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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των εννοιών που θα πρέπει να 
παρουσιαστούν στο μάθημα της Φυσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και 
των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία. 

Αντιμετωπίζονται επίσης και θεωρητικά ζητήματα  που επιθυμητό είναι να 
διερευνήσει ο δάσκαλος που καλείται να διδάξει Φυσική. 

Η διδασκαλία της Φυσικής είναι μία δύσκολη υπόθεση, και γι’ αυτό, προκειμένου να 
διδαχθεί σωστά,  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες και 
περιορισμοί. 

Α) `Ενας πρώτος περιορισμός είναι η ηλικία των μαθητών, που δεν επιτρέπει τη 
χρήση αφηρημένων εννοιών. 

Β) `Ενας δεύτερος περιορισμός είναι τα χρονικά περιθώρια του μαθήματος. Ο 
δάσκαλος πρέπει να πάρει αποφάσεις για το πού θα επικεντρώσει την προσοχή του, 
ώστε να αποδώσει καλύτερα. Δεν είναι δυνατό να έχει μια εξίσου καλή απόδοση σε 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Αυτό  επιβάλλει μια σχετικά σύντομη προσέγγιση σε 
όλα τα ζητήματα. Είναι απογοητευτικό, και το διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας τις 
έρευνες, να παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να προτείνονται πολύ χρονοβόρες 
μέθοδοι διδασκαλίας που είναι αδύνατον να εφαρμοστούν στην πράξη. 

Γ) Μια σημαντική δυσκολία στη Φυσική οφείλεται στις πρώτες έννοιες που έχει 
αποκτήσει ο μαθητής. Αυτές οι έννοιες μπορεί να είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για το 
μαθητή καθώς, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα αλλά και από την καθημερινή 
πρακτική, είναι δύσκολο να αλλάξει η αρχική αντίληψη που έχει σχηματίσει για τις 
έννοιες αυτές. 

Είναι σοβαρή η ευθύνη του δασκάλου για το ποια μέθοδο θα επιλέξει για να διδάξει 
την ύλη που του καθορίζεται.  Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις αν όλη η ύλη που 
διδάσκεται είναι κατάλληλη για την  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ακριβώς λόγω των 
”εναλλακτικών” αυτών εννοιών. Π.χ. στη Μηχανική οι νόμοι του Νεύτωνα είναι 
αντίθετοι με τη διαίσθηση της καθημερινής ζωής.  `Οπως αποδεικνύεται ξανά και 
ξανά, η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων έχουν διαισθητικές έννοιες που είναι 
αντίθετες με τους νόμους της Μηχανικής. Γι’ αυτό χρειάζεται να ενημερωθεί ο 
δάσκαλος ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας με τις οποίες θα αντιμετωπιστούν 
αυτές οι έννοιες, δηλαδή  για το πώς θα επιτευχθεί μια εποικοδομητική προσέγγισή 
τους κατά την ώρα της διδασκαλίας. 

Δ) Οι θεωρητικές γνώσεις δεν επαρκούν για τη κατανόηση της Φυσικής. Το στάδιο 
των συγκεκριμένων συλλογισμών επιβάλλει μια πρακτική εμπειρία με αντικείμενα και  
με παρατηρήσεις. Τα διάφορα θέματα θα έπρεπε να εξετάζονται από τους ίδιους 
τους μαθητές που με τον τρόπο αυτό μπορούν να οικοδομούν  τις έννοιες με τη 
καθοδήγηση βέβαια του δασκάλου. Αυτό επιβάλλει ένα είδος εργαστηριακής 
διδασκαλίας το οποίο  μπορεί  να γίνεται είτε μέσα σε ένα σχολικό εργαστήριο είτε 
στην αίθουσα, όπου θα κάνουν πειράματα με ”απλά μέσα”, ή ακόμη και στο σπίτι, 
όπου οι μαθητές θα αναλαμβάνουν να εκτελέσουν μία εργασία και να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματά της στο σχολείο.  Για την εργαστηριακή δουλειά στο σχολείο 
υπάρχουν διάφορες αντιρρήσεις: Δεν υπάρχουν όργανα, δεν υπάρχει χρόνος για 
οργάνωση, υπάρχουν κίνδυνοι κ.ά. Η πρώτη δυσκολία, που πολλές φορές είναι 
εύλογη, μπορεί κατά ένα μέρος να παρακαμφθεί με απλά μέσα. Με το να 
χρησιμοποιούνται δηλαδή κύπελλα αντί για ποτήρια, ”καλαμάκια” αναψυκτικών αντί 
για σωλήνες, σύριγγες,  μπαταρίες, καλώδια κ.ά. Μέσα  από την εργασία αυτή 
δίνονται αρκετές λύσεις με απλά μέσα. Εξάλλου στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση τα 
περισσότερα θέματα αντιμετωπίζονται ποιοτικά, αν και επιδιώκεται η εφαρμογή των 



μαθηματικών σε κάποια προβλήματα. Ε) Δε θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε μια 
μόνο ”επιβεβαίωση” των νόμων  με πειράματα. Η εξέλιξη των ιδεών της Φυσικής ανά 
τους αιώνες είναι  ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, που μπορεί να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον και των παιδιών. Από την άλλη μεριά τα ιστορικά δεδομένα μας 
πληροφορούν ότι πολλές από τις ”λανθασμένες”  αντιλήψεις που εκφράζουν τα 
παιδιά είχαν διατυπωθεί από μεγάλους φιλοσόφους και ερευνητές κατά τη διάρκεια 
των αιώνων.  Επίσης, πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ήταν 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μεγάλοι επιστήμονες και χρειάστηκε αρκετός χρόνος 
για να τις ξεπεράσουν. Είναι γνωστό π.χ. ότι ο ίδιος ο Νεύτωνας χρειάστηκε να 
αναθεωρήσει ριζικά τις απόψεις του για τα μηχανικά φαινόμενα, πριν φθάσει στη 
μεγαλειώδη του σύνθεση. Ο Νεύτωνας, για αρκετά χρόνια χρησιμοποιούσε την 
έννοια της φυγόκεντρης δύναμης και μόνο κάτω από υποδείξεις άλλων ερευνητών 
μπόρεσε να ξεπεράσει το νοητικό αυτό εμπόδιο και να συνειδητοποιήσει την έννοια 
της αδράνειας. Σε μια οποιαδήποτε διδασκαλία  θεμάτων κυκλικής κίνησης 
παρουσιάζεται πάντα το φαινόμενο οι φοιτητές να δίνουν την εξήγηση με βάση όρους 
φυγόκεντρης δύναμης.  Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούν τα παιδιά να ερευνήσουν 
για ιστορικά δεδομένα που κρύβονται πίσω από την ανακάλυψη των διάφορων 
νόμων. `Ενας άλλος λόγος για τον οποίο υποστηρίζεται η χρήση της ιστορίας στη 
διδασκαλία Φυσικών Επιστημών είναι να μην αποκτούν οι μαθητές την εντύπωση ότι 
η Φυσική είναι μια επιστήμη που δεν εξελίσσεται. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
ότι οι θεωρίες και ερμηνείες έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Ερμηνείες που 
εθεωρούντο ορθές χρειάστηκε να αλλάξουν. Ο  Kuhn με το βιβλίο του ”Η δομή των 
επιστημονικών επαναστάσεων” μας έδειξε ότι πράγματι η ιστορία της επιστήμης έχει 
να επιδείξει πολλές τέτοιες αλλαγές. Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της ιστορίας 
κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν διάφορα ιστορικά δεδομένα που πιθανόν να 
φανούν χρήσιμα στο δάσκαλο 

Στ) Η Φυσική δε διδάσκεται ως ένα ξεχωριστό μάθημα. Διδάσκεται μέσα στα πλαίσια 
της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, 
Μετεωρολογίας). Θα πρέπει να βοηθά στην κατανόηση των άλλων κλάδων. `Ομως, 
ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνομε υπόψη και την αλληλεπίδραση της με τα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα π.χ. το ότι δίνει ευκαιρίες για εφαρμογές των μαθηματικών. Γι’ 
αυτό υπάρχει ένα κεφάλαιο όπου παρατίθενται μερικές βασικές εφαρμογές 
μαθηματικών σε θέματα Φυσικής, όπως π.χ. η ζύγιση, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα παράδειγμα εφαρμογής εξισώσεων πρώτου βαθμού. 

