργαηόμενοι/-εσ αυτόνομα να αναπτφξουν ικανότθτεσ αυτορρφκμιςθσ τθσ
μάκθςισ τουσ και αωετζρου εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ να αναπτφξουν ικανότθτεσ
ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ.
Φιλοδοξία του προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ ςταδιακά να αναπτφξουν κετικζσ
ςτάςεισ προσ τθν επιςτιμθ τθσ Φυςικισ και τθ μζκοδο τθσ διερεφνθςθσ, ϊςτε:
− Οι ενζργειεσ και αποωάςεισ τουσ να ςτθρίηονται ςε ορκολογικά και επιςτθμονικά
κριτιρια και να είναι επιωυλακτικοί/-ζσ ςε εντυπωςιακζσ ι ωοβικζσ ανακοινϊςεισ.
− Να αντιμετωπίηουν χωρίσ ωοβίεσ τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ με κριτικι
ςτάςθ ςτα αποτελζςματα που επιωζρουν.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Τα γνωςιακά αντικείμενα τθσ Φυςικισ πρζπει να διδάςκονται με τρόπο τζτοιο, ϊςτε
να περιλαμβάνουν τισ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ ςτθν εκπαιδευτικι εκδοχι που ςυνάδει με τα
θλικιακά, γνωςιακά και γνωςτικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν/-τριϊν που
παρακολουκοφν το μάκθμα αλλά και με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί.
Θ διάρκρωςι τουσ κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε τα αντικείμενα που διδάςκονται
να επαναλαμβάνονται εμβακφνοντασ ςε κάκε βακμίδα με μεγαλφτερθ ζκταςθ και επιπλζον
κεματικζσ ςτο μζτρο που μποροφν να γίνουν κατανοθτζσ και να αωομοιωκοφν από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ. Επομζνωσ, κα πρζπει να περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ Κεματικζσ
Ενότθτεσ, οι οποίεσ κα διατρζχουν κάκετα και με ενιαίο τρόπο όλεσ τισ τάξεισ, ξεκινϊντασ
από το Δθμοτικό, ςυνεχίηοντασ ςτο Γυμνάςιο και ωτάνοντασ μζχρι το Λφκειο,
εμπλουτιηόμενεσ ςε κάκε επόμενθ βακμίδα και με άλλεσ κεματικζσ. Ο εμπλουτιςμόσ αωορά
τθν πλθρότθτα, τθν ακρίβεια και τθν κατανόθςθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ αλλά και τθν όςο
το δυνατόν καλφτερθ αξιοποίθςθ του πειραματιςμοφ και των ψθωιακϊν εωαρμογϊν. Κα
πρζπει δθλαδι να ακολουκείται μια δομι ανάλογθ του προτφπου τθσ «ανάςτροωθσ
κλιμακωτισ πυραμίδασ».
Στθ ςυγκεκριμζνθ δομι τθσ «ανάςτροωθσ κλιμακωτισ πυραμίδασ» ςτόχοσ είναι να
υπάρχει και οριηόντια αντιςτοίχιςθ των διδαςκόμενων γνωςιακϊν αντικειμζνων ανά
βακμίδα και ανά τάξθ. Με τον τρόπο αυτό προςδοκάται να είναι περιςςότερο εωικτι θ
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διαςφνδεςθ και θ αλλθλοςυμπλιρωςι τουσ ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να κατανοοφν τισ
ζννοιεσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ εωαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Φυςικισ.
Σφμωωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ, οι Κεματικζσ Ενότθτεσ ενταγμζνεσ ςε κεματικά γνωςιακά πεδία, κα πρζπει να διδάςκονται με ςειρά τζτοια ϊςτε να μποροφν να γίνουν
κατανοθτζσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, αλλά και με δομι θ οποία να επιτρζπει να
εξετάηονται με διαρκϊσ μεγαλφτερθ πλθρότθτα, εφροσ και ςε βάκοσ, όςο οι μακθτζσ/-τριεσ
πθγαίνουν προσ τισ υψθλότερεσ βακμίδεσ και τάξεισ.
Με βάςθ τα παραπάνω, παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια τα προτεινόμενα περιεχόμενα
του μακιματοσ τθσ Φυςικισ για τισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου, ενταγμζνα κατάλλθλα ςτα
αντίςτοιχα ςυναωι Κεματικά Ρεδία (όπωσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο Βϋ Μζροσ):
Θεματικά Πεδία:
− Επιςτιμθ και Εκπαίδευςθ – Μεκοδολογία
− Ενζργεια και Φλθ
− Κερμότθτα – Κερμοκραςία – Κερμοδυναμικι
− Δυνάμεισ – Κινιςεισ
− Ρεδία και Κφματα - Ιχοσ Και Φωσ
− Θλεκτρομαγνθτιςμόσ
− Σφγχρονθ Φυςικι – Τεχνολογία
Αϋ Γυμναςίου
− Θ Φυςικι και θ επιςτθμονικι μεκοδολογία (οι ωυςικζσ επιςτιμεσ, θ Φυςικι και θ
μεκοδολογία τουσ, θ μελζτθ ενόσ ωυςικοφ ωαινομζνου ςτο εργαςτιριο και θ ερμθνεία
του με το πρότυπο του μικρόκοςμου).
− Μετρϊντασ και υπολογίηοντασ τα φυςικά μεγζκθ (τα ωυςικά μεγζκθ και οι μονάδεσ
τουσ, μζτρθςθ μικουσ και όγκου, μάηα, μζτρθςθ και υπολογιςμόσ τθσ πυκνότθτασ και
μζτρθςθ του χρόνου).
− Ενζργεια και φλθ: Μορφζσ, μεταμορφϊςεισ και καταςτάςεισ (μορωζσ τθσ ενζργειασ και
διεργαςίεσ ςτθ ωφςθ, μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ, μεταωορά κερμότθτασ και κερμικι
ιςορροπία, μεταβολζσ τθσ κατάςταςθσ τθσ φλθσ, διαςτολι και ςυςτολι των ςωμάτων – θ
ιδιαιτερότθτα του νεροφ, από τθ κερμότθτα ςτθ μθχανικι ενζργεια – κερμικζσ μθχανζσ).
Βϋ Γυμναςίου
− Βαςικζσ ζννοιεσ κινθματικισ – δυναμικισ (θ κίνθςθ των ςωμάτων, θ δφναμθ και τα
χαρακτθριςτικά τθσ, κάκε δράςθ ζχει αντίδραςθ, οι κεμελιϊδεισ αλλθλεπιδράςεισ).
− Θ Ιςορροπία δυνάμεων – ομαλι κίνθςθ (δράςθ περιςςότερων τθσ μίασ δφναμθσ ςε ζνα
ςϊμα, ιςορροπία ςϊματοσ, ομαλι κίνθςθ).
− Δυνάμεισ ςτθν κακθμερινι ηωι: βάροσ, κάκετθ αντίδραςθ, τριβι, άνωςθ (βαρυτικι
δφναμθ, δυνάμεισ επαωισ μεταξφ ςτερεϊν ςωμάτων, δυνάμεισ αλλθλεπίδραςθσ
ςωμάτων ςε επαωι. Θ κάκετθ δράςθ-αντίδραςθ, τριβι, δυνάμεισ επαωισ ςϊματοσ με
ρευςτά, άνωςθ, πίεςθ, υδροςτατικι πίεςθ, αρχι του Pascal, ςχζςθ πίεςθσ άνωςθσ, αρχι
του Αρχιμιδθ, πλεφςθ, ατμοςωαιρικι πίεςθ, αιϊρθςθ αερόςτατων).
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− Θ δφναμθ μπορεί να αλλάξει τθν κίνθςθ (θ δφναμθ επθρεάηει τθν κίνθςθ των ςωμάτων,
επιτάχυνςθ, 2οσ νόμοσ Νewton, ελεφκερθ πτϊςθ, ομαλι κυκλικι κίνθςθ).
− Ενζργεια και διατιρθςθ ενζργειασ (κινθτικι και δυναμικι ενζργεια, διατιρθςθ
ενζργειασ ςε μθχανικό ςφςτθμα).
− Διάδοςθ τθσ ενζργειασ με κφματα – Θ περίπτωςθ του ιχου (από τθν ταλάντωςθ ςτο
κφμα, ιχοσ: θχθτικά κφματα και χαρακτθριςτικά τουσ, ταχφτθτα του ιχου, ωαινόμενα
που αωοροφν τον ιχο, ανάκλαςθ, απορρόωθςθ, διάκλαςθ).
Γϋ Γυμναςίου
− Θλεκτριςμόσ (θλεκτρικό ωορτίο – θλεκτρικζσ αλλθλεπιδράςεισ, ςυςςϊρευςθ – μεταωορά
θλεκτρικοφ ωορτίου, θλεκτρικό πεδίο – διαωορά δυναμικοφ, θλεκτρικό ρεφμα, θλεκτρικι
αντίςταςθ – νόμοσ του Ohm, μελζτθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και εωαρμογι των αρχϊν
διατιρθςθσ – ςφνδεςθ αντιςτάςεων, βραχυκφκλωμα – αςωάλειεσ, θλεκτρικι ενζργεια
και ιςχφσ).
− Θλεκτρομαγνθτιςμόσ (μαγνιτεσ – μαγνθτικό πεδίο τθσ Γθσ, από τον θλεκτριςμό ςτον
μαγνθτιςμό, από τον μαγνθτιςμό ςτον θλεκτριςμό, νόμοσ Faraday – θλεκτρομαγνθτικι
επαγωγι).
− Φωσ (ωφςθ και διάδοςθ του ωωτόσ, διάκλαςθ και εωαρμογζσ, θλεκτρομαγνθτικά κφματα
και ωωσ).
− Επιλεγμζνα κζματα ςφγχρονθσ Φυςικισ (δομι του πυρινα του ατόμου – πυρθνικι
ενζργεια – ςφντθξθ – ςχάςθ – ραδιενζργεια, ςτοιχειϊδθ ςωμάτια – φλθ, αντιφλθ – το
κακιερωμζνο πρότυπο, ςτοιχεία κοςμολογίασ και ςχετικότθτα).

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΠΛΑΙΙΩΘ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΘΘ
Θ διδακτικι πλαιςίωςθ του ΡΣ για το γνωςιακό αντικείμενο τθσ Φυςικισ ςτθρίχκθκε
ςτθν «επιςτθμονικι/εκπαιδευτικι μζκοδο με διερεφνθςθ», θ οποία αποτελεί τθν
εκπαιδευτικι εκδοχι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου τθσ ζρευνασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν
αποδίδοντασ τον όρο «ζρευνα τθσ επιςτιμθσ» με τον όρο «διερεφνθςθ ςτθν εκπαίδευςθ».
Θ διερευνθτικι μζκοδοσ ςτοχεφει ςτθν εμβάκυνςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτα διδαςκόμενα
γνωςιακά αντικείμενα μζςα από τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του πειραματιςμοφ ςτο πλαίςιο
μιασ ενιαίασ Φυςικισ Επιςτιμθσ, με κοινι μεκοδολογία, ορολογία και μακθματικό
ωορμαλιςμό. Στοχεφει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθ
διαμόρωωςθ ςτάςεων των μελλοντικϊν πολιτϊν τθσ κοινωνίασ για τον ωυςικό κόςμο,
αξιοποιϊντασ ςε μεγάλο βακμό ποικίλεσ ψθωιακζσ και τεχνολογικζσ εωαρμογζσ.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ επιμζρουσ Κεματικισ Ενότθτασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτα βιματα τθσ
επιςτθμονικισ – εκπαιδευτικισ μεκόδου με διερεφνθςθ:
1) Να προκαλεί το ενδιαωζρον των εκπαιδευόμενων για τθν κάκε ενότθτα με εναφςματα,
όπωσ κζματα τθσ επικαιρότθτασ, κακθμερινά ωαινόμενα, επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ
εωαρμογζσ, διακεματικζσ και διεπιςτθμονικζσ ςυνδζςεισ, αναωορζσ ςτθν κοινωνία, τθν
τζχνθ, τον πολιτιςμό, ϊςτε να καλλιεργείται θ παρατθρθτικότθτα και να εγείρεται ο
προβλθματιςμόσ.
2) Να δθμιουργεί ερωτιματα, να οδθγεί ςε διατφπωςθ υποκζςεων, να εμπλζκει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ςε ςυηθτιςεισ, αξιοποιϊντασ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, να κακοδθγεί τθ
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διερεφνθςθ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων καλλιεργϊντασ ικανότθτεσ
ομαδικότθτα, επικοινωνία, διαίςκθςθ, αναςτοχαςμό, αναλυτικι ςκζψθ.

όπωσ

3) Να εμπλζκει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (ατομικά ι ομαδικά) ςε πειραματιςμό (πραγματικό
ι εικονικό), αξιοποιϊντασ πραγματικζσ μετριςεισ που ςυλλζγονται από πραγματικά κατά
το δυνατόν ι εικονικά όργανα ι ιδιοκαταςκευζσ, εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ και
αναλαμβάνοντασ ρόλουσ. Ο πειραματιςμόσ οωείλει να είναι αποδεικτικόσ (απορριπτικόσ ι
επιβεβαιωτικόσ). Με τον τρόπο αυτό καλλιεργοφνται θ ςυνεργατικότθτα, θ
δθμιουργικότθτα, θ εωευρετικότθτα, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, θ διαχείριςθ μεταβλθτϊν,
θ διαχείριςθ χρόνου, θ δεξιότθτα χριςθσ οργάνων μζτρθςθσ κ.ά. Ο πειραματιςμόσ είναι
ευκταίο να διεξάγεται μετωπικά από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και όχι μόνο με πειράματα
επίδειξθσ. Ηθτοφμενο είναι θ χριςθ απλϊν υλικϊν και μζςων που επιλζγονται και κατά το
δυνατόν ςυγκεντρϊνονται από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ζτςι ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα
ςτο ςπίτι τουσ να επαναλάβουν τον πειραματιςμό. Ρροςτικζμενθ αξία αποτελεί και θ
πρόταςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ πειραματικισ διάταξθσ με αυτοςχεδιαςμό και ιδιοκαταςκευι
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
4) Να προβλζπει τθν καταγραωι των παρατθριςεων, τθν επεξεργαςία των μετριςεων, τθν
οργάνωςθ των δεδομζνων, τθ διατφπωςθ των αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων,
που κα οδθγιςουν ςτο επιςτθμονικό πρότυπο. Να αξιοποιεί τθν υπολογιςτικι ςκζψθ,
δθλαδι ανάλυςθ, αναγνϊριςθ προτφπων, αωαίρεςθ, λογικι ςυλλογιςτικι και εκτίμθςθ. Με
τον τρόπο αυτό καλλιεργείται θ ικανότθτα επίλυςθσ προβλιματοσ, λιψθσ αποωάςεων,
ορκολογικοφ τρόπου ςκζψθσ, κριτικισ ςκζψθσ, ζκωραςθσ ςε γραπτό ι προωορικό λόγο,
ανάπτυξθσ αυτοεκτίμθςθσ και αυτοπεποίκθςθσ.
5) Να εωαρμόηεται διεπιςτθμονικά / διακεματικά θ νζα γνϊςθ, να εμπεδϊνεται, να
γενικεφεται ςε ευρφτερεσ κεματικζσ (ςυςτθμικι ςυςχζτιςθ) και να ςυνδζεται με μοντζλα
του μικρόκοςμου. Αναπτφςςονται ζτςι θ ςυνδυαςτικι ςκζψθ, θ αωαιρετικι ςκζψθ, θ
ικανότθτα χριςθσ ερμθνευτικϊν μοντζλων, διευκολφνοντασ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
ςυςχετίςουν, να ενςωματϊςουν, να αωομοιϊςουν και να ταξινομιςουν τθ νζα γνϊςθ με
τισ προχπάρχουςεσ γνωςτικζσ δομζσ τουσ. Δίνονται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τα
απαραίτθτα εργαλεία προκειμζνου να αξιοποιιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςε κακθμερινά
προβλιματα που κα προκφπτουν ςτθ μετζπειτα ηωι τουσ. Αυτζσ οι αναπτυςςόμενεσ
μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν τθ χριςθ μοντζλων για τθν ερμθνεία
ωαινομζνων και τθν ικανότθτα ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και ελζγχου των διαδικαςιϊν
ςκζψθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
Μζςα από τθ διερευνθτικι μζκοδο αναδεικνφονται θ ςυμβολι και θ προτεραιότθτα ςτθν
υιοκζτθςθ του αποδεικτικοφ πειραματιςμοφ.
Είναι επικυμθτό να αξιοποιοφνται επιπλζον δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κα βελτιϊνουν τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όπωσ:
− Αιςκθτιρεσ και απτιρεσ – ψθφιακζσ τεχνολογίεσ: Στο πλαίςιο των ιδιοκαταςκευϊν
προτείνεται θ χριςθ και θ ςφνκεςθ –με απλά μζςα– αιςκθτιρων και απτιρων, οι οποίοι,
ςυνδεόμενοι με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, παρζχουν κατευκείαν πειραματικά
δεδομζνα. Επιπλζον, αποτελοφν άμεςθ εωαρμογι ωυςικϊν αρχϊν, γνωςτϊν ι προςιτϊν
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ πρόταςθ και θ εωαρμογι αυτι ιταν ο
προπομπόσ μιασ καινοωανοφσ διεφρυνςθσ των τεχνολογιϊν τθσ εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ (γνωςτισ ωσ STE(Α)M) για τισ ανάγκεσ και άλλων –εκτόσ τθσ Φυςικισ–
γνωςιακϊν αντικειμζνων.
− Αναπαραςτάςεισ/Προςομοιϊςεισ: Εξαιρετικά ενδιαωζρουςα και παραγωγικι για τθν
εκπαίδευςθ ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ είναι θ αναπαράςταςθ/προςομοίωςθ μοντζλων του
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μικρόκοςμου. Οι προςομοιϊςεισ αυτζσ ερμθνεφουν ωαινόμενα του μακρόκοςμου
αποδεικνφοντασ τον ςυνεκτικό τρόπο ςτθ ςυγκρότθςθ του κόςμου, κεωρϊντασ ότι
αποτελείται από λίγεσ και απλζσ δομζσ. Συμπλθρωματικά, ενδιαωζρουςα είναι και θ
ςφγχρονθ παρουςίαςθ πραγματικοφ πειράματοσ με τθν επίδειξθ προςομοίωςθσ του
μικρόκοςμου. Επίςθσ χριςιμο είναι να αξιοποιοφνται, εναλλακτικά προσ τισ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, κατάλλθλεσ προςομοιϊςεισ που επιτρζπουν τθ διερεφνθςθ
μεγεκϊν και των ςχζςεϊν τουσ.
− Ιςτορικοί πειραματιςμοί – ερμθνείεσ παιχνιδιϊν-αγωνιςμάτων: Ενδιαωζρον
παρουςιάηουν οι αναωορζσ ςτθν αναπαράςταςθ και ςτθν ερμθνεία παιχνιδιϊν και
ακλθτικϊν αγωνιςμάτων που ςτθρίηονται ςε βαςικζσ αρχζσ και νόμουσ τθσ Φυςικισ.
− Επεξεργαςία πραγματικϊν τιμϊν μζτρθςθσ: Ππου δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ
πειραμάτων προτείνεται θ χριςθ και επεξεργαςία δεδομζνων και μετριςεων από
πραγματικά πειράματα.
− Ηθτιματα ςφγχρονθσ (μετακλαςικισ) επιςτιμθσ: Θ παραπομπι και θ απλι αναωορά ι
αξιοποίθςθ ωαινομζνων και αρχϊν τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ βοθκά ςτθ διαμόρωωςθ
αντίλθψθσ των εκπαιδευόμενων για τθν εξελικτικι πορεία τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.
− Αντιπαράκεςθ με τθν ψευδοεπιςτιμθ – ανάδειξθ του ορκολογιςμοφ: Είναι απαραίτθτθ
θ
αντιμετϊπιςθ
των
προκαταλιψεων
και
των
ψευδοεπιςτθμονικϊν
αποπροςανατολιςμϊν μζςω του ορκολογιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ
εωαρμογισ τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι.
− Σράπεηεσ κεμάτων: Οι βάςεισ και οι τράπεηεσ κεμάτων ςυνιςτοφν μια χριςιμθ πθγι
εκπαιδευτικοφ υλικοφ ενιςχφοντασ τθν προςπάκεια για τθν άρτια εωαρμογι των
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ.
− ενάρια ψθφιακισ εκπαίδευςθσ: Δεδομζνθσ τθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ των ψθωιακϊν
τεχνολογιϊν και των εωαρμογϊν τουσ για διαωορετικζσ και ςυχνά απρόβλεπτεσ ανάγκεσ
τθσ εκπαίδευςθσ, προτείνονται οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ και οι πρακτικζσ τθσ ψθωιακισ
τθλεκπαίδευςθσ. Οι μζκοδοι αυτζσ μπορεί να είναι είτε ςφγχρονθσ είτε αςφγχρονθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και αποτελοφν πλζον αναπόςπαςτο και ςυχνά
αναντικατάςτατο μζροσ τθσ γενικότερθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ.
Ο ςχεδιαςμόσ των μακθμάτων, όταν βαςίηεται ςτα βιματα τθσ επιςτθμονικισ/
εκπαιδευτικισ μεκόδου με διερεφνθςθ, όταν ουςιαςτικά ςτθρίηεται ςτθ βάςθ των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν, δθλαδι ςτθν ζρευνα, ζχει τα ακόλουκα αποτελζςματα:
− Εναφςματα Ενδιαφζροντοσ: Να προκαλεί το ενδιαωζρον των μακθτϊν και των
μακθτριϊν για τθν κάκε κεματικι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με εναφςματα όπωσ
κζματα τθσ επικαιρότθτασ και τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ, ςχετικά ωυςικά ι και
ανκρωπογενι ωαινόμενα, επιςτθμονικζσ ι τεχνολογικζσ ανακοινϊςεισ κ.λπ. Με τον
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται θ πρόκλθςθ του ενδιαωζροντοσ των μακθτϊν/-τριϊν για το
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και τουσ/τισ ωκεί να το μελετιςουν περιςςότερο και να το
κατανοιςουν βακφτερα.
− Προβλθματιςμόσ, υηιτθςθ, Τποκζςεισ: Να προβλθματίηει και να ηθτά υποκζςεισ ι
προτάςεισ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για τον τρόπο μελζτθσ τθσ κεματικισ,
οργανϊνοντασ ςυηθτιςεισ μεταξφ τουσ και κζτοντασ ερωτιματα, ϊςτε να ςυνδζςουν τθ
ςυγκεκριμζνθ κεματικι με προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και να μθν αντιλαμβάνονται τθν
κάκε ενότθτα διαωορετικι και αποκομμζνθ από τισ προθγοφμενεσ. Με τον τρόπο αυτό,
οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ οδθγοφνται ςτο να προβλθματιςτοφν ςχετικά με το
περιεχόμενο τθσ ζννοιασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν που κα ζχουν διδαχκεί αλλά και να
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προχωριςουν ςτθ διατφπωςθ ςχετικϊν υποκζςεων με ςτόχο τθ διερεφνθςθ του
αντικειμζνου και τελικά τθν καλφτερθ και πιο ολοκλθρωμζνθ κατανόθςι του.
− Πειράματα με Μετριςεισ, Δραςτθριότθτεσ και Ιδιοκαταςκευζσ: Να εμπλζκει τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθ διαδικαςία του πειραματιςμοφ, κατατάςςοντάσ τουσ ςε
ομάδεσ και διακρίνοντασ ρόλουσ. Θ διαδικαςία του πειραματιςμοφ μπορεί να αωορά είτε
πραγματικά πειράματα που τα εκτελοφν διά ηϊςθσ είτε εικονικά, ενϊ κα πρζπει να
υποςτθριχκεί και θ δυνατότθτα πειραμάτων με ιδιοκαταςκευζσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να ειςζλκουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ πραγματικϊν μετριςεων,
κακϊσ και ςτθν κατανόθςθ των ςωαλμάτων μζτρθςθσ που προκφπτουν. Ο πειραματιςμόσ
πρζπει απαραίτθτα να είναι αποδεικτικόσ, δθλαδι είτε απορριπτικόσ είτε
επιβεβαιωτικόσ, μιασ υπόκεςθσ και ανακαλυπτικόσ τθσ «κεωρίασ» των εκπαιδευόμενων
και όχι απλϊσ επιδεικτικόσ μετά τθ διατφπωςθ τθσ γνωςτισ κεωρίασ. Με τον τρόπο αυτό
οι μακθτζσ/-τριεσ κατακτοφν ςταδιακά τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και το γνωςιακό
αντικείμενο που ζχουν διδαχκεί, ενϊ ο αποδεικτικόσ και ανακαλυπτικόσ πειραματιςμόσ
οδθγεί ςτθν πραγματικι κατανόθςθ και εμπζδωςι του. Στο ςτάδιο αυτό
ςυμπεριλαμβάνονται και δραςτθριότθτεσ βιβλιογραωικισ-διαδικτυακισ αναηιτθςθσ,
καταγραωισ, διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ και παρουςίαςθσ τθσ πλθροωορίασ.
− υμπεράςματα - Θεωρία: Να ηθτά τθ διατφπωςθ των παρατθριςεων, των
αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων των μακθτϊν/-τριϊν. Το ςφνολο αυτϊν των
παρατθριςεων, αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων κα αποτελζςουν τθν εξαχκείςα
γνϊςθ, δθλαδι ουςιαςτικά τθ «κεωρία» ςτθν οποία κα ζχουν καταλιξει και κατανοιςει
με τθ βιμα βιμα διερεφνθςι τουσ. Με τον τρόπο αυτό, οι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται
να διατυπϊνουν παρατθριςεισ και ςυμπεράςματα βαςιηόμενοι/-εσ ςτθ κεωρία που
διδάςκονται και γνωρίηουν κακϊσ και ςτον αποδεικτικό/ανακαλυπτικό πειραματιςμό
ςτον οποίο ζχουν αςκθκεί. Ζτςι, ςυνθκίηουν να διατυπϊνουν παρατθριςεισ και
ςυμπεράςματα με βάςθ δεδομζνα και πραγματικά αποτελζςματα και επομζνωσ να
ακολουκοφν τον ορκολογικό και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνο τρόπο ςκζψθσ και ωσ
μακθτζσ/-τριεσ αλλά και ωσ ενεργοί πολίτεσ αργότερα.
− Διεπιςτθμονικζσ – Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ, Εμπζδωςθ,
Ερμθνείεσ με τον μικρόκοςμο: Να ζχουν τθ δυνατότθτα να εωαρμόηουν
διεπιςτθμονικά/διακεματικά τθ κεωρία, να τθν εμπεδϊνουν, να τθ γενικεφουν ςε
ευρφτερεσ κεματικζσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και να τθν ερμθνεφουν με τον μικρόκοςμο.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ κατανόθςθ των εωαρμογϊν και θ γενίκευςθ των
ςυμπεραςμάτων από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ενϊ ωκοφνται ςτο να μποροφν ι ζςτω να
προςπακοφν να ερμθνεφουν τον μικρόκοςμο.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Θ αξιολόγθςθ αποτελεί μια πράξθ ςφμωυτθ με τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία, μια
αναγκαία προχπόκεςθ, προκειμζνου να ανατροωοδοτθκεί ι να βελτιωκεί θ διαδικαςία
επίτευξθσ του ςκοποφ και των βαςικϊν ςτόχων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Θ αξιολόγθςθ,
για να ςυμβάλει ςτακερά ςτθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ, είναι απαραίτθτο
να χαρακτθρίηεται από ςυνζχεια, ςυνοχι, εγκυρότθτα, αξιοπιςτία, αντικειμενικότθτα,
διακριτικι ικανότθτα και πρακτικότθτα.
Στο ΡΣ δίνεται ζμωαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διαμορωωτικισ αξιολόγθςθσ ωσ μιασ
παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία
αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων. Επομζνωσ, δεν αρκεί να ςυνιςτά μια ξεχωριςτι δραςτθριότθτα, που
γίνεται αποςπαςματικά ι εωάπαξ και αποκλειςτικά ςτο τελικό αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ.
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Είναι απαραίτθτο να ςυντελείται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ κατά
τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ και να ςυμπεριλαμβάνει τθν αποτίμθςθ για όλα τα
επίπεδα μάκθςθσ (γνϊςθ, κατανόθςθ, εωαρμογι, ανάλυςθ-ςφνκεςθ, αυτοαξιολόγθςθμεταγνϊςθ). Ο ζλεγχοσ αυτόσ αποτελεί μια διαδικαςία «ανάδραςθσ», μζςω τθσ οποίασ ο/θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να διακρίνει τον τρόπο με τον οποίο κάκε μακθτισ/-τρια ζχει
κατανοιςει το γνωςιακό αντικείμενο που ζχει διδαχκεί αλλά και το βάκοσ ςτο οποίο ζχει
προχωριςει θ εμπζδωςι του. Ζτςι, ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαμορωϊνει με κατάλλθλο τρόπο τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,
με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ αωομοίωςθ τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ. Θ διαδικαςία
λοιπόν τθσ διαμορωωτικισ αξιολόγθςθσ, εκτόσ του ότι οδθγεί ςτθν αντικειμενικι
αξιολόγθςθ κάκε μακθτι/-τριασ, υπθρετεί και τθν ανάγκθ τθσ πλθροωόρθςθσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ για τθν αποτελεςματικότθτα των επιλεγόμενων από αυτόν/-ιν
παρεμβάςεων, επινοιςεων και ενεργειϊν κατά τθν εξζλιξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
και του όλου εκπαιδευτικοφ ζργου.
Θ διαγνωςτικι-προγνωςτικι αξιολόγθςθ, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ι και
ενδιάμεςα ςε μεγάλεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ, μπορεί να αποβεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο
προετοιμαςίασ τθσ διδακτικισ πράξθσ, κακϊσ με αυτι ο/θ εκπαιδευτικόσ πλθροωορείται
για προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ, επιδόςεισ και δυνατότθτεσ των
μακθτϊν/-τριϊν του, ϊςτε ζγκαιρα να εωαρμόςει πιο ςτοχευμζνα και ενδεχομζνωσ
διαωοροποιθμζνα διδακτικά εργαλεία και τεχνικζσ.
Στο μάκθμα τθσ Φυςικισ κατεξοχιν ενεργοποιοφνται και αναπτφςςονται δεξιότθτεσ
πειραματιςμοφ, ιδιοκαταςκευϊν, επίλυςθσ προβλιματοσ, ψθωιακϊν δεξιοτιτων, αλλά και
κοινωνικζσ, ψυχοςυναιςκθματικζσ, μεταγνϊςθσ κ.λπ. Επομζνωσ αξιολογικά κριτιρια
αποτίμθςθσ τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν/-τριϊν για το μάκθμα τθσ Φυςικισ ςτο
Γυμνάςιο μπορεί να είναι επιπλζον του βακμοφ οικοδόμθςθσ κεμελιωδϊν γνϊςεων και
επιπλζον τθσ διαμόρωωςθσ κετικϊν ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν για το μάκθμα τθσ
Φυςικισ και ο βακμόσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, όπωσ:
− θ ικανότθτα ζκωραςθσ-διατφπωςθσ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων,
− θ ικανότθτα πρόβλεψθσ,
− θ επιλογι και περιγραωι τθσ μεκοδολογίασ πειραματιςμοφ,
− θ επιδεξιότθτα ςτθν εωαρμογι τθσ κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ πειράματοσ,
− θ πρωτοτυπία ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ ηθτιματοσ ι προβλιματοσ,
− θ ικανότθτα διερεφνθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ των παραγόντων που οδθγοφν ςε
πειραματικά ςωάλματα,
− θ ικανότθτα οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων, των πλθροωοριϊν και των
ςτοιχείων που ςυγκεντρϊκθκαν,
− θ εξαγωγι και τεκμθρίωςθ των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν από τα ςτοιχεία, τισ
μετριςεισ και τα διαγράμματα,
− θ ικανότθτα εξιγθςθσ ενόσ ωαινομζνου με βάςθ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ,
− θ διακεματικι ςφνδεςθ-προςζγγιςθ ςτθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων,
− θ ετερογζνεια και θ ποιότθτα των πθγϊν που επιλζχτθκαν,
− θ ικανότθτα παρουςίαςθσ-ανακοίνωςθσ των ςυμπεραςμάτων ςε ακροατιρια,
− θ αξιοποίθςθ και χριςθ τεχνολογιϊν,
− θ ςυνεργαςία, θ ανάλθψθ προςωπικισ ευκφνθσ, ο ςυντονιςμόσ κατά τθν ομαδικι
εργαςία.
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Σε ό,τι αωορά τα εργαλεία αξιολόγθςθσ, προτείνονται τα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου, αςκιςεισ και
προβλιματα, τεςτ επίδοςθσ, εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ, εργαςτθριακζσ αναωορζσ. Ζμωαςθ
δίνεται και ςε εργαλεία αξιολόγθςθσ, όπωσ θ παρατιρθςθ και θ καταγραωι τθσ
ανταπόκριςθσ του/τθσ μακθτι/-τριασ, κατά τθν υλοποίθςθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων
και ιδιοκαταςκευϊν. Θ καταγραωι παρατθριςεων, ςχολίων, κρίςεων, μετριςεων,
αποτελεςμάτων, ςυμπεραςμάτων ςτα ωφλλα εργαςίασ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό για τθν αναλυτικι (ςε κάκε
βιμα και ενζργεια) αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, κακενόσ/-μίασ ξεχωριςτά, τόςο όςον
αωορά τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν κατάκτθςθ τθσ
γνϊςθσ όςο και τισ δεξιότθτεσ που ανζπτυξαν ςτθν τάξθ ι το εργαςτιριο. Θ αναλυτικι
καταγραωι αυτι ςε ζντυπα είτε ςε θλεκτρονικά ωφλλα εργαςίασ ςυμβάλλει ςτθν
αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν. Επειδι οι παιδαγωγικοί ςκοποί
περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ και άλλων, επιπλζον των γνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςτάςεων,
όπωσ τισ ψυχοςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ, μεταγνωςτικζσ, ενδείκνυται θ αξιολόγθςθ
να περιλαμβάνει εργαλεία αποτίμθςθσ και αυτϊν, ωσ μζςο καλλιζργειασ αυτοελζγχου και
αυτορρφκμιςθσ (π.χ. ερωτθματολόγια αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ τθσ
ςυνζπειασ, του ενδιαωζροντοσ, τθσ ικανοποίθςθσ ι των δυςκολιϊν από το μάκθμα, τθσ
αποτίμθςθσ ςυνεργαςίασ ομάδασ κ.λπ.). Θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ του ατομικοφ ωακζλου
μακθτι, του ωακζλου δραςτθριοτιτων, κλείδων παρατιρθςθσ και ρουμπρικϊν
αξιολόγθςθσ, όπωσ και θ χριςθ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν περιγραωικισ αξιολόγθςθσ
ςυμβάλλουν κετικά ςτθ ςυνολικι αποτίμθςθ αλλά και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ αυτοεικόνασ
του/τθσ μακθτι/-τριασ.
Τζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ ςυμβολι τθσ αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι το
περιεχόμενο και το είδοσ των κεμάτων ςτα οποία αξιολογοφνται, αωοφ ςυνικωσ
μακροπρόκεςμα και αναδραςτικά ό,τι αξιολογείται αποτελεί ζναν μθχανιςμό εςτίαςθσ τθσ
προςοχισ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαίδευςθ. Επομζνωσ ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτο
παρόν ΡΣ δίνεται ςτα κζματα αξιολόγθςθσ ενδιάμεςθσ και τελικισ, που αωοροφν το
πειραματικό μζροσ, όπωσ τον ςχεδιαςμό πειράματοσ, τθν παρατιρθςθ και περιγραωι τθσ
διαδικαςίασ, τθν επεξεργαςία δεδομζνων και αποτελεςμάτων, τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων από πειραματικά αποτελζςματα, τθ γενίκευςθ, τθν επζκταςθ, τθν
οριοκζτθςθ τθσ ιςχφοσ και τθν εωαρμογι των ςυμπεραςμάτων του πειραματιςμοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
ΦΤΙΚΘ – ΓΤΜΝΑΙΟ
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Γενικοί τόχοι
Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Οι μακθτζσ και
οι μακιτριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ και οι
μακιτριεσ να
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ και
οι μακιτριεσ να
είναι ςε κζςθ:

ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι ωυςικζσ
επιςτιμεσ, θ
ωυςικι και θ
μεκοδολογία
τουσ.
Θ μελζτθ ενόσ
ωυςικοφ
ωαινομζνου ςτο
εργαςτιριο και θ
ερμθνεία του με
το πρότυπο του
μικρόκοςμου.
Τα ωυςικά
μεγζκθ και οι
μονάδεσ τουσ.
Μζτρθςθ και
υπολογιςμόσ
ωυςικϊν
μεγεκϊν.

 Να ορίηουν τισ
ωυςικζσ
επιςτιμεσ και τισ
μεκόδουσ
ζρευνασ.
 Να
εξοικειωκοφν με
το εργαςτιριο.
 Να ορίηουν τθν
ζννοια του
ωυςικοφ
μεγζκουσ και τθν
ανάγκθ οριςμοφ
μονάδασ
μζτρθςισ του.
 Να
αναπτφξουν
πειραματικζσ
δεξιότθτεσ.
 Να
καταςκευάηουν
και να μελετοφν
διαγράμματα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΛΘ

Μορωζσ τθσ
ενζργειασ και
διεργαςίεσ ςτθ
ωφςθ.

 Να
αναγνωρίηουν τισ
διάωορεσ
μορωζσ
ενζργειασ, να τισ
ανάγουν ςε
βαςικζσ και να
αναωζρουν τθ
διατιρθςθ και
τισ
μεταμορωϊςεισ
τθσ ενζργειασ ςε
ωυςικζσ
διεργαςίεσ.
 Να
περιγράωουν και
να
προςδιορίηουν
τον ρόλο τθσ
ενζργειασ ςτθ Γθ
και ςε
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΛΘ

τεχνολογικζσ
εωαρμογζσ
 Να ορίηουν το
ζργο, τθν κινθτικι
ενζργεια και τθ
δυναμικι ενζργεια
ςϊματοσ και να τα
περιγράωουν με
μακθματικζσ
ςχζςεισ.
 Να
αναγνωρίηουν τθ
διατιρθςθ τθσ
ενζργειασ ςε
μθχανικό
ςφςτθμα, κακϊσ
και τθν
υποβάκμιςι τθσ.

Μορωζσ τθσ
ενζργειασ και
διεργαςίεσ ςε
μθχανικό
ςφςτθμα.

 Να
αναγνωρίηουν
τθν αρχι
διατιρθςθσ τθσ
ενζργειασ ςε ζνα
θλεκτρικό
κφκλωμα.

Θλεκτρικι
ενζργεια και
ιςχφσ.

ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ –
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ –
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ

Μζτρθςθ τθσ
κερμοκραςίασ.
Μεταωορά
κερμότθτασ και
κερμικι
ιςορροπία.
Μεταβολζσ τθσ
κατάςταςθσ τθσ
φλθσ.
Διαςτολι και
ςυςτολι των
ςωμάτων – Θ
ιδιαιτερότθτα
του νεροφ.
Από τθ
κερμότθτα ςτθ
μθχανικι
ενζργεια –
Κερμικζσ
μθχανζσ.

 Να μετροφν τθ
κερμοκραςία και
να τθ ςυνδζουν
με τον
μικρόκοςμο.
 Να μελετοφν
τθ μεταωορά τθσ
κερμότθτασ και
τθ κερμικι
ιςορροπία, και
να εξθγοφν τα
ωαινόμενα
μικροςκοπικά.
 Να
αναγνωρίηουν τισ
καταςτάςεισ τθσ
φλθσ και να
μελετοφν τισ
μεταβάςεισ από
τθ μια ςτθν άλλθ.
 Να ορίηουν τθ
ςυςτολι και
διαςτολι των
ςωμάτων.
 Να μελετοφν
τθν ιδιαίτερθ
ςυμπεριωορά
του νεροφ.
 Να
αναγνωρίηουν τθ
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ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ –
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ –
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ

μετατροπι τθσ
κερμότθτασ ςε
μθχανικι
ενζργεια ςτθν
περίπτωςθ των
κερμικϊν
μθχανϊν.

ΔΤΝΑΜΕΙ –
ΚΙΝΘΕΙ

Βαςικζσ ζννοιεσ
κινθματικισ –
δυναμικισ.
Χαρακτθριςτικά
μεγζκθ κίνθςθσ
(ευκφγραμμθσ
ομαλισ, ομαλισ
κυκλικισ,
ελεφκερθσ
πτϊςθσ).
Θ δφναμθ, τα
χαρακτθριςτικά
και τα
αποτελζςματά
τθσ.
Οι τζςςερισ
κεμελιϊδεισ
αλλθλεπιδράςεισ
ςτθ ωφςθ.
Οι 3 νόμοι του
Newton.
Δυνάμεισ ςτθν
κακθμερινι ηωι
(βαρφτθτα,
τριβι, άνωςθ).
Ρίεςθ,
υδροςτατικι
πίεςθ,
ατμοςωαιρικι
πίεςθ, αρχι του
Αρχιμιδθ, αρχι
του Pascal,
πλεφςθ και
αιϊρθςθ.

 Να ορίηουν και
να μετροφν
χαρακτθριςτικά
μεγζκθ τθσ
κίνθςθσ, όπωσ
κζςθ, απόςταςθ,
μετατόπιςθ,
χρονικι ςτιγμι,
χρονικι διάρκεια,
ςτιγμιαία
ταχφτθτα, μζςθ
ταχφτθτα και
επιτάχυνςθ.
 Να διεξάγουν
απλά πειράματα
με τθν
επιςτθμονικι
μζκοδο και να
επιλφουν
προβλιματα
ιςορροπίασ και
κινιςεων (ομαλισ
ευκφγραμμθσ,
ομαλισ κυκλικισ,
ελεφκερθσ
πτϊςθσ),
εωαρμόηοντασ
τουσ 3 νόμουσ του
Newton.
 Να αναωζρουν
τισ 4 κεμελιϊδεισ
αλλθλεπιδράςεισ
ςτθ ωφςθ.
 Να
αναγνωρίηουν, να
ςχεδιάηουν και να
υλοποιοφν απλά
πειράματα για να
υπολογίςουν τισ
δυνάμεισ
βαρφτθτασ,
άνωςθσ, τριβισ και
αλλθλεπίδραςθσ
ςωμάτων ςε
επαωι.

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ – ΘΧΟ
ΚΑΙ ΦΩ

Διάδοςθ τθσ
ενζργειασ με
κφματα – Θ
περίπτωςθ του

 Να
αναγνωρίηουν τον
μθχανιςμό
παραγωγισ και
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ιχου.
Φαινόμενα του
ιχου, ανάκλαςθ,
διάκλαςθ,
απορρόωθςθ.

διάδοςθσ του
κφματοσ.
 Να ταξινομοφν
τα κφματα και να
περιγράωουν τα
χαρακτθριςτικά
τουσ.
 Να διατυπϊνουν
και να
εωαρμόηουν τθ
κεμελιϊδθ
κυματικι εξίςωςθ
τθσ κυματικισ.
 Να
αναγνωρίηουν τον
ιχο ωσ μθχανικό
κφμα και να
αναωζρουν τα
χαρακτθριςτικά
του.
 Να επιλφουν
απλά προβλιματα
διάδοςθσ και
ανάκλαςθσ ιχου.

Φφςθ και
διάδοςθ του
ωωτόσ.
Θλεκτρομαγνθτικά κφματα και
ωωσ.

 Να αναωζρουν
τθ διττι ωφςθ
του ωωτόσ.
 Να
επαλθκεφουν
πειραματικά
τουσ νόμουσ τθσ
ανάκλαςθσ και
τθσ διάκλαςθσ
του ωωτόσ και να
ερμθνεφουν
ςχετικά
ωαινόμενα.
 Να
αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ
κατθγορίεσ
θλεκτρομαγνθτικ
ισ ακτινοβολίασ
και να δίνουν
παραδείγματα
εωαρμογϊν.

Θλεκτρικό
ωορτίο –
Θλεκτρικζσ
αλλθλεπιδράςεισ.
Θλεκτρικό πεδίο
– Διαωορά
δυναμικοφ.
Θλεκτρικό
ρεφμα.

 Να
αναγνωρίηουν τα
είδθ, τισ
ιδιότθτεσ των
θλεκτρικϊν
ωορτίων και τισ
μεταξφ τουσ
αλλθλεπιδράςεισ.
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ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΜΟ

Θλεκτρικι
αντίςταςθ.
Μελζτθ
θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων και
εωαρμογι των
αρχϊν
διατιρθςθσ.
Βραχυκφκλωμα –
Αςωάλειεσ.
Από τον
θλεκτριςμό ςτον
μαγνθτιςμό.
Από τον
μαγνθτιςμό ςτον
θλεκτριςμό.

 Να
διαπιςτϊνουν
τθν αρχι
διατιρθςθσ
ωορτίου κατά
τθν θλζκτριςθ
ςωμάτων.
 Να
καταςκευάηουν
απλά θλεκτρικά
κυκλϊματα και
να παίρνουν
μετριςεισ.
 Να ορίηουν το
θλεκτρικό ρεφμα
και να το
ερμθνεφουν με
τα μοντζλα του
μικρόκοςμου.
 Να
επιβεβαιϊνουν
πειραματικά τον
νόμο του Ohm.
 Να
αναπαριςτοφν
γραωικά το
μαγνθτικό πεδίο
ενόσ μαγνιτθ και
το μαγνθτικό
πεδίο τθσ Γθσ.
 Να
διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
φπαρξθ
μαγνθτικοφ
πεδίου γφρω από
ρευματοωόρο
αγωγό, κακϊσ
και τθ
δθμιουργία
θλεκτρικοφ
πεδίου από
μεταβαλλόμενο
μαγνθτικό πεδίο.

ΤΓΧΡΟΝΘ
ΦΤΙΚΘ –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δομι του
πυρινα του
ατόμου –
Ρυρθνικι
ενζργεια –
αδιενζργεια.
Στοιχειϊδθ
ςωμάτια.

 Να
αναγνωρίηουν τθ
δομι, τισ
δυνάμεισ ςτον
πυρινα του
ατόμου, τθ
ραδιενζργεια και
τα ςτοιχειϊδθ
ςωμάτια.
 Να αναωζρουν
τισ βαςικζσ αρχζσ
τθσ κεωρίασ τθσ

Στοιχεία
κοςμολογίασ και
ςχετικότθτα.
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ΤΓΧΡΟΝΘ
ΦΤΙΚΘ –
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ςχετικότθτασ και
τισ νεότερεσ
κεωρίεσ για τθν
αρχι και τθν
εξζλιξθ του
ςφμπαντοσ.
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Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

ΦΤΙΚΘ – Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
(γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ)

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
(ανά μεκοδολογικό βιμα)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Θ Φυςικι και θ Επιςτθμονικι Μεκοδολογία
1.1 Οι ωυςικζσ
επιςτιμεσ, θ ωυςικι
και θ μεκοδολογία
τουσ.

 Να διατυπϊνουν
τον επιςτθμονικό
οριςμό των ωυςικϊν
επιςτθμϊν και να
προςδιορίηουν τα
αντικείμενα μελζτθσ
τουσ.
 Να δίνουν
παραδείγματα
ωυςικϊν ωαινομζνων
μζςα από τθν
κακθμερινι τουσ
εμπειρία.
 Να αναωζρουν τα
βιματα τθσ
επιςτθμονικισ
μεκοδολογίασ
δίνοντασ
παραδείγματα για το
κακζνα ξεχωριςτά.
 Να ςυνδζουν τθ
ωυςικι επιςτιμθ με
ςθμαντικά
τεχνολογικά
επιτεφγματα.

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ και βίντεο απλϊν
ωυςικϊν ωαινομζνων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ερωτιματα ςχετικά με τθ
μεκοδολογία που πρζπει να
ακολουκιςουμε ϊςτε να
μελετιςουμε τα ωυςικά
ωαινόμενα.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Καταςκευι διαγράμματοσ
ροισ με τα βιματα τθσ
επιςτθμονικισ μεκόδου.
− Σωλινεσ μυςτθρίου.
Ρροςομοίωςθ του
επιςτθμονικοφ τρόπου
ςκζψθσ για τθν επίλυςθ του
προβλιματοσ ενόσ ςωλινα
μυςτθρίου-μαφρου
κουτιοφ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Τα βιματα τθσ επιςτθμονικισ
μεκοδολογίασ και θ
εωαρμογι τθσ ςτθν
εκπαίδευςθ των ωυςικϊν
επιςτθμϊν.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Μελζτθ περίπτωςθσ από τθν
ιςτορία τθσ επιςτιμθσ (π.χ.
ταξίδι ςτο διάςτθμα).

1.2 Θ μελζτθ ενόσ
ωυςικοφ ωαινομζνου
ςτο εργαςτιριο και θ
ερμθνεία του με το

 Να αναγνωρίςουν
τθν αναγκαιότθτα του
πειράματοσ για τθ
μελζτθ ενόσ ωυςικοφ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Επίςκεψθ ςτο εργαςτιριο.
− Φωτογραωίεσ από ιςτορικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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πρότυπο του
μικρόκοςμου.

ωαινομζνου.
 Να κατονομάηουν
τα ςτάδια τθσ
πειραματικισ
διαδικαςίασ.
 Να αναωζρουν τουσ
κανόνεσ αςωαλείασ
του εργαςτθρίου και
να αιτιολογοφν με
παραδείγματα τθν
ανάγκθ τιρθςισ τουσ.
 Να αναωζρουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
ςχολικοφ
εργαςτιριου
ωυςικϊν επιςτθμϊν.
 Να εξθγοφν τθ
χρθςιμότθτα των
ιδιοκαταςκευϊν.
 Να αναγνωρίηουν
τθ χρθςιμότθτα των
υπολογιςτϊν για τθν
αναπαράςταςθ
ωυςικϊν ωαινομζνων
μακροςκοπικά και
μικροςκοπικά.

ι και ςφγχρονα εργαςτιρια
ωυςικϊν επιςτθμϊν.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ερωτιματα ςχετικά με τθ
λειτουργία των
επιςτθμονικϊν εργαςτθρίων
(εξοπλιςμόσ, κανόνεσ
αςωαλείασ, επιςτθμονικζσ
ομάδεσ κ.λπ.).
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Εικονικά και
απομακρυςμζνα
εργαςτιρια –
προςομοίωςθ πειραμάτων
μζςω υπολογιςτι.
− Δραςτθριότθτα
εξοικείωςθσ με τον χϊρο
του εργαςτθρίου, με τουσ
κανόνεσ και τα ςφμβολα.
Ρίνακασ κανόνων
αςωαλείασ ςχολικοφ
εργαςτθρίου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Κανόνεσ εργαςτθρίου, μζτρα
αςωάλειασ, όργανα και
λογιςμικά.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Εργαςτιρια μεγάλθσ
κλίμακασ – ερευνθτικά
κζντρα και βιομθχανίεσ.

2. Μετρϊντασ και υπολογίηοντασ τα φυςικά μεγζκθ
2.1 Τα ωυςικά μεγζκθ
και οι μονάδεσ τουσ.

 Να αναωζρουν
ωυςικά μεγζκθ και να
αναγνωρίηουν τθν
αναγκαιότθτά τουσ
για τθ μελζτθ των
ωυςικϊν
ωαινομζνων.
 Να αναγνωρίςουν
τθν αναγκαιότθτα
κοινοφ ςυςτιματοσ
μονάδων.
 Να μποροφν να
αναωζρουν τα
πολλαπλάςια και
υποπολλαπλάςια των
ωυςικϊν ποςοτιτων
και να κατανοιςουν
τθν ανάγκθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ ωυςικϊν ωαινομζνων
(πτϊςθ ενόσ μιλου, δρομζασ
ταχφτθτασ, ενδείξεισ
ηυγαριάσ, ενδείξεισ
κερμομζτρου, ςυςκευαςίεσ
με τθν ζνδειξθ του όγκου ι
τθσ μάηασ του περιεχομζνου),
το ρεκόρ ςτα 100 μζτρα
ταχφτθτασ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ροια μεγζκθ μποροφμε να
μετριςουμε ςτα ωαινόμενα
που αναπαρίςτανται ςτισ
εικόνεσ και με ποιεσ
τεχνικζσ;
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2.2 Μζτρθςθ μικουσ
και όγκου.

