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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ 

 

Καηανοώ ηοςρ κανόνερ ηηρ θύζηρ, σπηζιμοποιώνηαρ και δημιοςπγώνηαρ 

πποζομοιώζειρ 

 

“Η γλώζε μεθηλά όηαλ ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο όηη ην λα γλωξίδεη ηα νλόκαηα θάπνηωλ πξαγκάηωλ 

είλαη εληειώο δηαθνξεηηθό από ην λα θαηαλνεί απηά ηα πξάγκαηα.” 

 

κοποί και ηόσοι 

 

Είλαη αδύλαην λα απνιαύζνπκε έλα παηρλίδη, αλ δελ γλσξίδνπκε ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. 

Αληίζηνηρα είλαη αδύλαην λα εθηηκήζνπκε πιήξσο ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, αλ δελ 

θαηαλνήζνπκε ηνπο θαλόλεο ηεο θύζεο. 

 

θνπόο καο είλαη κε ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπκε απηνύο ηνπο θαλόλεο, ώζηε λα αληηιεθζνύλ 

ηε γνεηεπηηθή αιιεινζύλδεζε όισλ ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ζηγά ζηγά ε θπζηθή  λα γίλεη 

κηα απνιαπζηηθή εκπεηξία γηα ηνπο ίδηνπο.  

ε απηό ην ηαμίδη νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ (δηεξεύλεζε), αιιά θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ 

(έθθξαζε) πξνζνκνηώζεηο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ από ινγηζκηθό πνπ 

πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο ρεηξηζκνύ ζπλζεθώλ θαη παξακέηξσλ γηα κειέηε. Θα νηθνδνκήζνπλ ηε 

γλώζε κέζα από πεηξακαηηζκό θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα θαηάιιεια καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα. Επίζεο, ζα εκπιαθνύλ δεκηνπξγηθά ζηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απηνλνκία ζηε ζθέςε θαη ηε κάζεζε. 

 

ηόρνη πνπ αθνξνύλ ζε γλώζεηο 

 

● Να επαηζζεηνπνηεζνύλ, λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, λα αλαπηύμνπλ ηε 

γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο 

ζπλέπεηεο. Να είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο όηαλ ζα ρξεηαζηεί λα ιάβνπλ απνθάζεηο 

ζρεηηθέο κε ελεξγεηαθά ζέκαηα ζην κέιινλ.  

● Να κπνξνύλ λα ζπδεηνύλ, πξνηείλνπλ θαη ειέγρνπλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, ζπγθξίλνπλ ελεξγεηαθέο 
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εηηθέηεο ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ, επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ζπζθεπώλ δηαθνξεηηθήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

● Με ηε βνήζεηα ινγηζκηθώλ λα εξκελεύζνπλ ηελ ειεθηξνζηαηηθή έιμε θαη άπσζε θαη λα 

δηαπηζηώζνπλ ηελ ειέθηξηζε ησλ ζσκάησλ κε ηξηβή. 

● Να δηεξεπλήζνπλ ηηο ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη από ηνπο καγλήηεο από 

επαθή θαη από απόζηαζε, λα ππνζηεξίμνπλ όηη νη ειθηηθέο δπλάκεηο ζηνπο πόινπο ησλ 

καγλεηώλ είλαη κεγαιύηεξεο, λα αληρλεύζνπλ όηη ε γε ζπκπεξηθέξεηαη σο καγλήηεο θαη 

λα δηαπηζηώζνπλ όηη έλαο καγλήηεο (καγλεηηθή βειόλα) πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηνπο 

καγλεηηθνύο πόινπο ηεο γεο. 

● Να δηαθξίλνπλ ηε καγλεηηθή από ηελ ειεθηξνζηαηηθή έιμε, λα 

δηαπηζηώζνπλ/ζπκπεξάλνπλ πεηξακαηηθά όηη ηα εηεξώλπκα θνξηηζκέλα ζώκαηα 

έιθνληαη θαη ηα νκώλπκα απσζνύληαη θαη λα ζπζρεηίδνπλ ην πιεόλαζκα /έιιεηκκα 

θνξηίσλ κε ηελ ειέθηξηζε ησλ ζσκάησλ. 

● Να πεηξακαηηζηνύλ θαηαζθεπάδνληαο (κε πξαγκαηηθά πιηθά θαη εηθνληθά) έλα πελίν, έλαλ 

ειεθηξνκαγλήηε θαη έλαλ απιό θηλεηήξα θαη λα δνθηκάζνπλ ην κνληέιν πνπ 

θαηαζθεύαζαλ. 