 Ζ) Η Φυσική, έως σχετικά πρόσφατα, εθεωρείτο κλάδος της Φιλοσοφίας. Οι μεγάλοι 

φιλόσοφοι από την  αρχαιότητα έως σήμερα είχαν τις δικές τους κοσμολογικές 

απόψεις. Π.χ. ο Αριστοτέλης πίστευε στο ότι το σύμπαν υπάρχει αιώνια. Ο Ι. 

Φιλόπονος κατά τον 6ο αιώνα υποστήριξε ότι το σύμπαν έχει πεπερασμένο χρόνο 

ζωής. Σήμερα η επιστήμη μιλά για το Δεύτερο Θερμοδυναμικό Νόμο, για τη Μεγάλη 

Έκρηξη, για το θερμικό θάνατο του Σύμπαντος, για τη  δομή του Σύμπαντος και για 

θέματα Κβαντομηχανικής που ξεφεύγουν πολύ από την συνηθισμένη αντιμετώπιση 

της αιτιότητας. Εδώ, έχουμε ακόμα μια συμβολή της διδασκαλίας της Φυσικής: 

Μπορεί να δώσει στα παιδιά μια επιστημονική άποψη για τον κόσμο, αλλά και 

ταυτόχρονα να μας δείξει ότι προς το παρόν  υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη  

γνώση. Γι’ αυτό θα πρέπει ο δάσκαλος να έρθει σε επαφή με τις απόψεις αυτές. Οι 

απόψεις όμως αυτές παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες λόγω του αφηρημένου 

χαρακτήρα πολλών εννοιών. Το ερώτημα αν μπορούν να διδαχθούν θέματα για τη  



δομή του ατόμου που προς το παρόν δεν έχει απαντηθεί. Ο δάσκαλος θα πρέπει να 

είναι πολύ προσεχτικός στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τέτοια θέματα. 

Ασφαλώς τα παιδιά θα του θέσουν ερωτήματα στα οποία πιθανόν να μη μπορεί να 

απαντήσει, ή να αναγκαστεί να απαντήσει δογματικά.  Η προσπάθεια της παρούσας 

εργασίας είναι να παρουσιαστούν μερικοί βασικοί νόμοι (υπερνόμοι) όπως ο 

Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής αλλά να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα και οι 

δυσκολίες των εννοιών που κρύβονται πίσω από θέματα Κβαντομηχανικής. Ο 

δάσκαλος που ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει σε βιβλία που δίνουν εκτεταμένες 

εξηγήσεις γι’ αυτά τα θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΟΙ φυσικές επιστήμες είναι αυτές που εκφράζουν την αναζήτηση του ανθρώπου που απορρέει από 

την ανάγκη να κατανοήσει τον κόσμο. Στις φυσικές επιστήμες γίνεται έρευνα και ερμηνεία αυτών 

που συμβαίνουν στο περιβάλλον, στους οργανισμούς, στη γη, στο σύμπαν. Οι επιστήμονες έχουν 

τα ίδια ερωτήματα με τα ερωτήματα ενός περίεργου παιδιού. Με τις μελέτες πολλών  επιστημόνων 

σε μια περίοδο χιλιετιών ο άνθρωπος απέκτησε γνώσεις. Το παιδί δε χρειάζεται να επαναλάβει το 

έργο χιλιάδων επιστημόνων, για να βρει πώς κινούνται οι πλανήτες κτλ. Το παιδί θα 

χρησιμοποιήσει αυτά που ήδη είναι γνωστά. 'Ενας από τους σκοπούς της διδασκαλίας  των 

Φυσικών Επιστημών είναι να μάθουν τα παιδιά πώς να αντλούν από τη γνώση που συσσωρεύτηκε 

και διυλίστηκε μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Ο Νεύτωνας είπε ότι ένα παιδί μπορεί "να 

σταθεί στους ώμους των γιγάντων." 

  Οι γονείς και οι δάσκαλοι έχουν την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη να βοηθήσουν τα παιδιά να 

ερευνήσουν και να μάθουν. Από την αρχή της ζωής του το παιδί μπορεί να ενθαρρυνθεί, καθώς 

εξερευνά το περιβάλλον του. Ο Richard P. Feynman1, που θεωρείται ως ένας από τους 

μεγαλύτερους φυσικούς του αιώνα μας, αναφέρει ότι ο πατέρας του, καθώς περνούσε την νηπιακή 

του ηλικία, τον ωθούσε να βρίσκει τα σχήματα που σχημάτιζαν με ένα παιχνίδι κύβων. 'Οπως έλεγε 

ο πατέρας του, στην ηλικία αυτή αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να του δώσει από τη 

μαθηματική σκέψη.   

  Οι δάσκαλοι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη, διότι, εκτός από τη βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν στα 

παιδιά για να τα στηρίζουν καθώς αυτά εξερευνούν και ερευνούν, έχουν και την ευθύνη να 

βοηθήσουν τα παιδιά στην διανοητική τους ανάπτυξη. Με τις εμπειρίες που αποκτούν τα παιδιά 

καθώς ασχολούνται με συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορούν να δώσουν νόημα σε λέξεις και 

αριθμούς. Οι δάσκαλοι μπορούν να σχεδιάσουν τα πειράματα και τις έρευνες των παιδιών, έτσι 

ώστε  αυτά να αποκτήσουν την ικανότητα να αναπτύξουν τυπική, λογική σκέψη.  

 Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι περίεργα, να αναρωτιούνται, να θέλουν να μάθουν περισσότερα 

για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Τα πολύ μικρά παιδιά έχουν μεγάλη περιέργεια. Όμως, όπως 

φαίνεται, πολλά παιδιά χάνουν τη περιέργειά τους, καθώς μεγαλώνουν και προχωρούν στο 

Δημοτικό σχολείο και στη Μέση Εκπαίδευση, φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο η περιέργειά τους, 

ατονεί. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουν οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι να δώσουν το παράδειγμα 

του ανθρώπου που είναι περίεργος να μάθει και να κατανοήσει. Αυτό τα παιδιά θα το δουν και είναι 

πολύ πιθανό να το μιμηθούν.  

  Μπορείς να πεις για κάποιο αντικείμενο "είμαι περίεργος"; 

 

 1 Η ομιλία του R.Feynman "Τι είναι επιστήμη" όπου αναφέρεται στον πατέρα του, 

βρίσκεται στο βιβλίο του Α. Βεργανελάκη "Παιδιά και Φυσική" (1977) εκδόσεις Ολκός, 

Αθήνα. 
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  Γιατί να διδαχθούν Φ.Ε. τα παιδιά; Μερικές απαντήσεις μπορούν να είναι οι εξής2: 

α) Για να διαμορφώσουν μια άποψη για τον κόσμο.  

β) Για να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες.   

γ) Για να αναπτύξουν κριτική σκέψη.  

δ) Για να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες. 

ε) Για να αναπτύξουν επιστημονικό αλφαβητισμό.  

Ας συζητήσουμε καθεμία από τις "απαντήσεις" αυτές. 

α) Τρόποι διαμόρφωσης απόψεων για τον κόσμο.  

Οι απόψεις των παιδιών για τον κόσμο διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Δεν έχουν ακόμη αναπτύξει μια επιστημονική άποψη για τον κόσμο, αλλά 

αναπτύσσουν ιδέες που χαρακτηρίζονται ”μη επιστημονικές”. 

Ο επιστημονικός τρόπος ερμηνείας του κόσμου είναι ένας τρόπος για την κατανόηση του κόσμου 

μας και, ταυτόχρονα, είναι ένας τρόπος με τον οποίο ένα άτομο μπορεί να ερευνά και να ερμηνεύει. 