ειςαγωγισ τουσ.

− Σε τι μονάδεσ μικουσ κα
μετροφςαμε τθν απόςταςθ
που διανφει ο δρομζασ;
− Υπάρχουν μονάδεσ
μζτρθςθσ των
ςυναιςκθμάτων;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Δραςτθριότθτα
ταξινόμθςθσ μετριςιμων
και μθ μετριςιμων
μεγεκϊν και οντοτιτων.
− Δραςτθριότθτα εκτίμθςθσ
αποςτάςεων και επιλογισ
κατάλλθλων πολλαπλαςίων
ωσ μονάδων μζτρθςθσ.
− Δραςτθριότθτα με χριςθ
Google Earth (Zoom in
Zoom out).
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Οριςμόσ των ωυςικϊν
μεγεκϊν, το Σφςτθμα SI.
− Μονάδεσ μζτρθςθσ,
πολλαπλάςια και
υποπολλαπλάςια.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Λςτορικζσ/Λδιαίτερεσ μονάδεσ
μζτρθςθσ, ταξινόμθςθ ςε
κεμελιϊδθ ι παράγωγα
μεγζκθ.

 Να δίνουν
παραδείγματα
υποκειμενικοφ και
αντικειμενικοφ
τρόπου
προςδιοριςμοφ μιασ
απόςταςθσ.
 Να επιλζγουν τα
κατάλλθλα όργανα
και να ακολουκοφν
τισ κατάλλθλεσ
διαδικαςίεσ για τθ
μζτρθςθ διαωόρων
μθκϊν και όγκων.
 Να καταγράωουν
ςυςτθματικά τα
δεδομζνα από τισ
μετριςεισ τουσ,
χρθςιμοποιϊντασ
επιςτθμονικό
ςυμβολιςμό και

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Λςτορικά κείμενα, αναωορζσ ι
εικόνεσ ςχετικά με τθ
μζτρθςθ του μικουσ και του
όγκου. Βίντεο με μθχανικοφσ
που μετροφν αποςτάςεισ.
Εικόνεσ με οδικζσ ςθμάνςεισ,
ογκομετρικά δοχεία,
ςυςκευαςίεσ προϊόντων κ.ά.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ερωτιματα και ςυηιτθςθ για
τουσ ιςτορικοφσ τρόπουσ
μζτρθςθσ του μικουσ και του
όγκου, κακϊσ και τθσ
αναγκαιότθτά τθσ. Ρϊσ
μετροφν οι μθχανικοί τισ
αποςτάςεισ; Ροιεσ είναι οι
μικρότερεσ και οι
μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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επιςτθμονικι
ορολογία.
 Να αναγνωρίηουν
πθγζσ ςωαλμάτων
ςτισ μετριςεισ τουσ.
 Να υπολογίηουν τθ
μζςθ τιμι
μετριςεων.
 Να μετροφν μικοσ
με τθ μετροταινία και
με το παχφμετρο.
 Να μετροφν
πειραματικά όγκο
υγρϊν.
 Να μετροφν και να
υπολογίηουν όγκουσ
γεωμετρικϊν και
ακανόνιςτων
ςτερεϊν.
 Να κάνουν απλζσ
μετατροπζσ
μονάδων.
 Να αναγνωρίηουν
τα L και ml ωσ
μονάδεσ μζτρθςθσ
όγκου ςε
κακθμερινζσ
εωαρμογζσ.
 Να επιλζγουν τθν
κατάλλθλθ ακρίβεια
ςε δεκαδικά ψθωία
και να διατθροφν τθν
απαιτοφμενθ
ακρίβεια μετά από
υπολογιςμοφσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

όγκοι που γνωρίηουν οι
μακθτζσ/-τριεσ; Τι
αναγράωουν οι ςυςκευαςίεσ
ςχετικά με τον όγκο
κακθμερινϊν προϊόντων και
πϊσ οι παραγωγοί τουσ τον
υπολογίηουν; Γιατί υπάρχουν
διαωορετικζσ μονάδεσ
μζτρθςθσ του μικουσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Μετριςεισ του μικουσ
κρανίων, βιβλίων και του
όγκου τθσ τάξθσ και
διαωόρων τροωίμων.
Συμπλιρωςθ πίνακα
μετριςεων ενόσ μεγζκουσ
και υπολογιςμόσ τθσ μζςθσ
τιμισ του. Μελζτθ των
πθγϊν ςωαλμάτων. Τρόποι
μζτρθςθσ και μακθματικζσ
ςχζςεισ υπολογιςμοφ του
όγκου. Μετατροπζσ
μονάδων, πολλαπλάςια και
υποπολλαπλάςια.
− Μζτρθςθ όγκου υγροφ.
− Μζτρθςθ όγκου ςτερεοφ
ακανόνιςτου ςχιματοσ με
τθ χριςθ ογκομετρικοφ
κυλίνδρου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Θ ακρίβεια μιασ μζτρθςθσ και
ο υπολογιςμόσ τθσ μζςθσ
τιμισ. Μονάδεσ μζτρθςθσ,
πολλαπλάςια,
υποπολλαπλάςια και
μετατροπζσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Σφγχρονα όργανα μζτρθςθσ
και υπολογιςμοφ μικουσ
και όγκου. Από τισ
μετριςεισ του μικουσ ςτθ
μζτρθςθ του εμβαδοφ και
ιςτορικι αναδρομι.
Μετριςεισ αποςτάςεων
ςτθ Γθ και το διάςτθμα.
Αναωορζσ από τθ
λογοτεχνία, τθν τζχνθ, τθν
ιατρικι, τθ βιολογία και
άλλεσ επιςτιμεσ.
− Αιςκθτιρεσ απόςταςθσ.
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− Μελζτθ διαγράμματοσ
θλικίασ παιδιοφ - φψουσ.
− Μεταωορά του
πειραματιςμοφ ςτο ςπίτι με
χριςθ απλϊν και
κακθμερινϊν υλικϊν.
− Ειδικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ,
π.χ. Ångström, ζτοσ ωωτόσ
κ.λπ.
2.3 Μάηα, μζτρθςθ και
υπολογιςμόσ τθσ
πυκνότθτασ.

 Να διατυπϊνουν
τον οριςμό και τισ
μονάδεσ μζτρθςθσ
τθσ μάηασ.
 Να αναγνωρίηουν
τθν πυκνότθτα ωσ
χαρακτθριςτικι
ιδιότθτα των υλικϊν
και ωσ παράγωγο
μζγεκοσ.
 Να γνωρίηουν και
να εωαρμόηουν τον
τφπο τθσ πυκνότθτασ,
προκειμζνου να
υπολογίςουν τθν
πυκνότθτα ενόσ
υλικοφ από τθ μάηα
και τον όγκο του.
 Να ςυνδζουν τθν
πυκνότθτα με το
μζγεκοσ των ατόμων
του υλικοφ και με το
πϊσ αυτά
διατάςςονται ςτον
χϊρο.
 Να μποροφν να
καταςκευάηουν, να
βακμονομοφν και να
χρθςιμοποιοφν ζνα
αυτοςχζδιο
πυκνόμετρο.
 Να ςυνδζουν τθν
πλεφςθ – βφκιςθ των
ςωμάτων με τισ τιμζσ
τθσ πυκνότθτάσ τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Λςτορικά κείμενα, αναωορζσ ι
εικόνεσ ςχετικά με τθ
μζτρθςθ τθσ μάηασ. Εικόνεσ
και βίντεο με αντικείμενα
ίδιου όγκου τοποκετθμζνα ςε
ηυγό που δεν ιςορροπεί, με
μεταλλικά πλοία που
επιπλζουν και άγκυρεσ που
βυκίηονται. Εικόνεσ με
κολυμβθτζσ ςτθ Νεκρά
Κάλαςςα, με αερόςτατα και
μπαλόνια γεμιςμζνα με ιλιο.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ερωτιματα και ςυηιτθςθ για
τουσ ιςτορικοφσ τρόπουσ
μζτρθςθσ και υπολογιςμοφ
τθσ μάηασ. Σϊματα με ίςουσ
όγκουσ ζχουν και ίςεσ μάηεσ;
Γιατί μποροφμε και
κολυμπάμε ευκολότερα ςτα
νερά τθσ κάλαςςασ από ό,τι
ςτα νερά μιασ λίμνθσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Μετριςεισ μάηασ.
Μετριςεισ πυκνότθτασ
ςτζρεων και υγρϊν
ςωμάτων. Καταςκευι και
βακμονόμθςθ
πυκνόμετρου υγρϊν.
Μακθματικοί υπολογιςμοί
πυκνοτιτων και
μετατροπζσ. Αξιοποίθςθ
τθσ πλεφςθσ για ςφγκριςθ
πυκνοτιτων.
− Ταυτοποίθςθ υλικϊν με
βάςθ τθν πυκνότθτα.
− Μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ
νεροφ. Διάγραμμα μάηασόγκου.
− Κατάταξθ υλικϊν ωσ προσ
τθν πυκνότθτα.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
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Θ μάηα ενόσ ςϊματοσ και οι
μονάδεσ μζτρθςθσ. Σχζςθ
υπολογιςμοφ τθσ πυκνότθτασ,
πλεφςθ και πυκνότθτα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Σφγχρονα όργανα μζτρθςθσ
και υπολογιςμοφ τθσ
μάηασ. Λςτορικά και
ςφγχρονα πρότυπα τθσ
μάηασ. Μζτρθςθ και μελζτθ
τθσ μάηασ ςε ςφγχρονα
εργαςτιρια με μεγάλεσ
πειραματικζσ διατάξεισ
(π.χ. CERN).
Χαρακτθριςτικζσ τιμζσ
πυκνοτιτων ςωμάτων,
μικροςκοπικι ερμθνεία. Θ
πυκνότθτα των ςτρωμάτων
τθσ Γθσ, τθσ ατμόςωαιρασ
και του νεροφ ςτουσ
ωκεανοφσ. Θ λειτουργία
των υποβρυχίων, ο
Αρχιμιδθσ και το χρυςό
ςτζμμα του Λζρωνα.
− Ρροςομοιϊςεισ. Καταςκευι
ςτιλθσ πυκνότθτασ και
εωαρμογζσ.
 Ζνκετο: Ενζργεια και Υλθ,
ζνα ενιαίο Φυςικό Μζγεκοσ
2.4 Μζτρθςθ του
χρόνου.

 Να αναγνωρίηουν
ωαινόμενα ςτα οποία
είναι ςθμαντικι θ
ακρίβεια ςτθ μζτρθςθ
του χρόνου.
 Να αναωζρουν
βαςικζσ ςυςκευζσ
μζτρθςθσ του χρόνου.
 Να αναωζρουν τισ
μονάδεσ μζτρθςθσ
του χρόνου, τα
βαςικά πολλαπλάςια
και υποπολλαπλάςια
και να
πραγματοποιοφν
μετατροπζσ των
μονάδων μζτρθςθσ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα απλό εκκρεμζσ
και να μετροφν τον
χρόνο με αυτό.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ εκκρεμϊν και
κλεψφδρων, αναλογικά και
ψθωιακά χρονόμετρα, βίντεο
ι εικόνα από αγϊνα Formula
1 όπου υπάρχει μζτρθςθ του
χρόνου. Εικόνα ανκρϊπου
που να μετρά τον ςωυγμό
του.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ρϊσ μποροφμε να
μετριςουμε τον χρόνο και
γιατί είναι χριςιμο; Γιατί ςτο
πρωτάκλθμα τθσ Formula 1
μετράνε τον χρόνο των
οχθμάτων και με ποια
ακρίβεια;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Μετριςεισ χρονικϊν
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διαςτθμάτων με τθ βοικεια
του ςωυγμοφ, εκκρεμοφσ και
χρονομζτρων. Καταγραωι τθσ
ακρίβειασ τθσ μζτρθςθσ ςε
κάκε περίπτωςθ. Καταςκευι
εκκρεμοφσ και κλεψφδρων,
μελζτθ τθσ ακρίβειασ και τθσ
αξιοπιςτίασ των μετριςεων
με αυτά.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Ακρίβεια μζτρθςθσ του
χρόνου και ςχζςεισ
μετατροπϊν των μονάδων
μζτρθςθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Λςτορικά όργανα και
ςφγχρονεσ ςυςκευζσ
μζτρθςθσ του χρόνου. Θ
διάρκεια τθσ θμζρασ ςτθ Γθ
και ςε γνωςτά θλιακά
ςϊματα.
− Γεωλογικόσ χρόνοσ και
attoseconds.
− Λδιοκαταςκευι: θλιακό
ρολόι ςτθν αυλι του
ςχολείου.
3. Ενζργεια και Υλθ: Μορφζσ, Μεταμορφϊςεισ και Καταςτάςεισ
3.1 Μορωζσ τθσ
ενζργειασ και
διεργαςίεσ ςτθ ωφςθ.

 Να αξιολογιςουν
τον ρόλο τθσ
ενζργειασ ςτθν
πολιτιςμικι και
τεχνολογικι εξζλιξθ
του ανκρϊπου.
 Να προςδιορίηουν
μζςω τθσ εμπειρίασ
τουσ και να
ονομάηουν διάωορεσ
μορωζσ ενζργειασ,
όπωσ κινθτικι,
δυναμικι,
κερμικι, ενζργεια
ακτινοβολίασ κ.λπ.
και να τισ αναγάγουν
ςε τρεισ βαςικζσ
(κινθτικι – δυναμικι
– Θ/Μ ακτινοβολία).
 Να αναωζρουν τισ
μονάδεσ μζτρθςθσ
τθσ ενζργειασ.
 Να αναγνωρίηουν
τισ μεταμορωϊςεισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ με μθχανζσ και
ωυςικά ωαινόμενα μζςα από
τα οποία ςυντελοφνται
ενεργειακζσ μεταμορωϊςεισ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Διερεφνθςθ: Ροφ
χρθςιμοποιοφμε ενζργεια
κακθμερινά; Από ποφ
προζρχεται;
− Δραςτθριότθτα με εικόνεσ:
Αντιςτοίχιςθ των
μεταμορωϊςεων ενζργειασ
που εμωανίηονται ςε κάκε
εικόνα και ςχολιαςμόσ.
− Θ κάκε ομάδα δίνει ζνα
δικό τθσ οριςμό για τθν
ενζργεια. Συηιτθςθ ςτθν
τάξθ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειράματα ενεργειακϊν
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ενζργειασ που
λαμβάνουν χϊρα ςε
τεχνολογικζσ
εωαρμογζσ τθσ
κακθμερινότθτασ.
 Να ςυνδζςουν τθν
ενζργεια, τον ρόλο
τθσ και τισ
μεταμορωϊςεισ τθσ
με ωυςικζσ, χθμικζσ
και βιολογικζσ
διεργαςίεσ με τισ
οποίεσ ζχουν
εμπειρικι ςχζςθ.
 Να αναγνωρίηουν
ότι θ ενζργεια
διατθρείται ςτισ
διεργαςίεσ τθσ
ωφςθσ.
 Να διακρίνουν τισ
ανανεϊςιμεσ από τισ
μθ ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ.
 Να
ευαιςκθτοποιθκοφν
για τθν ανάγκθ για
εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.

μεταμορωϊςεων, όπωσ θ
κίνθςθ αυτοκινιτου με
ελατιριο (κοφρδιςμα ι
ιδιοκαταςκευι με λάςτιχο),
θ ωωτοκυψζλθ, θ
παραγωγι ωωτόσ από
κίνθςθ μαγνιτθ ςε πθνίο
κ.ά.
− Απλζσ μθχανζσ ι
αυτοςχζδιεσ διατάξεισ με
μπαταρίεσ, γαλβανικά
ςτοιχεία, λαμπτιρεσ
(πυρακτϊςεωσ και LED).
− Ρροςομοίωςθ με
μεταμορωϊςεισ ενζργειασ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
H ενζργεια, οι μονάδεσ και οι
μεταμορωϊςεισ τθσ –
Εννοιολογικόσ χάρτθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Βίντεο με τθ χριςθ και τα
πλεονεκτιματα των ιπιων
μορωϊν ενζργειασ.
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Υπαγωγι του πλικουσ των
μορωϊν τθσ ενζργειασ ςτισ
βαςικζσ – κεμελιϊδεισ.
− Θ προζλευςθ τθσ θλιακισ
ενζργειασ. Διατροωι,
ενζργεια και κερμίδεσ.
 Ζνκετο: Ενεργειακζσ
απαιτιςεισ των βιολογικϊν
οργανιςμϊν, μεταμορωϊςεισ
ενζργειασ ςτο ανκρϊπινο
ςϊμα, θ ενζργεια ςτισ
χθμικζσ αντιδράςεισ.

3.2 Μζτρθςθ τθσ
κερμοκραςίασ.

 Να αναγνωρίςουν
τθν αντικειμενικότθτα
τθσ μζτρθςθσ τθσ
κερμοκραςίασ με τα
κερμόμετρα.
 Να λαμβάνουν
μετριςεισ
κερμοκραςίασ με
κερμόμετρα, να
αναγνωρίηουν και να
ελαχιςτοποιοφν τισ
πθγζσ ςωαλμάτων τθσ
μζτρθςθσ.
 Να περιγράωουν
τθν αρχι λειτουργίασ
των βαςικϊν τφπων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ από κερμοκάμερα
– Συηιτθςθ για τι είδουσ
πλθροωορία παίρνουμε
από τα διαωορετικά
χρϊματα.
− Εικόνα κερμομζτρθςθσ
αςκενοφσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ρϊσ μετράει τθ
κερμοκραςία ζνα
κερμόμετρο;
− Γιατί για τον ζλεγχο αν
ζχουμε πυρετό
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κερμομζτρων.
 Να αναωζρουν τισ
βαςικζσ κλίμακεσ
κερμοκραςίασ και τθ
ςχζςθ που τισ
ςυνδζει.
 Να ςυνδζουν τθ
κερμοκραςία με τθ
μζςθ κινθτικι
ενζργεια των μορίων
του υλικοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χρθςιμοποιοφμε
κερμόμετρο και δεν
εμπιςτευόμαςτε τθν
εκτίμθςθ με τθν παλάμθ
μασ.
− Τι κερμοκραςία μπορεί να
ζχει θ ωλόγα ενόσ κεριοφ,
το νερό που βράηει, ο Ιλιοσ
κ.λπ.
− Ροιεσ κλίμακεσ μζτρθςθσ
κερμοκραςίασ γνωρίηετε,
υπάρχει κάποια διαωορά ι
αναγκαιότθτα;
− Σε τι διαωζρουν δφο ίδια
ςϊματα διαωορετικισ
κερμοκραςίασ
μικροςκοπικά;
− Ροια μπορεί να είναι τα
ςυνθκζςτερα λάκθ ςτθ
μζτρθςθ κερμοκραςίασ
ενόσ ςϊματοσ με
κερμόμετρο;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα που ωανερϊνει
τθν υποκειμενικότθτα τθσ
εκτίμθςθ τθσ κερμοκραςίασ
ενόσ ςϊματοσ μζςω των
αιςκιςεϊν μασ.
− Ρειράματα μζτρθςθσ
κερμοκραςίασ, με
κερμόμετρα, με
αιςκθτιρεσ, με
κερμοκάμερα κ.λπ.
Σωάλματα κατά τισ
μετριςεισ και
βακμονόμθςθ
κερμομζτρου.
− Ρροςομοίωςθ που δείχνει
τισ κινιςεισ των μορίων
ενόσ υλικοφ ςε ςχζςθ με τθ
κερμοκραςία.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διαδικαςία μζτρθςθσ
κερμοκραςίασ.
− Κλίμακεσ κερμοκραςιϊν
και απλζσ μετατροπζσ.
− Συςχζτιςθ τθσ
κερμοκραςίασ ενόσ
ςϊματοσ με τθν κινθτικι
ενζργεια των μορίων του.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
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μικρόκοςμο:
− Αναηιτθςθ διαωορετικϊν
τφπων κερμομζτρων και
των αντίςτοιχων αρχϊν
λειτουργίασ.
− Κερμοκραςίεσ ςτο ςφμπαν
και ςτθ Γθ, θ μικρότερθ
κερμοκραςία που μπορεί
να υπάρξει. Ραραδείγματα
και μικροςκοπικι ερμθνεία.
− Κερμοκραςία διαωόρων
οργανιςμϊν, ομοιόκερμοι
και ποικιλόκερμοι
οργανιςμοί.
3.3 Μεταωορά
κερμότθτασ και
κερμικι ιςορροπία.

 Να αναγνωρίηουν
το ωαινόμενο τθσ
κερμικισ ιςορροπίασ.
 Να προβλζψουν
τθν εξζλιξθ του
ωαινομζνου τθσ
κερμικισ ιςορροπίασ
μεταξφ δφο ςωμάτων
διαωορετικϊν
κερμοκραςιϊν που
ζρχονται ςε επαωι
μεταξφ τουσ και του
αντίςτοιχου
διαγράμματοσ
κερμοκραςίασ χρόνου, για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα.
 Να αναγνωρίηουν
ότι, αν δφο ςϊματα
είναι ςε κερμικι
ιςορροπία με ζνα
τρίτο, τότε είναι και
μεταξφ τουσ.
 Να ορίςουν τισ
ποςότθτεσ κερμικι
ενζργεια,
κερμοκραςία και
κερμότθτα, και να
κατανοιςουν τισ
διαωορζσ μεταξφ των
ποςοτιτων αυτϊν.
 Να ςυνδζουν τθ
μεταβολι τθσ
κερμοκραςίασ ενόσ
ςϊματοσ με αποβολι
ι πρόςλθψθ
κερμότθτασ, κακϊσ
και με το μζγεκοσ του
ςϊματοσ.
 Να αναγνωρίηουν
τθν κατεφκυνςθ ροισ
τθσ κερμότθτασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ με ηεςτά ι κρφα
ροωιματα και ωαγθτά, τηάκι
και θλεκτρικι κερμάςτρα,
θλιόλουςτθ μζρα, δοχείο
κερμόσ, κάλαςςα με
λουόμενουσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ερωτιματα ςχετικά με
ωαινόμενα τθσ
κακθμερινότθτασ που
αωοροφν ςτθ μεταωορά και
διάδοςθ τθσ κερμότθτασ
(πωσ λειτουργεί μια
κερμοωόρα, πωσ
κερμαίνεται το ςπίτι με τθ
χριςθ καλοριωζρ κ.α.).
− Γιατί θ κάλαςςα αργεί να
κρυϊςει – ηεςτακεί ςε
ςχζςθ με τθ μεταβολι τθσ
κερμοκραςίασ του
περιβάλλοντοσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Απλό πείραμα διαπίςτωςθσ
αγωγισ τθσ κερμότθτασ
κατά το οποίο κερμαίνουμε
ζνα μεταλλικό κουτάλι ςτθ
μία άκρθ κρατϊντασ το από
τθν άλλθ. Επανάλθψθ του
πειράματοσ με κουτάλι
πλαςτικισ λαβισ.
− Ρείραμα κερμικισ
ιςορροπίασ: Διαγράμματα –
Επεξεργαςία.
− Αφξθςθ κερμοκραςίασ
διαωορετικϊν μαηϊν νεροφ
ςε ςυνάρτθςθ με τον
χρόνο, προςωζροντάσ τουσ
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3.4 Μεταβολζσ τθσ
κατάςταςθσ τθσ φλθσ.

 Να ορίηουν τθ
κερμοχωρθτικότθτα
ςϊματοσ και να
διατυπϊνουν τον
νόμο τθσ
κερμιδομετρίασ.
 Να αναγνωρίηουν
τουσ τρόπουσ
μεταωοράσ
κερμότθτασ.
 Να διακρίνουν
καλοφσ και κακοφσ
αγωγοφσ κερμότθτασ.
 Να αναγνωρίηουν
και να ερμθνεφουν
μικροςκοπικά τθ
διαδικαςία
μεταωοράσ
κερμότθτασ.
 Να αναγνωρίηουν
και να ερμθνεφουν
ωαινόμενα
μεταωοράσ
κερμότθτασ ςτθν
κακθμερινι ηωι.

ίςα ποςά κερμότθτασ –
καταςκευι διαγράμματοσ.
Επζκταςθ του
πειραματιςμοφ με τθ χριςθ
διαωορετικϊν υγρϊν.
− Μελζτθ διάδοςθσ
κερμότθτασ ςε μεταλλικι
ράβδο.
− Ρείραμα παρατιρθςθσ τθσ
μεταωοράσ κερμότθτασ και
επίτευξθ κερμικισ
ιςορροπίασ με χριςθ
κερμοκάμερασ.
− Ρροςομοιϊςεισ
ωαινομζνων μεταωοράσ
κερμότθτασ με αντίςτοιχθ
μικροςκοπικι απεικόνιςθ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διάκριςθ κερμότθτασ και
κερμοκραςίασ και μονάδεσ
μζτρθςισ τουσ.
− Οι κερμοκραςίεσ για
ςϊματα που βρίςκονται ςε
κερμικι ιςορροπία μεταξφ
τουσ είναι ίδιεσ.
− Τρόποι μεταωοράσ
κερμότθτασ, καλοί και
κακοί αγωγοί κερμότθτασ
και μικροςκοπικι ερμθνεία
των ωαινομζνων
μεταωοράσ κερμότθτασ.
− Διαδικαςία επίτευξθσ τθσ
κερμικισ ιςορροπίασ.
Κεμελιϊδθ κερμοδυναμικι
ςχζςθ με αναωορά τθσ
κερμοχωρθτικότθτασ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Μικροςκοπικι ερμθνεία τθσ
κερμικισ ιςορροπίασ.
Μθχανιςμοί μεταωοράσ
κερμότθτασ ςτον πλανιτθ
(άνεμοι, ρεφματα), ρεφματα
μεταωοράσ ςτο εςωτερικό
τθσ Γθσ και αποτελζςματα.
Εμποδίηοντασ και
ενιςχφοντασ τθ μεταωορά
κερμότθτασ, π.χ.
κερμοδοχεία, κερμοωόρεσ
κ.λπ.

