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ΘΕΜΑ: Οδηγίερ για ηο μάθημα ηηρ Φςζικήρ ζηην Α΄ ηάξη Ημεπήζιος και Εζπεπινού
Γςμναζίος
Μεηά από ζσεηική ειζήγηζη ηος Ινζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ (ππάξη 32/2013 ηος
Γ..) ζαρ αποζηέλλοςμε ηιρ παπακάηω οδηγίερ για ηο μάθημα ηηρ Φςζικήρ ζηην Α΄ ηάξη
Ημεπήζιος και Εζπεπινού Γςμναζίος για ηο ζσ. έηορ 2013-2014

Οδηγίερ για ηον εκπαιδεςηικό.
Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο, ε "Φπζηθή κε Πεηξάκαηα", ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ
πξνβιέπεηαη λα δηδάζθεηαη κία ψξα ηελ εβδνκάδα, ζηελ ηάμε ή ζην εξγαζηήξην, απφ έλαλ
εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηή πεξηιακβάλεη
απαξαίηεηα (θαη) πξαγκαηηθφ πεηξακαηηζκφ, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζε νκάδεο.
Η ζπγγξαθηθή νκάδα ειπίδεη φηη οι μαθηηές θα κάνοσν πειράμαηα θαη ο εκπαιδεσηικός θα
ζσνηονίζει αλλά και θα ασηενεργεί. Σε απηφ ην πιαίζην, παξαζέηεη κεξηθέο "νδεγίεο" γηα
ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη νπνίεο ζεσξεί φηη ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ηνπ καζήκαηνο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, ειπίδεη δε ζηελ θαζηέξσζε ελφο
ζπζηεκαηηθνχ πξαγκαηηθνχ πεηξακαηηζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Σκοπόρ.
Σθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ πεξηγξαθηθή
πξνζέγγηζε ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ θαη ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
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ζηελ απζηεξφηεξε θαη, θπξίσο, πνζνηηθή πξνζέγγηζή ηνπο σο θπζηθά κεγέζε θαη θπζηθέο
δηαδηθαζίεο, αληίζηνηρα, ζην Γπκλάζην. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ: α) πξνηείλεηαη
ε εθαξκνγή θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο/εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ
κε δηεξεχλεζε, ε νπνία αθνινπζείηαη θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη πξνυπνζέηεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε απνδεηθηηθνχ πεηξακαηηζκνχ ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα θαη β) επηιέγνληαη
θαη πξνηείλνληαη δψδεθα ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε θξηηήξηα ηελ εηζαγσγηθή αληηκεηψπηζή
ηνπο ήδε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ηε γεληθφηεηα ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ, ηε ζπνπδαηφηεηα
ησλ θαηλνκέλσλ κειέηεο ηνπο θαη, θπξίσο, ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απινχ πεηξακαηηζκνχ
ζην ζρνιείν θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σην πιαίζην απηνχ ηνπ ζθνπνχ, επηδηψθεηαη
ε επίηεπμε γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηηηνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε θπζηθή επηζηήκε: ηνπ εθπαηδεπηηθνχ/γλσζηαθνχ θαη ηνπ παηδεπηηθνχ /
παηδαγσγηθνχ. Επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηνπ γλσζηαθνχ ππνβάζξνπ ησλ καζεηψλ ζηηο
έλλνηεο ησλ ζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί, αιιά θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε αιιαγή
ζηάζεσλ θαη ε δηακφξθσζε νξζνινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο.
Μεθοδολογία / Μεθοδολογικά Βήμαηα / Γενικοί Σηόσοι
Η επηζηεκνληθή/εθπαηδεπηηθή κέζνδνο κε δηεξεχλεζε εμππεξεηεί ην δηηηφ απηφ ραξαθηήξα
θαη είλαη απηή ε νπνία εθαξκφδεηαη σο εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν δηδαθηηθφ πξφηππν ζηα
βηβιία "Φπζηθά – Εξεπλψ θαη Αλαθαιχπησ" ηεο Ε΄ θαη Ση΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Τα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο/εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ κε δηεξεχλεζε είλαη: α. παξαηεξψ,
πιεξνθνξνχκαη, ελδηαθέξνκαη, β. ζπδεηψ, αλαξσηηέκαη, ππνζέησ, γ. ελεξγψ,
πεηξακαηίδνκαη, δ. ζπκπεξαίλσ, θαηαγξάθσ θαη ε. εθαξκφδσ, εμεγψ, γεληθεχσ. Τα
βήκαηα απηά είλαη αθξηβψο αληίζηνηρα κε ηα βήκαηα ηεο ηζηνξηθά θαηαμησκέλεο
επηζηεκνληθήο κεζφδνπ γηα ηελ έξεπλα: α. έλαπζκα ελδηαθέξνληνο, β. δηαηχπσζε
ππνζέζεσλ, γ. πεηξακαηηζκφο, δ. δηαηχπσζε ζεσξίαο θαη ε. ζπλερήο έιεγρνο.