Δηλαδή, η  επιστήμη είναι θέμα ατομικό αλλά και θέμα (πρόβλημα) όλης της ανθρωπότητας. Το 

παιδί θα μάθει να ερευνά κάνοντας ατομικές παρατηρήσεις αλλά και χρησιμοποιώντας τη 

συσσωρευμένη γνώση.  Η επιστήμη μαθαίνει στον άνθρωπο τους νόμους της φύσης στους 

οποίους κατέληξε μέσα από τις εμπειρίες χιλιάδων ανθρώπων. Π.χ. ο πρώτος νόμος της 

θερμοδυναμικής : " σε ένα κλειστό σύστημα το ολικό ποσό ύλης και ενέργειας παραμένει σταθερό" 

είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε το ότι " η ύλη και η ενέργεια δεν παράγονται ούτε 

καταστρέφονται". Η γνώση αυτών των γενικεύσεων είναι πολύ χρήσιμη καθώς μελετάμε  και 

ερμηνεύουμε διάφορα φαινόμενα.  

Τα παιδιά έχουν διάφορα ερωτήματα που αφορούν την προέλευση και τον προορισμό του 

ανθρώπου. Οι ερωτήσεις που συχνά κάνουν τα παιδιά είναι σχετικές με μερικά από τα πιο βαθιά 

φιλοσοφικά ερωτήματα. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ρωτάνε καθώς προσπαθούν να 

διερευνήσουν τέτοιου είδους θέματα. Οι επιστήμες μπορούν να δώσουν διευκρινίσεις πάνω σ' αυτά 

τα ερωτήματα που υποβάλλουν τα παιδιά.  

Η ιστορική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες έδειξε ότι πολλές από τις απόψεις των φιλοσόφων και 

μελετητών της αρχαιότητας και του μεσαίωνα απηχούνται στις απόψεις των παιδιών. Π.χ. η άποψη 

μερικών παιδιών ότι βλέπουμε τα αντικείμενα χάρη σε ακτίνες που βγαίνουν από το μάτι μας είχε 

υποστηριχθεί από τον Ευκλείδη, τον Ήρωνα  τον Κλαύδιο Πτολεμαίο και άλλους αρχαίους 

μελετητές της Οπτικής.  

 Εάν τα παιδιά διαμορφώσουν μια επιστημονική άποψη για τον κόσμο, θα μπορούν να 

αντιμετωπίσουν διάφορες ψευδοεπιστημονικές απόψεις,  αν βέβαια μάθουν να έχουν μια κριτική 

αντιμετώπιση για διάφορα ζητήματα,  π.χ. για την αστρολογία.  

 
2 Willard Jackobson & Abby Bergmann, Science for children, A Book for Teachers, τρίτη `Εκδοση,1991 

Prentice Hall New Jersey 
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  Με την επιστημονική άποψη του κόσμου το παιδί μπορεί να καθορίσει τις "συντεταγμένες" 

του ως κατοίκου του σύμπαντος .  

   Η διδασκαλία των Φ.Ε. μπορεί να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τον οργανισμό του. 

  Η διδασκαλία των Φ.Ε. μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

β) Για να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες   

  Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν μερικές βασικές επιστημονικές ικανότητες. Βέβαια, βασικές 

ικανότητες στην έρευνα είναι η ανάγνωση, η  γραφή και  τα μαθηματικά. Επειδή οι Φ.Ε. τους δίνουν 

την ευκαιρία να ασχοληθούν με συγκεκριμένα αντικείμενα που εκφράζονται με γλωσσικά σύμβολα, 

συμβάλλουν και στην ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων και ακόμη, επειδή έχουν να κάνουν με 

υπολογισμούς, με εκτιμήσεις και με  μετρήσεις, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διάφορες ικανότητες θα αναπτυχθούν μέσα από το κατάλληλο κλίμα 

που θα υπάρχει στην τάξη. Δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν ερευνητικές ικανότητες τα παιδιά  

χρησιμοποιώντας κάποιες ”συνταγές”. Θα πρέπει οι δραστηριότητες που θα προγραμματίζουν οι 

δάσκαλοι να δίνουν την ευκαιρία για προβληματισμό και αυτενέργεια.  

Πρέπει να προστεθεί ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιστημονικών ικανοτήτων στα παιδιά 

είναι η  ύπαρξη κάποιων βασικών ικανοτήτων οι οποίες θα τα ωθήσουν στην έρευνα. 

Παρατήρηση  

Η παρατήρηση περιλαμβάνει κάτι παραπάνω από μια ανταπόκριση των αισθητηρίων οργάνων σε 

εξωτερικούς ερεθισμούς. Οι υπάρχουσες προσμονές, θεωρίες και πεποιθήσεις επηρεάζουν τις 

παρατηρήσεις.  Μέσα στην ικανότητα της παρατήρησης περιλαμβάνεται η ικανότητα να ξεχωρίζει 

κανείς  τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες. Τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες παρατηρήσεις και επίσης να μάθουν να παρατηρούν λεπτομέρειες και όχι 

μόνο τα πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. 

Ταυτόχρονα όμως με την παρατήρηση των  λεπτομερειών θα πρέπει κανείς να βλέπει και την 

γενική εικόνα "να βλέπει κανείς και το δάσος και τα δέντρα." Συνήθως για τις Φ.Ε. που 

απευθύνονται στα μικρά παιδιά δίνεται έμφαση στην παρατήρηση των φυσικών ιδιοτήτων, επειδή 

είναι πιο βασικές και διαρκούν περισσότερο από τις λειτουργίες των αντικειμένων. Καθώς αυξάνει 

η ικανότητα για παρατήρηση, τα παιδιά αρχίζουν να παρατηρούν τις αλληλεπιδράσεις των 

αντικειμένων και να αναζητούν αιτίες γι' αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Θα πρέπει ο δάσκαλος να έχει 

υπόψη του ότι πίσω από τις παρατηρήσεις των παιδιών, όπως συμβαίνει και με τις παρατηρήσεις 

των επιστημόνων, υπάρχει η θεωρία. Δηλαδή, κανείς δεν παρατηρεί «αντικειμενικά», όπως, 

πιστευόταν παλιά, αλλά παρατηρεί αυτά που του επιτρέπουν οι «θεωρίες» του για την φύση. 

Σύμφωνα με τον Anderson3 η παρατήρηση του μαθητή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:  

 
3 Anderson O. Roger, A new perspective for laboratory teaching:, 1983, Teachers College, New York 
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Ένας απ’ αυτούς είναι ο παράγοντας της εμπειρίας. Αν ο μαθητής έχει κάνει πολλές 

παρατηρήσεις, τότε ευαισθητοποιείται πιο εύκολα στις εξωτερικές διεγέρσεις και μπορεί να 

παρατηρήσει και κάτι που σε άλλες περιπτώσεις θα έμενε απαρατήρητο. Είναι γνωστό το 

παράδειγμα του φυσιοδίφη που περπατούσε σε ένα πολύβουο δρόμο και ξαφνικά άκουσε το -

κελάηδημα ενός καναρινιού. Οι φίλοι του του είπαν "μα πώς το άκουσες;" Αυτός έβγαλε από την 

τσέπη του μερικά νομίσματα και τα έριξε στο πεζοδρόμιο. Τότε πολλοί διαβάτες στράφηκαν προς 

το μέρος του να δουν. Δηλαδή, παρατηρούμε ανάλογα με τις προηγούμενές εμπειρίες μας.   

Ένας άλλος παράγοντας είναι τα σχήματα που ”γνωρίζει” κάποιος, δηλαδή τα  νοητικά σχήματα 

που του επιτρέπουν να περιμένει κάτι ή να απορρίπτει κάτι άλλο. Αυτό από τη μια μπορεί να τον 

κάνει πιο ικανό στο να παρατηρεί, μπορεί όμως και να έχει αναπτύξει μια θεωρία που να τον κάνει 

να απορρίπτει αυτό που βλέπει, αν έχει διδαχθεί να προσέχει ορισμένες λεπτομέρειες ή ομοιότητες 

κτλ  

Διαλογή  

Με τη διαλογή ομαδοποιούμε τα αντικείμενα με κριτήριο κάποια ιδιότητα. Στην πιο απλή μορφή της 

η διαλογή συνίσταται στο να αποφασίζουμε αν τα αντικείμενα έχουν ή δεν έχουν κάποια 

συγκεκριμένη ιδιότητα. Τότε μιλάμε για ΔΥΑΔΙΚΗ διαλογή.  Η δυαδική διαλογή είναι βασική σε 

πολλά συστήματα ταξινόμησης. Π.χ., τα παιδιά μπορούν να κατατάξουν τις ουσίες σε αυτές που 

μυρίζουν και σ'αυτές που δε μυρίζουν, καθώς μελετούν τον ηλεκτρισμό σε αγωγούς μονωτές κτλ. 

