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Σο διδακτικό υλικό - τθσ Φυςικισ και των πειραμάτων ςε αυτι- αποτελεί 

μζςο μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ μζςω αγωγισ. 

 

Είναι μοχλόσ που ςτοχεφει ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

ενεργοφ πολίτθ του αφριο και μζςο για τθν προϊκθςθ αξιϊν και 

κινιτρων (Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, 2003)  

 

Θ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ κυρίωσ μζςω πειραμάτων μπορεί 

να ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ 

και ςτθν κατανόθςθ λζξεων και εννοιϊν 



1. ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ 
 

Σο να γίνει κάποιοσ μακθτισ παρατθρθτικόσ είναι κάτι που χρειάηεται εξάςκθςθ  

 

θμαντικό ρόλο παίηουν ακοι και κυρίωσ θ όραςθ, 

 

γιατί ςτον ςθμερινό κόςμο οι μακθτζσ «βομβαρδίηονται» με οπτικά ερεκίςματα 

 

υχνά αξιολογοφνε τα πιο εντυπωςιακά ερεκίςματα και τουσ διαφεφγουν τα πιο 

ουςιϊδθ 

 
 
Πωσ μπορεί να επιτευχκεί; 
 
Πρζπει οι μακθτζσ να κζτουν αρχικά ουςιϊδθ  ερωτιματα όπωσ π.χ.  
 
« γιατί ςυμβαίνει αυτό;»  
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Θ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟ Ε ΒΘΜΑΣΑ 



2. ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ 
 

Θ ταξινόμθςθ ομοίων αντικειμζνων είναι βαςικι επιςτθμονικι διαδικαςία 

 

Απο τον Αριςτοτζλθ ταξινομϊ ςθμαίνει γνωρίηω 

 

Θ ομαδοποίθςθ χρθςιμοποιείται ωσ ςφςτθμα αναφοράσ ςτουσ επιςτιμονεσ 

(Περιοδικόσ Πίνακασ Χθμικϊν τοιχείων) 

 

Πωσ μπορεί να επιτευχκεί; 

 

Πρζπει οι μακθτζσ πρζπει να μποροφν να κάνουν ταξινόμθςθ όπωσ π.χ.  

 

τερεά- υγρά- αζρια 

 

Μονωτζσ- θμιαγωγοί – αγωγοί του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
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3. ΜΕΣΡΘΕΙ 
 

Οι μετριςεισ αποτελοφν τθν κατάκτθςθ τθσ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ 

Πριν θ μελζτθ των φαινομζνων γινότανε ποιοτικά ενϊ τϊρα γίνεται ποςοτικά 

 

Πωσ μπορεί να επιτευχκεί; 

 

Ο μακθτισ πρζπει να εξαςκθκεί ςτθν διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ- ανεξάρτθτα απο τον 

τρόπο και τα όργανα  

 

θμαςία εκτόσ τθσ μζτρθςθσ ζχει ΚΑΙ θ εκτίμθςθ ΚΑΙ θ κατά προςζγγιςθ μζτρθςθ 

Π.χ. Μπορεί ζνασ μακθτισ να εκτιμιςει το μικοσ τθσ τάξθσ του; Με ποιά μζκοδο; 
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4. ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΘ ΕΚΦΡΑΘ 

 

Οι μακθματικζσ ςχζςεισ ςε ςυνδιαςμό με τισ γραφικζσ παραςτάςεισ βοθκοφν τουσ 

μακθτζσ να αξιολογιςουν καλφτερα τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζξανε και τουσ 

βοθκοφν να οδθγθκοφν ςε καλφτερα αποτελζςματα. 