Σε θάζε κεζνδνινγηθφ βήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνηείλνληαη
δξαζηεξηφηεηεο θαη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε γεληθψλ ζηφρσλ, εθηφο ηνπ
ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, νη νπνίνη
αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη γεληθνί ζηφρνη αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ. Ο βαζκφο εθπιήξσζεο ηνπ
θαζελφο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζεί θαη σο επηκέξνπο
θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ καζεηψλ.
•
Σην πξψην κεζνδνινγηθφ βήκα πξνηείλεηαη ε παξαηήξεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ,
ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ή αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ε αλάγλσζε επίθαηξσλ
εηδήζεσλ ή ζρεηηθψλ κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα πιεξνθνξηψλ. Σηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ
πιηθνχ απηνχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γεληθνί ζηφρνη (θαη θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο) ζε απηφ ην βήκα είλαη ε πξφθιεζε / παξψζεζε ή ην έλαπζκα ηνπ
ελδηαθέξνληνο (ή θαη ηεο πεξηέξγεηαο) ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ φηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ
πεηξακαηηζκφ δελ είλαη –κφλνλ– ππνρξέσζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη απαίηεζή ηνπο (!)
•
Σην δεχηεξν κεζνδνινγηθφ βήκα, κεηά ηηο ελαπζκαηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνινπζεί
πξφηαζε πξνο ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο –θαηά πξνηίκεζε κε ηε βνήζεηα
ηνπ/ηεο θαζεγεηή/ηξηάο ηνπο–, λα αλαξσηεζνχλ θαη λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο. Έλαο απφ
ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ κεζνδνινγηθνχ απηνχ βήκαηνο είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ
(/κειινληηθψλ πνιηηψλ), ψζηε λα ζπλεζίζνπλ λα ζπδεηνχλ κε άιινπο, λα ζθέπηνληαη νξζνινγηθά
ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη λα ζπλ-κεηέρνπλ ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αληί λα
αλακέλνπλ παζεηηθά ηηο απαληήζεηο απφ άιινπο.
•
Σην ηξίην κεζνδνινγηθφ βήκα, απαηηείηαη ε νξγάλσζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
"απνδεηθηηθψλ" πεηξακάησλ απφ ηνπο καζεηέο κε άκεζν ζηφρν ηνλ έιεγρν (επηβεβαίσζε ή
δηάςεπζε) ησλ ππνζέζεσλ. Επθηαίν είλαη θάπνηα απφ ηηο ππνζέζεηο λα επηβεβαησζεί απφ ηα
2

πεηξάκαηα ηα νπνία ζα γίλνπλ θαη λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο, κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ζηελ
αλαθάιπςε/δηαηχπσζε ησλ νξζψλ ζπκπεξαζκάησλ. Έκκεζνο ζηφρνο (θαη θξηηήξην
αμηνιφγεζεο) είλαη ε ελεξγνπνίεζε/δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ε δεκηνπξγηθή
ζπλεξγαζία ηνπο ζε νκάδεο (νκαδν-ζπλ-εξγαζία), ε επηλνεηηθφηεηα, ε αλάπηπμε πξαθηηθψλ
δεμηνηήησλ θαη ε ηθαλφηεηα θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, ε βέιηηζηε εθηέιεζε
πεηξακαηηζκψλ, αιιά θαη ε αλαγλψξηζε / αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αηειεηψλ ή αζηνρηψλ.