Ταξινόμηση  

Με αυτή χωρίζουμε τα διάφορα όντα, τα αντικείμενα και γενικά τα υλικά σε ομάδες. Π.χ. 

ταξινόμηση των φυτών, των ζώων, ταξινόμηση των ορυκτών σύμφωνα με τη σκληρότητα, με  τη 

λάμψη ή με το  χρώμα.  Τα διάφορα συστήματα ταξινόμησης μας βοηθούν να βρούμε σχέσεις 

μεταξύ των υλικών, των αντικειμένων και των όντων.  

  Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν δικά τους συστήματα ταξινόμησης. Π.χ. σε ένα σχολείο τα 

παιδιά  έκαναν μια συλλογή φύλλων από τη γύρω περιοχή.  Η δασκάλα τα ρώτησε, "βάσει ποιας 

ιδιότητας θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα φύλλα σε δύο σχεδόν ίσους σωρούς;"  Τα παιδιά είχαν 

κάποια εμπειρία σε δυαδική διαλογή και ένα πρότεινε να τα χωρίσουν  σ' αυτά που μοιάζουν με 

βελόνες και στα υπόλοιπα.  Τώρα τα παιδιά ρωτήθηκαν, "με ποια ιδιότητα μπορούμε να 

χωρίσουμε τον κάθε σωρό σε  δύο περίπου ίσους σωρούς;". Τελικά, τα παιδιά έκαναν  μια 

ταξινόμηση που βασιζόταν στις εμπειρίες τους από τα φυτά του περιβάλλοντός τους. Τα κριτήρια 

με τα οποία έκαναν τη διαλογή τους ήταν: α)αν είναι βελονοειδή (βασικό σχήμα), β)ανάλογα με τον 

αριθμό τους (δέσμες, ζεύγη, μεμονωμένα),  γ) σχήμα: λεία, με γωνίες, κτλ.  

Σειριακή κατάταξη  

Είναι η κατάταξη των υλικών και των αντικειμένων με βάση το βαθμό στον οποίο  έχουν κάποια 

ιδιότητα. Π.χ. τα αρώματα μπορούν να καταταγούν με κριτήριο το πόσο μας αρέσουν. Ο περιοδι-

κός πίνακας των στοιχείων που αναπτύχθηκε από τον Μεντελέγιεφ ήταν μια σειριακή κατάταξη με 
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βάση το σχετικό τους βάρος που προχωρούσε από το ελαφρύτερο προς το βαρύτερο. 

Παρατήρησαν ότι ορισμένες ιδιότητες, όπως η δραστικότητα, εμφανίζονταν περιοδικά δηλαδή 

επαναλαμβάνονταν στον κατάλογο των στοιχείων.  

 Τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν στη σειριακή κατάταξη με τη βοήθεια κοινών αντικειμένων. Μια 

δασκάλα έδωσε σε κάθε παιδί της τάξης οχτώ ή περισσότερα φιστίκια. Τα έβαλε να περιγράψουν 

μερικές από τις ιδιότητες των φιστικιών. Μετά τα έβαλε να διαλέξουν κάποια ιδιότητα που είχαν σε 

κάποιο βαθμό όλα τα φιστίκια. Μετά τα έβαλε να τα κατατάξουν με κριτήριο το βαθμό στον οποίο 

είχαν αυτή την ιδιότητα.  Τέλος, ζήτησε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τα φιστίκια σε μια σειρά με 

βάση αυτή την ιδιότητα. Σ' αυτό το σημείο τους έκανε την κρίσιμη ερώτηση: "βλέπετε κάποιες 

σχέσεις ανάμεσα στις ιδιότητες των φιστικιών;" Ένα παιδάκι βρήκε την εξής ενδιαφέρουσα σχέση: 

Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα των φιστικιών τόσο πιο δυνατός είναι ο ήχος που κάνουν τα 

φιστίκια, καθώς τα κουνάμε. 

Λειτουργικός Ορισμός  

Στην επιστήμη είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακριβείς, και ένα βήμα προς το στόχο αυτό είναι ο 

λειτουργικός ορισμός. Οι ορισμοί που δίνονται σε φιλολογικά βιβλία  βασίζονται στη χρήση άλλων 

όρων για να ορίσουμε κάτι το νέο. Η  ακρίβεια του ορισμού και η ικανότητά μας να 

επικοινωνήσουμε περιορίζονται από την ακρίβεια με την οποία μπορούμε να ορίσουμε όλους τους 

άλλους όρους. Στο λειτουργικό ορισμό η διατύπωση γίνεται με βάση τους χειρισμούς ή τις 

λειτουργίες που πρέπει να κάνουμε, καθώς διατυπώνουμε τον ορισμό. Π.χ. για να ορίσουμε τη 

μονάδα "μέτρο μήκους" χρησιμοποιούμε ως βάση το μήκος κύματος του χρώματος που εκπέμπει 

το στοιχείο Κρυπτό 86. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ορισμένες διεργασίες που θα μας 

δώσουν τον ορισμό του μέτρου.  

  Για να αποκτήσουν τα παιδιά μιας τάξης κάποια εμπειρία στο λειτουργικό ορισμό ένας δάσκαλος 

τους έδωσε λειτουργικούς ορισμούς για την "ορθή γωνία" και το "κίτρινο." Ορθή γωνία είναι η γωνία 

που σχηματίζεται, όταν διπλώσουμε ένα φύλλο χαρτί στη μέση και μετά το ξαναδιπλώσουμε. Το 

αποτέλεσμα είναι να έχουμε πάνω στο φύλλο το σχήμα μιας ορθής γωνίας. Για να ορίσει το κίτρινο 

χρώμα ο δάσκαλος απλώς έδειξε ένα ώριμο λεμόνι.  

Επικοινωνία.  

Η επιστήμη είναι κτήμα όλων. Οι επιστήμονες επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς δοκιμάζουν τις 

ιδέες τους, και, όταν συναντούν προβλήματα, ρωτά ο ένας τον άλλο. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια. 

Η επιστημονική εργασία πρέπει να αντέξει στην κριτική των άλλων επιστημόνων, για να θεωρηθεί 

έγκυρη. Πολλοί πιστεύουν ότι οι επιστήμονες έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν το έργο 

τους, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό στο κοινό, (όπως αναφέρεται στην αφιέρωση ενός έργου "το 

αφιερώνουμε στους φορολογούμενους συμπολίτες μας που με τα χρήματά τους μας βοήθησαν σ' 

αυτή την έρευνα"). 

Η επικοινωνία   λοιπόν είναι πολύ σημαντική λειτουργία στη επιστήμη.  
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  Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανακοινώνουν τις έρευνές τους στους 

συνομήλικούς  τους, και να εκθέτουν τις ιδέες τους σε δημόσια κριτική.  

Στις απόψεις που υπάρχουν σήμερα για εποικοδομητική διδασκαλία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

επικοινωνία.  

Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες. Τα παιδιά μέσα σε κάθε ομάδα συζητούν για τις παρατηρήσεις τους 

και για τις ερμηνείες που δίνουν στις παρατηρήσεις αυτές. Κατ’ αρχάς κάθε παιδί προσπαθεί να 

κάνει μια πρόβλεψη ή να δώσει μια ερμηνεία από μόνο του. Μετά, συζητά με τα άλλα μέλη της 

ομάδας στην οποία ανήκει τις απόψεις που έχει.  Η ανταλλαγή απόψεων επιτρέπει στα παιδιά να 

ακούσουν το ένα τις απόψεις του άλλου και να διαπιστώσουν ότι το ίδιο φαινόμενο  μπορεί να 

ερμηνευτεί κατά διάφορους τρόπους. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα τα 

οποία θα συζητηθούν μετά απ’ όλη την τάξη. Ο δάσκαλος έχοντας υπόψη του τις διαφορετικές 

απόψεις των μαθητών θα έχει οργανώσει τέτοιες δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές μπορούν να 

διαπιστώσουν αν οι απόψεις που διατύπωσαν συμφωνούν με τη φύση ή όχι. Η γνωστική  αυτή 

σύγκρουση θεωρείται πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των ιδεών.  

