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Ο άνκρωποσ απο τθ ςτιγμι που ζρκει ςτον κόςμο δεν ςταματά να μακαίνει εκοφςια ι 

ακοφςια. 

 

Η τάςθ για μάκθςθ ςτον άνκρωπο είναι ζμφυτθ και δεν ςταματά ωσ και τα βακειά του 

γεράματα «γθράςκει δ’ αεί πολλά διδαςκόμενοσ» όλων  

 

Οι πρόγονοι μασ μακαίνανε τελείωσ φυςικά χωρίσ δαςκάλουσ-ςχολεία και 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα. 

 

 Όταν θ κοινωνία απζκτθςε οργανωμζνθ μορφι θ «κλθρονομία» των γνϊςεων ςτισ 

επόμενεσ γενιζσ κρίκθκε απαραίτθτθ. 

 

Από τον 7ο αιϊνα π.Χ. ο νομοκζτθσ όλων λαμβάνει μζτρα για τα ςχολεία > υπάρχουν 

πλζον οργανωμζνα ςχολεία. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
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τουσ κλαςςικοφσ χρόνουσ ςυναντάμε το Διδαςκαλείο:  
 
Γραμματιςτι (γραφι και ανάγνωςθ) 
 
Παιδοτρίβθσ (φυςικι άςκθςθ) 
 
Κικαρωδόσ (μουςικι μόρφωςθ) 
 

Η κοινωνία μζςα από τθν εκπαίδευςθ  

ςε ςχολεία φροντίηει τα νζα μζλθ τθσ 

να ενταχκοφν ςτθν κοινωνικι ηωι και 

να τουσ μεταδϊςει τθν ιδθ 

αποκτθκείςα γνϊςθ.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
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Οι ςκοποί προςδιορίηονται απο τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και εξαρτϊνται: 

  από τθν κοινωνικι διάρκρωςθ  

 τθν οικονομικι δομι τθσ και  

 τθν πολιτιςτικι τθσ παράδοςθ. 

 

 

Οι ςκοποί τθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι ίδιοι για όλουσ τουσ λαοφσ αλλά και για τον ίδιο 

λαό μποροφν να είναι διαφορετικοί ανά χρονικι περίοδο. 

 

Γενικά, οι ςκοποί μπορεί να είναι μεταβλθτοί (διαφορετικοί ανά εποχι και ανά χϊρα) 

και διαχρονικοί (να μάκει το παιδί τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ που ηει).  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
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Ποιά θ χρθςιμότθτα τθσ ςε μακθτζσ που πικανόν κα γίνουν δικθγόροι, φιλόλογοι κλπ. 

 

Ο κόςμοσ που μασ περιβάλλει είναι ζνα δθμιοφργθμα τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογία και 

οι νζοι δεν μποροφν παρά να ζχουν γνϊςεισ που ςχετίηονται με αυτζσ.  

 

Οι λόγοι που κζτουν αναγκαία τθν διδαςκαλία τθσ Φυςικισ είναι : 

• Οικονομικοί (φυςικι αποτελεί βάςθ τεχνολογικϊν επαγγελμάτων που ςυνθγοροφν ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ) 

• Κοινωνικοί (ςτον αςτεριςμό τθσ υψθλισ τεχνολογίασ ο πολίτθσ του αφριο κα βρίςκεται 

αντιμζτωποσ με προβλιματα που δθμιουργεί αυτι θ εξζλιξθ – ρφπανςθ περιβάλλοντοσ- και κα 

πρζπει να πάρει κζςθ και να κάνει επιλογζσ) 

• Πολιτιςτικοί (τιτάνια πνευματικι δραςτθριότθτα που ανζπτυξε ο άνκρωποσ δια μζςου των 

αιϊνων για να ερμθνεφςει τον κόςμο που τον περιβάλλει. Οι καρποί αυτοί είναι πολιτιςτικά 

αγακά που πρζπει να κλθροδοτθκοφν ςτισ επόμενεσ γενεζσ.) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ Γιατί να διδάςκεται θ Φυςικι ςτα ςχολεία; 
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Η διδαςκαλία τθσ Φυςικισ ςυμβάλλει 

 

 Ανάπτυξθ λογικισ διανόθςθσ κετικισ ςκζψθσ 

και κριτικοφ πνεφματοσ (αναλυτικι και 

ςυνκετικι διεργαςία, θ εφρεςθ τθσ ςχζςθσ 

μεταξφ του αιτίου και του αποτελζςματοσ, θ 

μετάβαςθ απο το ςυγκεκριμζνο ςτο αφθρθμζνο 

και πάλι πίςω ςτο ςυγκεκριμζνο, ο πειραματικό 

ζλεγχοσ μιασ υπόκεςθσ και θ ακριβολογία) 