 

 

Πωσ μπορεί να επιτευχκεί >>  

                  ΤΗΘΣΘΘ ΜΕ ΣΟΝ ΣΤΠΟ>>  

                              ΣΙ ΘΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Θ ΘΜΕΣΟΧΘ ΣΘ>>  

                                                        ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΕΘΘ>> 

                                                                                               ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
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5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο «ερευνθτισ» οφείλει να ανακοινϊνει τθν ςκζψθ του, τα ευριματα του και τθν 

ερευνθτικι του προςπάκεια 

 

τθν ςχολικι τάξθ θ επικοινωνία ζχει παραμελθκεί  

 

Επίςθσ οι μακθτζσ μπορεί να ζχουν διαφορά γλϊςςασ και δυςκολία αντίλθψθσ τθσ 

«γλϊςςασ» που χρθςιμοποιεί το βιβλίο 

 
 
Πωσ μπορεί να αντιμετωπιςκεί; 
 
Θ επικοινωνία μακαίνεται ςτθν πράξθ 
 

Ο κακθγθτισ πρζπει να δίνει τθν δυνατότθτα ςε κάκε μακθτι να ςκζφτεται και 

να εκφράηει τθν ςκζψθ του- προφορικά με λόγια ι γραπτά με διαγράμματα - 

αναλόγωσ των ικανοτιτων του  
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6. ΠΡΟΒΛΕΨΘ 
 
Θ πρόβλεψθ ζχει ςχζςθ με τθν φανταςία 
 
Ο μακθτισ δεν πρζπει μόνο να μπορεί να μετράει αλλά και να προβλζπει « τι κα 
ςυνζβαινε αν.....» 
 
 
Πωσ μπορεί να επιτευχκεί; 
 
Ο μακθτισ κάνει μια προςπάκεια και μετά προςπακεί να τθν επαλθκεφςει. 
 
Πρζπει να μάκει να κάνει ερωτιςεισ και ασ δίνουν εφαλμζνεσ απαντιςεισ 
 
Και να προχωρά ςε προβλθματιςμοφσ. 
 

Μια ικανοποιθτικι μάκθςθ βαςίηεται όχι μόνο ςτισ απαντιςεισ αλλά και ςτισ 

ερωτιςεισ – αυτό είναι το πνεφμα τθσ επιςτιμθσ- με μια ανορκόδοξθ 

ερϊτθςθ μπορεί να βρεκείτε ςτο δρόμο για μια ορκι απάντθςθ.  
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7. Θ ΕΞΑΓΩΓΘ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 

 

Αποτελεί τθν δθμιουργικι κατάλθξθ του μακθτι που ξεκινά με ερζκιςμα τθν 

παρατιρθςθ 

 

Σο ςυμπεράςμα ζπεται τθσ παρατιρθςθσ ωσ υποκειμενικισ εξιγθςθσ του φυςικοφ 

φαινομζνου. 

 

Πωσ μπορεί να επιτευχκεί; 

 

τθν ςχολικι τάξθ πρζπει να γίνεται θ ερϊτθςθ « Σι ςυμπεραίνετε...» και ςυηθτϊντασ 

οι μακθτζσ να διατυπϊνουν τθν άποψθ τουσ ελεφκερα χωρίσ να αιςκάνονται πωσ 

αυτό κα ζχει ςυνζπεια ςτθ βακμολογία τουσ 
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8. Θ ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Θ ΑΝΑΝΑΓΝΩΡΙΘ ΣΩΝ ΜΕΣΑΒΛΘΣΩΝ 

 

Σα πειραματικά δεδομζνα περιζχουν πλθροφορίεσ αλλά χρειάηονται και επεξεργαςία 

για να αποκτιςουν και «επιςτθμονικι» αξία.   

 

Πωσ μπορεί να αντιμετωπιςκεί; 

 

Ο μακθτισ πρζπει να κακοδθγθκεί να μπορεί να ςυμπεράνει από τα πειραματικά 

δεδομζνα που ςυνζλεξε μετρϊντασ το πωσ μεταβάλλεται κάκε μζγεκοσ  

 

(π.χ. ςε ζνα κλειςτό θλεκτρικό κφκλωμα- θ ζνταςθ του ρεφματοσ ςε διαφορετικζσ 

τιμζσ τάςθσ) 
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9. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ Θ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΘ ΦΤΙΚΘ 
 
Θ Φυςικι βαςίηεται ςε επακριβείσ οριςμοφσ και ςε αυτό βοθκοφνται απο τα 
μακθματικά. Οι οριςμοί επιτυγχάνουν οικονομία ςτθν επικοινωνία. 
 