Μέσα στην ικανότητα για επικοινωνία περιλαμβάνεται και η ικανότητα των παιδιών να 

περιγράψουν ή να σχεδιάσουν αυτό που χρειάζονται για να επικοινωνήσουν. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά περιλαμβάνονται και διάφορα περιοδικά που εκδίδουν μαθητές. Με την εμφάνιση του Internet 

υπάρχουν ”θέσεις” επικοινωνίας, όπου οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τις έρευνές τους 

χωρίς να είναι ανάγκη να παράγουν έντυπο υλικό.  Μέσα από την προσπάθεια για επικοινωνία οι 

μαθητές αναπτύσσουν διάφορες επιμέρους δεξιότητες, όπως είναι η κατάρτιση πινάκων και η 

κατασκευή διαγραμμάτων. 

Εκτός από τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δίνουν 

άλλες ευκαιρίες για μια πιο επίσημη παρουσίαση των ιδεών των μαθητών. Αν, για παράδειγμα,  οι 

ομάδες των παιδιών ασχολούνται με διάφορα projects, ο δάσκαλος μπορεί να οργανώσει με τη 

βοήθεια των παιδιών, μια σειρά δημόσιων συζητήσεων, στις οποίες τα παιδιά παρουσιάζουν μια 

ορισμένη μέρα (π.χ. κάθε Παρασκευή απόγευμα) τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών 

που είχαν κάνει. Η προετοιμασία των παρουσιάσεων είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά να δουλέψουν 

συστηματικά. Θα χρειαστούν βοήθεια από τους γονείς  και τους δασκάλους τους και θα 

προσπαθήσουν να κάνουν τις παρουσιάσεις όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Μετά την 

παρουσίαση τα άλλα παιδιά θα κληθούν να υποβάλουν ερωτήσεις.. 

Πρόβλεψη  

Με την πρόβλεψη χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε για να προβλέψουμε τι  θα συμβεί. Στην  

εποικοδομητική διδασκαλία η πρόβλεψη θεωρείται ως ένα από τα εργαλεία με τα οποία ο 

δάσκαλος μπορεί να παρατηρήσει τις απόψεις των μαθητών, καθώς αυτοί προβλέπουν ποιο θα 

είναι το αποτέλεσμα ενός προτεινόμενου πειράματος. 

Η πρόβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την ανάπτυξη διάφορων προγραμμάτων 

project. Με τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
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ερμηνεύσουν και να προβλέψουν διάφορα φυσικά φαινόμενα.  Συνήθως τα παιδιά δεν 

έχουν ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν στην πράξη αυτά που έμαθαν. Αυτά που έμαθαν, δεν φαίνεται 

να έχουν πολλή σημασία. Αν όμως τους ζητηθεί  να κάνουν προβλέψεις, θα πρέπει να τα 

χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τις προβλέψεις.  Π.χ.4 μερικά παιδιά έστησαν ένα μετεωρολογικό 

σταθμό. Κατέγραφαν τις θερμοκρασίες, τη σχετική υγρασία, το ύψος  βροχόπτωσης, τη 

βαρομετρική πίεση, τους τύπους των νεφών, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, καθώς 

και τις πληροφορίες που έπαιρναν από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση για τον καιρό από μία πόλη 

που ήταν δυτικά τους. Κάθε πρωί "δημοσίευαν" τις μετρήσεις τους και κατέγραφαν τις προβλέψεις. 

Σύντομα πρόσεξαν ότι, αν υπήρχαν ψηλά σύννεφα "cirrus",  αν κατέβαινε η βαρομετρική πίεση και 

αν η πόλη δυτικά ανέφερε θύελλα, θα είχαν θυελλώδη καιρό και στην περιοχή τους. Σύντομα, η 

ακρίβεια των προβλέψεων τους ήταν μεγαλύτερη από την ακρίβεια με την οποία προέβλεπε τον 

καιρό η τοπική εφημερίδα ή το τοπικό ραδιόφωνο. 

γ) Για να αναπτύξουν κριτική σκέψη 

Τα μικρά παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική  ικανότητα. Η διανοητική ικανότητα 

εκφράζεται με την ικανότητα να ερμηνεύουμε τα δεδομένα και να προτείνουμε σχήματα για την 

ερμηνεία αυτών των δεδομένων, να προτείνουμε μοντέλα για την ερμηνεία των παρατηρήσεων , 

να μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα φαίνονται τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό σύστημα 

αναφοράς, να χρησιμοποιούμε σύμβολα και αφηρημένες ιδέες, να μπορέσουμε να δώσουμε μια 

πρόβλεψη των συνεπειών μιας δεδομένης ενέργειας και να μάθουμε πώς να διδασκόμαστε από 

την εμπειρία. Το αν θα αναπτύξουν τα παιδιά αυτές τις ικανότητες εξαρτάται από τις εμπειρίες που 

έχουν. Μερικές εμπειρίες που αποκτώνται μέσα από τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλες για την ανάπτυξη αυτών των διανοητικών ικανοτήτων.  

Σε κάποια διδασκαλία η δασκάλα έκανε με τα παιδιά ένα πείραμα όπου τα παιδιά μετρούσαν το 

ύψος στο οποίο αναπηδά μια μπάλα, αν αφεθεί να πέσει από ένα ύψος. Τα παιδιά μπόρεσαν να  

κάνουν το σχήμα: ”η μπάλα αναπηδά περισσότερο, αν αφεθεί από πιο ψηλά”.  

Με το να κάνουμε υπόθεση για ένα σχήμα καθορίζουμε το σημείο στο οποίο θα πρέπει να 

επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Κατά παρόμοιο τρόπο μπορούμε να έχουμε σχήματα σε 

μετεωρολογικές παρατηρήσεις.  

  Στις Φυσικές Επιστήμες μπορούν τα παιδιά να υποδείξουν μοντέλα για να ερμηνεύσουν 

παρατηρήσεις. Οι επιστήμονες δεν έχουν δει το άτομο, όμως τα μοντέλα τους ατόμου έχουν 

αναπτυχθεί για να ερμηνευτούν οι παρατηρήσεις. Ομοίως έχουν αναπτυχθεί μοντέλα για τους 

κρυστάλλους, για τον πυρήνα, για το ηλιακό σύστημα. Στα παιδιά μπορεί να δοθεί ένα κλειστό 

κουτί που περιέχει  διάφορα αντικείμενα. Τα παιδιά δε μπορούν να δούνε μέσα στο κουτί. Όμως με 

 
4 Willard Jackobson & Abby Bergmann όπως ανωτέρω  σελ. 9, στο ίδιο βιβλίο υπάρχει κατάλογος με 

προτάσεις για διάφορα projects που μπορούν να κάνουν οι μαθητές. 
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το να το γείρουν, να το τραντάξουν, να το ακούσουν, να το μυρίσουν,  και βέβαια, αν 

σκεφτούνε μπορούν  να αναπτύξουν ένα διανοητικό μοντέλο για το τι υπήρχε μέσα στο κουτί. 