 

 Ανάπτυξθ παρατθρθτικότθτα (αυξάνει τθν 

εμπειρία, αξιοποιεί το πείραμα και όςο 

πλουςιότερθ είναι θ εμπειρία τόςο 

αποδοτικότερθ αποβαίνει και θ παρατιρθςθ). 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ Γιατί να διδάςκεται θ Φυςικι ςτα ςχολεία; 
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 Ανάπτυξθ πειραματικισ δεξιότθτασ (το 

πείραμα αντικακιςτά τθν φυςικι 

παρατιρθςθ ενόσ φαινομζνου και γίνεται 

για να απομονϊςει μόνο τουσ παράγοντεσ 

που  τον ενδιαφζρουν) 

 

 Ανάπτυξθ φανταςίασ (όχι φανταςία 

ηωγράφου φανταςία ςτθν ερμθνεία των 

φυςικϊν φαινομζνων, για τθν επζκταςθ 

των πειραματικϊν του δεδομζνων και να 

φτιάξει τον ςυνδιαςμό που κα οδθγεί 

ςτθν ερμθνεία τουσ. Ο μακθτισ δεν 

μπορεί να δει αλλά να φανταςτεί τον 

μικρόκοςμο ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ Γιατί να διδάςκεται θ Φυςικι ςτα ςχολεία; 
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 Ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ  (ςτο 

Εργαςτιριο κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ 

ςε ομάδεσ) 

 

 Ανάπτυξθ επιμονισ και υπομονισ  

(βαςικζσ ιδιότθτεσ που πρζπει να χαρακτθρίηουν 

επιςτιμονα και καλλιεργοφνται ςτον μακθτι 

μζςω τθσ πειραματικισ εναςχόλθςθσ) 

 

 Ηκικι ςυνείδθςθ με κφρια  

χαρακτθριςτικά τθν αντικειμενικότθτα,  

τθν φιλαλικεια, τθν υπευκυνότθτα  

και τθν εξάλειψθ του εγωιςμοφ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ Γιατί να διδάςκεται θ Φυςικι ςτα ςχολεία; 
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Να χρθςιμοποιεί  
 εμπειρία  
 τθν παρατιρθςθ του φυςικοφ κόςμου και  
 το πείραμα ωσ βαςικό εργαλείο και ερζκιςμα γνϊςθσ 
 
 
Να μπορεί να παρουςιάςει τισ πολυπλοκότερεσ ζννοιεσ με απλό και κατανοθτό τρόπο. 
 
 
Να μπορεί να ςχεδιάηει και να απεικονίηει με φανταςία απλζσ πειραματικζσ διατάξεισ 
 
 
Να γνωρίηει τα απαιτοφμενα μακθματικά ϊςτε να αποδϊςει με τον καλφτερο τρόπο τα 
φυςικά φαινόμενα 
 
 
Να γνωρίηει  να χρθςιμοποιεί και να ςυντθρεί τισ απλζσ πειραματικζσ ςυςκευζσ 
 
 
Να περάςει ςτουσ μακθτζσ τθν αγάπθ για τθν Φυςικι 

ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ 
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Μετριςεισ μικουσ – χρόνου-μάηασ 

 

Μετριςεισ κερμοκραςίασ – Από τθ κερμότθτα ςτθ κερμοκραςία 

 

Ενζργεια και Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 

 

τατικόσ θλεκτριςμόσ – θλεκτρικά κυκλϊματα 

 

Ήχοσ – Κφματα 

 

Σο φωσ – Διαςκεδαςμόσ και ςφγκλιςθ του φωτόσ 

 

Μθχανικι – Σριβι ολίςκθςθσ  
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Μετριςεισ μικουσ – χρόνου-μάηασ 

ΒΑΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΦΤΙΚΗ 
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Από τθ κερμότθτα ςτθ κερμοκραςία 

 
 
 
Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοςθσ τθσ 
κερμότθτασ; 
 
 
 
Πωσ ηεςταίνεται θ κάλαςςα? 
 
 
Γιατί θ κάλαςςα αργεί να κρυϊςει τον 
χειμϊνα και να ηεςτακεί το καλοκαίρι? 
 