Οι οριςμοί όμωσ ςτουσ μακθτζσ μποροφν να δθμιουργιςουν προβλιματα κατά 
εκμάκθςθ και τθν χριςθ τουσ (για να χαρακτθρίςουν οι μακθτζσ ζνα φυςικό 
φαινόμενο π.χ. Σθν επιτάχυνςθ) 
 
Πωσ μπορεί να αντιμετωπιςκεί; 
 
Ο όροσ που κα χρθςιμοποιοφμε πρζπει άμεςα να παραπζμπει ςτο φυςικό φαινόμενο 
 
Και να το περιγράφει όςο το δυνατό πλθρζςτερα 
 
Π.χ. Για τον οριςμό τθσ «επιτάχυςθσ» πρζπει να περιγράψουμε όςο το δυνατόν τι 
ςθμαίνει μεταβολι τθσ ταχφτθτασ- τι ςθμαίνει αυξάνω και τι μειϊνω  
 
Μακθτζσ που ρωτικθκαν μετά απο καιρό τι ςθμαίνει «ςυνεχζσ ρεφμα» απάντθςαν 
πωσ είναι το ρεφμα που ρζει ςυνεχϊσ 
 
Γιατί το «ςυνεχζσ» ςτθν κακθμερινότθτα ζχει αυτι τθν ζννοια  



10. ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

«αν να μποροφςε να μάκει κανείσ  
Να κολυμπά χωρίσ να εγκαταλείψει 
Σα παγκάκια τθσ παραλίασ» 
 
Piaget 

«Ζνα πείραμα αξίηει όςο  
Χίλιοι μακθματικοί τφποι» 
 
Einstein   
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ΔΙΝΟΝΣΑ ΕΜΦΑΘ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ- ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 
 
 Ο μακθτισ πρζπει να ζχει καταλάβει τι προςπακεί να βρει και να επαλθκεφςει 
 
 Θ περιγραφι τθσ πειραματικισ μεκόδου να είναι ςαφισ-ςφντομθ και περιεκτικι 
 
 Σα πειραματικά δεδομζνα να καταγράφονται ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ 
 
 Σα ςχεδιαγράμματα να είναι ςαφι-μεγάλα-με τίτλουσ και άξονεσ (μονάδεσ) 
 
 Οι γραφικζσ παραςτάςεισ να είναι χαραγμζνεσ με ακρίβεισ. κοπόσ είναι να γίνει 

εμφανισ θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των μεγεκϊν  
 
 Σα ςυμπεράςματα να δίνουν απάντθςθ ςτο πρόβλθμα που είχε εξ αρχισ τεκεί. 
 

Θ εργαςτθριακι ζκκεςθ να μπορεί ςτο μζλλον να βοθκά τον μακθτι όταν 

κάνει επαναλιψεισ να κυμθκεί ακριβϊσ τι ιταν το πείραμα και ποιά τα 

ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξε. 



14 

ΔΙΝΟΝΣΑ ΕΜΦΑΘ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
 
Είναι το ςπουδαιότερο εργαλείο 
Θ επινόθςθ του κατάλλθλου πειράματοσ  
και θ εκτζλεςθ του αποτελεί  
υψθλι τζχνθ για τον επιςτιμονα 
 
 
Πειράματα ζχουν μείνει γνωςτά με το όνομα εκείνου που τα εξετζλεςε 
π.χ. Πείραμα του Toricelli 
Για να αποδείξει τθν φπαρξθ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ χρθςιμοποίθςε μια λεκάνθ με υδράργυρο και 
ζνα δοκιμαςτικό ςωλινα. Γζμιςε το δοκιμαςτικό ςωλινα με υδράργυρο, τον αναποδογφριςε 
ςυγκρατώντασ τον υδράργυρο και τον βφκιςε ςτθν λεκάνθ κρατώντασ τον όρκιο. Παρατιρθςε ότι ο 
υδράργυροσ άρχιςε να πζφτει μζχρι να ςταματιςει ςε ζνα ςθμείο πάνω από τθν ελεφκερθ 
επιφάνεια του υδραργφρου ςτθν λεκάνθ. Από το πείραμα αυτό διαπίςτωςε ότι θ ςτάκμθ 
ςτακεροποιείται πάντα ςτα 760 χιλιοςτά περίπου πάνω από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του 
υδραργφρου ςτθ λεκάνθ.  