 Να αναγνωρίηουν
τισ τρεισ καταςτάςεισ
τθσ φλθσ και τισ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Σχετικζσ εικόνεσ ι βίντεο:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ιδιότθτζσ τουσ ωσ
προσ το ςχιμα και τον
όγκο.
 Να περιγράωουν τισ
τρεισ καταςτάςεισ τθσ
φλθσ με τον
μικρόκοςμο.
 Να αναγνωρίηουν
το ωαινόμενο τιξθπιξθ, κακϊσ και το
ωαινόμενο
εξαζρωςθυγροποίθςθ και να
εξθγοφν γιατί θ
προςωορά-αωαίρεςθ
κερμότθτασ δε
ςυνοδεφεται από
μεταβολι τθσ
κερμοκραςίασ κατά
τθ διάρκεια αυτϊν
των ωαινομζνων.
 Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο τθσ
ενζργειασ ςτθν
αλλαγι καταςτάςεωσ
τθσ φλθσ.
 Να ερμθνεφουν ζνα
διάγραμμα
κερμοκραςίασχρόνου κατά τθ
μεταβολι τθσ
κατάςταςθσ ενόσ
υλικοφ.
 Να αναωζρονται
ςτισ κερμοκραςίεσ
τιξθσ και βραςμοφ ωσ
μεγεκϊν που
χαρακτθρίηουν το
υλικό.
 Να αναγνωρίηουν
τθ διαωορά μεταξφ
βραςμοφ και
εξάτμιςθσ.
 Να περιγράωουν
τθν εξάχνωςθ και τθν
απόκεςθ.
 Να αναωζρουν και
να ερμθνεφουν
παραδείγματα
εξάτμιςθσ,
ςυμπφκνωςθσ και
απόκεςθσ του νεροφ
από τθν κακθμερινι
ηωι και τα καιρικά
ωαινόμενα.
 Να ςυνδυάηουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Υδρατμοί ςτον κακρζπτθ
του μπάνιου.
− Κρφο μπουκάλι νεροφ το
καλοκαίρι με
ςυμπυκνωμζνουσ
υδρατμοφσ ςτθν επιωάνειά
του.
− Αχνόσ κατά τθν εκπνοι μασ
τισ κρφεσ μζρεσ του
χειμϊνα
− Θ λευκι γραμμι που
αωινουν τα αεροπλάνα ωσ
ίχνοσ ςτον ουρανό.
− Το νερό ςτισ τρεισ
καταςτάςεισ του.
− Χριςθ ξθροφ πάγου π.χ.
ςτθ διαςκζδαςθ, ςτθν
υγεία κ.λπ.
− Ραγάκια ςε ζνα ποτιρι με
αναψυκτικό.
− Ράχνθ ςτο ζδαωοσ.
− Κατανάλωςθ ηεςτϊν
ροωθμάτων ςτθν
ορειβαςία.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Γιατί λιϊνει ο πάγοσ;
− Ρϊσ το νερό μετατρζπεται
από τθ μια μορωι ςτθν
άλλθ;
− Από ποφ προζρχεται το
νερό ςτθν επιωάνεια του
κρφου ποτθριοφ;
− Τι παρατθρείτε ςτθν εικόνα
με τον ξθρό πάγο; Τι κα
ςυνζβαινε αν
χρθςιμοποιοφςαμε πάγο
από νερό;
− Ρϊσ δθμιουργικθκε θ
πάχνθ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα αλλαγισ ωάςεων
του νεροφ. Μζτρθςθ
κερμοκραςιϊν με τον
χρόνο, παρατιρθςθ,
μακροςκοπικι καταγραωι
και δθμιουργία
διαγραμμάτων.
− Συνδυαςμόσ
προςομοίωςθσ και
πραγματικοφ πειράματοσ
για τθ μελζτθ τθσ αλλαγισ
κατάςταςθσ του νεροφ.
− Ρροςομοιϊςεισ: Αλλαγι
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3.5 Διαςτολι και
ςυςτολι των ςωμάτων
– Θ ιδιαιτερότθτα του
νεροφ.

τρεισ καταςτάςεισ του
νεροφ με τον κφκλο
του νεροφ ςτθ ωφςθ.

ωάςθσ και μικροςκοπικι
ςυμπεριωορά.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Καταςτάςεισ των ςωμάτων
και αλλαγζσ ωάςεων.
− Τρίγωνο μετατροπϊν των
ωυςικϊν καταςτάςεων και
θ μικροςκοπικι εξιγθςθ
για κάκε «πορεία» ςε αυτό.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Το ςτζγνωμα των ροφχων
και διερεφνθςθ των
παραμζτρων που το
επθρεάηουν.
− Τα παγάκια διατθροφν
ςτακερι τθ κερμοκραςία
ςτο αναψυκτικό ςασ όςο
αυτά λιϊνουν.
− Ρϊσ δθμιουργοφνται οι
άςπρεσ γραμμζσ από τα
αεροςκάωθ ςτον ουρανό.
− Βain-Μarie ςτθ
ηαχαροπλαςτικι, ςτθ
ςαπωνοποιία κ.λπ.
− Ερμθνεία μετεωρολογικϊν
ωαινομζνων.
− Θ υπερκζρμανςθ του
πλανιτθ μασ και θ τιξθ των
πάγων ςτουσ πόλουσ.

 Να ορίηουν τθ
ςυςτολι και τθ
διαςτολι των
ςτερεϊν, υγρϊν και
αερίων ςωμάτων και
να τισ ςυςχετίηουν με
τθ κερμοκραςία και
το υλικό.
 Να διατυπϊνουν
και να ερμθνεφουν
μικροςκοπικά τθ
ςυςτολι – διαςτολι
των ςωμάτων με τθ
κερμοκραςία.
 Να περιγράωουν
εωαρμογζσ και
ςυνζπειεσ τθσ
διαςτολισ των
ςωμάτων.
 Να ερμθνεφουν τθν
εξάρτθςθ τθσ
πυκνότθτασ ςτερεϊν
και ρευςτϊν από τθ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ με αρμοφσ
διαςτολισ διάωορων
καταςκευϊν, αρμοφσ
γεωυρϊν, ςπαςμζνο
μπουκάλι ςτθν κατάψυξθ,
κερμόμετρο οινοπνεφματοσ
κ.ά.
− Εικόνα από παγωμζνθ
λίμνθ ςτθν επιωάνειά τθσ
και βιολογικι
δραςτθριότθτα ςτο
εςωτερικό τθσ.
− Βίντεο ι εικόνα με
παγόβουνα που επιπλζουν
ςτο νερό.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ρϊσ ερμθνεφετε τα
ωαινόμενα ςτισ παραπάνω
εικόνεσ (εικόνεσ
εναφςματοσ);

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ –
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ –
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ

3.6 Από τθ κερμότθτα
ςτθ μθχανικι ενζργεια
– Κερμικζσ μθχανζσ.

κερμοκραςία.
 Να διατυπϊνουν
και να ερμθνεφουν
τθν ιδιαίτερθ
ςυμπεριωορά του
νεροφ αναωορικά με
τθν αλλαγι ωάςθσ
από ςτερεό ςε υγρό.
 Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
ανϊμαλθσ διαςτολισ
του νεροφ από 0-4°C.

− Γιατί επιπλζει ο πάγοσ ςτο
νερό;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα διαπίςτωςθσ τθσ
ανϊμαλθσ διαςτολισ του
νεροφ και μελζτθ τθσ
εξάρτθςθσ τθσ πυκνότθτασ
από τθ κερμοκραςία.
− Ρροςομοιϊςεισ διαςτολισ
και ςυςτολισ ςωμάτων με
μικροςκοπικζσ
αναπαραςτάςεισ και
διαδικαςίεσ.
− υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διαςτολι και ςυςτολι των
ςωμάτων με τθ μεταβολι
τθσ κερμοκραςίασ και
μικροςκοπικι ερμθνεία.
− Θ εξάρτθςθ τθσ πυκνότθτασ
από τθ κερμοκραςία. Θ
ιδιαιτερότθτα του νεροφ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Βιολογικι ςθμαςία τθσ
«ανϊμαλθσ» διαςτολισ του
νεροφ.
− Θ διαςτολι διαωορετικϊν
μετάλλων, εωαρμογι ςτο
διμεταλλικό ζλαςμα.
− Θ κλιματικι αλλαγι και θ
άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ των
ωκεανϊν.

 Να αναγνωρίηουν
τον διαχρονικό ρόλο
που διαδραματίηει θ
μεταμόρωωςθ
κερμότθτασ ςε
μθχανικι ςτθν
τεχνολογικι και
επιςτθμονικι
εξζλιξθ.
 Να κατονομάηουν
ενεργειακζσ
μεταμορωϊςεισ που
περιλαμβάνουν τθ
κερμότθτα με
αναωορά ςε
γεωκερμία μζχρι και
ςε πυρθνικι
ενζργεια.
 Να ορίηουν τθ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ με ατμομθχανζσ,
αυτοκίνθτα, εργοςτάςια
παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ κ.ά.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Με ποια ι ποιεσ
μεταμορωϊςεισ ενζργειασ
λειτουργοφν οι παραπάνω
μθχανζσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα: Θ μθχανι του
Ιρωνα. Ρϊσ από τον ατμό
μεταβικαμε ςτθν κίνθςθ
ενόσ τροχοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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κερμικι μθχανι και
τθν απόδοςι τθσ.
 Να ςχετίηουν τθν
εξζλιξθ των κερμικϊν
μθχανϊν με τθν
απόδοςι τουσ.

− Δραςτθριότθτα: Διάκριςθ
των κερμικϊν μθχανϊν από
άλλεσ μθχανζσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Αρχζσ λειτουργίασ κερμικϊν
μθχανϊν και ενεργειακζσ
μεταμορωϊςεισ. Απόδοςθ
κερμικισ μθχανισ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Βιντεοπαρουςίαςθ κερμικϊν
μθχανϊν / μθχανϊν
εςωτερικισ καφςθσ, εξζλιξθ
και διερεφνθςθ των
αποδόςεων διαωορετικϊν
τφπων κερμικϊν μθχανϊν,
ιςτορικι αναδρομι ςτθ
Βιομθχανικι επανάςταςθ.
 Ζνκετο: Από τισ απλζσ
μθχανζσ ςτισ κερμικζσ. Θ
εξζλιξθ των κερμικϊν
μθχανϊν και τεχνολογικά
επιτεφγματα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΦΤΙΚΘ Βϋ – ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
(γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ)

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
(ανά μεκοδολογικό βιμα)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
ΔΤΝΑΜΕΙ ΚΑΙ
ΚΙΝΘΕΙ

1. Βαςικζσ ζννοιεσ Κινθματικισ – Δυναμικισ
1.1 Θ κίνθςθ.
Θ κίνθςθ των ςωμάτων.

 Να προςδιορίηουν
τθ κζςθ ςϊματοσ ςε
ευκεία γραμμι
(άξονασ).
 Να υπολογίηουν
γραωικά και
αλγεβρικά τθ
μετατόπιςθ ςε
μονοδιάςτατθ κίνθςθ.
 Να διακρίνουν τισ
ζννοιεσ απόςταςθ και
μετατόπιςθ.
 Να διακρίνουν τισ
ζννοιεσ χρονικι
ςτιγμι και χρονικι
διάρκεια και να
επιλζγουν τουσ
κατάλλθλουσ
ςυμβολιςμοφσ και τισ
μονάδεσ τουσ.
 Να ορίηουν τθ μζςθ
ταχφτθτα ενόσ
κινθτοφ,
περιγράωοντάσ τθν
ωσ μονόμετρο
μζγεκοσ.
 Να ορίηουν τθ
ςτιγμιαία ταχφτθτα
και να τθ διακρίνουν
από τθ μζςθ ταχφτθτα
ςε ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα από
τθν κακθμερινι ηωι.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Βιωματικι δραςτθριότθτα
ςε χϊρουσ του ςχολείου,
π.χ. αγϊνασ δρόμου
ταχφτθτασ, για τθ αντίλθψθ
των ωυςικϊν μεταβλθτϊν
που περιγράωουν τθν
κίνθςθ.
− Ραρακολοφκθςθ βίντεο ι
προςομοίωςθ κίνθςθσ για
τθ διάκριςθ τθσ μζςθσ
ταχφτθτασ από τθ ςτιγμιαία
ταχφτθτα ςε κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ρϊσ κα ορίςουμε τθν κίνθςθ
ενόσ ςϊματοσ; Ρϊσ
μποροφμε να περιγράψουμε
μια κίνθςθ; Ρϊσ μποροφμε να
προβλζψουμε τθ διάρκεια
ενόσ ταξιδιοφ; Τι μετρά ο
ταχογράωοσ των
αυτοκινιτων; Πρια ταχυτιτων
ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ
ςτθν αυλι ι ςε άλλουσ
χϊρουσ του ςχολείου για
καταμζτρθςθ κζςεων,
χρόνων και υπολογιςμό
μετατόπιςθσ, απόςταςθσ,
ταχφτθτασ κ.λπ. ςε
μονοδιάςτατα ςυςτιματα
αναωοράσ. Ανάδειξθ του
διανυςματικοφ χαρακτιρα
τθσ μετατόπιςθσ και τθσ
ςτιγμιαίασ ταχφτθτασ.
Ανάδειξθ τθσ διαωοράσ
διαςτιματοσ και
μετατόπιςθσ. Αναωορά ςτθ
ςχετικότθτα τθσ κίνθςθσ.
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1.2 Θ δφναμθ.
Θ δφναμθ και τα
χαρακτθριςτικά τθσ.

 Να αναγνωρίηουν
και να ςυνδζουν τθ
δφναμθ με τα
αποτελζςματα που
προκαλεί,
παραμορωωτικά και
κινθματικά.
 Να διατυπϊνουν
τον νόμο του Hooke
και να αναωζρουν
εωαρμογζσ του.
 Να αναπαριςτοφν
τθ δφναμθ ωσ
διάνυςμα και να
περιγράωουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Ρειράματα ςτο εργαςτιριο
με αξιοποίθςθ οργάνων
όπωσ αμαξίδια,
θλεκτρονικοί
χρονομετρθτζσ, ωωτοπφλεσ
κ.λπ.
− Χριςθ προςομοιϊςεων ςε
εικονικό εργαςτιριο.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Οριςμοί των μεγεκϊν κζςθ,
μετατόπιςθ, διάςτθμα,
μζςθ και ςτιγμιαία
ταχφτθτα.
− Αξιοποίθςθ πίνακα τιμϊν
για δθμιουργία και
ερμθνεία γραωικϊν
παραςτάςεων.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και
παρουςίαςθ
δραςτθριότθτασ για τθ
μζτρθςθ ςτιγμιαίων
ταχυτιτων και τθν εφρεςθ
τθσ μζςθσ ταχφτθτασ κατά
τθ μετακίνθςθ από το ςπίτι
ςτο ςχολείο.
− Χριςθ τθσ εξίςωςθσ τθσ
ταχφτθτασ ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Ανάδειξθ με παρουςίαςθ
βίντεο, εικόνων κ.ά.,
εμωανϊν αποτελεςμάτων
δυνάμεων (π.χ. ςυγκροφςεισ
αυτοκινιτων, κινιςεισ
αςτζρων, ζλξεισ ελατθρίων,
μαγνθτϊν, πτϊςεισ ςωμάτων
ςτθ Γθ κ.λπ.). Ταξινόμθςθ των
αποτελεςμάτων των
δυνάμεων ςε
παραμορωωτικά και
κινθματικά.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ρϊσ μποροφμε να μετράμε
τθ δφναμθ που
παραμορωϊνει, από το
αποτζλεςμα που προκαλεί;
− Ρϊσ επιλζγουμε το
κατάλλθλο ελατιριο
ανάλογα με τθ χριςθ του
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1.3 Κάκε δράςθ ζχει
αντίδραςθ.
Οι κεμελιϊδεισ
αλλθλεπιδράςεισ.

 Να αναγνωρίηουν
και να ςχεδιάηουν τθ
δφναμθ ωσ δράςθ
ενόσ ςϊματοσ ςε
άλλο.
 Κατά τθν
αλλθλεπίδραςθ
ςωμάτων να
αναγνωρίηουν τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(ηφγιςθ ςϊματοσ με
κανταράκι, όργανα
γυμναςτικισ με ελατιρια
κ.ά.);
− Συηιτθςθ για τθ ςχζςθ τθσ
επιμικυνςθσ με το
αναρτϊμενο βάροσ.
− Γιατί, όταν αςκείται δφναμθ
ίδιου μζτρου ςτο ίδιο ςϊμα
ςε διαωορετικζσ
κατευκφνςεισ, τα
αποτελζςματα είναι
διαωορετικά; Ρϊσ
ςυμβολίηεται θ δφναμθ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Μζτρθςθ δυνάμεων
επιλζγοντασ το κατάλλθλο
δυναμόμετρο.
− Μελζτθ και αναπαράςταςθ
δυνάμεων ωσ διανυςμάτων
με διαωορετικά
χαρακτθριςτικά, μζτρο,
διεφκυνςθ, ωορά και
ςθμείο εωαρμογισ.
− Καταςκευι και μελζτθ
διαγραμμάτων
επιμικυνςθσ – δφναμθσ.
− Αξιοποίθςθ προςομοίωςθσ
για τθν αναπαράςταςθ
δυνάμεων.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διατφπωςθ του νόμου του
Hooke.
− Κάκε δφναμθ περιγράωεται
ωσ διάνυςμα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Θ χριςθ ελατθρίων ςτισ
αναρτιςεισ αυτοκινιτων,
ςτουσ ανελκυςτιρεσ, ςτα
ςτρϊματα, ςτα όργανα
γυμναςτικισ κ.α.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραραδείγματα δυνάμεων
ςτθ Γθ και ςτο διάςτθμα.
− Δυνάμεισ ςτον μικρόκοςμο
και ςτον μακρόκοςμο.
− Απλά χαρακτθριςτικά
πειράματα επίδειξθσ με
δράςθ δυνάμεων.
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δυνάμεισ πάντα ωσ
ηεφγθ που αςκοφνται
ςε διαωορετικά
ςϊματα
ο
ακολουκϊντασ τον 3
νόμο του Newton.
 Να αναωζρουν τισ 4
κεμελιϊδεισ
αλλθλεπιδράςεισ
ςφμωωνα με το
κακιερωμζνο
πρότυπο.
 Να γνωρίηουν ότι
όλεσ οι δυνάμεισ τθσ
ωφςθσ απορρζουν
από τισ τζςςερισ
κεμελιϊδεισ
αλλθλεπιδράςεισ.

− Βίντεο από πειράματα ςτο
ISS.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Αναηιτθςθ παραδειγμάτων
όπου είναι εμωανι τα
ηεφγθ δυνάμεων (Δράςθ –
Αντίδραςθ).
− Αναηιτθςθ τθσ αντίδραςθσ
ςε κάκε δφναμθ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Μελζτθ τθσ δράςθσ και
αντίδραςθσ ςε
αλλθλεπιδράςεισ ςωμάτων,
όπωσ μαγνιτεσ,
ωορτιςμζνα ςϊματα, ςκοινί
διελκυςτίνδασ κ.ά.
− Μζτρθςθ δράςθσαντίδραςθσ με ηεφγοσ
δυναμομζτρων.
− Βιβλιογραωικι αναηιτθςθ
και παρουςίαςθ των
τεςςάρων κεμελιωδϊν
αλλθλεπιδράςεων κατά το
κακιερωμζνο πρότυπο και
τισ προςπάκειεσ των
επιςτθμόνων για
ενοποίθςι τουσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
οσ
− 3 Νόμοσ του Newton.
− Αναωορά ςτθ ςφγχρονθ
επιςτθμονικι αντίλθψθ για
τισ τζςςερισ κεμελιϊδεισ
αλλθλεπιδράςεισ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
 Αναγνϊριςθ και ςχεδίαςθ
ηευγϊν δυνάμεων δράςθσαντίδραςθσ ςτθν κακθμερινι
ηωι και ςτο θλιακό ςφςτθμα.
 Αναωορζσ ςτθν
ελαςτικότθτα ωσ ιδιότθτα των
υλικϊν.
 Επιςτθμονικζσ προςπάκειεσ
για τθν ενοποιθμζνθ
κεϊρθςθ των δυνάμεων ςτθ
ωφςθ.

2. Θ Ιςορροπία Δυνάμεων – Ομαλι κίνθςθ
2.1 Δράςθ
περιςςότερων τθσ μίασ
δφναμθσ ςε ζνα ςϊμα.

 Να ορίηουν τθ
ςυνιςταμζνθ δφο ι
περιςςότερων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρουςίαςθ βίντεο ι
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δυνάμεων.
 Να υπολογίηουν και
να ςχεδιάηουν τθ
ςυνιςταμζνθ δφναμθ
δφο ι περιςςότερων
ςυγγραμμικϊν
δυνάμεων.
 Να υπολογίηουν και
να ςχεδιάηουν τθ
ςυνιςταμζνθ δφναμθ
δφο κάκετων
δυνάμεων.
 Να ςχεδιάηουν τθ
ςυνιςταμζνθ δφναμθ
μθ ςυγγραμμικϊν
δυνάμεων.

2.2 Λςορροπία ςϊματοσ.

 Να ορίηουν τθν
αδράνεια, να τθ
ςυνδζουν με τθ μάηα
του ςϊματοσ και να
αναωζρουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εικόνων με ρυμοφλκθςθ
πλοίων.
− Ραρακολοφκθςθ
ςτιγμιότυπων από
πρωτάκλθμα
διελκυςτίνδασ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Διατφπωςθ υποκζςεων για το
αποτζλεςμα τθσ άςκθςθσ δφο
ι και περιςςότερων
δυνάμεων ςτο ίδιο ςϊμα
όταν αυτό θρεμεί.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειραματικι διερεφνθςθ
ςτθν αίκουςα ι ςτθν αυλι
του ςχολείου με ςκοινιά και
διάωορα ελατιρια για τον
προςδιοριςμό των
χαρακτθριςτικϊν τθσ
ςυνιςταμζνθσ
ςυγγραμμικϊν και μθ
δυνάμεων.
− Αξιοποίθςθ
προςομοιϊςεων ςχετικϊν
με ςφνκεςθ δυνάμεων.
− Υπολογιςμόσ του ορίου
κραφςθσ νιματοσ με χριςθ
ενόσ δυναμόμετρου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Απεικόνιςθ και
υπολογιςμόσ τθσ
ςυνιςταμζνθσ
ςυγγραμμικϊν δυνάμεων
που ενεργοφν ςε ςϊμα,
− αλγεβρικά και
διανυςματικά.
− Απεικόνιςθ και
υπολογιςμόσ ςυνιςταμζνθσ
δφναμθσ μθ ςυγγραμμικϊν
δυνάμεων γραωικά.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Μελζτθ και ερμθνεία
ωαινομζνων ωσ αποτζλεςμα
ςφνκεςθσ δυνάμεων.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρουςίαςθ
αποςπαςμάτων ταινιϊν ι
βίντεο από ISS μζςα ςτον
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χαρακτθριςτικά
παραδείγματα.
 Να ορίηουν τθν
ιςορροπία ςϊματοσ
ωσ τθν κατάςταςθ
ακινθςίασ ι τθσ
ευκφγραμμθσ κίνθςθσ
με ςτακερι ταχφτθτα
κεωρϊντασ το ςϊμα
ςθμειακό (με πολφ
μικρζσ διαςτάςεισ).
 Να διατυπϊνουν το
ο
1 νόμο του Newton
και να ςυνδζουν τθν
κατάςταςθ
ιςορροπίασ ςϊματοσ
με τθν άςκθςθ
μθδενικισ
ςυνιςταμζνθσ
δφναμθσ ςε αυτό.
 Να επιλφουν απλά
προβλιματα
ιςορροπίασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτακμό που αωοροφν το
διάςτθμα, όπου ζνα ςϊμα
κινείται χωρίσ να αςκείται
καμιά δφναμθ ςε αυτό.
− Ραρατιρθςθ κακθμερινϊν
ωαινόμενων που
ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα
τθσ αδράνειασ των
ςωμάτων, όπωσ θ
απομάκρυνςθ ςταγόνων
από το χζρι μασ με τίναγμα
ι θ ακινθςία νομίςματοσ
τοποκετθμζνου ςε χαρτί
όταν απομακρυνκεί
απότομα το χαρτί.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ρϊσ ερμθνεφονται
ωαινόμενα όπωσ τα
παραπάνω;
− Ρϊσ ενϊ δεν δρα δφναμθ
ςτο ςϊμα ςτο διάςτθμα
αυτό κινείται;
− Ρϊσ, ενϊ δρουν δυνάμεισ
ςτο νόμιςμα, αυτό
παραμζνει ακίνθτο;
− Τι εννοοφμε με τθν ζννοια
«ιςορροπία»;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Εργαςτθριακό πείραμα με
χριςθ αμαξιδίων,
ελατθρίων, ωωτοπυλϊν,
βαριδιϊν κ.λπ. προσ
διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ
ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ και
ιςορροπίασ.
− Χριςθ εικονικοφ
εργαςτθρίου για τθ μελζτθ
ιςορροπίασ ςϊματοσ.
− υμπεράςματα – Θεωρία:
− Οριςμόσ τθσ αδράνειασ,
περιγραωι και εωαρμογι
του 1ου νόμου του Newton.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Μελζτθ τθσ ιςορροπίασ
ςϊματοσ για περιπτϊςεισ
ςυγγραμμικϊν δυνάμεων.
− Αναωορά ςτθν αδράνεια
μεγάλων πλοίων πριν
προςδεκοφν ςε λιμάνι.
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− Ταξίδια ςτο διάςτθμα,
κίνθςθ και ιςορροπία.
2.3 Ομαλι κίνθςθ.