● Να είλαη ηθαλνί λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο όηη κπνξνύκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε ειεθηξηθό ξεύκα κε ηελ θίλεζε αγσγνύ ζε καγλεηηθό πεδίν. 

● Να θαηαλνήζνπλ όηη ν ήρνο παξάγεηαη από δνλήζεηο θαη έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο. 

● Να εξκελεύνπλ ηελ αλάθιαζε, δηάρπζε θαη ηε δηάζιαζε ηνπ θσηόο 

● Να είλαη ηθαλνί λα ζπιιέγνπλ, νξγαλώλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αλάιπζε θαη ζύλζεζε ηνπ θσηόο. 

 

Γεληθόηεξνη καζεζηαθνί ζηόρνη (δεμηόηεηεο, ζηάζεηο) 

 

● λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 

● λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο, έξεπλαο, ζπιινγήο, αμηνιόγεζεο θαη ρξήζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ πεγώλ ηεο, ώζηε λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη ζηε κάζεζε. Να 

ζπγθεληξώζνπλ πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο, εθηηκήζνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ 

παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπο, ηελ έξεπλα θαη ηηο 

κεηαμύ ηνπο ζπδεηήζεηο θαη λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα από ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο 

ηαμηλνκήζεηο θαη ηηο κεηξήζεηο. 

● λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ έξεπλα θαη λα γλσξίζνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

● λα απνηππώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα θαη λα  

εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. 

● (κε ηε δπλακηθή κνληεινπνίεζε θπζηθώλ θαηλνκέλσλ)  λα αλαθαιύςνπλ αξρέο, λα 

αλαπηύμνπλ πλεπκαηηθέο θαη ηερληθέο δεμηόηεηεο, λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε κέζα από 

πεηξακαηηζκό θαη αλαθάιπςε. 

○ λα αλαγλσξίδνπλ επηζηεκνληθά εξσηήκαηα θαη λα εθθέξνπλ ππνζέζεηο 

○ λα αλαγλσξίδνπλ πηζαλέο κεηαβιεηέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηό ην πξόβιεκα 

θαη λα απνκνλώλνπλ κηα κεηαβιεηή από ηηο άιιεο, ώζηε λα κειεηνύλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο 
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○ λα αλαδεηνύλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιύζε απηνύ ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

○ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη γηα λα δηαηππώλνπλ κηα 

εμήγεζε 

● λα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο ηνπο 

● λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζε ηδέεο ηνπο θαη λα εμεγνύλ ηελ παξαγσγή ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ 

● λα αλαπηύμνπλ νκαδηθό πλεύκα εξγαζίαο θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. 

● λα θαιιηεξγήζνπλ  ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ην 

θξηηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα. 

 

Θεμαηικέρ Ενόηηηερ 

● Ελέξγεηα 

● Ηιεθηξηζκόο 

● Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο 

● Ήρνο-Φσο 

● Ρνκπνηηθή 

 

Διδακηικέρ ζηπαηηγικέρ, Γνωζηικά Επγαλεία 

● Καηαηγηζκόο ηδεώλ 

● Εξγαιεία ζεκαζηνινγηθήο νξγάλσζεο (Ελλνηνινγηθνί Χάξηεο) 

● Εξγαιεία δπλακηθήο κνληεινπνίεζεο (π.ρ. Λνγηζηηθά Φύιια, Μηθξόθνζκνη [Γαία, 

Scratch]) 

● Πξνζνκνηώζεηο (π.ρ. δηαδξαζηηθέο, βαζηζκέλεο ζε έξεπλεο πξνζνκνηώζεηο θπζηθώλ 

θαηλνκέλσλ από ην PhET) 

● Απιά πεηξάκαηα (π.ρ. Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη θαηαζθεπάδνληαο έλα πελίν θαη έλαλ 

ειεθηξνκαγλήηε) 

● Εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

● πδήηεζε (κεηά από παξαθνινύζεζε βίληεν) 

● Εξγαιεία δηαζύλδεζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο - ππνινγηζηή (επαθή κε ηε ξνκπνηηθή:  

○ Lego Mindstorms  

○ πιαηθόξκεο Arduino,  

○ Hydrobot  

 

Εκπαιδεςηικέρ ςνανηήζειρ 

Πξνβιέπνληαη ζπλνιηθά 25 κε 27 ζπλαληήζεηο. 