 
Σελικά κατζλθξε ότι ο υδράργυροσ ςτθ λεκάνθ δζχεται πίεςθ από τθν ατμόςφαιρα, θ οποία 
εξιςορροπεί τθν πίεςθ που δζχεται ο υδράργυροσ τθσ λεκάνθσ από τον υδράργυρο ςτο ςωλινα. 
 
 Ζτςι απζδειξε ότι υπάρχει ατμοςφαιρικι πίεςθ (1atm=760mmHg) 
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ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ 
 
Βάςει τθσ διατφπωςθσ του Αριςτοτζλθ ωσ 
και τα τζλθ του 1500 υπιρχε θ κοινι 
πεποίκθςθ ότι τα βαρφτερα αντικείμενα 
πζφτουν πιο γριγορα από τα ελαφρφτερα. 

 
Ο Galileo Galilei που ιταν μακθματικόσ ςτο 
πανεπιςτιμιο τθσ Πίηασ, λζγεται πωσ ζριξε 
δφο διαφορετικοφ βάρουσ αντικείμενα 
από τθν κορφι του πφργου τθσ Πίηασ, 
δείχνοντασ ότι ζφταςαν ςτο ζδαφοσ τθν 
ίδια χρονικι ςτιγμι.  
Η αμφιςβιτθςι του ςτον Αριςτοτζλθ 
μπορεί να του ςτοίχιςε τθ δουλειά του, 
αλλά ζδωςε το μινυμα ότι αυτό που ορίηει 
ο κοινόσ νουσ μπορεί ςε μία επανεξζταςι 
του να καταρρεφςει. https://vmarousis.blogspot.com 

  
Σα μοντζλα βελτιϊνονται και εξελίςςονται ανάλογα με τα 
πειραματικά δεδομζνα 
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ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
 
Θ ανάλυςθ του φωτόσ μζςω ενόσ πρίςματοσ από τον Νεφτωνα 
 
 
 
 
 
φμφωνα με τθν κοινι γνϊμθ τθσ τότε εποχισ το λευκό φωσ ιταν θ κακαρότερθ 
μορφι φωτόσ, ενϊ τα διάφορά χρϊματά του αποτελοφςαν κάποιο είδοσ 
αλλαγϊν που κεωροφςαν ότι είχε υποςτεί το φωσ.  
 
Ο Νεφτωνασ κατεφκθνε μία ακτίνα θλιακοφ φωτόσ ςε ζνα πρίςμα και 
ανακάλυψε ότι αναλφεται ςε ζνα φάςμα χρωμάτων ςτον τοίχο.  
 
Σελικά ο Νεφτωνασ κατζλθξε ότι τα κεμελιϊδθ χρϊματα του φωτόσ είναι το 
κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράςινο, το μπλε, το λουλακί και το 
βιολετί, κακϊσ και οι μεταξφ τουσ διαβακμίςεισ.  
 
https://vmarousis.blogspot.com 
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ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
 
Σο μοντζλο ζχει ςκοπό να περιγραψει με απλό τρόπο ι να εξθγιςει μια ςυγκεκριμζνθ 
περιοχι του επιςτθτοφ χωρίσ όμωσ να ζρκει ςε ςφγκρουςθ με δοκιμαςμζνεσ αποδοχζσ 
και κεμελιωμζνεσ κεωρίεσ. 
 
 
Φακοί>εςτιακι απόςταςθ>διοπτρία 
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3Θ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΑΠΟ ΣΟ ΣΘΙΜΟ ΣΘΝ ΜΕΣΡΘΘ 

Άςκθςθ κίνθςθ εκρεμμοφσ 

  

Μετριςεισ – περίοδοσ κίνθςθσ (vs) μικοσ νιματοσ 

 

Απεικόνιςθ πειραματικϊν μετριςεων 

 

Γραφικι απεικόνιςθ 1βακμιασ εξίςωςθσ- Μιλλιμετρζ 

 

Επαλικευςθ τιμισ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ 

................................................................... 

Αλλαγι φάςεων υγροφ υδραργφρου –πειραματικι επίδειξθ  

 Ιςοβαρισ διαδικαςία 

 

Αλλαγι φάςεων υγροφ αηϊτου – πειραματικι επίδειξθ 