 Να ορίηουν τθν
ευκφγραμμθ ομαλι
κίνθςθ.
 Να μελετοφν
πειραματικά τθν
ευκφγραμμθ ομαλι
κίνθςθ.
 Να παριςτάνουν
γραωικά τισ ςχζςεισ
ταχφτθτασ-χρόνου και
μετατόπιςθσ-χρόνου
ςτθν ευκφγραμμθ
ομαλι κίνθςθ και να
ερμθνεφουν τα
αντίςτοιχα
διαγράμματα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ και βίντεο κινιςεων
με ςτακερι ταχφτθτα, π.χ.
τρζνου, διαςτθμόπλοιου,
πατινάη κ.ά.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Αναγνϊριςθ των ομαλϊν
κινιςεων και ςυηιτθςθ για τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
για τθ μελζτθ τθσ
ευκφγραμμθσ ομαλισ κίνθςθσ
με χριςθ παιχνιδιϊν,
αμαξιδίων, εξοπλιςμοφ
εργαςτθρίου και
προςομοιϊςεων. Γραωικι
απεικόνιςθ μετριςεων
μικουσ-χρόνου και
ταχφτθτασ-χρόνου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Οριςμόσ τθσ ευκφγραμμθσ
ομαλισ κίνθςθσ και
ςυμπεράςματα για τισ
ςχζςεισ μετατόπιςθσχρόνου και ταχφτθτασχρόνου ςτθν ομαλι κίνθςθ.
− Το διάνυςμα τθσ ταχφτθτασ
κατά τθ διάρκεια τθσ
κίνθςθσ παραμζνει
ςτακερό.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Μελζτθ περιπτϊςεων
ευκφγραμμθσ ομαλισ
κίνθςθσ και δθμιουργία
ςχετικϊν διαγραμμάτων ι
ερμθνεία διαγραμμάτων.
− Αναηιτθςθ ευκφγραμμων
ομαλϊν κινιςεων ςτθν
κακθμερινι ηωι (παιχνίδια
ςε αεροτράπεηα), ςτο
διάςτθμα και ςτον
μικρόκοςμο (π.χ.
μικροςκοπικι κίνθςθ
μορίων αερίου μεταξφ δφο
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διαδοχικϊν κροφςεϊν
τουσ).
3. Δυνάμεισ ςτθν κακθμερινι ηωι: Βάροσ, Κάκετθ αντίδραςθ Σριβι, Άνωςθ
3.1 Βαρυτικι δφναμθ.

 Να αποδίδουν ςτθν
ζννοια μάηα μια
ωυςικι ιδιότθτα των
ςωμάτων που
ςχετίηεται με τθ
βαρυτικι
αλλθλεπίδραςθ.
 Να διατυπϊνουν με
μακθματικι ςχζςθ
τον νόμο τθσ
παγκόςμιασ ζλξθσ και
να αναγνωρίηουν τθν
κακολικι του ιςχφ.
 Να ορίηουν το
βάροσ ςϊματοσ ςτθ
Γθ και ςε διάωορουσ
πλανιτεσ και να το
ςυνδζουν με τον νόμο
τθσ παγκόςμιασ
ζλξθσ.
 Να διακρίνουν τισ
διαωορζσ βάρουσ και
μάηασ.
 Να αναγνωρίηουν
ότι το βάροσ ενόσ
ςϊματοσ ςτθ Γθ
εξαρτάται από το
φψοσ που βρίςκεται.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Αναηιτθςθ πλθροωοριϊν
και ιςτορικϊν καταγραωϊν
για τον Newton και τουσ
ςυλλογιςμοφσ του.
− Ραρουςίαςθ βίντεο με
κινιςεισ αςτροναυτϊν ςτθ
ςελινθ.
− Ρροςομοίωςθ του θλιακοφ
πλανθτικοφ ςυςτιματοσ.
Αναωορζσ ςτισ παλίρροιεσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ροια θ διαωορά μάηασ και
βάρουσ; Ροια θ ςχζςθ τουσ;
− Γιατί το βάροσ του
αςτροναφτθ είναι
μικρότερο ςτθ ςελινθ από
ό,τι ςτθ Γθ; Γιατί το βάροσ
είναι διαωορετικό ςε
διάωορα ςθμεία ςτθν
επιωάνεια τθσ Γθσ; Ρόςο κα
ιταν το βάροσ ςϊματοσ ςε
άλλουσ πλανιτεσ του
θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ;
− Τι κοινό ζχει θ πτϊςθ ενόσ
μιλου ςτθ Γθ και θ κίνθςθ
τθσ Σελινθσ γφρω από τθ
Γθ;
− Ο αζρασ ζχει βάροσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Μζτρθςθ και ςφγκριςθ του
βάρουσ ωουςκωμζνθσ και
ξεωοφςκωτθσ μπάλασ.
− Εικονικό εργαςτιριο για τθ
διερεφνθςθ των
παραγόντων από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
δφναμθ τθσ βαρφτθτασ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Διατφπωςθ του νόμου τθσ
βαρφτθτασ, αναωορά ςτθ
μακθματικι του ζκωραςθ και
τθν κακολικι ιςχφ του.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
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3.2 Δυνάμεισ επαωισ
μεταξφ ςτερεϊν
ςωμάτων.
3.2.1. Δυνάμεισ
αλλθλεπίδραςθσ
ςωμάτων ςε επαωι. Θ
κάκετθ δράςθ –
αντίδραςθ.

 Να αναγνωρίηουν
και να ςχεδιάηουν τθν
κάκετθ δφναμθ
αλλθλεπίδραςθσ όταν
δφο ςϊματα
βρίςκονται ςε επαωι.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Διερεφνθςθ και ερμθνεία
του ρόλου τθσ βαρφτθτασ
για τθν παραμονι των
ωυςικϊν και τεχνθτϊν
δορυωόρων ςε τροχιά γφρω
από τθ Γθ.
− Σφνδεςθ του βάρουσ μασ με
τθν ζλξθ τθσ Γθσ βάςει του
νόμου τθσ παγκόςμιασ
ζλξθσ και ερμθνεία γιατί το
βάροσ μασ αλλάηει ςτο
διάςτθμα, ςε άλλουσ
πλανιτεσ και ςε διάωορα
ςθμεία τθσ επιωάνειασ τθσ
Γθσ.
− Αναηιτθςθ πλθροωοριϊν
(ςε ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ
πθγζσ) για το βάροσ
ςϊματοσ ςε διάωορουσ
πλανιτεσ του θλιακοφ
ςυςτιματοσ και δθμιουργία
ςχετικοφ πίνακα.
 Ζνκετο: Ραλιρροιακά
ωαινόμενα.
 Ζνκετο: Μαφρεσ τρφπεσ.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ-βίντεο από αγϊνα
διελκυςτίνδασ. Ροια
δφναμθ ςυγκρατεί τουσ/τισ
ακλθτζσ/-τριεσ ςτθ κζςθ
τουσ. Ροια δφναμθ κρατά
τθν κιμωλία ςτο χζρι μασ.
− Ραρακολοφκθςθ
ςτιγμιότυπων από αγϊνα
βόλεϊ και επιτόπια άλματα
των ακλθτϊν/-τριϊν.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ροια δφναμθ και από ποιο
ςϊμα αςκείται ςτον/ςτθν
ακλθτι/-τρια και τον/τθ
βοθκά να πθδιξει;
− Ροιεσ δυνάμεισ αςκοφνται
ςε ζνα βιβλίο όταν
ιςορροπεί πάνω ςτο
τραπζηι;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρροςομοίωςθ ι
πειραματιςμόσ με ηυγαριά
ψθωιακι, για μζτρθςθ
κάκετων αντιδράςεων ςε
διάωορεσ κλίςεισ, οριηόντια,
κατακόρυωθ κ.λπ. Σχεδιαςμόσ
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3.2.2 Τριβι.

 Να αναγνωρίηουν
και να ςχεδιάηουν τθν
τριβι ωσ δφναμθ που
αναπτφςςεται μεταξφ
δφο ςωμάτων που
εωάπτονται και
τείνουν να
μετακινθκοφν ι
μετακινοφνται το ζνα
ωσ προσ το άλλο.
 Να διακρίνουν τθν
τριβι ολίςκθςθσ από
τθ ςτατικι.
 Να διερευνοφν
πειραματικά τουσ
παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ
εξαρτάται/δεν
εξαρτάται θ τριβι
ολίςκθςθσ και να
διατυπϊνουν τον
νόμο τθσ.
 Να περιγράωουν
και να αναωζρουν
παραδείγματα τθσ
κακθμερινισ ηωισ
όπου θ τριβι άλλοτε
εμποδίηει και άλλοτε
βοθκά τθν κίνθςθ ι
επθρεάηει τθν
αςωάλεια τθσ κίνθςισ
μασ.
 Να εξθγοφν τθν
εμωάνιςθ τριβισ με
τον μικρόκοςμο.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διανυςμάτων και
υπολογιςμόσ του μζτρου τθσ
κάκετθσ αντίδραςθσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Χαρακτθριςτικά κακζτων
δυνάμεων που
αναπτφςςονται μεταξφ δφο
ςωμάτων όταν βρίςκονται ςε
επαωι.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Δυνάμεισ αλλθλεπίδραςθσ ςε
ακλιματα, όπωσ το
«πάτθμα» ενόσ άλτθ, θ
εκκίνθςθ ςε αγϊνιςμα
υπτίου, θ εκκίνθςθ ςτα 100
μζτρα κ.ά.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ-βίντεο από
περπάτθμα – κίνθςθ,
ολίςκθςθ, ςε δρόμο, ςε
πάγο κ.λπ. Κίνθςθ και
ιςορροπία ςωμάτων ςε
επαωι με διάωορα υλικά.
− Αναωορά ςτθν πρόκλθςθ
ωωτιάσ με τριβι.
− Ρροςπάκεια να τεκεί ςε
κίνθςθ ζνα βιβλίο ςτο
κρανίο με βακμιαία αφξθςθ
τθσ αςκοφμενθσ δφναμθσ
ςε αυτό.
− Ραρατιρθςθ ολίςκθςθσ
ςϊματοσ ςε δάπεδο με
τριβι μζςα από
κερμοκάμερα .
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Με βαρίδια και τροχαλίεσ
παρατιρθςθ τθσ κίνθςθσ
διαωόρων ςωμάτων πάνω
ςτο κρανίο. Γιατί κάποια
ςϊματα ςφρονται πιο
εφκολα; Από τι εξαρτάται θ
δφναμθ που δυςκολεφει
τθν κίνθςθ;
− Γιατί, όταν ςθκϊςω τθ μια
άκρθ του κρανίου μου, το
βιβλίο δε γλιςτρά αμζςωσ;
Γιατί ςωίγγουμε το ποτιρι
με τα δάχτυλα για να μθ
γλιςτριςει; Ροια είναι θ
διαωορά εάν τα χζρια μασ
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 Να ςχεδιάηουν τισ
δυνάμεισ ςωμάτων ςε
επαωι και να εξθγοφν
τθν προζλευςι τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

είναι βρεγμζνα;
− Διατφπωςθ υποκζςεων για
τθν εξάρτθςθ τθσ τριβισ
από διάωορουσ
παράγοντεσ, αναγνϊριςθ
των μεταβλθτϊν.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Οι μακθτζσ και οι
μακιτριεσ κζτουν ςε
κίνθςθ ζνα βιβλίο ςτο
κρανίο αυξάνοντασ
βακμιαία τθ δφναμθ που
αςκοφν. Σχεδίαςθ
πειράματοσ (χειριςμόσ
μεταβλθτϊν), εκτζλεςθ του
πειράματοσ και επικφρωςθ
ι απόρριψθ των
υποκζςεων.
− Με χριςθ προςομοιϊςεων
εξάγεται θ μακθματικι
ζκωραςθ του νόμου τθσ
τριβισ ολίςκθςθσ και
παρουςιάηεται θ
μικροςκοπικι ερμθνεία του
ωαινομζνου τθσ τριβισ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Ραράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ τριβι,
διατφπωςθ των νόμων τθσ.
Διάκριςθ ςτατικισ τριβισ και
τριβισ ολίςκθςθσ
Μικροςκοπικι ερμθνεία τθσ
τριβισ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Μελζτθ προβλθμάτων
ιςορροπίασ ςτα οποία
εμωανίηεται θ τριβι και
επιςιμανςθ του ρόλου τθσ.
− Θ χρθςιμότθτα τθσ τριβισ
και προβλιματα
που οωείλονται ςτθν τριβι
ςε ωαινόμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ.
− Αναηιτθςθ πλθροωοριϊν
για τρόπουσ ελάττωςθσ ι
αφξθςθσ τθσ τριβισ και
εωαρμογζσ.
− Σφνδεςθ τθσ πρόςωυςθσ
των ελαςτικϊν με τον
ςυντελεςτι τριβισ
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3.3 Δυνάμεισ επαωισ
ςϊματοσ με ρευςτά,
Άνωςθ.
3.3.1 Θ πίεςθ.

 Να διαπιςτϊνουν
τθν αναγκαιότθτα
οριςμοφ τθσ πίεςθσ
ωσ ωυςικοφ
μεγζκουσ.
 Να διακρίνουν τθν
διαωορά τθσ πίεςθσ
από τθ δφναμθ.
 Να ορίηουν τθν
πίεςθ, τισ μονάδεσ
μζτρθςισ τθσ και να
χειρίηονται όργανα
μζτρθςισ τθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

λάςτιχου – οδοςτρϊματοσ.
− Δυνάμεισ τριβισ ςτθν
κίνθςθ του αυτοκινιτου.
Δυνάμεισ τριβισ και
αρκρϊςεισ ςϊματοσ.
 Ζνκετο: Από τθ μεταωορά
με ζλκθκρα ςτα οχιματα με
τροχοφσ.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Κάρωωμα πινζηασ,
παρακολοφκθςθ βάδιςθσ ςε
χιόνι με παποφτςια και
παγοπζδιλο.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Γιατί διαωζρει το
παραμορωωτικό
αποτζλεςμα τθσ ίδιασ
δφναμθσ ςε επιωάνειεσ
διαωορετικοφ εμβαδοφ;
Ρϊσ προκφπτει θ ανάγκθ
για οριςμό του ωυςικοφ
μεγζκουσ πίεςθ;
− Διατφπωςθ απόψεων για τα
αποτελζςματα δφναμθσ
που αςκείται ςε επιωάνειεσ
διαωορετικϊν εμβαδϊν.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρειράματα με τοφβλα και
άμμο (ι πλαςτελίνθ και
πινζηα) για τθ διερεφνθςθ
των αποτελεςμάτων άςκθςθσ
δυνάμεων κατανεμθμζνων ςε
διαωορετικζσ επιωάνειεσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Διατφπωςθ τθσ ςχζςθσ
οριςμοφ τθσ πίεςθσ.
Συμπεράςματα για τισ ςχζςεισ
μεταξφ δφναμθσ, επιωάνειασ
και πίεςθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Μελζτθ, βαδίςματοσ ςε
διαωορετικζσ επιωάνειεσ,
− Εργαλεία κοπισ και
ςμίλευςθσ και ερμθνεία τθσ
μορωισ τουσ.
− Ο ρόλοσ τθσ χριςθσ των
αλυςίδων ςτουσ τροχοφσ
ςτθν οδιγθςθ ςτο χιόνι.
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3.3.2 Υδροςτατικι
πίεςθ.

 Να ορίηουν τθν
υδροςτατικι πίεςθ
μζςω πειραματικισ
διερεφνθςθσ και να
εξάγουν τον νόμο τθσ.
 Να εωαρμόηουν τον
νόμο τθσ
υδροςτατικισ πίεςθσ
ςε απλά προβλιματα.
 Να ερμθνεφουν τθν
πίεςθ ςτα ρευςτά
(μικροςκοπικά
μοντζλα).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Απόςπαςμα ταινίασ ι
εικόνεσ από βφκιςθ
υποβρυχίου και
βακυςκάωθ. Ραρουςίαςθ
ελεφκερων καταδφςεων.
Πριο βάκουσ που ωτάνουν
οι ακλθτζσ/-τριεσ.
− Επίδειξθ πειράματοσ με
μπουκάλι γεμάτο με νερό
που ωζρει οπζσ ςε
διαωορετικά φψθ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Γιατί το νερό από το
μπουκάλι πετάγεται
μακρφτερα από τθν οπι
που είναι χαμθλότερα ςε
επιωάνεια;
− Ροια είναι θ πίεςθ του
αζρα ςε υποκαλάςςια
ςπιλαια που υπάρχει
εγκλωβιςμζνοσ αζρασ;
− Διατφπωςθ υποκζςεων για
τθν προζλευςθ και τθν
εξάρτθςθ τθσ υδροςτατικισ
πίεςθσ από διάωορουσ
παράγοντεσ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Καταςκευι μανομζτρου με
απλά υλικά και αξιοποίθςι
του για τθ διερεφνθςθ των
παραμζτρων που
επθρεάηουν τθν
υδροςτατικι πίεςθ.
− Μζτρθςθ υδροςτατικισ
πίεςθσ με εκτζλεςθ
πειράματοσ (εργαςτθρίου ι
εικονικοφ) για διαωορετικά
υγρά και διαωορετικά
βάκθ. Πργανα και μονάδεσ
μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ.
− Ρειραματιςμόσ με
ςυγκοινωνοφντα δοχεία.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Οριςμόσ και παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν υδροςτατικι
πίεςθ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
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3.3.3 Αρχι του Pascal.

 Να διατυπϊνουν
τθν αρχι του Pascal,
να τθν επαλθκεφουν
πειραματικά και να
αναγνωρίηουν
εωαρμογζσ τθσ.
 Να επιλφουν
αντίςτοιχα
προβλιματα
εωαρμόηοντασ τθν
αρχι του Pascal.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Υπολογιςμόσ τθσ
υδροςτατικισ πίεςθσ ςε
διάωορα βάκθ κάλαςςασ
και λίμνθσ.
− Συηιτθςθ για το βάκοσ που
μπορεί να ωτάςει ζνα
υποβρφχιο και ζνα
βακυςκάωοσ. Αναωορά
ςτον τρόπο καταςκευισ των
ςκαωϊν αυτϊν.
− Ερμθνεία τθσ προζλευςθσ
τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ.
Συηιτθςθ για τισ
διαωορετικζσ τιμζσ
υδροςτατικισ πίεςθσ ςε
ζνα δοχείο που περιζχει
νερό, ςτον ιςθμερινό, τουσ
πόλουσ ςε διαωορετικοφσ
πλανιτεσ ι διαωορετικζσ
αποςτάςεισ από τθν
επιωάνεια τθσ Γθσ.
− Θ κζςθ των δεξαμενϊν
υδροδότθςθσ και το ςχιμα
των υδατοωραγμάτων.
− Θ πίεςθ του αίματόσ μασ
και ο ρόλοσ τθσ ςτθν υγεία.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Ραρουςίαςθ
ωωτογραωιϊν/βίντεο
υδραυλικοφ ανυψωτι
αυτοκινιτων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Είναι δυνατόν με μικρι
δφναμθ να ανυψωκεί ζνα
πολφ βαρφ ςϊμα;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα με τον δφτθ του
Καρτζςιου.
− Καταςκευι υδραυλικοφ
πιεςτθρίου με δφο
ςφριγγεσ.
− Υδραυλικόσ ηυγόσ
βαςιηόμενοσ ςτθν αρχι του
Pascal, καταςκευαςμζνοσ
με απλά υλικά.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διατφπωςθ τθσ αρχισ του
Pascal και αρχι λειτουργίασ
του υδραυλικοφ
πιεςτθρίου.
− Αποτελζςματα εωαρμογισ
εξωτερικισ πίεςθσ ςε
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3.3.4 Σχζςθ Ρίεςθσ
Άνωςθσ,
Αρχι του Αρχιμιδθ.
Ρλεφςθ.

 Να εξθγοφν τθν
προζλευςθ τθσ
άνωςθσ, να
διατυπϊνουν τθν
αρχι του Αρχιμιδθ
και να τθν
επαλθκεφουν
πειραματικά.
 Να αναγνωρίηουν
τθ ςυνκικθ πλεφςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ρευςτά.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Ερμθνεία τθσ λειτουργίασ των
ωρζνων του αυτοκινιτου,
εξιγθςθ του τρόπου
ανφψωςθσ ςωμάτων με
υδραυλικό πιεςτιριο ι
ςφνκλιψθσ ελιϊν κ.λπ.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ζλεγχοσ πλεφςθσ ςωμάτων
διαωορετικϊν υλικϊν και
ςχθμάτων ςε δοχείο με
νερό. Κολφμπι ςε λίμνεσ και
ςτθ Nεκρά Κάλαςςα.
− Εικόνεσ ι βίντεο από
πλεφςθ ι βφκιςθ πλοίου,
υποβρυχίου κ.ά.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Συηιτθςθ για το ιςτορικό
πείραμα του Αρχιμιδθ –
«Εφρθκα!».
− Ροια δφναμθ ςυγκρατεί το
πλοίο ςτθν επιωάνεια;
− Ρϊσ το υποβρφχιο
βυκίηεται και αναδφεται;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειραματιςμόσ εφρεςθσ
των παραγόντων από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ άνωςθ
που αςκείται ςε ςϊμα ςε
υγρό.
ου
− Εωαρμογι του 1 νόμου
του Newton για τθ μελζτθ
τθσ πλεφςθσ. Αξιοποίθςθ
και εικονικοφ εργαςτθρίου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διατφπωςθ τθσ αρχισ του
Αρχιμιδθ.
− Συνκικθ πλεφςθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Ερμθνεία τθσ πλεφςθσ
πλοίων ςε νερά με
διαωορετικι πυκνότθτα.
− Σχεδιαςμόσ, καταςκευι και
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3.3.5 Ατμοςωαιρικι
πίεςθ.
Αιϊρθςθ αερόςτατων.

 Να περιγράωουν με
πειράματα τθν
φπαρξθ τθσ
ατμοςωαιρικισ
πίεςθσ. Να εξθγοφν
τθν προζλευςι τθσ
και ωαινόμενα που
ςχετίηονται με αυτι.
 Να αναγνωρίηουν
τθν άνωςθ ςτον αζρα,
να αναωζρουν
ομοιότθτεσ και
διαωορζσ με τθν
άνωςθ ςτα υγρά και
να ερμθνεφουν τθν
πτιςθ αερόςτατων.

βακμονόμθςθ
πυκνόμετρου.
− Σφγκριςθ των ωαινόμενων
πλεφςθσ πλοίων και
αιϊρθςθσ αερόςτατων.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρουςίαςθ των ιςτορικϊν
πινάκων ηωγραωικισ τθσ
πτιςθσ των αδελωϊν
Montgolfier και του
πειράματοσ θμιςωαιρίων
του Magdeburg.
− Αναωορζσ ςτον τρόπο
λειτουργίασ τθσ βεντοφηασ,
τθσ πόςθσ με καλαμάκι, ςτα
παραδοςιακά αερόςτατα
του Λεωνιδίου και ςτα
μπαλόνια με Ιλιο.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ρϊσ εξθγοφνται τα
παραπάνω ωαινόμενα;
− Εντόσ του αζρα αςκείται
άνωςθ ςτα ςϊματα;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα με αντεςτραμμζνο
ποτιρι γεμάτο με νερό που
το ςυγκρατεί ζνα χαρτί
λόγω ατμοςωαιρικισ
πίεςθσ.
− Ρροςομοίωςθ του
ιςτορικοφ πειράματοσ του
Toriccelli και επεξεργαςία
των μετριςεων.
− Καταςκευι αερόςτατου με
κερμό αζρα, με απλά υλικά,
ςφρμα, κόλλεσ χαρτιοφ,
βαμβάκι και καφςιμθ φλθ.
− Καταγραωι τιμϊν
ατμοςωαιρικισ πίεςθσ με
βαρόμετρο και ςφνδεςθ
των μεταβολϊν τθσ με τα
καιρικά ωαινόμενα.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Οριςμόσ τθσ ατμοςωαιρικισ
πίεςθσ. Άνωςθ ςτθν
ατμόςωαιρα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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− Συηιτθςθ για τρόπουσ
πτιςθσ διαωόρων
ιπτάμενων ςυςκευϊν.
− Αναωορά ςτο ιςτορικό
πείραμα μζτρθςθσ τθσ
ατμοςωαιρικισ πίεςθσ από
τον Torricelli.
Μετεωρολογικά αερόςτατα
και βαρόμετρα.
4. Θ Δφναμθ μπορεί να αλλάξει τθν κίνθςθ
4.1 Θ δφναμθ επθρεάηει
τθν κίνθςθ των
ςωμάτων.

 Να διαπιςτϊςουν
ότι θ δφναμθ μπορεί
να προκαλζςει τθ
μεταβολι τθσ
κινθτικισ κατάςταςθσ
των ςωμάτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρακολοφκθςθ βίντεο με
μαγνιτθ που ζλκει μια
μεταλλικι μπίλια.
− Μείωςθ ταχφτθτασ ενόσ
κινοφμενου βιβλίου λόγω
τριβισ.
− Αλλαγι τθσ ωοράσ κίνθςθσ
μπάλασ που ςυγκροφεται
με ζναν τοίχο.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
Ροια είναι θ αιτία μεταβολισ
τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ
ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρειράματα με μπίλιεσ ι
καροτςάκια και άςκθςθ
δυνάμεων όπου
παρατθρείται αλλαγι τθσ
ταχφτθτασ. Αξιοποίθςθ
προςομοίωςθσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Θ δφναμθ ωσ αίτιο τθσ
αλλαγισ τθσ κινθτικισ
κατάςταςθσ ενόσ ςϊματοσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Αλλαγζσ ταχφτθτασ ςτθν
κακθμερινότθτα ςτον
μικρόκοςμο και ςτο ςφμπαν
και οι δυνάμεισ που τισ
προκαλοφν ςε κάκε
περίπτωςθ.
− Λςτορικι βιβλιογραωικι
αναςκόπθςθ για τθν
ερμθνεία τθσ κίνθςθσ
(Αριςτοτζλθσ, Buridan,
Newton κ.ά.).
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4.2 Επιτάχυνςθ.