Θα γίλνπλ πέληε (5) εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο γηα θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα. 
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Διδακηικό Τλικό - Πποηεινόμενερ ιζηοζελίδερ (ενδεικηικά) 

● Δηαδξαζηηθέο, βαζηζκέλεο ζε έξεπλεο πξνζνκνηώζεηο θπζηθώλ θαηλνκέλωλ Phet: 

(http://phet.colorado.edu/el/simulations/translated/el) 

● Εθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Γαία (κηθξόθνζκνη): (http://e-

yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=40&Source=http%3A%2F%2Fe-

yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduAll%2Easpx) 

● Φωηόδεληξν 

○ http://photodentro.edu.gr/jspui/subject-search 

○ http://photodentro.edu.gr/video/subject-search 

● Ψεθηαθό ζρνιείν - Δηαδξαζηηθά βηβιία καζεηή 

○ Φπζηθά Ε’ (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

E107/559/3671,15941/) 

○ Φπζηθά Σ’ 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,15927/) 

● Παιαηόηεξα Σρνιηθά Βηβιία (http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/index.htm) 

● Εθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Φπζηθήο Γπκλαζίνπ (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-

fysiki-b-c/g10-web/) 

● Εθπαηδεπηηθή Τειεόξαζε (http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/32-epistimi-

texnologia/) 

● Υπνπξγείν Παηδείαο θ’ Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ, Εθπαηδεπηηθό Υιηθό Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο  

○ Ελέξγεηα: (http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/energeia.html) 

○ Ηιεθηξηζκόο - Δπλακηθόο Ηιεθηξηζκόο: 

(http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/elektrismos/dynamikos_elek

trismos.html) 

○ Ηιεθηξηζκόο - ηαηηθόο Ηιεθηξηζκόο: 

(http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/elektrismos/statikos_elektris

mos.html) 

○ Ήρνο: (http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/ihos.html) 

○ Φσο - Δηάδνζε Φσηόο 

(http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/fos/diadosi_fotos.html) 

○ Φσο  - Καζξέθηεο – είδσια – ζπκκεηξία: 

(http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/fos/kathreftes_eidola_symm

etria.html) 

● 8ν Δεκνηηθό Σρνιείν Νάνπζαο 

○ Φπζηθά Ε΄: 

(http://anoixtosxoleio.weebly.com/phiupsilonsigmaiotakappa9401.html#.Um45i_k

xl8E) 

○ Φπζηθά Σ’: 

(http://anoixtosxoleio.weebly.com/phiupsilonsigmaiotakappa940.html#.Um452vkx

l8E) 

● Πεηξάκαηα Φπζηθήο κε απιά Υιηθά (http://tinanantsou.blogspot.gr/) 

● Lego Mindstorms (http://edurobotics.weebly.com) 

● Hydrobot (http://hydrobots.gr) 
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http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=40&Source=http%3A%2F%2Fe-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduAll%2Easpx
http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=40&Source=http%3A%2F%2Fe-yliko%2Egr%2Fresource%2Fsupportmaterial%2FEduAll%2Easpx
http://photodentro.edu.gr/jspui/subject-search
http://photodentro.edu.gr/video/subject-search
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/559/3671,15941/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/559/3671,15941/
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http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-fysiki-b-c/g10-web/
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Παπαδοηέα 

● Να δεκηνπξγεζεί ραξηόλη εξγαζίαο (νκαδηθό θαη ηεο νινκέιεηαο) ζην νπνίν ζα 

απνηππώλνληαη ζε ρξνλνγξακκή ηα γεγνλόηα θαη νη θάζεηο εμέιημήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Η ρξνλνγξακκή ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη θαη ειεθηξνληθή κε ηα εξγαιεία 

ηνπ web 2.0 

● Να δεκηνπξγεζεί ζπλεξγαηηθό ηζηνιόγην (blog) ζην νπνία ζα αλαξηεζνύλ νη 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηνπνηεζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαηξνθνδνηηθά ζην ρώξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 

 

ςνεπγαζία με Φοπείρ 

● Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

○ Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

(http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el) 

○ Εξγαζηήξην Εθαξκνγώλ Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Εθπαίδεπζε 

(http://earthlab.uoi.gr/index.php?lang=el) 

● ΕΚΦΕ Ισαλλίλσλ (http://dide.ioa.sch.gr/ekfe/) 
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