Απψηεξνη ζηφρνη είλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (σο ελεξγνί πνιίηεο ζην κέιινλ)
ζε "βησκαηηθέο" απνδεηθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε απηνλφεηε απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ
απηψλ ησλ αληηθεηκεληθψλ απνδεηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
•
Σην ηέηαξην κεζνδνινγηθφ βήκα, ζηε ινγηθή ηεο αλαθάιπςεο – θαη φρη απνκλεκφλεπζεο
– ηεο γλψζεο, νη καζεηέο, βαζηδφκελνη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ, αμηνινγνχλ,
θξίλνπλ θαη δηαηππψλνπλ –νη ίδηνη– ζπκπεξάζκαηα, ζπκπιεξψλνληαο ην γλσζηαθφ ηνπο ππφβαζξν.
Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαηαγξάθνπλ νη καζεηέο ζηηο αληίζηνηρεο θελέο ζεηξέο ησλ πξνβιεπφκελσλ
θχιισλ εξγαζίαο. Πξνθαλψο, άκεζνο ζηφρνο – θαη θξηηήξην αμηνιφγεζεο– απηνχ ηνπ
κεζνδνινγηθνχ βήκαηνο είλαη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε νινθιήξσζε
ηνπ γλσζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο. Απψηεξνη ζηφρνη είλαη ε
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ε απξνθαηάιεπηε απφθαζε, ε απνδνρή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε θαη κφλν ηα απνηειέζκαηα ησλ απνδεηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη "ζηε θπζηθή – φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηε θπζηθή – ηα ζπκπεξάζκαηα
δελ πξνθχπηνπλ απφ ζπδήηεζε ή θάπνηα ςεθνθνξία, αιιά πάληνηε κεηά απφ ηελ εθηέιεζε
πεηξακάησλ". Ζεηνχκελν, επίζεο, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηελ αίζζεζε φηη είλαη "δηθή ηνπο
αλαθάιπςε".
•
Σην πέκπην, ηειεπηαίν, κεζνδνινγηθφ βήκα επηδηψθεηαη ε εθπιήξσζε πνιιαπιψλ
γεληθψλ ζηφρσλ: ε εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο ε νπνία
αλαθαιχθζεθε, ε εμήγεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ κε απηά, ε
εξκελεία θπζηθψλ καθξνζθνπηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηηο δνκέο, ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ηνπ κηθξφθνζκνπ (κε αλαθνξέο ζην παξάξηεκα "ν κηθξφ-θνζκνο ζπγθξνηεί θαη εμεγεί ην
καθξφ-θνζκν", ην νπνίν ζπλνδεχεη ηα θχιια εξγαζίαο), ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε
επξχηεξα θπζηθά θαηλφκελα, ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη εθαξκνγέο αηρκήο πνπ αλαδεηνχληαη
ζε δηάθνξεο πεγέο θαη ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ε δηαζεκαηηθή κειέηε ηνπο πνπ ζπλδπάδεη ηα
ζπκπεξάζκαηα κε δηάθνξεο (θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο, νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θ.ά.)
παξακέηξνπο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ησλ δηαθφξσλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ.
Σπλνπηηθά, ε εθαξκνγή απηήο ηεο κεζνδνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ νδεγεί
ηνπο καζεηέο απιψο ζηε γλψζε, αιιά ηνπο αζθεί ζε έλαλ νξζνινγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ
ηξφπν ζθέςεο. Η γλψζε πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα κηαο πεηξακαηηθήο –πξαγκαηηθήο / "δηά
ρεηξφο" βησκαηηθήο– δηαδηθαζίαο θαη φρη κε ηελ απνκλεκφλεπζε, πξνδηαηππσκέλσλ απφ
άιινπο, πεξηγξαθψλ θαη νξηζκψλ. Γεληθφηεξα, ηνπο θαζνδεγεί λα ζπλεζίζνπλ ζηελ
εθαξκνγή κηαο θξηηηθήο θαη απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, κε αληίζηνηρα βήκαηα, ζε θάζε
πεξίπησζε πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
Θεμαηικέρ Ενόηηηερ/Φύλλα Επγαζίαρ/Ειδικοί Σηόσοι.
Οη πξνβιεπφκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο είλαη:
1. Μεηξήζεηο κήθνπο – Η κέζε ηηκή.
2. Μεηξήζεηο ρξφλνπ – Η αθξίβεηα.