 Να ορίηουν τθν
επιτάχυνςθ ωσ τον
ρυκμό μεταβολισ τθσ
ταχφτθτασ και να τθν
περιγράωουν ωσ
διανυςματικό
μζγεκοσ.
 Να διακρίνουν τθν
επιτάχυνςθ ωσ
αφξθςθ του μζτρου
τθσ ταχφτθτασ και τθν
επιβράδυνςθ ωσ
μείωςθ του μζτρου
τθσ ταχφτθτασ.
 Να αναγνωρίηουν
τθν αλλαγι
κατεφκυνςθσ τθσ
ταχφτθτασ ωσ
επιτάχυνςθ
(ποιοτικά).
 Να υπολογίηουν τθν
επιτάχυνςθ ςε
ευκφγραμμθ κίνθςθ
από πειραματικά
δεδομζνα.

4.3 2οσ νόμοσ Νewton.

 Να διαπιςτϊςουν:
α) τθν αναλογία
δφναμθσ-επιτάχυνςθσ
και β) τθ ςχζςθ
επιτάχυνςθσ-μάηασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Βίντεο με αγωνιςτικά
αυτοκίνθτα, εκτόξευςθ
πυραφλου, επιτάχυνςθ
αεροςκαωϊν.
Προβλθματιςμόσ, υηιτθςθ,
Τποκζςεισ
− Σε πόςο χρόνο «πιάνει» τα
100 Km/h ζνα όχθμα.
− Συηιτθςθ για τθ ςθμαςία
του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ
ταχφτθτασ όταν
επιδιϊκουμε να
αγοράςουμε γριγορο
αυτοκίνθτο, ςτουσ
ακλθτικοφσ αγϊνεσ, ςτθν
πτϊςθ ςϊματοσ από ψθλά
κ.λπ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα μζτρθςθσ τθσ
επιτάχυνςθσ με
εργαςτθριακά όργανα
(καροτςάκια εργαςτθρίου,
θλεκτρονικοφσ
χρονομετρθτζσ,
ωωτοπφλεσ, αιςκθτιρεσ
κ.λπ.).
− Αξιοποίθςθ
προςομοιϊςεων και
δθμιουργία διαγραμμάτων
ταχφτθτασ- χρόνου για τον
υπολογιςμό τθσ
επιτάχυνςθσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Διατφπωςθ του οριςμοφ τθσ
επιτάχυνςθσ. Ο
διανυςματικόσ χαρακτιρασ
τθσ επιτάχυνςθσ και οι
μονάδεσ τθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Αναωορά ςτθν επιτάχυνςθ
«g» ωσ μονάδα μζτρθςθσ
μεγάλων επιταχφνςεων, π.χ.
πολεμικϊν αεροςκαωϊν.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρακολοφκθςθ εκκίνθςθσ
κουρδιςτοφ ι
θλεκτροκίνθτου
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για ςτακερι δφναμθ
με πειραματικι
διερεφνθςθ (ςε
πραγματικό ι
εικονικό εργαςτιριο).
 Να ςυςχετίηουν τθν
επιτάχυνςθ
(αποτζλεςμα) και τθ
δφναμθ (αιτία) μζςω
τθσ ςχζςθσ του 2ου
νόμου του Newton.

4.4. Ελεφκερθ πτϊςθ.

 Να αναγνωρίηουν
τθν ελεφκερθ πτϊςθ
ωσ μια ευκφγραμμθ
επιταχυνόμενθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αυτοκινιτου-παιχνιδιοφ
ωορτωμζνου ι μθ με
βαρίδια.
− Ραρουςίαςθ
προςομοίωςθσ
αςτεροειδοφσ που
πλθςιάηει ςε πλανιτθ και
επιταχφνεται.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
− Γιατί ζνα αυτοκίνθτο
δυςκολεφεται περιςςότερο
όςο το ωορτίο του είναι
μεγαλφτερο;
− Ροια είναι θ αιτία που ο
αςτεροειδισ επιταχφνεται;
− Γιατί, όταν αςκοφμε τθν
ίδια δφναμθ ςε δφο
διαωορετικισ μάηασ
ςϊματα (π.χ. ςε άδειο ι
γεμάτο καρότςι), οι
επιταχφνςεισ είναι
διαωορετικζσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Σε πραγματικό ι εικονικό
εργαςτιριο, διερεφνθςθ
ςχζςεων: δφναμθσεπιτάχυνςθσ για δεδομζνθ
μάηα και επιτάχυνςθσ-μάηασ
για ςτακερι δφναμθ, για τθν
επιβεβαίωςθ του 2ου νόμου
του Newton.
υμπεράςματα – Θεωρία:
Διατφπωςθ 2ου νόμου του
Newton και διερεφνθςθ τθσ
ςχζςθσ.
Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Εωαρμογι του νόμου του
Newton ςε απλά
προβλιματα κίνθςθσ με
ςτακερι επιτάχυνςθ ι
επιβράδυνςθ.
− Υπολογιςμόσ επιτάχυνςθσ
με επιταχυνςιόμετρο
(ιδιοκαταςκευι από
μακθτζσ/-τριεσ).
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρουςίαςθ πειράματοσ ι
βίντεο με πειράματα ςε
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κίνθςθ με ςτακερι
επιτάχυνςθ.
 Να εωαρμόηουν τον
2ο νόμο του Νewton
ςτθν περίπτωςθ τθσ
ελεφκερθσ πτϊςθσ.
 Να εξθγοφν,
αναωζροντασ τθν
επίδραςθ άλλων
δυνάμεων (άνωςθ,
τριβι), γιατί ςε
πραγματικζσ
ςυνκικεσ τα ςϊματα
δεν πζωτουν
«ελεφκερα».

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κάλαμο κενοφ με
ταυτόχρονθ πτϊςθ μπάλασ
και ωτερϊν.
− Βίντεο πειράματοσ
ελεφκερθσ πτϊςθσ
ςωμάτων που ζγινε από
αςτροναφτθ ςτθ ςελινθ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
Ρείραμα ταυτόχρονθσ πτϊςθσ
βιβλίου και ωφλλου χαρτιοφ
ςε τρεισ ωάςεισ (παράλλθλθ
πτϊςθ, πτϊςθ με το χαρτί
πάνω από το βιβλίο και
πτϊςθ με το χαρτί κάτω από
το βιβλίο). Αναηιτθςθ των
παραγόντων που επθρεάηουν
ι δεν επθρεάηουν τθν κίνθςθ
ςτθν κάκε περίπτωςθ.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Μελζτθ τθσ επιτάχυνςθσ
τθσ βαρφτθτασ με
προςομοίωςθ. Σφγκριςθ
τθσ ελεφκερθσ πτϊςθσ ςτο
κενό με τθν πτϊςθ ενόσ
ςϊματοσ ςτον αζρα.
− Διερεφνθςθ τθσ πτϊςθσ
ςωμάτων ίδιου ςχιματοσ
αλλά διαωορετικισ μάηασ
(π.χ. μπουκάλια νεροφ
ίδιου ςχιματοσ γεμάτα και
μιςογεμάτα) από κάποιο
φψοσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Οριςμόσ τθσ ελεφκερθσ
πτϊςθσ. Διερεφνθςθ των
παραγόντων ςτθ Γθ που
επθρεάηουν τθν πτϊςθ
ςϊματοσ ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Συηιτθςθ για ιςτορικά
πειράματα μελζτθσ
ελεφκερθσ πτϊςθσ.
− Σφγκριςθ του νόμου τθσ
ο
παγκόςμιασ ζλξθσ με τον 2
νόμο Newton για τθν
εφρεςθ των παραγόντων
από τουσ οποίουσ
εξαρτάται θ τιμι τθσ
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4.5. Ομαλι κυκλικι
κίνθςθ.

 Να ορίηουν τθν
ομαλι κυκλικι κίνθςθ
και να αναγνωρίηουν
ότι ςε αυτιν αλλάηει
μόνο θ κατεφκυνςθ
και όχι το μζτρο τθσ
ταχφτθτασ.
 Να ερμθνεφουν τθν
ομαλι κυκλικι κίνθςθ
ωσ αποτζλεςμα
αςκοφμενων
δυνάμεων ςε
εωαρμογι του 2ου
νόμου του Newton.
 Να αναγνωρίηουν
τθν περίοδο και τθ
ςυχνότθτα ωσ μεγζκθ
που περιγράωουν τθν
ομαλι κυκλικι
κίνθςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επιτάχυνςθσ τθσ
βαρφτθτασ.
− «Ελεφκερθ πτϊςθ»
αλεξιπτωτιςτϊν, κίνθςθ
ςωμάτων ςε ρευςτά,
οριακι ταχφτατα.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Βίντεο, αποςπάςματα με τον
«γφρο του κανάτου» ι
ςτιγμιότυπα από το άκλθμα
τθσ ςωφρασ, εικόνεσ από
δορυωόρουσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
− Τι κα ςυμβεί και γιατί, αν
κοπεί το ςχοινί με το οποίο
περιςτρζωεται ζνα ςϊμα;
− Ροια δφναμθ κινεί τθ
ςωφρα και τι ςυμβαίνει
όταν θ δφναμθ αυτι παφει
να αςκείται;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Μελζτθ με απλά πειράματα
και με τθ χριςθ κατάλλθλου
ψθωιακοφ εκπαιδευτικοφ
εργαλείου των
χαρακτθριςτικϊν μεγεκϊν
τθσ ομαλισ κυκλικισ κίνθςθσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Σε κυκλικι κίνθςθ
αναγνϊριςθ τθσ δφναμθσ που
αναγκάηει το ςϊμα να κινθκεί
κυκλικά. Οριςμοί των
μεγεκϊν περίοδοσ και
ςυχνότθτα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Εωαρμογι τθσ κυκλικισ
κίνθςθσ ςε κζματα
αςωαλοφσ οδιγθςθσ
αυτοκινιτων και
ποδθλάτων.
− Ερμθνεία λειτουργίασ
παιχνιδιϊν ςε κεματικά
πάρκα (λουναπάρκ και ο
«γφροσ κανάτου»,
κατακόρυωεσ περιςτροωζσ
κ.λπ.).
− Αναηιτθςθ πλθροωοριϊν
για τθν κίνθςθ των
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πλανθτϊν, για τισ
πεποικιςεισ αρχαίων
πολιτιςμϊν ςχετικά με τα
ουράνια αντικείμενα,
προλιψεισ, μφκουσ κτλ.
− Αναωορά ςτθν τεχνθτι
βαρφτθτα ςε ζναν
διαςτθμικό ςτακμό.
− Ρερίοδοσ και ςυχνότθτα
περιςτροωισ τθσ Γθσ.
5. Ενζργεια και διατιρθςθ ενζργειασ
5.1 Κινθτικι και
Δυναμικι ενζργεια.

 Να ορίηουν το ζργο
μιασ δφναμθσ
παράλλθλθσ με τθ
μετατόπιςθ.
 Να ορίηουν τισ
μονάδεσ ζργου.
 Να ορίηουν τθν
κινθτικι ενζργεια
ενόσ ςϊματοσ και να
τθν υπολογίηουν.
 Να διερευνοφν
ποιοτικά τθν κινθτικι
ενζργεια μζςω των
αποτελεςμάτων που
επιωζρει.
 Να αναγνωρίηουν
τθ δυναμικι ενζργεια
ςϊματοσ ωσ τθν
ενζργεια λόγω κζςθσ
ι κατάςταςισ του.
 Να αναγνωρίηουν
τθ μακθματικι ςχζςθ
που περιγράωει τθ
βαρυτικι δυναμικι
ενζργεια και να
εξθγοφν τα ςφμβολα
που εμπεριζχονται ςε
αυτιν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρατιρθςθ πτϊςθσ
ςϊματοσ, κίνθςθ ςε πίςτεσ
πατινάη.
− Βίντεο με υδατοπτϊςεισ,
π.χ. το ωράγμα του
Ταυρωποφ –
υδροθλεκτρικό εργοςτάςιο
και αναωορά ςτθν
παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
− Από ποφ προζχεται θ
θλεκτρικι ενζργεια;
− Κα είχαμε ενζργεια αν το
νερό δεν είχε ταχφτθτα;
− Κα είχε ταχφτθτα αν δεν
ζπεωτε από ψθλά;
− Ροια δφναμθ
μεταμορωϊνει τθν
ενζργεια;
− Τι μορωι ζχει θ ενζργεια
του νεροφ ψθλά και
χαμθλά;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ανφψωςθ ενόσ βιβλίου ςε
διαωορετικά φψθ και
ςυηιτθςθ για το πότε
κουραηόμαςτε περιςςότερο.
Αναηιτθςθ των παραγόντων
που επθρεάηουν το ζργο που
παράγεται. Σχζςθ οριςμοφ
του ζργου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Διατφπωςθ οριςμϊν και
ςχζςεων μεταξφ δυναμικισ,
κινθτικισ ενζργειασ και
ζργου.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
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5.2. Διατιρθςθ
ενζργειασ ςε μθχανικό
ςφςτθμα.

 Να μελετοφν τθ
διατιρθςθ τθσ
ενζργειασ ςε ζνα
μθχανικό ςφςτθμα
πειραματικά (π.χ.
περίπτωςθ
εκκρεμοφσ).
 Να ερμθνεφουν τθ
μεταμόρωωςθ τθσ
ενζργειασ ςε
κερμότθτα, ςε
μθχανικά ςυςτιματα
λόγω τριβϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Αναωορά ςτθν οδικι
αςωάλεια, ςτθ ςθμαςία τθσ
κίνθςθσ με μικρζσ
ταχφτθτεσ. Σφγκριςθ
κινθτικϊν ενεργειϊν του
ίδιου αυτοκινιτου με
διαωορετικζσ ταχφτθτεσ.
− Ραρουςίαςθ βίντεο με
δοκιμζσ αςωάλειασ
αυτοκινιτων,
προβλθματιςμόσ και
ςυηιτθςθ για τα
αποτελζςματα τθσ
κινθτικισ ενζργειασ.
Αναωορά ςτθν πακθτικι
αςωάλεια.
 Ζνκετο: Π,τι κερδίηω ςε
δφναμθ το χάνω ςε
μετατόπιςθ (χρυςόσ κανόνασ
τθσ μθχανικισ). άμπεσ,
πολφςπαςτα και μοχλοί,
εωαρμογζσ και
ιδιοκαταςκευζσ.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ραρακολοφκθςθ βίντεο με
κεματικό πάρκο
(λουναπάρκ) ι επίςκεψθ ςε
παιδικι χαρά και επίδειξθ
κίνθςθσ κοφνιασ.
− Βίντεο με παρουςίαςθ
ακλιματοσ με πατίνια ι
skateboard ςε πίςτεσ
ςχιματοσ U.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
− Συηιτθςθ για τα είδθ τθσ
ενζργειασ που ζχει ζνα
ςϊμα που πζωτει ελεφκερα
ι ταλαντϊνεται, ςε
διάωορεσ κζςεισ τθσ
τροχιάσ του.
− Γιατί ςε μια κοφνια
επαναλαμβάνεται θ κίνθςθ;
− Ρροβλθματιςμόσ για τθ
ςταδιακι μείωςθ του
πλάτουσ ταλάντωςθσ
κοφνιασ ι εκκρεμοφσ. Ροια
είναι θ ταχφτθτα του
ςϊματοσ ςε διάωορεσ
κζςεισ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
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− Με κατάλλθλθ
προςομοίωςθ, παρατιρθςθ
και καταγραωι μετριςεων
τθσ ενζργειασ ςε
ταλάντωςθ εκκρεμοφσ ι
ελατθρίου και επεξεργαςία
των αποτελεςμάτων.
− Μελζτθ τθσ κίνθςθσ
εκκρεμοφσ ςτο εργαςτιριο
(πραγματικό ι εικονικό) και
καταγραωι μετριςεων
μζγιςτου φψουσ. Ερμθνεία
τθσ μείωςθσ του πλάτουσ
ταλάντωςθσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διατφπωςθ τθσ διατιρθςθσ
του ςυνόλου δυναμικισ και
κινθτικισ ενζργειασ, παρά
τισ επιμζρουσ αυξομειϊςεισ
τουσ, ςε ωαινόμενα
ελεφκερθσ πτϊςθσ και
ταλάντωςθσ.
− Ερμθνεία τθσ
μεταμόρωωςθσ μζρουσ τθσ
δυναμικισ και κινθτικισ
ενζργειασ ςε κερμότθτα ςε
κακθμερινά ωαινόμενα.
− Αναωορά ςτθν υποβάκμιςθ
τθσ ενζργειασ και ςτα αίτιά
τθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Ραρουςίαςθ λειτουργίασ
απλϊν μθχανϊν που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν
κακθμερινι ηωι (τροχαλίεσ,
κεκλιμζνα επίπεδα, μοχλοί
κ.ά.).
− Σχεδιαςμόσ απλισ μθχανισ
για να επιλυκεί ζνα
πρόβλθμα τθσ κακθμερινισ
ηωισ.
6. Διάδοςθ τθσ ενζργειασ με κφματα – Θ περίπτωςθ του ιχου
6.1 Από τθν ταλάντωςθ
ςτο κφμα.

 Να αναγνωρίηουν
ότι το κφμα είναι ζνασ
μθχανιςμόσ διάδοςθσ
ενζργειασ χωρίσ
μεταωορά φλθσ.
 Να ςυςχετίηουν τα
χαρακτθριςτικά
ταλάντωςθσ τθσ
πθγισ με αυτά του
κφματοσ που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Ρείραμα επίδειξθσ με
ελατιρια ςτα οποία
δθμιουργοφνται παλμοί
(εγκάρςιοι και διαμικεισ).
− Βιντεοςκοπθμζνεσ
παρατθριςεισ ςειςμικϊν
δονιςεων, κυματιςμοφ
κάλαςςασ κ.ά.
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παράγεται.
 Να διατυπϊνουν τθ
κεμελιϊδθ κυματικι
εξίςωςθ και να τθν
εωαρμόηουν ςε απλά
προβλιματα.
 Να ταξινομοφν τα
κφματα ςε εγκάρςια
και διαμικθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Ραρατιρθςθ πειράματοσ
κατά το οποίο εμωανίηεται,
ςτθν επιωάνεια νεροφ, ο
ςχθματιςμόσ κυμάτων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Με ποιον τρόπο
διαδίδονται οι δονιςεισ, οι
παλμοί και οι κυματιςμοί;
− Ροια μορωι ζχει το
ελατιριο όταν διαδίδονται
ςε αυτό διαωορετικά
κφματα;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Διερεφνθςθ με τθ χριςθ
μεγάλου ελατθρίου ι με τθ
βοικεια προςομοίωςθσ τθσ
δθμιουργίασ κφματοσ.
− Με διαωορετικζσ δονιςεισ
του ελατθρίου διακρίνονται
τα κφματα ςε διαμικθ και
εγκάρςια.
− Καταςκευι, με κακθμερινά
υλικά, διάταξθσ
ςυηευγμζνων εκκρεμϊν με
ςτόχο τθν παρατιρθςθ τθσ
ταλάντωςθσ του κάκε
εκκρεμοφσ και τθ διάδοςθ
τθσ ταλάντωςθσ.
− Αναγνϊριςθ των
χαρακτθριςτικϊν μεγεκϊν
του κφματοσ περίοδοσ,
ςυχνότθτα και μικοσ
κφματοσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Δθμιουργία, διάδοςθ
κφματοσ και οριςμόσ του
κφματοσ. Διάκριςθ των
κυμάτων ανάλογα με τον
τρόπο ταλάντωςθσ του
μζςου.
− Χαρακτθριςτικά του
κφματοσ και ςφγκριςθ
κυμάτων με διαωορετικά
χαρακτθριςτικά.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Ραραδείγματα εγκάρςιων
και διαμικων κυμάτων.
− Μελζτθ κφματοσ ςε
κακθμερινζσ κυματικζσ
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6.2 Ιχοσ: Θχθτικά
κφματα και
χαρακτθριςτικά τουσ.
Ταχφτθτα του ιχου.

 Να αναγνωρίηουν
τον ιχο ωσ μθχανικό
κφμα, δθλαδι ωσ
κφμα που
προχποκζτει φπαρξθ
μθχανικοφ μζςου.
 Να αναωζρουν τα
χαρακτθριςτικά
θχθτικοφ κφματοσ
(ςυχνότθτα, πλάτοσ,
μικοσ κφματοσ).
 Να
κατθγοριοποιοφν
τουσ ιχουσ ανάλογα
με τθ ςυχνότθτά τουσ
(υπζρθχοι, υπόθχοι).
 Να ςυςχετίηουν το
πλάτοσ τθσ
διαταραχισ με τθν
ζνταςθ του ιχου
(ςτάκμθ του ιχου).
 Να αναγνωρίηουν
τθν εξάρτθςθ τθσ
ταχφτθτασ διάδοςθσ
του ιχου από το μζςο
διάδοςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

καταςτάςεισ.
− Συηιτθςθ για τα ςειςμικά
κφματα, είδθ και
χαρακτθριςτικά ςειςμικϊν
κυμάτων. Αναωορά ςτον
τρόπο καταγραωισ τουσ
από ςειςμογράωουσ.
− Κίνθςθ των μορίων ενόσ
μζςου ςτο οποίο διαδίδεται
ζνα κφμα.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Απόςπαςμα ταινίασ με
άνκρωπο να ακοφει τον ιχο
του τρζνου από τισ
γραμμζσ.
− Χριςθ ποτθριοφ για να
ακουςτοφν ιχοι διπλανοφ
δωματίου μζςα από τον
τοίχο. Ραιχνίδι παιδικοφ
τθλεωϊνου με τενεκεδάκια
και ςφρμα.
− Φωτογραωίεσ μεγάρων
μουςικισ, κεάτρων και
αναωορά ςτθ μορωι και τθ
κζςθ των ανακλαςτιρων,
ςτισ βελοφδινεσ κουρτίνεσ
κ.λπ.
− Συηιτθςθ για τθν
θχορφπανςθ των
μεγαλουπόλεων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Οι ιχοι από τισ
ςυγκροφςεισ ςτο διάςτθμα
ωτάνουν ςτθ Γθ; Γιατί
κάποιοσ να χρθςιμοποιεί τθ
ςιδθροδρομικι γραμμι για
να ακοφςει αν ζρχεται το
τρζνο;
− Γιατί τα καινοφρια
κουωϊματα ζχουν διπλά
τηάμια;
− Ροιεσ οι διαωορζσ
κορφβου, κρότου, νότασ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρροςομοίωςθ για τθ
δθμιουργία και διάδοςθ
του ιχου και μελζτθ των
χαρακτθριςτικϊν του.
− Ραρατιρθςθ τθσ κίνθςθσ
χαρτιοφ μπροςτά από το
ςτόμα όταν κάποιοσ μιλά.
− Χριςθ διαπαςϊν διαωόρων
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6.3 Φαινόμενα του
ιχου: ανάκλαςθ,
απορρόωθςθ,

 Να αναγνωρίηουν
και να περιγράωουν
ωαινόμενα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυχνοτιτων, για παραγωγι
και ςφγκριςθ ιχων ςτον
αζρα και εντόσ κλωβοφ
κενοφ (ι αντίςτοιχο βίντεο).
Ραρουςίαςθ ςε βίντεο
κυματομορωϊν ςε ςωλινα
Rubens tube.
− Χριςθ λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ ιχου (π.χ.
Audacity) για απεικόνιςθ
και ςφγκριςθ
κυματομορωϊν από
διαωορετικά μουςικά
όργανα. Ραιχνίδι με
ιδιοκαταςκευι τθλεωϊνου
με ςφρμα και τενεκεδάκια.
Μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ του
ιχου ςε db με μετρθτι
ςτάκμθσ ιχου.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Ρεριγραωι του μθχανιςμοφ
παραγωγισ και διάδοςθσ του
ιχου. Οριςμόσ των
χαρακτθριςτικϊν του ιχου
και μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ
ζνταςθσ. Αναγνϊριςθ τθσ
εξάρτθςθσ τθσ ταχφτθτασ του
ιχου από το μζςο διάδοςθσ.
Μικροςκοπικι ερμθνεία τθσ
διάδοςθσ του ιχου.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Αναγνϊριςθ καταςτάςεων
τθσ κακθμερινισ ηωισ που
αποδεικνφουν ότι τα
θχθτικά κφματα
μεταωζρουν ενζργεια.
Υπολογιςμόσ τθσ
απόςταςθσ τθσ καταιγίδασ
(θχθτικισ πθγισ) από τον
δζκτθ με αξιοποίθςθ βίντεο
που παρουςιάηει αςτραπζσ
και βροντζσ. Αναωορά ςτο
Mach (Ma) ωσ ςχζςθ
ταχφτθτασ ςϊματοσ με τθν
ταχφτθτα του ιχου.
− Αναωορά ςτο
ακουόγραμμα.
− Υπολογιςμόσ τθσ ταχφτθτασ
του ιχου.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Ραρουςίαςθ βίντεο με
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διάκλαςθ.