 

    Πολλές φορές είναι δύσκολο να σκεφτούμε πώς θα φαίνονταν τα πράγματα, αν είμαστε σε ένα 

άλλο σύστημα αναφοράς. Πώς θα φαινόταν η Γη από τη Σελήνη; Πώς θα φαινόντουσαν τα ακίνητα 

αντικείμενα από έναν παρατηρητή που βρίσκεται σε ένα βαγόνι που κινείται;  

Σύμβολα  

Το μικρό παιδί κινείται σε έναν κόσμο συγκεκριμένων αντικειμένων. Μία από τις σημαντικές 

συνεισφορές των επιστημονικών εμπειριών είναι ότι το παιδί αποκτά πολλές εμπειρίες με 

συγκεκριμένα αντικείμενα. Μαθαίνουν δηλαδή τα παιδιά να χρησιμοποιούν σύμβολα, για να 

παραστήσουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα σύμβολα αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα. Αργότερα, θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν σύμβολα για να 

αναπαριστάνουν άλλα σύμβολα. Νωρίς, θα μάθουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αντικείμενα 

για να κατανοήσουν αφηρημένες ιδέες.  Π.χ. όταν ρωτούμε τα παιδιά να δείξουν προς τα κάτω, 

βέβαια θα μας δείξουν το έδαφος. Αν τους δώσουμε μια υδρόγειο και τους ρωτήσουμε ποια είναι η 

κατεύθυνση "κάτω" στην υδρόγειο, θα πρέπει να δείξουν προς το κέντρο της γης. Τι συμβαίνει 

όμως με τα παιδιά στην Αυστραλία; Τι σημαίνει το 'κάτω' γι' αυτά;  

  Μία από τις πιο σπουδαίες κριτικές ικανότητες είναι η ικανότητα και η προδιάθεση να 

υποδεικνύομε τις δυνατές συνέπειες μιας προτεινόμενης πράξης . " Τι θα συμβεί αν... ; " Στις 

Φυσικές Επιστήμες σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά καλούνται να υποδείξουν τις δυνατές 

απαντήσεις σε ερωτήματα ή προβλήματα που τα ονομάζουμε "υποθέσεις."   Τους ζητάμε να 

σκεφτούν τις συνέπειες. Αυτή η σκέψη θα πρέπει, συνήθως, να συνοδεύεται από κάποιο 

πειραματισμό, θα πρέπει δηλαδή να σχεδιάσουν ένα πείραμα. Αν έχουν την ευκαιρία να το 

εκτελέσουν το πείραμα θα διαπιστώσουν αν προκύπτουν οι συνέπειες που είχαν προβλέψει; Σε 

ένα μάθημα τα παιδιά είχαν παρατηρήσει ότι μια χτένα ηλεκτρίζεται, αν την τρίψουμε με μάλλινο 

ύφασμα. Μερικά παιδιά ρώτησαν: "Παράγεται ηλεκτρικό φορτίο αν την τρίψουμε με πλαστικό;",  

Είναι το ίδιο είδος φορτίου; Με βάση τις προηγούμενες γνώσεις ηλεκτρισμού σκέφτηκαν ότι μια 

χτένα που τρίφτηκε με πλαστικό θα απωθεί μια ράβδο από πλαστικό που είχε τριφτεί με μαλλί. 

  ΜΙα άλλη ικανότητα κριτικής σκέψης είναι η ικανότητα να μαθαίνουμε από την εμπειρία. Στην 

επιστήμη αυτό παίρνει τη μορφή συστηματικών παρατηρήσεων και πειραμάτων που σχεδιάζονται 

προσεχτικά. Π.χ. ο Κέπλερ  μπόρεσε να δώσει τους νόμους του στηριζόμενος στις προσεχτικές και 

συστηματικές παρατηρήσεις του Τυχό Μπραχέ. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τέτοιες εμπειρίες 

στα παιδιά, θα πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα για ακριβείς παρατηρήσεις. Η ακρίβεια στις 

παρατηρήσεις εξαρτάται από το κατά πόσο λάβαμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες που 

μπορούν να  επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός πειράματος ή μιας παρατήρησης. Πολλές φορές 

βγάζουμε βιαστικά και λανθασμένα συμπεράσματα διότι δεν λάβαμε  υπόψη όλους τους 
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παράγοντες. Το να μάθουμε από την εμπειρία σημαίνει να μάθουμε να λαμβάνουμε υπόψη τα 

προηγούμενα λάθη και  παραλείψεις και να επαναλάβουμε πιο προσεκτικά την προσπάθεια.  

δ) Για να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες5 

Το παιδί, καθώς έρχεται σε επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να αποκτήσει μια αρνητική 

στάση διότι οι ιδέες που παρουσιάζονται σ' αυτές είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές του. Θα 

πρέπει οι πρώτες του συναντήσεις να  είναι τέτοιου είδους που να έχουν νόημα σε σχέση με αυτά 

που συναντά στην καθημερινή του ζωή.  

ε) Για να αναπτύξουν επιστημονικό αλφ1αβητισμό  

  Σαν επιστημονικό αλφαβητισμό μπορούμε να ορίσουμε την ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να 

συζητάμε τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία όπως τις πληροφορούμαστε από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει ο επιστημονικά ενημερωμένος να μπορεί να καταλάβει και να 

συζητήσει μερικά από τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και τις δυνατές συνέπειες, π.χ.  για τα 

προβλήματα του περιβάλλοντος, της ενέργειας κτλ. Ο επιστημονικός αλφαβητισμός έχει στενή 

σχέση με την ικανότητα να διαβάζουμε, να βλέπουμε και να συζητάμε τις ιδέες. Φυσικά, η αύξηση 

αυτή στην ικανότητα της ανάγνωσης και της συζήτησης συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

επιστημονικού αλφαβητισμού. Όμως εξίσου και η ανάπτυξη του επιστημονικού αλφαβητισμού 

συμβάλλει στην αύξηση της  ικανότητας για συζήτηση και ανάγνωση.  Η ανάγνωση και η συζήτηση 

ενθαρρύνονται, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για το οποίο να συζητάμε. Για πολλά παιδιά η 

επιστήμη και η τεχνολογία είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον . 

  Αν και οι πιο πολλοί από μας δε θα γίνουν φυσικοί,  βιολόγοι ή αστρονόμοι, έχουμε δικαίωμα να 

είμαστε πληροφορημένοι για τη φύση των διάφορων εξερευνήσεων. Αυτό θα πλουτίσει τη ζωή των 

παιδιών μας και θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό μέρος της μόρφωσης μας.  

Πηγές για το τι συμβαίνει στο χώρο της επιστήμης μπορούν να θεωρηθούν και διάφορα παιδικά 

περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες που ανανεώνονται κάθε τόσο, στήλες εφημερίδων ή ειδικά 

προγράμματα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Σε μερικά σχολεία κάνουν ειδικές 

συγκεντρώσεις όπου παρουσιάζονται οι νέες  εξελίξεις στην επιστήμη και γίνεται σχετική συζήτηση.  

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Μέσα από τις φυσικές επιστήμες τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τα διάφορα 

προβλήματα υγείας. Π.χ. αν έχουν καταλάβει τις έννοιες της  εξάτμισης, της λανθάνουσας 

θερμότητας εξαέρωσης, θα μπορέσουν να καταλάβουν γιατί κρυολογούμε, αν είμαστε βρεγμένοι 

και καθόμαστε σε ρεύμα. Αν έχουν καταλάβει την έννοια της ενέργειας, τις ανταλλαγές ενέργειας 

μεταξύ σώματος και περιβάλλοντος , θα μπορέσουν να καταλάβουν πόση ενέργεια καταναλώνεται, 

πώς  χρησιμοποιείται αυτή η ενέργεια. Μέσα από τις βιολογικές γνώσεις θα μπορέσουν να 

καταλάβουν περισσότερο διάφορα μέτρα που παίρνομε για να μην εξαπλωθεί μια ασθένεια. 

 
5 Wynne Harlen, Teaching and Learning Primary Science,1985, Harper and Row, London 
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Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Τα παιδιά είναι και πολίτες. Καθώς περνούν τα χρόνια, βλέπουμε πολλές αλλαγές, άλλες προς το 

καλύτερο και άλλες προς το χειρότερο. Αφενός βλέπουμε νέες τεχνολογίες να ξεπετιούνται: 

λέιζερς, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γενετική μηχανική, αφ'ετέρου βλέπουμε  την εξάντληση των 

φυσικών πόρων , τη μόλυνση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τις 

σύγχρονες επικοινωνίες ο κόσμος έχει γίνει μικρότερος. Πολλοί πιστεύουν ότι ζούμε στο χείλος του 

γκρεμού. Άλλοι θέλουν να πιστεύουν ότι μπροστά μας έχουμε ένα μέλλον γεμάτο ευδαιμονία, 

ειρήνη και αφθονία για όλους. Το βέβαιο είναι ότι η ζωή μας και το μέλλον μας θα επηρεαστούν 

από τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία. 