3. Μεηξήζεηο κάδαο – Τα δηαγξάκκαηα.
4. Μεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο – Η βαζκνλφκεζε.
5. Απφ ηε ζεξκφηεηα ζηε ζεξκνθξαζία – Η ζεξκηθή ηζνξξνπία.
6. Οη αιιαγέο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ – Ο "θχθινο" ηνπ λεξνχ.
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7. Η δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ηνπ λεξνχ – Μηα θπζηθή "αλσκαιία".
8. Τν θσο ζεξκαίλεη – "ςπρξά" θαη "ζεξκά" ρξψκαηα.
9. Τν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ππεξ-ζεξκαίλεη.
10. Τν ειεθηξηθφ βξαρπ-θχθισκα – Κίλδπλνη θαη "αζθάιεηα".
11. Απφ ηνλ ειεθηξηζκφ ζην καγλεηηζκφ – Ο ειεθηξηθφο (ηδην-)θηλεηήξαο.
12. Απφ ην καγλεηηζκφ ζηνλ ειεθηξηζκφ – Η ειεθηξηθή (ηδην-)γελλήηξηα.
Παξάξηεκα: Ο κηθξφ-θνζκνο ζπγθξνηεί θαη εμεγεί ην καθξφθνζκν.
Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζρέδην
εξγαζίαο, ην νπνίν γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ππφ κνξθή θχιινπ
εξγαζίαο ζε έληππε ή θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο,
πξνηξνπέο γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κέζσλ γηα
ηνλ πεηξακαηηζκφ, πεξηγξαθέο / θσηνγξαθίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πεηξακάησλ, αιιά θαη θελέο ζεηξέο θαη πίλαθεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ, ησλ
παξαηεξήζεσλ, ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο καζεηέο. Σε κεξηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο / θχιια εξγαζίαο νη πεηξακαηηζκνί ζηνρεχνπλ
(θαη) ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε εηζαγσγηθέο έλλνηεο, δηαδηθαζίεο θαη δεμηφηεηεο γηα
πεηξακαηηζκνχο νη νπνίνη απαηηνχλ κεηξήζεηο θαη ζηνηρεηψδε επεμεξγαζία ηνπο. Η
πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ, φκσο, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φισλ ησλ θχιισλ
εξγαζίαο γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο.
Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο
θαη πεηξακαηηζκνχο, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο, ζε κία, δχν ή θαη
πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο. Τα θχιια εξγαζίαο έρνπλ δηαξζξσζεί κε βάζε ηα βήκαηα ηεο
επηζηεκνληθήο / εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ κε δηεξεχλεζε θαη εθηφο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ
επηδηψθεηαη ε εθπιήξσζε θαη εηδηθψλ ζηφρσλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, νη νπνίνη αθνξνχλ –θαη
απηνί– ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ
καζεηψλ.
Σε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα / θχιιν εξγαζίαο (Φ.Ε.) επηδηψθεηαη νη καζεηέο:
Φ.Ε. 1: λα ζπδεηνχλ θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηα κεηξήζηκα θαη ηα κε κεηξήζηκα κεγέζε –
λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε βέιηηζηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο
κε κεηξνηαηλία – λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηξνηαηλία γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο κήθνπο
ειαρηζηνπνηψληαο ην ζθάικα κέηξεζεο – λα ππνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή απφ πνιιέο κεηξήζεηο –
λα δηαπηζηψζνπλ φηη νη απνθιίζεηο ζηηο κεηξήζεηο εμνκαιχλνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο
ηηκήο – λα επηιέγνπλ κεηαμχ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηξφπσλ κέηξεζεο – λα
ακθηζβεηνχλ ην "αιάλζαζην" κηαο κφλεο κέηξεζεο.
Φ.Ε. 2: λα γλσξίζνπλ ηη νλνκάδνπκε κέηξεζε ρξφλνπ – λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ
ηηο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο (αλαινγηθέο, ςεθηαθέο) κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ – λα πεηξακαηηζηνχλ
θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ θαηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δηαηηζέκελα φξγαλα κέηξεζεο – λα κεηξνχλ ην
ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο νξζά ηα θαηάιιεια ρξνλφκεηξα θαη λα ππνινγίδνπλ ηε κέζε ηηκή
πνιιαπιψλ κεηξήζεσλ – λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο αθξηβέζηεξνπο δπλαηνχο ηξφπνπο κέηξεζεο
ηνπ ρξφλνπ.