ανάκλαςθσ,
διάκλαςθσ και
απορρόωθςθσ του
ιχου.
 Να ςχεδιάηουν και
να επιλφουν απλά
προβλιματα
διάδοςθσ και
ανάκλαςθσ ιχου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ωαινόμενα όπωσ θ θχϊ και θ
αντιχθςθ. Ραρουςίαςθ
ωωτογραωιϊν με αίκουςα
κεάτρου καλυμμζνθ με
βελοφδινεσ κουρτίνεσ.
Ραρουςίαςθ κειμζνων με
αναωορζσ ςτθν θςυχία που
επικρατεί κατά τθ διάρκεια
χιονόπτωςθσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ
Ροια είναι τα αίτια των
ωαινομζνων θχοφσ και
αντιχθςθσ και ποιεσ οι
διαωορζσ ςτθν εκδιλωςι
τουσ; Γιατί δεν ακοφγονται
ιχοι κατά τθ διάρκεια
χιονόπτωςθσ;
 Πειραματιςμόσ
− Δθμιουργία θχοφσ ι
αντιχθςθσ με
δραςτθριότθτεσ ςε
κατάλλθλουσ χϊρουσ (π.χ.
γυμναςτιρια, γιπεδα).
− Αναηιτθςθ δεδομζνων για
τθν ταχφτθτα του ιχου ςε
ςτρϊματα αζρα
διαωορετικισ
κερμοκραςίασ και
πυκνότθτασ.
− Χριςθ προςομοίωςθσ για
μελζτθ ωαινομζνου
διάκλαςθσ του ιχου.
 υμπεράςματα – Θεωρία
− Ερμθνεία τθσ ανάκλαςθσ
και των ωαινομζνων θχοφσ
και αντιχθςθσ που
προκαλεί.
− Ερμθνεία και ςθμαςία τθσ
απορρόωθςθσ του ιχου.
Ροιοτικι ςχζςθ ταχφτθτασ
ιχου και πυκνότθτασ αζρακερμοκραςίασ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Επίλυςθ προβλιματοσ
υπολογιςμοφ τθσ
απόςταςθσ των πρανϊν
ωαραγγιοφ (χριςθ βίντεο
με θχϊ ςε ωαράγγι).
− Θ μορωι των μεγάρων
μουςικισ και θ ςθμαςία
των βελοφδινων κουρτίνων
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ςε μεγάλεσ αίκουςεσ.
Σφγκριςθ του ιχου τθσ
χορδισ κικάρασ όταν το
θχείο είναι ανοικτό ι
κλειςτό.
− Θ «ςιωπι του χιονιοφ» με
αναωορά ςτθ διάκλαςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΦΤΙΚΘ – Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
(γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ)

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
(ανά μεκοδολογικό βιμα)

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΜΟ

1. Θλεκτριςμόσ
1.1 Θλεκτρικό ωορτίο –
Θλεκτρικζσ
αλλθλεπιδράςεισ.

 Να αναγνωρίηουν
τα είδθ, τισ ιδιότθτεσ
των θλεκτρικϊν
ωορτίων και τισ
μεταξφ τουσ
αλλθλεπιδράςεισ
(ζλξθ/άπωςθ).
 Να αναγνωρίηουν
τθν κβάντωςθ του
θλεκτρικοφ ωορτίου.
 Να ενθμερωκοφν
για τα ςθμαντικότερα
ατομικά πρότυπα.
 Να αναγνωρίςουν
τθ ςυνεχι διαδικαςία
εξζλιξθσ τθσ ατομικισ
κεωρίασ από τθν
αρχαιότθτα και μζχρι
τισ μζρεσ μασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ θλζκτριςθσ ςωμάτων
(ζλξθ-άπωςθ: μπαλόνιπουλόβερ, θλεκτρικό
εκκρεμζσ, χαρτάκια ζλκονται
από τθν πλαςτικι ράβδο),
εικόνεσ ι βίντεο ςχετικά με
ιςτορικά ατομικά πρότυπα /
μοντζλα.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Γιατί τα χαρτάκια ζλκονται
από τθν πλαςτικι ράβδο;
Ροιο είναι το μικρότερο
ελεφκερο ωορτίο ςτθ ωφςθ;
Γιατί κετικό και αρνθτικό
ωορτίο και όχι κόκκινο ι
μπλε; (θ ζννοια τθσ
αλγεβρικισ
εξουδετζρωςθσ). Υπάρχει
3ο είδοσ θλεκτρικοφ
ωορτίου;
− Ρϊσ ςυνδζεται ο
θλεκτριςμόσ με τον
μικρόκοςμο; Ρϊσ οι
επιςτιμονεσ οδθγικθκαν
ςε ςυμπεράςματα που
ερμθνεφουν τα ωαινόμενα
του θλεκτριςμοφ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειράματα θλζκτριςθσ με
τριβι, π.χ. μαλλί, γυαλί,
πλαςτικό, μετάξι.
− Αλλθλεπιδράςεισ
ωορτιςμζνων ςωμάτων.
Ρειράματα με θλεκτρικά
εκκρεμι.
− Ρρόβλεψθ του είδουσ του
ωορτίου που αποκτοφν τα
υλικά μετά από τθ μεταξφ
τουσ τριβι, βαςιηόμενοι/-εσ
ςε ενδεικτικό πίνακα.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

66 |

Φυσική Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΜΟ

1.2 Συςςϊρευςθ –
μεταωορά θλεκτρικοφ
ωορτίου.

 Να διακρίνουν τουσ
τρόπουσ θλζκτριςθσ
ενόσ ςϊματοσ και να
τουσ ερμθνεφουν
μικροςκοπικά.
 Να διαπιςτϊνουν
τθν αρχι διατιρθςθσ
ωορτίου κατά τθν
θλζκτριςθ ςωμάτων.
 Να ςυνδζουν
κακθμερινά
ωαινόμενα ςτατικοφ
θλεκτριςμοφ με τθν
παρουςία και τθ
μεταωορά θλεκτρικοφ
ωορτίου.
 Να διακρίνουν τθ
διαωορά ανάμεςα
ςτθ ωόρτιςθ και τθν
θλζκτριςθ.
 Να διακρίνουν τουσ
αγωγοφσ από τουσ
μονωτζσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Λδιοκαταςκευι: θλεκτρικό
εκκρεμζσ.
− Ραρουςίαςθ και μελζτθ
των ατομικϊν μοντζλων με
προςομοίωςθ.
Εννοιολογικόσ χάρτθσ για
τα ατομικά μοντζλα.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Διαπίςτωςθ φπαρξθσ δφο
ειδϊν ωορτίων. Τα
θλεκτρόνια και τα πρωτόνια
είναι ωορείσ του
ςτοιχειϊδουσ αρνθτικοφ
και κετικοφ ωορτίου
αντίςτοιχα. Μικροςκοπικι
ερμθνεία – κβάντωςθ
θλεκτρικοφ ωορτίου.
− Εξζλιξθ τθσ ατομικισ
κεωρίασ – ιςτορικι
αναδρομι.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Οριςμόσ διαωορετικϊν
ωορτίων: Μελζτθ
θλεκτρικϊν ωαινομζνων
από τον Β. Φραγκλίνο.
Λςτορικι αναδρομι.
− Ρείραμα Millikan –
Αιϊρθςθ ωορτιςμζνων
ςωματιδίων.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ – βίντεο ι
δραςτθριότθτεσ με
πειραματιςμό
θλζκτριςθσ/ωόρτιςθσ
ςωμάτων (Θλζκτριςθ
μαλλιϊν, μπαλόνι – τοίχοσ).
Εικόνεσ με αςτραπζσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Ρζρα από τθν τριβι τι άλλο
προκαλεί τθν θλζκτριςθ;
− Μποροφμε να γνωρίηουμε
το είδοσ των ωορτίων που
κα ζχουν τα ςϊματα μετά
τθν θλζκτριςθ;
− Ροιεσ οι διαωορζσ μεταξφ
θλζκτριςθσ και ωόρτιςθσ;
− Τι προκαλεί τθ μετακίνθςθ
θλεκτρικοφ ωορτίου; Γιατί
μετά τθν τριβι ενόσ
μπαλονιοφ ςε μάλλινο
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 Να ςχεδιάηουν τισ
θλεκτρικζσ δυνάμεισ
που αςκοφνται
μεταξφ ωορτίων.
 Να διατυπϊνουν
τον νόμο του
Coulomb και να τον
εωαρμόηουν ςε απλά
προβλιματα
αλλθλεπίδραςθσ
ωορτίων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

φωαςμα αυτό κολλάει ςτον
τοίχο; Γιατί κάποιεσ ωορζσ
τα μαλλιά μασ
«θλεκτρίηονται»; Κάκε
θλεκτριςμζνο ςϊμα είναι
και ωορτιςμζνο; Ρϊσ
λειτουργεί το
θλεκτροςκόπιο; Γιατί
μερικζσ ωορζσ
αιςκανόμαςτε ζνα
«θλεκτρικό ςοκ» όταν
αποβιβαηόμαςτε από ζνα
αυτοκίνθτο και ακουμπάμε
το μεταλλικό πλαίςιο; Ρϊσ
μποροφμε να
υπολογίςουμε τισ δυνάμεισ
που αςκοφνται μεταξφ
θλεκτρικϊν ωορτίων;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειράματα με
θλεκτροςκόπιο (με
θλζκτριςθ και ωόρτιςθ) –
Λδιοκαταςκευι.
− Ρειράματα με
θλεκτροςτατικζσ μθχανζσ
(Van der Graaff,
Wimshurst).
− Ρροςομοιϊςεισ για τουσ
τρόπουσ θλζκτριςθσ
ςωμάτων και για τθ
διατιρθςθ του θλεκτρικοφ
ωορτίου.
− Αξιοποίθςθ προςομοίωςθσ
για τθν πειραματικι
επιβεβαίωςθ του νόμου
του Coulomb.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Μικροςκοπικι ερμθνεία των
τρόπων θλζκτριςθσ.
Χαρακτθριςτικά αγωγϊν και
μονωτϊν και μικροςκοπικι
ερμθνεία. Νόμοσ του
Coulomb.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Συςκευζσ που
χρθςιμοποιοφν ςτατικό
θλεκτριςμό (ιονιςτζσ,
ωωτοτυπικά κ.λπ.).
− Στατικόσ θλεκτριςμόσ ςτα
ςφννεωα, αςτραπζσ –
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1.3 Θλεκτρικό πεδίο –
Διαωορά δυναμικοφ.

 Να δίνουν τον
οριςμό του
θλεκτρικοφ πεδίου.
 Να αναγνωρίηουν
τισ δυναμικζσ
γραμμζσ ωσ τρόπο
απεικόνιςθσ ενόσ
πεδίου και να
ςχεδιάηουν τισ
δυναμικζσ γραμμζσ
θλεκτρικϊν πεδίων με
ζνα ι δφο ςθμειακά
ωορτία.
 Να αναγνωρίηουν
ότι ζνα ωορτιςμζνο
ςωματίδιο μζςα ςτο
θλεκτρικό πεδίο ζχει
δυναμικι ενζργεια.
 Να ςυνδζουν τθ
διαωορά δυναμικοφ
με τθ διαωορά
θλεκτρικισ δυναμικισ
ενζργειασ.
 Να αναωζρουν το
Volt ωσ μονάδα
μζτρθςθσ τθσ
διαωοράσ δυναμικοφ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κεραυνοί. Αλεξικζραυνο.
Θλεκτρικόσ κλωβόσ. Το
ιςτορικό πείραμα του
Coulomb.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Ραραδείγματα από πεδία ςε
εικόνεσ από Plasma ball.
Κεραυνόσ – θλεκτρικζσ
εκκενϊςεισ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Τι περιγράωει ο όροσ
«πεδίο»; Τι μπορεί να
διαωοροποιείται ςτον χϊρο
του πεδίου;
− Ερωτιματα για τον τρόπο
απεικόνιςθσ του
θλεκτρικοφ πεδίου: Ρϊσ
ςχετίηονται οι δυναμικζσ
γραμμζσ με τισ θλεκτρικζσ
δυνάμεισ που αςκοφνται ςε
ωορτιςμζνα ςωματίδια
εντόσ ενόσ θλεκτρικοφ
πεδίου; Ρϊσ κα κινθκεί ζνα
ςθμειακό ωορτίο που
αωινεται μζςα ςτο
θλεκτρικό πεδίο; Τι
εξυπθρετεί αυτόσ ο τρόποσ
αναπαράςταςθσ; Τι
εκωράηουν οι πυκνζσ
δυναμικζσ γραμμζσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Απεικόνιςθ πεδίου
ωορτιςμζνων πλακϊν ι
ςωαιρϊν (πειραματικι ι με
προςομοίωςθ). Εικονικι
απεικόνιςθ θλεκτρικοφ
πεδίου ενόσ ι/και δφο
ωορτιςμζνων ςθμειακϊν
ωορτίων και κίνθςθσ
ςθμειακοφ ωορτίου ςε
ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο
για τθν ανάδειξθ τθσ
θλεκτρικισ δυναμικισ
ενζργειασ.
− Μελζτθ χϊρου –
αλλθλεπίδραςθσ
θλεκτρικοφ εκκρεμοφσ και
Van der Graaff.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Οριςμόσ θλεκτρικοφ πεδίου,
ςχεδίαςθ δυναμικϊν
γραμμϊν ςε θλεκτρικό πεδίο
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1.4 Θλεκτρικό ρεφμα.

 Να αναγνωρίηουν
ότι θ θλεκτρικι πθγι
δθμιουργεί διαωορά
δυναμικοφ ςτα άκρα
τθσ.
 Να αναγνωρίηουν
τα ςτοιχεία ενόσ
απλοφ θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ, να
αναωζρουν τον ρόλο
τουσ και να τα
αποτυπϊνουν με
ςυμβολικζσ
αναπαραςτάςεισ.
 Να καταςκευάηουν
ζνα απλό θλεκτρικό
κφκλωμα και να
χρθςιμοποιοφν το
αμπερόμετρο, το
βολτόμετρο και το
πολφμετρο για να
κάνουν μετριςεισ.
 Να ορίηουν το
θλεκτρικό ρεφμα ωσ
προςανατολιςμζνθ
κίνθςθ ωορτίου και
να τθν ερμθνεφουν με
τα μοντζλα του
μικρόκοςμου.
 Να ορίηουν τθν
ζνταςθ του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ
και τισ μονάδεσ
μζτρθςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ενόσ ι δφο ςθμειακϊν
ωορτίων. Θλεκτρικι δυναμικι
ενζργεια. Ερμθνεία κίνθςθσ
ωορτιςμζνων ςωματιδίων ςε
θλεκτρικό πεδίο. Οριςμόσ τθσ
διαωοράσ δυναμικοφ.
Μονάδεσ μζτρθςθσ Volt.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Επιτάχυνςθ ςωματιδίων.
Ομογενι θλεκτρικά πεδία –
πυκνωτζσ. Λυχνίεσ κενοφ –
Τόξα εκκζνωςθσ ςε
θλεκτροςτατικι μθχανι.
Plasma ball.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Ραρουςίαςθ ενόσ απλοφ
θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ που
ανάβει ζνασ λαμπτιρασ.
Εικόνεσ από ωωτιηόμενθ
πόλθ, πυλϊνεσ υψθλισ
τάςθσ, οι πόλεισ τθσ Γθσ το
βράδυ από το διάςτθμα.
Μπαταρία ωροφτων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Τι είναι αυτό που κάνει τον
λαμπτιρα να ανάβει; Τι
μεταωζρεται από τθ
μπαταρία ςτον λαμπτιρα;
Ρϊσ είναι καταςκευαςμζνα
τα καλϊδια; Ροιοσ είναι ο
ρόλοσ του διακόπτθ; Γιατί θ
μπαταρία ζχει κετικό και
αρνθτικό πόλο (+ και -); Τι κα
ςυμβεί αν τθ ςυνδζςω
ανάποδα; Συηιτθςθ για
παραδείγματα θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων από τθν
κακθμερινι ηωι.
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Καταςκευι απλϊν
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
− Μετριςεισ με
αμπερόμετρο, βολτόμετρο
και πολφμετρο.
− Ρροςομοιϊςεισ για τθ
μελζτθ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ και τθσ
μικροςκοπικισ ερμθνείασ
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1.5 Θλεκτρικι
αντίςταςθ –Νόμοσ του
Ohm.

 Να αναγνωρίηουν
τθν φπαρξθ
θλεκτρικισ
αντίςταςθσ ςε κάκε
θλεκτρικι διάταξθ.
 Να αναωζρουν και
να διερευνιςουν
πειραματικά τουσ
παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
θλεκτρικι αντίςταςθ
ενόσ αγωγοφ και να
δίνουν τθ
μικροςκοπικι
ερμθνεία.
 Να επιβεβαιϊνουν
πειραματικά τον νόμο
του Ohm και να τον
εωαρμόηουν ςε απλά
προβλιματα.
 Να ορίηουν τθν
θλεκτρικι αντίςταςθ
και τισ μονάδεσ
μζτρθςισ τθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

του.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
− Σχεδίαςθ ςχθματικϊν –
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
− Μοντζλο τθσ κίνθςθσ των
ελευκζρων θλεκτρονίων ςε
ζναν αγωγό.
− Φορά θλεκτρικοφ ρεφματοσ
(πραγματικι, ςυμβατικι).
− Σφνδεςθ του
αμπερομζτρου και του
βολτομζτρου ςτο θλεκτρικό
κφκλωμα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Εναλλαςςόμενο θλεκτρικό
ρεφμα.
− Λδιοκαταςκευζσ: Μπαταρίεσ
με κζρματα, ξφδι, πατάτεσ,
λεμόνι κ.λπ.
− Αμπεροτςιμπίδεσ.
− Θλεκτριςμόσ και νευρικό
ςφςτθμα.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ από απογυμνωμζνα
καλϊδια διαωόρων ειδϊν.
Ρείραμα επίδειξθσ με
ρυκμιςτικι θλεκτρικι
αντίςταςθ και αλλαγι τθσ
ωωτοβολίασ ενόσ λαμπτιρα.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Σε ζνα απλό θλεκτρικό
κφκλωμα κα μεταβλθκεί θ
ωωτεινότθτα του λαμπτιρα
αν αλλάξουμε καλϊδια; Αν
αντικαταςτιςουμε τθν
μπαταρία με άλλθ
μεγαλφτερθσ τάςθσ, τι κα
ςυμβεί με τθ ωωτεινότθτα
του λαμπτιρα του
κυκλϊματοσ; Τι πείραμα
μποροφμε να ςχεδιάςουμε
για να διερευνιςουμε τθ
ςχζςθ ανάμεςα ςτθν τάςθ και
το ρεφμα;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειράματα διερεφνθςθσ
των παραγόντων από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
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1.6 Μελζτθ θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων και
εωαρμογι των αρχϊν
διατιρθςθσ.
Σφνδεςθ αντιςτάςεων.

 Να αναγνωρίηουν
τουσ τρόπουσ
ςφνδεςθσ
αντιςτάςεων (μζχρι
δφο) ςε ζνα θλεκτρικό
κφκλωμα και να
υπολογίηουν τθν
ιςοδφναμθ θλεκτρικι
αντίςταςθ.
 Να διαπιςτϊνουν
τθν αρχι διατιρθςθσ
του θλεκτρικοφ
ωορτίου και να τθν
αξιοποιοφν για τον
υπολογιςμό τθσ
ζνταςθσ του
ρεφματοσ ςε ςθμεία
του κυκλϊματοσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

θλεκτρικι αντίςταςθ.
Ρείραμα επιβεβαίωςθσ του
νόμου του Ohm.
− Σφγκριςθ ωμικοφ
καταναλωτι και λαμπτιρα.
− Ρροςομοιϊςεισ μελζτθσ
του νόμου του Ohm και τθσ
μικροςκοπικισ ερμθνείασ
τθσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Ραράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
θλεκτρικι αντίςταςθ αγωγοφ.
Διατφπωςθ του νόμου του
Ohm. Μικροςκοπικι
ερμθνεία τθσ θλεκτρικισ
αντίςταςθσ. Διάγραμμα τάςθσ
– ρεφματοσ για ωμικζσ
αντιςτάςεισ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Δίοδοσ/LED – μθ γραμμικι
ςυμπεριωορά ρεφματοσ –
τάςθσ.
− Χριςθ τθσ θλεκτρικισ
αντίςταςθσ για ρφκμιςθ τθσ
ζνταςθσ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ (ροοςτάτθσ).
− Τιμζσ θλεκτρικισ
αντίςταςθσ –
Χρωματικόσ κϊδικασ.
− Διερεφνθςθ πθγϊν
ςωαλμάτων ςε μετριςεισ
με πολφμετρο.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ με λαμπτιρεσ εν
λειτουργία και μθ. Ρϊσ
καταωζρνουμε να
λειτουργοφν ανεξάρτθτα οι
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο
ςπίτι μασ, ϊςτε να μθν
επθρεάηεται θ λειτουργία
τουσ από μια χαλαςμζνθ;
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Με πόςουσ τρόπουσ
μποροφμε να ςυνδζςουμε
δφο λαμπτιρεσ ςτο κφκλωμα;
Τι αλλάηει ςτθ ωωτοβολία
των λαμπτιρων ςτθ ςφνδεςθ
ςε ςειρά και ςτθν παράλλθλθ;
Με ποιον τρόπο είναι
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1.7 Βραχυκφκλωμα –
αςωάλειεσ.

 Να αναγνωρίηουν
πότε ςυμβαίνει
βραχυκφκλωμα, και
τισ ςυνζπειζσ του.
 Να αναγνωρίηουν
τθν αρχι λειτουργίασ
τθσ θλεκτρικισ
αςωάλειασ και τθν
αναγκαιότθτά τθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνδεδεμζνοι οι λαμπτιρεσ
ςτο ςπίτι μασ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειράματα ςυνδεςμολογίασ
δφο λαμπτιρων ςε ςειρά
και παράλλθλα.
Ρειράματα ςυνδεςμολογίασ
δφο αντιςτάςεων ςε ςειρά
και παράλλθλα.
− Μετριςεισ με αμπερόμετρα
– βολτόμετρα και
πολφμετρα.
− Ρροςομοίωςθ μελζτθσ
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.
− υμπεράςματα – Θεωρία:
− Οριςμόσ και υπολογιςμόσ
τθσ ιςοδφναμθσ θλεκτρικισ
αντίςταςθσ κατά τθ
ςφνδεςθ θλεκτρικϊν
αντιςτάςεων ςε ςειρά και
παράλλθλα ςε θλεκτρικό
κφκλωμα.
− Αρχι διατιρθςθσ ωορτίου
ςε θλεκτρικό κφκλωμα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Σφνκετα θλεκτρικά
κυκλϊματα.
− Θλεκτρολογικά ςχζδια.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνα από πυρκαγιά μετά
από βραχυκφκλωμα.
− Βραχυκφκλωμα: μπαταρίεσ
με ςφρμα κουηίνασ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Τι είναι το βραχυκφκλωμα; Σε
τι χρθςιμεφουν οι θλεκτρικζσ
αςωάλειεσ; Είναι
απαραίτθτεσ;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρείραμα με βραχυκφκλωμα.
Ρείραμα προςομοίωςθσ
θλεκτρικισ αςωάλειασ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Αςωάλεια – προςταςία από
το βραχυκφκλωμα. Κερμικά
αποτελζςματα.
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1.8 Θλεκτρικι ενζργεια
και ιςχφσ.

 Να ςυςχετίηουν τθν
τάςθ μεταξφ δφο
ςθμείων Α και Β ενόσ
κυκλϊματοσ με τθ
μεταβιβαηόμενθ
ενζργεια μζςω του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
 Να αναγνωρίηουν
και να ερμθνεφουν τα
χαρακτθριςτικά
λειτουργίασ μιασ
ςυςκευισ
(χαρακτθριςτικά
κανονικισ
λειτουργίασ).
 Να αναγνωρίηουν
τθν αρχι διατιρθςθσ
τθσ ενζργειασ ςε ζνα
κφκλωμα και να τθν
αξιοποιοφν για
επίλυςθ
προβλθμάτων.
 Να υπολογίηουν τθν
ενζργεια και τθν ιςχφ
ςε ςτοιχεία
θλεκτρικοφ
κυκλϊματοσ.
 Να διατυπϊνουν
τον νόμο του Joule
και να ερμθνεφουν
ςχετικά ωαινόμενα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Βιολογικά αποτελζςματα
θλεκτρικοφ ρεφματοσ –
θλεκτροπλθξία.
− Ρροςταςία θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ από οικιακζσ
ςυςκευζσ ςε λειτουργία. Θ
κουηίνα κερμαίνει το νερό.
Το μίξερ ανακατεφει τα
υλικά.
Θ θλεκτρικι κερμάςτρα
κερμαίνει τον χϊρο. Με τον
διακόπτθ ρυκμίηουμε τθ
κερμοκραςία του θλεκτρικοφ
ωοφρνου.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ροια είναι θ κοινι μορωι
ενζργειασ πίςω από όλα τα
ωαινόμενα; Ρϊσ παράγεται θ
κερμότθτα; Ροφ οωείλεται ο
διαωορετικόσ ρυκμόσ
παραγωγισ κερμότθτασ; Τι
μεταμορωϊςεισ ενζργειασ
γίνονται ςτισ θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ; Ρόςθ θλεκτρικι
ενζργεια καταναλϊνουν; Τι
πλθροωορίεσ μάσ δίνουν τα
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ
μιασ ςυςκευισ; Ρόςθ
ενζργεια καταναλϊνει ο
λαμπτιρασ ςτο κφκλωμα του
εργαςτθρίου; Ρϊσ αυτι
ςχετίηεται με τα μεγζκθ που
μετράμε ςτο κφκλωμα; Ρϊσ
μποροφμε να τθν
υπολογίςουμε; Μπορϊ να
υπολογίςω το ποςό
κερμότθτασ που εκλφεται ςε
μία θλεκτρικι αντίςταςθ ςτο
κφκλωμα;
 Πειράματα με Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
− Εννοιολογικόσ χάρτθσ:
Μετατροπζσ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτθν οικιακι
κατανάλωςθ. Μελζτθ
χαρακτθριςτικϊν
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λειτουργίασ οικιακϊν
ςυςκευϊν.
− Μελζτθ αρχισ διατιρθςθσ
ενζργειασ ςε κφκλωμα με
αντιςτάτεσ.
− Ρείραμα Joule (ι
προςομοίωςθ πειράματοσ
Joule).
− Καταςκευι θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων με
αντιςτάςεισ και κινθτιρεσ.
 υμπεράςματα – Θεωρία:
Οριςμόσ και υπολογιςμόσ τθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ, τθσ
θλεκτρικισ ιςχφοσ και τθσ
απόδοςθσ θλεκτρικισ
ςυςκευισ. Εκτίμθςθ τθσ
οικιακισ κατανάλωςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ.
Υπολογιςμόσ του ποςοφ
κερμότθτασ που παράγεται
ςε μια θλεκτρικι αντίςταςθ
που διαρρζεται από
θλεκτρικό ρεφμα.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
− Λςχφσ των κερμοθλεκτρικϊν
μονάδων παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν
Ελλάδα. Συγκρίςεισ,
επιλεγμζνα ςτατιςτικά,
ςυμπεράςματα. Ενεργειακό
αποτφπωμα του διοξειδίου
του άνκρακα.
− Ανφψωςθ αντικειμζνου με
θλεκτρικό κινθτιρα –
μετατροπι ενζργειασ.
2. Θλεκτρομαγνθτιςμόσ
2.1 Μαγνιτεσ –
Μαγνθτικό πεδίο τθσ
Γθσ.

