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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Κατανοώ τους κανόνες της φύσης, χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας 

προσομοιώσεις 

 

“Η γνώση ξεκινά όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι το να γνωρίζει τα ονόματα κάποιων πραγμάτων 

είναι εντελώς διαφορετικό από το να κατανοεί αυτά τα πράγματα.” 

 

Σκοποί και Στόχοι 

 

Είναι αδύνατο να απολαύσουμε ένα παιχνίδι, αν δεν γνωρίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Αντίστοιχα είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε πλήρως τον κόσμο που μας περιβάλλει, αν δεν 

κατανοήσουμε τους κανόνες της φύσης. 

 

Σκοπός μας είναι με τους μαθητές να μελετήσουμε αυτούς τους κανόνες, ώστε να αντιληφθούν 

τη γοητευτική αλληλοσύνδεση όλων των φυσικών φαινομένων και σιγά σιγά η φυσική  να γίνει 

μια απολαυστική εμπειρία για τους ίδιους.  

Σε αυτό το ταξίδι οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν (διερεύνηση), αλλά και θα δημιουργήσουν 

(έκφραση) προσομοιώσεις για την αναπαράσταση των φυσικών φαινομένων από λογισμικό που 

προσφέρει δυνατότητες χειρισμού συνθηκών και παραμέτρων για μελέτη. Θα οικοδομήσουν τη 

γνώση μέσα από πειραματισμό και πρακτική εξάσκηση στα κατάλληλα μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Επίσης, θα εμπλακούν δημιουργικά στην παραγωγή της γνώσης, 

εξασφαλίζοντας την αυτονομία στη σκέψη και τη μάθηση. 

 

Στόχοι που αφορούν σε γνώσεις 

 

● Να ευαισθητοποιηθούν, να διαμορφώσουν θετική συμπεριφορά, να αναπτύξουν τη 

γνώση και την κατανόηση σχετικά με την ενεργειακή χρήση και τις περιβαλλοντικές της 

συνέπειες. Να είναι συνειδητοποιημένοι πολίτες όταν θα χρειαστεί να λάβουν αποφάσεις 

σχετικές με ενεργειακά θέματα στο μέλλον.  
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● Να μπορούν να συζητούν, προτείνουν και ελέγχουν εναλλακτικούς τρόπους για τον 

περιορισμό της χρήσης ενέργειας στο σπίτι ή στο σχολείο, συγκρίνουν ενεργειακές 

ετικέτες ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επιχειρηματολογούν για τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα συσκευών διαφορετικής ενεργειακής απόδοσης 

● Με τη βοήθεια λογισμικών να ερμηνεύσουν την ηλεκτροστατική έλξη και άπωση και να 

διαπιστώσουν την ηλέκτριση των σωμάτων με τριβή. 

● Να διερευνήσουν τις ελκτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται από τους μαγνήτες από 

επαφή και από απόσταση, να υποστηρίξουν ότι οι ελκτικές δυνάμεις στους πόλους των 

μαγνητών είναι μεγαλύτερες, να ανιχνεύσουν ότι η γη συμπεριφέρεται ως μαγνήτης και 

να διαπιστώσουν ότι ένας μαγνήτης (μαγνητική βελόνα) προσανατολίζεται προς τους 

μαγνητικούς πόλους της γης. 

● Να διακρίνουν τη μαγνητική από την ηλεκτροστατική έλξη, να 

διαπιστώσουν/συμπεράνουν πειραματικά ότι τα ετερώνυμα φορτισμένα σώματα 

έλκονται και τα ομώνυμα απωθούνται και να συσχετίζουν το πλεόνασμα /έλλειμμα 

φορτίων με την ηλέκτριση των σωμάτων. 

● Να πειραματιστούν κατασκευάζοντας (με πραγματικά υλικά και εικονικά) ένα πηνίο, έναν 

ηλεκτρομαγνήτη και έναν απλό κινητήρα και να δοκιμάσουν το μοντέλο που 

κατασκεύασαν. 

● Να είναι ικανοί να εξαγάγουν συμπεράσματα με πειραματικές διαδικασίες ότι μπορούμε 

να δημιουργήσουμε ηλεκτρικό ρεύμα με την κίνηση αγωγού σε μαγνητικό πεδίο. 

● Να κατανοήσουν ότι ο ήχος παράγεται από δονήσεις και έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. 

● Να ερμηνεύουν την ανάκλαση, διάχυση και τη διάθλαση του φωτός 

● Να είναι ικανοί να συλλέγουν, οργανώνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες για την 

ανάλυση και σύνθεση του φωτός. 