Φ.Ε. 3: λα δηαθξίλνπλ ην θπζηθφ κέγεζνο κάδα απφ ην θπζηθφ κέγεζνο βάξνο – λα γλσξίζνπλ
πεηξακαηηθά ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο κάδαο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ βάξνπο ελφο
ζψκαηνο κε ηε ρξήζε δπγνχ θαη δπλακφκεηξνπ, κε ηηο ζσζηέο κνλάδεο – λα εμνηθεησζνχλ κε
ηελ θαηαζθεπή θαη ρεηξηζκφ απηνζρέδηνπ δπγνχ θαη ηε βαζκνλφκεζε απηνζρέδηνπ
δπλακφκεηξνπ – λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαγξάκκαηα επηκήθπλζεο – κάδαο.
Φ.Ε. 4: λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηνπ θπζηθνχ
κεγέζνπο ζεξκνθξαζία – λα δηαπηζηψζνπλ κε πεηξακαηηζκφ ηελ αλάγθε αθξηβνχο κέηξεζεο ηεο
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ζεξκνθξαζίαο θαηά πεξίπησζε θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κέηξεζήο
ηεο κε αθξίβεηα – λα θαηαλνήζνπλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ
ζεξκνκέηξνπ – λα ελεκεξσζνχλ γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη λα
ακθηζβεηνχλ ηηο εθηηκήζεηο ή ηηο κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ρσξίο ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
νξγάλσλ θαη θαλφλσλ κέηξεζεο – λα πξαγκαηνπνηνχλ κε νξζφ ηξφπν κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο.
Φ.Ε. 5: λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε δηαθνξά αιιά θαη ηε ζρέζε ζεξκνθξαζίαο θαη ζεξκφηεηαο – λα
πεηξακαηηζηνχλ γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ηα ζψκαηα ζε ζεξκηθή
ηζνξξνπία – λα εμεγνχλ κε ην κηθξφθνζκν ηηο απμήζεηο / κεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο – λα
αζθεζνχλ ζηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ζεηξάο κεηξήζεσλ ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ – λα
αζθεζνχλ ζηε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ ζεξκνθξαζίαο – ρξφλνπ θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζή
ηνπο.
Φ.Ε. 6: λα ζπλδέζνπλ κε πεηξακαηηζκφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
– λα δηαπηζηψζνπλ κε πεηξακαηηζκφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ ηήμε/πήμε
θαη εμαέξσζε/πγξνπνίεζε ηνπ λεξνχ – λα εμεγνχλ ηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κηθξφθνζκνπ – λα ζπζρεηίζνπλ ηα θαηλφκελα ηήμεο θαη εμαέξσζεο ηνπ
λεξνχ κε ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ δηαγξάκκαηνο ζεξκνθξαζίαο - ρξφλνπ – λα ζπλδπάζνπλ ηηο
ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ζηε θχζε θαη λα
πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε.
Φ.Ε. 7: λα δηαρσξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ θαηά ηελ ςχμε ηνπ απφ ηα ππφινηπα πιηθά –
λα πεξηγξάςνπλ απηή ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ – λα δηαπηζηψζνπλ κε πεηξάκαηα
ηελ "αλψκαιε" ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνχ θαηά ηελ πήμε ηνπ – λα δηαπηζηψζνπλ κε πεηξάκαηα θαη
παξαηεξήζεηο επαθφινπζα θαηλφκελα ηεο αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λεξνχ ζην θπζηθφ
θφζκν θαη λα αλαθαιχςνπλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε – λα εμεγνχλ,
γεληθά, ηε δηαζηνιή/ζπζηνιή ησλ ζσκάησλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κηθξφθνζκνπ.