  Πιθανόν στο μέλλον να συνεχιστεί η εξερεύνηση του διαστήματος. Ποιες άλλες εξερευνήσεις θα 

έχουμε στο μέλλον; Ποιες θα είναι οι νέες επαναστατικές ανακαλύψεις; Τι θα συμβεί με τον 

πληθυσμό της γης; Ποια θα είναι τα προβλήματα που θα μας απασχολήσουν; Θα συνεχίσει να 

υπάρχει κίνδυνος πυρηνικών πολέμων; Πολλά από τα προβλήματα θα μπορέσουν να λυθούν, αν 

υπάρξει μια αλλαγή στη στάση των ανθρώπων. Αυτή η αλλαγή πρέπει να ξεκινά από τον καθένα 

μας, από το πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, από το κατά πόσο βλέπουμε 

τον εαυτό μας στο κέντρο του κόσμου.  Ασφαλώς γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μας, 

γνωρίζοντας περισσότερα για τους νόμους της φύσης,  θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

Κάθε παιδί έχει τα ατομικά του χαρακτηριστικά, σχεδόν όλα όμως ενδιαφέρονται να καταλάβουν 

περισσότερο τον εαυτό τους και τον κόσμο. Οι Φυσικές Επιστήμες θα πρέπει να τους δίνουν τη 

δυνατότητα να ρωτούν, να εξερευνούν, να βρίσκουν και να αναρωτιούνται.  

  Επειδή το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εξατομικευμένη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά περνούν από 

διάφορα στάδια ανάπτυξης. Καθώς θα προσπαθούμε να αναπτύσσουμε διάφορες δραστηριότητες, 

θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονται τα παιδιά. 

ΣΤΑΔΙΑ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σχεδόν όλα τα παιδιά περνούν από ορισμένα στάδια διανοητικής ανάπτυξης. Αυτά τα στάδια έχουν 

καταγραφεί από το διάσημο Ελβετό ψυχολόγο - επιστημολόγο Jean Piaget6.: 

1.Αισθησιοκινητικό στάδιο.  

Σ'αυτό το στάδιο, που είναι περίπου οι πρώτοι 18 μήνες της ζωής του παιδιού, η πιο σημαντική 

ανακάλυψή του είναι το περιβάλλον κάτι έξω από το "εγώ" . Το νήπιο αρχίζει να αποκτά κάποια 

αντίληψη των αντικειμένων. Κατ'αρχάς τα αντικείμενα υπάρχουν, μόνο όταν τα αντιλαμβάνεται. 

Αργότερα το νήπιο αποκτά κάποια αντίληψη του αντικειμένου και προσπαθεί να το βρει. Το μικρό 

παιδί αρχίζει να αναπτύσσει την αντίληψη του χώρου. Π.χ. αρχίζει να προσαρμόζει τις κινήσεις των 

χεριών του, ενώ συλλαμβάνει τα αντικείμενα. Αρχίζει να έχει κάποια έννοια της αιτιότητας. Βασικά, 

το νήπιο μαθαίνει για τον προσανατολισμό του στον χώρο. 

2.Προσυλλογιστικό ή προλογικό στάδιο (preoperational)  

Αυτό το στάδιο αρχίζει περίπου από τον 18ο μήνα του παιδιού και εκτείνεται έως τα 6 ή 7 χρόνια 

του. Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα σύμβολα της γλώσσας. Με τα σύμβολα αυτά 

μπορούν να σκέφτονται και πιθανόν να  αναδομούν πολλές από τις εμπειρίες που είχαν κατά το 

αισθησιοκινητικό στάδιο. Αυτό το στάδιο ονομάζεται προσυλλογιστικό, επειδή το παιδί δεν μπορεί 

να ενεργήσει με βάση την εμπειρία που έχει από αντικείμενα ή γεγονότα. Το παιδί μπορεί να έχει 

τη διανοητική εικόνα ενός αντικειμένου, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εικόνα για να 

ενεργήσει πάνω σ' αυτό το αντικείμενο. 

  Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η ανικανότητα του παιδιού να "διατηρήσει". 

Σε ένα παιδί δίνονται δύο όμοιοι κύλινδροι και του ζητείται να τους γεμίσει και τους δύο, έτσι ώστε 

να περιέχουν ίσες ποσότητες νερού. Τώρα  το περιεχόμενο του ενός κυλίνδρου χύνεται σε ένα 

 
6
.  Υπάρχουν πολλά έργα στα οποία μπορούμε να δούμε την θεωρία του Jean Piaget π.χ. Jean Piaget  

The Principles of Genetic Epistemology (μετάφραση στα Αγγλικά)  (1970) London and Henley, Routlege 

& Kegan Paul.Το βιβλίο των John W. Renner & Edmund A. Marek The Learning Cycle and Elementary 

School Science Teaching (1988) Porsmouth, NH, Heinemann  στηρίζεται στη θεωρία του Piaget και το 

διδακτικό τους μοντέλο είναι μια πρακτική εφαρμογή της θεωρίας. 
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ρηχό πιάτο. Το παιδί που βρίσκεται σ'αυτό το στάδιο συνήθως θα πει ότι ο  κύλινδρος έχει 

περισσότερο νερό από όσο έχει το πιάτο. 

 Τα παιδιά του προσυλλογιστικού σταδίου θα πρέπει να έχουν άφθονες ευκαιρίες για εμπειρίες 

από αντικείμενα του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν με 

διάφορα αντικείμενα.  

3.Στάδιο των συγκεκριμένων συλλογισμών. (Concrete operations.)  

To τρίτο στάδιο  αρχίζει από την ηλικία των 6 με 7 ετών και συνεχίζεται έως τα 11: Περιλαμβάνει, 

δηλαδή, την περίοδο που τα παιδιά φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο. Σ'αυτό το στάδιο τα παιδιά 

μπορούν να "διατηρούν". Στο πείραμα με τους κυλίνδρους απαντούν σωστά. Τα παιδιά σ'αυτό το 

στάδιο μπορούν να ενεργήσουν πάνω σε αντικείμενα, δυσκολεύονται όμως σε λεκτικές 

διατυπώσεις. Μπορούν να περιγράψουν τις φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων, να τα τα-

ξινομήσουν , να τα βάλουν σε σειρά με βάση τις ιδιότητες τους, αρχίζουν να αποκτούν πιο 

ξεκάθαρη αντίληψη για το χώρο, το  χρόνο και τους αριθμούς. Μπορούν να κάνουν αρκετά 

πολύπλοκους χειρισμούς, έχουν όμως δυσκολία να διατυπώσουν υποθέσεις και να βγάλουν λογι-

κά συμπεράσματα με βάση αυτές τις υποθέσεις. 

  Σ'αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχουν πολλές εμπειρίες από συγκεκριμένα αντικείμενα. Τώρα, 

μπορούν να ενεργούν πάνω σ'αυτά τα αντικείμενα. Μπορούν να κάνουν και πειράματα. Θα πρέπει 

να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τις ιδέες τους για τα αντικείμενα και για τις ενέργειες που 

κάνουν. Θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα και να εξασκηθούν στο να προτείνουν 

υποθέσεις. Η δραστηριότητα και η γλώσσα θα πρέπει να συνεργάζονται. Η ποικιλία αυτή των 

συγκεκριμένων χειρισμών θα τους δώσει την ευκαιρία για να αναπτύξουν τη γλώσσα τους και αυτό 

θα τα εντάξει  στο τέταρτο στάδιο: 

4.Στάδιο των τυπικών συλλογι-

σμών. (Formal operations) 

 Σ'αυτό το στάδιο, που αρχίζει περίπου 

στα 12, τα παιδιά μπορούν να 

σκεφθούν για υποθέσεις , για ιδέες και 

για αντικείμενα. Είναι η περίοδος της 

αφαίρεσης. Τα παιδιά σ’αυτή τη φάση 

δε χρειάζεται να έχουν την εμπειρία 

κάποιου συγκεκριμένου αντικειμένου, 

αλλά μπορούν να ασχοληθούν με 

αφαιρέσεις που αντιπροσωπεύουν τα αντικείμενα αυτά. Τώρα, τα παιδιά, καθώς και οι ενήλικοι 

μπορούν να πηγαίνουν πίσω στο στάδιο των συγκεκριμένων συλλογισμών, όταν αντιμετωπίζουν 

κάτι το ασυνήθιστο, έχουν όμως και τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε πιο αποδοτικές και 

αποτελεσματικές τυπικές (αφαιρετικές) σκέψεις.  
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  Τα παιδιά που βρίσκονται σ’ αυτό το στάδιο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν γενικούς νόμους. 