 

Γενικότεροι μαθησιακοί στόχοι (δεξιότητες, στάσεις) 

 

● να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην επιστημονική έρευνα 

● να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, έρευνας, συλλογής, αξιολόγησης και χρήσης 

της πληροφορίας και των πηγών της, ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι στη μάθηση. Να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, εκτιμήσουν την ορθότητα των 

παραπάνω πληροφοριών με βάση τις προηγούμενες γνώσεις τους, την έρευνα και τις 

μεταξύ τους συζητήσεις και να εξαγάγουν συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις, τις 

ταξινομήσεις και τις μετρήσεις. 

● να έρθουν σε επαφή με την έρευνα και να γνωρίσουν τη σχέση της με την ανάπτυξη και 

την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

● να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε πίνακες και γραφήματα και να  

ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

● (με τη δυναμική μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων)  να ανακαλύψουν αρχές, να 

αναπτύξουν πνευματικές και τεχνικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από 

πειραματισμό και ανακάλυψη. 

○ να αναγνωρίζουν επιστημονικά ερωτήματα και να εκφέρουν υποθέσεις 
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○ να αναγνωρίζουν πιθανές μεταβλητές που υπεισέρχονται σε αυτό το πρόβλημα 

και να απομονώνουν μια μεταβλητή από τις άλλες, ώστε να μελετούν τα 

αποτελέσματά της 

○ να αναζητούν πειραματικές διατάξεις που επιτρέπουν τη λύση αυτού του 

προβλήματος 

○ να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει για να διατυπώνουν μια 

εξήγηση 

● να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερευνάς τους 

● να αναστοχάζονται πάνω σε ιδέες τους και να εξηγούν την παραγωγή λανθασμένων 

απαντήσεων 

● να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

● να καλλιεργήσουν  τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και το 

κριτικό ενδιαφέρον για τεχνολογικά θέματα. 

 

Θεματικές Ενότητες 

● Ενέργεια 

● Ηλεκτρισμός 

● Ηλεκτρομαγνητισμός 

● Ήχος-Φως 

 

Διδακτικές στρατηγικές, Γνωστικά Εργαλεία 

● Καταιγισμός ιδεών 

● Εργαλεία σημασιολογικής οργάνωσης (Εννοιολογικοί Χάρτες) 

● Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης (π.χ. Λογιστικά Φύλλα, Μικρόκοσμοι [Γαία, 

Scratch]) 

● Προσομοιώσεις (π.χ. διαδραστικές, βασισμένες σε έρευνες προσομοιώσεις φυσικών 

φαινομένων από το PhET) 

● Απλά πειράματα (π.χ. Οι μαθητές πειραματίζονται κατασκευάζοντας ένα πηνίο και έναν 

ηλεκτρομαγνήτη) 

● Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

● Συζήτηση (μετά από παρακολούθηση βίντεο) 

● Εργαλεία διασύνδεσης φυσικού περιβάλλοντος - υπολογιστή (επαφή με τη ρομποτική) 

 

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις 

Προβλέπονται συνολικά 25 με 27 συναντήσεις. 

Θα γίνουν πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις για κάθε θεματική ενότητα. 
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Διδακτικό Υλικό - Προτεινόμενες ιστοσελίδες (ενδεικτικά) 

● Διαδραστικές, βασισμένες σε έρευνες προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων Phet: 

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

● Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γαία (μικρόκοσμοι): (http://e-

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

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

● Φωτόδεντρο 

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

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

● Ψηφιακό σχολείο - Διαδραστικά βιβλία μαθητή 

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

E107/559/3671,15941/) 

○ Φυσικά ΣΤ’ 

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

● Παλαιότερα Σχολικά Βιβλία (http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/index.htm) 

● Εκπαιδευτικό Λογισμικό Φυσικής Γυμνασίου (http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-

fysiki-b-c/g10-web/) 

● Εκπαιδευτική Τηλεόραση (http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/32-epistimi-

texnologia/) 

● Υπουργείο Παιδείας κ’ Πολιτισμού Κύπρου, Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  

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

○ Ηλεκτρισμός - Δυναμικός Ηλεκτρισμός: 

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

trismos.html) 

○ Ηλεκτρισμός - Στατικός Ηλεκτρισμός: 

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

mos.html) 

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

○ Φως - Διάδοση Φωτός 

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

○ Φως  - Καθρέφτες – είδωλα – συμμετρία: 

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

etria.html) 

● 8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 

○ Φυσικά Ε΄: 

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

xl8E) 

○ Φυσικά ΣΤ’: 

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

l8E) 

● Πειράματα Φυσικής με απλά Υλικά (http://tinanantsou.blogspot.gr/) 
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Παραδοτέα 

● Θα αναρτηθούν οι δραστηριότητες του ομίλου στο δικτυακό τόπο του Σχολείου, 

προκειμένου να δημοσιοποιηθούν και να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά στο χώρο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

Συνεργασία με Φορείς 

● Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

○ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

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

○ Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση 

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

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