Φ.Ε. 8: λα δηαπηζηψζνπλ (θαη) πεηξακαηηθά ηε δηαθνξεηηθή ζέξκαλζε ησλ ζσκάησλ απφ ην
θσο, αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο – λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηε δηαθνξά
αλάθιαζεο ηνπ θσηφο απφ ζθνπξφρξσκα θαη αλνηρηφρξσκα ζψκαηα – λα δηαθξίλνπλ ηα
ρξψκαηα ζε "ζεξκά" θαη "ςπρξά" – λα εθαξκφδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο γηα ηελ εμήγεζε
ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ ή/θαη ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ – λα δηαθξίλνπλ ηα ρξψκαηα θαη κε βάζε
ελεξγεηαθά θξηηήξηα – λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ έλαλ απιφ ειηαθφ
ζεξκνζίθσλα.
Φ.Ε. 9: λα δηαπηζηψζνπλ πεηξακαηηθά φηη ε παξνπζία δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε έλαλ ρψξν
πνπ θσηίδεηαη επηηείλεη ηε ζέξκαλζή ηνπ – λα ζπδεηήζνπλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ζηε γε, ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε αιιά θαη ηελ ππεξζέξκαλζε πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζεη – λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηηο αηηίεο πνπ ηελ επηηείλνπλ θαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο
Φ.Ε. 10: λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ειεθηξηθψλ πεγψλ – λα πεηξακαηηζηνχλ κε
κπαηαξίεο θαη λα ηηο κεηξήζνπλ κε βνιηφκεηξν – λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απιφ ειεθηξηθφ
ζηνηρείν – λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ειεθηξηθά θπθιψκαηα – λα αλαγλσξίζνπλ πεξηπηψζεηο
"βξαρπ"-θπθισκάησλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο – λα πξνβιέπνπλ βξαρπθπθιψκαηα
ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη λα ηα απνηξέπνπλ – λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηνπο – λα
θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο "αζθάιεηαο" ζηα ειεθηξηθά
θπθιψκαηα.
Φ.Ε. 11: λα αλαγλσξίδνπλ ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο – λα γλσξίζνπλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ – λα
θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ έλαλ απιφ ειεθηξηθφ θηλεηήξα – λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
θαηαλννχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ – λα εθηηκνχλ ηε
ζπκβνιή ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, άξα θαη ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ζεκεξηλνχ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ καο.
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Φ.Ε. 12: λα αλαγλσξίδνπλ ειεθηξηθέο πεγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθέο γελλήηξηεο – λα
γλσξίζνπλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ – λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ κηα απιή ειεθηξηθή γελλήηξηα – λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
θίλεζεο ησλ ειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ – λα δηαρσξίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηνπο "νηθνινγηθνχο"
ηξφπνπο θίλεζήο ηνπο απφ αλαλεψζηκεο / θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο – λα εθηηκνχλ ηε ζπκβνιή
ησλ ειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο καο.
Πειπαμαηιζμόρ.
Τα πεηξάκαηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο –ή θαη απηά ηα νπνία
πξνηείλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο καζεηέο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπδήηεζε–
δηεμάγνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 4 ή 5, θαηά πξνηίκεζε κε θαζεκεξηλά, απιά πιηθά θαη κέζα.
Κάπνηεο ηδηνθαηαζθεπέο / ζχλζεηνη πεηξακαηηζκνί είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη κε ζπλεξγαζία
φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Επθηαίν είλαη νη καζεηέο λα αλαδεηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ,
λα επηιέγνπλ θαη λα θέξλνπλ ζηελ ηάμε θάπνηα ή φια ηα απιά πιηθά θαη κέζα ηνπ
πεηξακαηηζκνχ ηνπο. Απηφ ζα ηνπο επηηξέςεη λα αλαπηχμνπλ (θαη) δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο
θαη επηινγήο ζηηο κειινληηθέο επηινγέο ηνπο σο πνιίηεο ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη
κέζσλ. Εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξαιαβή ηνπο ζην ηέινο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, αθνχ
ηδαληθφ ζα ήηαλ νη καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ, σο παηρλίδη, ζην ζπίηη,
"δείρλνληαο" θαη "εμεγψληαο" ζε άιινπο. Εθηφο ησλ πεηξακάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη
θαη πεξηγξάθνληαη ζηα θχιια εξγαζίαο, πξνηείλεηαη θαη ε "δηά ρεηξφο" (ηδην-)θαηαζθεπή
κεξηθψλ απιψλ δηαηάμεσλ πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο
γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο (/κειινληηθνχο πνιίηεο).