 Να αναγνωρίηουν
χριςεισ των
μαγνθτϊν
(μαγνθτιςμοφ) ςτθν
κακθμερινότθτα.
 Να αναπαριςτοφν
γραωικά το μαγνθτικό
πεδίο ενόσ μαγνιτθ
(ραβδόμορωοσ –
πεταλοειδισ) και το
μαγνθτικό πεδίο τθσ
Γθσ.
 Να αναωζρουν τθν
ζννοια τθσ ζνταςθσ
του μαγνθτικοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ από πετρϊματα
ωυςικϊν μαγνθτϊν, πυξίδα
πάνω ςε χάρτθ, μαγνιτθσ
καρωιτςϊν ςε γραωείο.
− Απόςπαςμα από το βιβλίο
του Λοφλιου Βερν
«Δεκαπενταετισ
πλοίαρχοσ» (αλλαγι
πορείασ πλοίου με
παρζμβαςθ ςτθν πυξίδα).
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
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πεδίου.
 Να ςυνδζουν τθν
πυκνότθτα των
δυναμικϊν γραμμϊν
με τθν ζνταςθ του
μαγνθτικοφ πεδίου.
 Να αναγνωρίηουν
τθ διαωορά μεταξφ
των γεωγραωικϊν και
των μαγνθτικϊν
πόλων τθσ Γθσ.
 Να αναωζρουν
τρόπουσ μαγνιτιςθσ –
από-μαγνιτιςθσ και
να τουσ εξθγοφν
μικροςκοπικά.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρϊσ δθμιουργοφνται οι
μαγνιτεσ; Από τι υλικό
πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνεσ οι
καρωίτςεσ για να μπορεί να
τισ ςυγκεντρϊνει ζνασ
μαγνιτθσ; Ρϊσ λειτουργεί
μια πυξίδα και γιατί
μποροφμε να
προςανατολιςτοφμε με
αυτι; Γιατί δφο μαγνιτεσ
ζλκονται ι απωκοφνται
ανάλογα με τον
προςανατολιςμό τουσ; Τι κα
ςυμβεί αν κόψω ζναν
μαγνιτθ ςτθ μζςθ;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρειραματιςμόσ με δυνάμεισ
ανάμεςα ςτουσ πόλουσ
μαγνιτθ. Ρειράματα με
ωυςικοφσ
μαγνιτεσ, ρινίςματα κ.λπ.,
υλικά που μαγνθτίηονται ι
όχι, μαγνιτιςθ –
απομαγνιτιςθ.
− Αναπαράςταςθ μαγνθτικοφ
πεδίου με ρινίςματα
ςιδιρου.
− Ρροςδιοριςμόσ
των μαγνθτικϊν πόλων τθσ
Γθσ με τθ
βοικεια ραβδόμορωου μαγ
νιτθ.
− Αξιοποίθςθ
προςομοιϊςεων για τθν
αναπαράςταςθ του
μαγνθτικοφ πεδίου τθσ Γθσ.
− Λδιοκαταςκευι: μαγνθτικι
πυξίδα.
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
Κατάταξθ υλικϊν ανάλογα
με τισ μαγνθτικζσ τουσ
ιδιότθτεσ, χαρακτθριςτικά
των μαγνθτϊν, περιγραωι
και αναπαράςταςθ του
μαγνθτικοφ πεδίου τθσ Γθσ.
Αναωορά ςτθν ζνταςθ του
μαγνθτικοφ πεδίου και
ςυςχζτιςθ με τθν
πυκνότθτα των δυναμικϊν
γραμμϊν του μαγνθτικοφ
πεδίου.
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2.2 Από τον θλεκτριςμό
ςτο μαγνθτιςμό.

 Να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
φπαρξθ μαγνθτικοφ
πεδίου γφρω από
ρευματοωόρο αγωγό
(ςωλθνοειδζσ).
 Να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθν
φπαρξθ τθσ
θλεκτρομαγνθτικισ
δφναμθσ (δφναμθ
Laplace) για
ευκφγραμμο
ρευματοωόρο αγωγό
που βρίςκεται εντόσ
ομογενοφσ
μαγνθτικοφ πεδίου.
 Να αναγνωρίηουν
τθ βαςικι αρχι
λειτουργίασ
θλεκτρικϊν
κινθτιρων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
− Μικροςκοπικι ερμθνεία
του μαγνθτιςμοφ και των
τρόπων μαγνιτιςθσ και
απομαγνιτιςθσ,
τεχνολογικζσ εωαρμογζσ
(διαχωριςμόσ υλικϊν με
χριςθ μαγνθτϊν,
μαγνθτικά τρζνα κ.λπ.).
Ρϊσ το μαγνθτικό πεδίο τθσ
Γθσ μάσ προςτατεφει.
Αναωορά ςτισ μονάδεσ
μζτρθςθσ μαγνθτικοφ
πεδίου. Μαγνθτόμετρο.
Αντιςτροωζσ μαγνθτικοφ
πεδίου τθσ Γθσ και
χρονολόγθςθ πετρωμάτων.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ ανφψωςθσ
μετάλλων με
θλεκτρομαγνθτικό γερανό.
− Επίδειξθ με απόκλιςθ
μαγνθτικισ βελόνασ δίπλα
ςε αγωγό ι πθνίο που
διαρρζεται από ρεφμα.
− Εικόνεσ ανεμιςτιρα.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Γιατί χρθςιμοποιείται
θλεκτρομαγνιτθσ και όχι
μαγνιτθσ;
− Γιατί εκτρζπεται θ βελόνα;
Γιατί περιςτρζωεται ο
ανεμιςτιρασ; Ρϊσ
λειτουργεί το θλεκτρικό
κουδοφνι και το θλεκτρικό
πιςτολάκι μαλλιϊν;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Καταςκευι
θλεκτρομαγνιτθ.
Ρειραματικι επιβεβαίωςθ
εξάρτθςθσ τθσ
θλεκτρομαγνθτικισ
δφναμθσ (δφναμθ Laplace)
από τθν ζνταςθ του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Καταςκευι απλοφ
θλεκτρικοφ κινθτιρα.
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2.3 Από τον μαγνθτιςμό
ςτον θλεκτριςμό.
Νόμοσ Faraday –
Θλεκτρομαγνθτικι
επαγωγι.

 Να διαπιςτϊνουν
πειραματικά τθ
δυνατότθτα
δθμιουργίασ
θλεκτρικοφ πεδίου
από μεταβαλλόμενο
μαγνθτικό πεδίο
(πειράματα Faraday).
 Να αναγνωρίηουν
ποιοτικά τουσ
παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
Θ/Μ επαγωγι.
 Να αναγνωρίηουν
τθ βαςικι αρχι
λειτουργίασ των
θλεκτρικϊν
γεννθτριϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 υμπεράςματα –
Θεωρία:
Το θλεκτρικό ρεφμα
δθμιουργεί μαγνθτικό
πεδίο. Το μαγνθτικό πεδίο
αςκεί δφναμθ ςε
ρευματοωόρουσ αγωγοφσ.
Οριςμόσ θλεκτρομαγνθτικισ
δφναμθσ (δφναμθ Laplace).
Αρχζσ λειτουργίασ
θλεκτρικϊν κινθτιρων.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
Λςτορικά ςτοιχεία: Ρείραμα
Oersted, εωαρμογζσ
θλεκτρομαγνθτϊν,
μαγνθτικά τρζνα, θ δφναμθ
Lorenz – Επιταχυντζσ, Το
spin του θλεκτρονίου.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Βίντεο με πθνία Tesla.
Εικόνεσ από
ανεμογεννιτριεσ.
− Ρείραμα επίδειξθσ με
μαγνιτθ (εναλλακτικά
θλεκτρομαγνιτθ) και
βρόγχο (ςυνδεδεμζνο με
πολφμετρο ι εναλλακτικά
με LED), όταν
μετακινοφνται το ζνα ωσ
προσ το άλλο (παραγωγι
επαγωγικισ τάςθσ).
− Επίδειξθ χειροκίνθτου
ωακοφ χειρόσ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
− Τι κοινό υπάρχει ςτα
παραπάνω ωαινόμενα;
− Ρϊσ λειτουργεί το δυναμό
του ποδθλάτου;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα επαγωγισ και
προςδιοριςμόσ (ποιοτικά)
των παραγόντων από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ
επαγωγικι τάςθ.
− Καταςκευι απλισ
θλεκτρικισ γεννιτριασ.
− Ρροςομοίωςθ γεννιτριασ.
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 υμπεράςματα –
Θεωρία:
− Θ μεταβολι των δυναμικϊν
γραμμϊν που διζρχονται
από ζνα κλειςτό πλαίςιο
δθμιουργεί επαγωγικι
τάςθ.
− Ραραδείγματα μετατροπισ
μθχανικισ ενζργειασ ςε
θλεκτρικι: θλεκτρικζσ
γεννιτριεσ,
ανεμογεννιτριεσ, δυναμό.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
− Θλεκτρογεννιτριεσ ςε
ςτακμοφσ παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ.
− Μεταςχθματιςτζσ (αρχζσ
λειτουργίασ, εωαρμογζσ).
− Τριωαςικό ρεφμα.
− Τα πθνία Τesla.

ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΜΟ

ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΜΑΣΑ –
ΦΩ

3. Φωσ
3.1 Φφςθ και διάδοςθ
του ωωτόσ.

 Να αναγνωρίηουν
τθ διττι ωφςθ του
ωωτόσ (κυματικιςωματιδιακι).
 Να ςχεδιάηουν τθν
πορεία ωωτεινϊν
ακτίνων ςε ζνα
οµογενζσ µζςο και να
αιτιολογοφν τθ
δθμιουργία ςκιάσ των
αντικειμζνων.
 Να επαλθκεφουν
πειραματικά τουσ
νόμουσ τθσ
ανάκλαςθσ του
ωωτόσ.
 Να αναγνωρίηουν
τα είδθ των
κατόπτρων και να
αναωζρουν
κακθμερινζσ
εωαρμογζσ τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ από: Ζκλειψθ
ςελινθσ, κζατρο
ςκιϊν, ανακλάςεισ ςτθ
ωφςθ, αςκενοωόρο ςτον
κακρζωτθ.
− Ρίνακασ ηωγραωικισ «Ο
Νάρκιςςοσ κακρεωτίηεται
ςτθ λίμνθ».
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Ρϊσ διαδίδεται το ωωσ;
Γιατί δθμιουργοφνται οι
ςκιζσ; Γιατί δεν μποροφμε
να κακρεωτιςτοφμε ςτον
τοίχο; Τι κα ςυμβεί με μια
ακτίνα laser αν πζςει ςε
κακρζωτθ; Γιατί υπάρχουν
κυρτοί κακρζωτεσ ςε
κάποια ςθμεία του δρόμου;
Ρϊσ κα ιταν ο κόςμοσ μασ
χωρίσ ανάκλαςθ;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ευκφγραμμθ διάδοςθ
ωωτόσ, δθμιουργία ςκιάσ.
− Ρείραμα ανάκλαςθσ με
laser (μζτρθςθ γωνίασ
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3.2 Διάκλαςθ και
εωαρμογζσ.

 Να αναωζρουν τουσ
νόμουσ τθσ
διάκλαςθσ και να
τουσ διαπιςτϊνουν
πειραματικά.
 Να ςχεδιάηουν τθν
πορεία ωωτεινϊν
ακτίνων κακϊσ το
ωωσ περνά τθ
διαχωριςτικι
επιωάνεια δφο
οπτικϊν μζςων με
αξιοποίθςθ των
νόμων τθσ διάκλαςθσ.
 Να ερμθνεφουν
ωαινόμενα που
ςχετίηονται με τθ
διάκλαςθ του ωωτόσ
(αντικατοπτριςμόσ,
ωαινόμενθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πρόςπτωςθσ και
ανάκλαςθσ, ανάκλαςθδιάχυςθ).
− Λδιοκαταςκευζσ:
Ρεριςκόπια (με ςφςτθμα
κακρεπτϊν).
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
− Το ωωσ ςε ομογενζσ μζςο
διαδίδεται ευκφγραμμα.
− Οι νόμοι τθσ ανάκλαςθσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
− Αναωορά ωαινομζνων που
αναδεικνφουν τθ διττι
ωφςθ του ωωτόσ.
− Λςτορικι αναςκόπθςθ ςτισ
απόψεισ για τθ ωφςθ του
ωωτόσ και αναωορά ςτθ
ςφγχρονθ άποψθ περί τθσ
διττισ ωφςθσ του ωωτόσ.
− Ζκλειψθ Θλίου, Σελινθσ.
− Κοίλα κάτοπτρα,
εωαρμογζσ ςτα
μικροςκόπια, κατοπτρικζσ
κεραίεσ, θλιακοί ωοφρνοι,
προβολείσ αυτοκινιτων.
− Κυρτά κάτοπτρα,
κακρζωτεσ αυτοκινιτων,
κάτοπτρα ςε ςτροωζσ που
δεν υπάρχει ορατότθτα.
− Λευκαφγεια ςτθν
ατμόςωαιρα.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ από οπτικζσ ίνεσ.
Εικόνεσ: «ςπαςμζνο»
καλαμάκι ςε ποτιρι με
νερό, ωαινομενικισ
ανφψωςθσ, ουράνιου
τόξου, κιάλια κ.λπ.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Γιατί το καλαμάκι ςτο
ποτιρι με νερό μοιάηει
ςπαςμζνο; Γιατί, όταν
ζχουμε μυωπία, ωοράμε
γυαλιά και βλζπουμε
κακαρά; Ρϊσ δθμιουργείται
το ουράνιο τόξο;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
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ανφψωςθ).
 Να αναωζρουν
βαςικζσ εωαρμογζσ
των ωακϊν.
 Να ερμθνεφουν τθν
ανάλυςθ του ωωτόσ
με τθν εξάρτθςθ του
δείκτθ διάκλαςθσ από
το χρϊμα.
 Να αναωζρουν τθ
λειτουργία του
οωκαλμοφ και τθ
διόρκωςθ πακιςεων
με τθ χριςθ ωακϊν.

3.3 Θλεκτρομαγνθτικά
κφματα και ωωσ.

 Να αναγνωρίηουν
το ορατό ωωσ ωσ
τμιμα τθσ
θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ.
 Να αναωζρουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά των
θλεκτρομαγνθτικϊν
κυμάτων.
 Να αναωζρουν τθ
κεμελιϊδθ κυματικι
εξίςωςθ.
 Να αναγνωρίηουν
τισ βαςικζσ
κατθγορίεσ θλεκτρομ
α-γνθτικισ
ακτινοβολίασ, να τισ
κατατάςςουν ωσ προσ
τθ ςυχνότθτα ι το
μικοσ κφματοσ και να
δίνουν παραδείγματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

και Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρείραμα διάκλαςθσ
(μζτρθςθ γωνίασ
πρόςπτωςθσ, διάκλαςθσ)
και υπολογιςμόσ δείκτθ
διάκλαςθσ.
− Ρείραμα με ςυγκλίνοντεσ
ωακοφσ.
− Ρείραμα ανάλυςθσ λευκοφ
ωωτόσ.
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
− Οι νόμοι τθσ διάκλαςθσ. Το
λευκό ωωσ είναι ςφνκεςθ
πολλϊν χρωμάτων
− Αρχζσ λειτουργίασ των
ωακϊν.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
− Οπτικά όργανα:
μικροςκόπια, τθλεςκόπια.
− Λειτουργία τθσ όραςθσ.
Οπτικζσ ίνεσ. Επίδειξθ
ωωτιςμζνθσ με laser
ωλζβασ νεροφ.
 Ζνκετο:
Υγροί ωακοί, θ επανάςταςθ
ςτθν καταςκευι οπτικϊν
οργάνων. Απλζσ
ιδιοκαταςκευζσ ωακϊν.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Εικόνεσ από ουράνιο τόξο,
δορυωορικά κάτοπτρα,
κινθτά τθλζωωνα, ωοφρνο
μικροκυμάτων, οπτικζσ
ίνεσ, ωωτογραωία με
ακτίνεσ Χ, εικόνεσ από
κάμερα υπερφκρων κ.λπ.
− Ανίχνευςθ υπεριϊδουσ
ακτινοβολίασ με
ωωςωορίηον υλικό και τθσ
υπζρυκρθσ με κινθτό
τθλζωωνο.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Τι κοινό ζχουν οι εικόνεσ;
Ρϊσ μεταωζρεται θ
πλθροωορία ςτισ ςφγχρονεσ
τθλεπικοινωνίεσ; Ρϊσ
γίνεται θ απεικόνιςθ με
ακτίνεσ Χ; Τι είναι θ
θλεκτρομαγνθτικι
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ΤΓΧΡΟΝΘ
ΦΤΙΚΘ –
TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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εωαρμογϊν.

4. Επιλεγμζνα κζματα φγχρονθσ Φυςικισ
4.1 Δομι του πυρινα
 Να αναγνωρίηουν
του ατόμου – πυρθνικι τθ δομι και τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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ακτινοβολία; Ρϊσ τθν
αντιλαμβανόμαςτε; Ρϊσ τθ
χρθςιμοποιοφμε; Είναι
πάντα επιβλαβισ;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ραρατιρθςθ και
ςχολιαςμόσ μιασ
ακτινογραωίασ άκρων.
Ομαδικι δραςτθριότθτα:
Καταγραωι και
χαρακτθριςμόσ τθσ
θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ που υπάρχει
γφρω μασ.
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
Τα θλεκτρομαγνθτικά
κφματα ζχουν ζνα ευρφ
ωάςμα ςυχνοτιτων.
Ανάλογα με τθ ςυχνότθτά
τουσ, τα θλεκτρομαγνθτικά
κφματα παρουςιάηουν
διαωορετικζσ ιδιότθτεσ και
ζχουν ποικίλεσ τεχνολογικζσ
εωαρμογζσ. Το ορατό ωωσ
είναι μζροσ του
θλεκτρομαγνθτικοφ
ωάςματοσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
− Θλιοκερμικά ςυςτιματα –
Διαωορζσ από τα
ωωτοβολταϊκά.
− Ταυτοποίθςθ χθμικϊν
ςτοιχείων (ωάςματα
εκπομπισ και
απορρόωθςθσ) –
Φαςματοςκόπιο. Από τι
υλικά αποτελοφνται τα
ουράνια ςϊματα.
Βιολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ
θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ.
 Ζνκετο: Ενοποίθςθ
θλεκτριςμοφ και μαγνθτιςμοφ
– Οι τζςςερισ εξιςϊςεισ του
Maxwell.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
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ενζργεια – ςφντθξθ –
ςχάςθ – ραδιενζργεια.

δυνάμεισ ςτον
πυρινα του ατόμου.
 Να αναωζρουν τθν
φπαρξθ τθσ
ιςοδυναμίασ μάηασ –
ενζργειασ.
 Να αναωζρουν τι
είναι ραδιενζργεια,
να δίνουν
παραδείγματα και να
αναγνωρίηουν τουσ
κινδφνουσ από αυτι.
 Να αναωζρουν τθ
ςχάςθ και τθ ςφντθξθ
και να τισ διακρίνουν
μεταξφ τουσ.
 Να αναωζρουν
βαςικζσ εωαρμογζσ
που ςχετίηονται με
πυρθνικά ωαινόμενα.

4.2 Στοιχειϊδθ
ςωμάτια, φλθ,
αντιφλθ, το κακιερωμζν
ο πρότυπο.

 Να αναωζρουν τισ
ςφγχρονεσ
επιςτθμονικζσ
απόψεισ για τθ δομι
τθσ φλθσ.
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Εικόνεσ του Ιλιου,
πυρθνικϊν εργοςταςίων,
ιατρικϊν εωαρμογϊν με
χριςθ τθσ ραδιενζργειασ,
πυρθνικά απόβλθτα.
Δοςίμετρα ςε μπλοφηεσ
επιςτθμόνων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Τι κοινό ζχουν οι παραπάνω
εικόνεσ. Τι είναι θ
ραδιενζργεια;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρροςομοιϊςεισ και
αναπαραςτάςεισ τθσ δομισ
του πυρινα του ατόμου και
των βαςικϊν διεργαςιϊν ςε
αυτόν, πειραματιςμόσ με
εκπαιδευτικό μετρθτι
ακτινοβολίασ (αν υπάρχει).
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
Θ βαςικι δομι του πυρινα
του ατόμου, οι βαςικζσ
πυρθνικζσ διεργαςίεσ,
κίνδυνοι από τθ
ραδιενζργεια. Ρυρθνικζσ
αντιδράςεισ: ΣχάςθΣφντθξθ, εωαρμογζσ κίνδυνοι.
Διεπιςτθμονικζσ – \
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
Ο αντιδραςτιρασ ςφντθξθσ
ωσ λφςθ των ενεργειακϊν
αναγκϊν του πλανιτθ, οι
πθγζσ ραδιενζργειασ (από
τθ Γθ, τθν τεχνολογία και το
διάςτθμα), ιατρικζσ
εωαρμογζσ. Ρυρθνικι
ενζργεια και κοινωνία,
ραδιοχρονολόγθςθ.
 Ζνκετο: Ρυρθνικι Λατρικι –
Λατρικι Φυςικι (διάγνωςθ,
κεραπεία).
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
Εικόνεσ από ωαινόμενο
εξαψλωςθσ και δίδυμθσ
γζνεςθσ. Εικόνεσ από
κάλαμο ωυςαλίδων –
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4.3 Στοιχεία
κοςμολογίασ και
ςχετικότθτα.

 Να αναωζρουν τισ
βαςικζσ αρχζσ τθσ
κεωρίασ τθσ
ςχετικότθτασ.
 Να αναωζρουν
βαςικζσ
επιςτθμονικζσ
κεωρίεσ για τθν αρχι
και τθν εξζλιξθ του
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κοςμικι ακτινοβολία,
επιταχυντι αδρονίων.
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Υπάρχει μικρότερθ δομι τθσ
φλθσ από το άτομο; Τι είναι
τα quark; Ρότε και πϊσ
ανιχνεφονται; Τι είναι θ
αντιφλθ και πότε
παρατθρείται;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ
και Ιδιοκαταςκευζσ:
Ρροςομοιϊςεισ, δθμιουργία
απλοφ πίνακα με
ταξινόμθςθ ςωματιδίων και
αντιςωματιδίων. Εικόνεσ ι
προςομοιϊςεισ από μεγάλα
επιςτθμονικά πειράματα
αναηιτθςθσ νετρίνων,
ωορζων αλλθλεπίδραςθσ
(Higgs) και ςτοιχειωδϊν
ςωματιδίων.
Καταςκευι καλάμου
νζωωςθσ με απλά υλικά.
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
Αναωορά ςτα ςτοιχειϊδθ
ςωματίδια, τθν
κατθγοριοποίθςι τουσ και
τισ αρχζσ του κακιερωμζνου
προτφπου.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ τθσ
Θεωρίασ,
Γενίκευςθ, Εμπζδωςθ,
Ερμθνείεσ με τον
μικρόκοςμο:
Τεχνολογικζσ εωαρμογζσ
από τθ μελζτθ των
ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων
(ιατρικι, τεχνολογία κ.λπ.).
Εντοπιςμόσ ςωματιδίων ςε
επιταχυντζσ. Κοςμικι
ακτινοβολία και Ρολικό
Σζλασ.
 Εναφςματα
Ενδιαφζροντοσ:
− Βίντεο: «O ανελκυςτιρασ
του Einstein».
− Φαινόμενο των διδφμων,
εικόνα από το πείραμα του
Eddington. Χρονικό του
Σφμπαντοσ – Χρονογραμμι
(εποχι των παγετϊνων,

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

84 |
ΤΓΧΡΟΝΘ
ΦΤΙΚΘ –
TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φυσική Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

ςφμπαντοσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

καταςκευι των πυραμίδων,
πικανι χρονικι ςτιγμι
«κατάρρευςθσ» του Ιλιου),
εικόνεσ γεωλογικϊν
μεταβολϊν τθσ γθσ
(Ραγγαία κ.λπ.).
 Προβλθματιςμόσ,
υηιτθςθ, Τποκζςεισ:
Υπάρχει αρχι και τζλοσ του
χρόνου; Θ Γθ ζχει
μεταβλθκεί με το πζραςμα
του χρόνου. Συμβαίνει κάτι
ανάλογο με το ςφμπαν;
 Πειράματα με
Μετριςεισ,
Δραςτθριότθτεσ και
Ιδιοκαταςκευζσ:
− Ρροςομοιϊςεισ που
δείχνουν τισ βαςικζσ
ςυνζπειεσ των αρχϊν τθσ
ειδικισ και τθσ γενικισ
κεωρίασ τθσ ςχετικότθτασ
(ςυςτολι μικουσ, διαςτολι
χρόνου, καμπφλωςθ του
ωωτόσ), εικόνεσ από
πραγματικά πειράματα,
απλι παρατιρθςθ και
ερμθνεία.
− Καταςκευι διαγράμματοσ
με τθ χρονικι εξζλιξθ του
ςφμπαντοσ, πειραματικά
δεδομζνα από
παρατθριςεισ
(απομάκρυνςθ
γαλαξιϊν κ.λπ.) και
πειραματιςμοί με απλά
μθχανικά μοντζλα
(μπαλόνια που
ωουςκϊνουν και
«γαλαξίεσ» ςτθν επιωάνειά
τουσ).
 υμπεράςματα –
Θεωρία:
Αναωορά των γενικϊν
αρχϊν τθσ Σχετικότθτασ και
των ςυνεπειϊν τουσ, οι
επιςτθμονικζσ απόψεισ για
τθν αρχι και τθν εξζλιξθ του
ςφμπαντοσ.
 Διεπιςτθμονικζσ –
Διακεματικζσ Εφαρμογζσ
τθσ Θεωρίασ, Γενίκευςθ,
Εμπζδωςθ, Ερμθνείεσ με
τον μικρόκοςμο:
− Ανίχνευςθ ςωματιδίων,
GPS, βαρυτικοί ωακοί κ.λπ.
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− Χάρτεσ του ςφμπαντοσ,
κερμοκραςία και
πυκνότθτά του.
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