ε τι διαφζρουν; 
 
 
Μετριςεισ κερμοκραςίασ 
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ε τι διαφζρει ο 

άνεμοσ κατά τθν 

διάρκεια τθσ θμζρασ 

και τθσ νφχτασ ςε μια 

καλοκαιρινι μζρα; 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΕΜΟ 
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Ενζργεια και Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 
 
 
Από τον μφλο άλεςθσ εωσ τθν αιολικι μθχανι.   
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Ενζργεια και Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 

Μακαίνουμε με ποιουσ τρόπουσ 
μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε 
τθν ενζργεια προσ όφελόσ μασ 
χωρίσ όμωσ να καταςτρζφουμε 
το περιβάλλον.  
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τατικόσ Ηλεκτριςμόσ  
 

Ασ υποκζςουμε πωσ ο καιρόσ δεν είναι 

βροχερόσ και περπατάμε ςτο χαλί του 

ςπιτιοφ μασ. Θζλουμε να βγοφμε ζξω 

και πάμε να πιάςουμε το μεταλλικό 

χεροφλι τθσ πόρτασ γιατί  κα μασ 

«πετάξει» ; 
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Σι είναι ο ςτατικόσ θλεκτριςμόσ? 

Η ςυγκζντρωςθ αρνθτικοφ 

ι κετικοφ φορτίου πάνω 

ςε ζνα ςϊμα  
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Από τον τατικό θλεκτριςμό ςτο Ηλεκτρικό κφκλωμα 
 
Δθμιουργία κυκλϊματοσ με απλά υλικά 
 
φνδεςθ με τθν κακθμερινότθτα  
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Ήχοσ 
 
Σι είναι ο ιχοσ; 
 
Πωσ παράγεται ο ιχοσ; 
 
Πωσ διαδίδεται ο ιχοσ;  
 
Τπάρχουν άλλα κφματα ;  
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Απο το ουράνιο τόξο ςτθν 

ανάλυςθ του φωτόσ ςε 

διαφορετικά μικθ κφματοσ 
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ΔΙΑΘΛΑΗ ΦΩΣΟ- απο τθν κακθμερινότθτα 
ςτον Νόμο του Snell 
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Μθχανικι - Σριβι ολίςκθςθσ  
 
 
 
Θα μποροφςαμε να κρατάμε τα  
 
αντικείμενα αν δεν υπιρχε θ τριβι;  
 
Σι είναι και από ποιουσ παράγοντεσ  
 
εξαρτάται θ τριβι ολίςκθςθσ; 
 

 

Πότε θ τριβι ολίςκθςθσ 

είναι μεγαλφτερθ  

ςτον πάγο ι ςτο χϊμα; 
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Σο φαινόμενο του κερμοκθπίου>> ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
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Σο απλοφςτερο μοντζλο εξιγθςθσ του 2ου 
νόμου τθσ κερμοδυναμικισ είναι το 
Μοντζλο του Ehrenfest 
  
 
Μετά από μακροχρόνια παρζα οι δφο 
ςκφλοι ζχουν τον ίδιο αρικμό ψφλλων.  
 
Θ κζςθ ενόσ ψφλλου είναι αντιςτρεπτι 
(αντιςτρεπτά πθδιματα) αλλά θ τελικι 
κατάςταςθ που κα βρεκεί ζνασ ςκφλοσ μετά 
από ςυγκεκριμζνο χρόνο δεν είναι. 
 
Θ τελικι κατάςταςθ ιςορροπίασ είναι 
ανεξάρτθτθ από τθν αρχικι. 
 
Ζτςι απλοφςτατα εξιγθςε πωσ θ ςυνολικι 
εντροπία ενόσ μεμονωμζνου ςυςτιματοσ 
διατθρείται.  
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Παρόλο που χρειάηεται ζνα μεγάλο κτιριο που να ςτεγάςει τουσ νόμουσ 

που διζπουν ζνα κράτοσ  

χρειάηεται  

Ζνα ταπεινό ράφι βιβλίων που να βολζψει όλουσ τουσ νόμουσ που 

διζπουν το φμπαν. 
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1Η ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΜΕΣΡΗΕΙ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΦΤΙΚΗ 

Μετριςεισ μικουσ  

Μετριςεισ με μικρόμετρο- παχφμετρο 

Μετριςεισ χρόνου  

Μετριςεισ μάηασ – Ηυγοί και Δυναμόμετρο 

Μετριςεισ κερμοκραςίασ – βακμονόμθςθ κερμομζτρου 

Ζννοιεσ αβεβαιότθτασ – ακρίβειασ 

Συηιτθςθ επί των μετριςεων 

Αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν 

 

 