Αξιολόγηζη.
Η αλά ζεκαηηθή ελφηεηα αμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζεηή είλαη δπλαηφλ λα βαζίδεηαη ζηε
ζπκκεηνρή θαη ζην βαζκφ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε θάζε κεζνδνινγηθφ βήκα, ζχκθσλα
κε ηνπο επηδησθφκελνπο αλά βήκα επηκέξνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνηεηλφκελα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο αλαθνξηθά κε ηε ζπγθέληξσζε πιηθψλ ή
ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνεξγαζίαο φπνπ απηή απαηηείηαη, αιιά θαη ζην ζπκπιεξσκέλν απφ
ην καζεηή θχιιν εξγαζίαο. Σπκπιεξσκαηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο νη νπνίεο είλαη
δπλαηφλ λα πεξηέρνπλ εξσηήζεηο αληίζηνηρεο απηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο
αιιά θαη εθαξκνγέο γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ καζεηή.
Η αμηνιφγεζε ζην ηέινο ησλ δχν πξψησλ ηξηκήλσλ πξνηείλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ην
ζχλνιν ησλ ζπκπιεξσκέλσλ απφ θάζε καζεηή θχιισλ εξγαζίαο, ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή
θαη δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, αιιά θαη ηηο σξηαίεο ππνρξεσηηθέο γξαπηέο δνθηκαζίεο νη νπνίεο
πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ησλ ηξηκήλσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
δεηήζεη απφ θάζε καζεηή: ηελ εθηέιεζε ελφο πεηξάκαηνο ή ηε ζπκπιήξσζε ελφο θχιινπ
εξγαζίαο, απφ απηά πνπ έρνπλ γίλεη, ή παξφκνηα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δίλνληαο ή φρη
πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ή αθφκε ην ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θχιισλ εξγαζίαο.
Σπκπιεξσκαηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηε ζπλζεηηθή, δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη
ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηηο αηνκηθέο ή νκαδηθέο ηδηνθαηαζθεπέο πνπ πξνηείλνληαη θαη
έρνπλ, ελησκεηαμχ, πξαγκαηνπνηεζεί.
Η πξναγσγηθή αμηνιφγεζε θαηά ηηο γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο είλαη δπλαηφλ λα βαζίδεηαη ζε εξσηήζεηο, ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε
πεηξακαηηζκνχο (κε ή ρσξίο πεηξακαηηθά δεδνκέλα) πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί θαη απαληεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηα θχιια εξγαζίαο, λα δεηείηαη δε απφ ην καζεηή
λα δηαηππψλεη ηηο ππνζέζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
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Ππόζθεηερ Οδηγίερ / Πληποθοπίερ.
Σε κηα εηδηθή έθδνζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο –κφλν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ– ππάξρνπλ
ελδεηθηηθέο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο θαη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ζε φια ηα πεηξάκαηα θαη ηα
εξσηήκαηα, ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη νξγάλσλ γηα φια ηα
θχιια εξγαζίαο, πξφζζεηεο νδεγίεο γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο, θαζψο θαη επηπιένλ εξσηήζεηο/απαληήζεηο
βνεζεηηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.
Τηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο, ελζαξξχλνληαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα ηηο αλαδεηνχλ ζε δηαζέζηκεο πεγέο θαη ζην δηαδίθηπν, πάληα κε ηελ
θαζνδήγεζή ηνπ.
Η ζσγγραθική ομάδα σποζηηρίζει ηη διερεσνηηική εκπαιδεσηική διαδικαζία με πειράμαηα (και)
ζηην Α’ Γσμναζίοσ με ζσνετείς αναρηήζεις ζηο διαδικησακό ηόπο ηοσ Εργαζηηρίοσ Φσζικών
Επιζηημών και Τετνολογίας ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών: http://micro-kosmos.uoa.gr (Æ η
Φσζική Α’ Γσμναζίοσ ή/και Æ ηο Υλικό/Λογιζμικό ή/και Æ οι ΕκΠαιδεσηικές Προηάζεις).

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΣΤΛΙΑΝΟ ΜΕΡΚΟΤΡΗ

Εζωη. Διανομή
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