Μπορούν να κάνουν λογικές σκέψεις και να βγάλουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την αρχή του Αρχιμήδη: "ένα σώμα που βυθίζεται σε ένα υγρό υφίσταται μια 

άνωση ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει " και να προβλέψουν αν ένα σώμα θα βυθιστεί ή 

θα επιπλεύσει. Μπορούν να καταλάβουν γιατί ένα κομμάτι ξύλο μπορεί να επιπλέει, ενώ  ένα 

ελαφρύτερο καρφί δεν μπορεί. Έχουν κατανοήσει την έννοια της πυκνότητας. . 

  Σ'αυτό το στάδιο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει σκέψεις για υποθετικές καταστάσεις που δεν έχουν 

κατ' ανάγκη σχέση  με την πραγματικότητα. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτό εξηγεί κατά ένα 

τρόπο την τάση των εφήβων να αναζητούν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Οι έφηβοι χρησιμοποιούν 

τυπικούς συλλογισμούς, για να διατυπώσουν την υπόθεση ενός καλύτερου κόσμου Σύμφωνα  με 

έρευνες δεν φθάνουν όλοι οι άνθρωποι στο στάδιο των τυπικών συλλογισμών.  Στο σχήμα 1, 

βλέπουμε μια  τυπική κατανομή  για τα διάφορα στάδια που περνούν οι μαθητές.7 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού έχει σημαντικές συνέπειες για τη δουλειά του δασκάλου, 

όταν διδάσκει Φυσικές  Επιστήμες. 

Άμεση εμπειρία 

Τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν, καθώς χειρίζονται διάφορα αντικείμενα, αλλά και καθώς χειρίζο-

νται ιδέες. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών:  

"Μαυροπίνακας", επιδείξεις που κάνουν ο δάσκαλος και οι μαθητές και η εργαστηριακή 

προσέγγιση.  Στη μέθοδο του μαυροπίνακα έχουμε σχεδόν αποκλειστικά εξάρτηση από το 

χειρισμό συμβόλων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματική, όταν τα άτομα έχουν 

πλούσιες εμπειρίες με συγκεκριμένες ενέργειες, έχει όμως περιορισμένη αξία στο Δημοτικό 

Σχολείο.   Στις επιδείξεις τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, αλλά οι ευκαιρίες τους 

για χειρισμό των υλικών είναι πολύ περιορισμένες. Οι επιδείξεις κατέχουν σημαντικό μέρος της 

διδασκαλίας στο Δημοτικό, αλλά μόνο όταν τα παιδιά έχουν εμπειρία "από πρώτο χέρι" από όρ-

γανα και υλικά που χρησιμοποιούνται στις επιδείξεις. Στην εργαστηριακή προσέγγιση τα παιδιά 

μπορούν να κινηθούν προς το στάδιο των τυπικών συλλογισμών.  

Απορία και ερωτήσεις 

Στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών δύο πολύ σημαντικά πράγματα είναι η διατύπωση της 

απορίας και η παρότρυνση για ερώτηση. Μερικοί από τους πιο πετυχημένους επιστήμονες είχαν 

μια "παιδιάστική" ερευνητικότητα. Πιθανόν, μερικές από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις να ήταν το 

αποτέλεσμα μιας περιέργειας και μιας επιμονής να βρεθεί η εξήγηση. Π.χ. "γιατί είναι γαλανός ο 

ουρανός;" ή "γιατί κολλάνε οι καρφίτσες στο μαγνήτη;"  

 
7 Michael Shayer and Philip Adey (1971) Towards a Science of Science Teaching, Oxford:Heineman 
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Πολλές φορές απονεκρώνεται η περιέργεια των παιδιών, καθώς φεύγουν από το Δημοτικό. Σε 

μερικές περιπτώσεις αυτό είναι αποτέλεσμα ωριμότητας, ενώ σε άλλες είναι αποτέλεσμα κακής 

εκπαίδευσης. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί η περιέργεια των 

παιδιών για επιστημονικά θέματα. 

Εξέλιξη των εννοιών με το χρόνο 

Οι εμπειρίες των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες θα πρέπει να είναι αλληλένδετες. Για να είναι 

βοηθητική μια νέα εμπειρία, θα  πρέπει το παιδί να έχει ήδη μια παρόμοια εμπειρία με την οποία 

θα συνδέσει τη νέα. Για να αναπτυχθούν οι έννοιες μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος. 

  Οι έννοιες που έχουν τα παιδιά περιορίζονται από το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο αυτά βρί-

σκονται. Για παράδειγμα, σε μικρή ηλικία η έννοια του χώρου θα περιορίζεται στη γειτονιά στην 

οποία ζει το παιδί, ενώ είκοσι χρόνια αργότερα μπορεί να έχει αποκτήσει την αίσθηση της 

απεραντοσύνης του Σύμπαντος.  Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει το παιδί να σχηματίσει τις 

έννοιες, καθώς αποκτά διάφορες εμπειρίες από το περιβάλλον. Το παιδί που πιστεύει ότι το νερό 

της βρύσης προέρχεται από τον τοίχο χρειάζεται χρόνο, μέσα  στον οποίο θα δει σωλήνες  που 

τοποθετούνται σε τοίχους, θα επισκεφθεί υδραγωγεία, θα δει σχεδιαγράμματα. Σε πολλές 

περιπτώσεις θα πρέπει το παιδί να έχει αποκτήσει πολλές και ποικίλες εμπειρίες πριν 

αναπτυχθούν οι έννοιες.  

   Σε μερικά παιδιά η ικανότητα της αντίληψης των εννοιών αναπτύσσεται σταδιακά. Σε διάφορες 

μελέτες8 αποδείχθηκε ότι οι ιδέες στα παιδιά επανέρχονται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστη-

μα, οπότε προσθέτουν στις έννοιες αυτές νέες πληροφορίες και γίνεται πληρέστερη κατανόηση, 

δηλαδή τις διασαφηνίζουν και τις επεκτείνουν.  Όπως παρατηρεί ο Dykstra9 για τις έννοιες της 

ταχύτητας και δύναμης έχουμε το εξής σχεδιάγραμμα για τη μεταβολή των εννοιών από μια 

προεπιστημονική αντίληψη σε μια επιστημονική: 

 
8. Στο βιβλίο των Joseph Novak και Bob Gowin, Learning How to Learn (1984) Cambridge, Cambridge 

University Press αναφέρεται ότι έγιναν μελέτες για την έννοια του μορίου σε παιδιά, που τα 

παρακολούθησαν από ηλικίας 6  έως 18 ετών, και παρατήρησαν την εξέλιξη και τον εμπλουτισμό της 

έννοιας σε σχέση με το χρόνο. 

9 Dykstra D. 1991, Studying Conceptual Change: Constructing New Understandings στο Research in Physics 

Learning: Theoretical Issues and  Empirical Studies Proceedings of an International Workshop Επιμέλεια: Reinders 

Duit, Fred Goldberg, Hans Niedderer 
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  Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών θα πρέπει να είναι "ανοιχτή". Με τον όρο αυτό εννοούμε 

ότι δεν μπορούμε σε μια ενότητα να ολοκληρώσουμε την εκμάθηση μιας γενικής έννοιας της 

Φυσικής. Είναι καλύτερο να αφήσουμε τη έννοια "ημιτελή" και να ξανάρθουμε σ'αυτήν αργότερα, 

όταν θα μπορούμε να την επεκτείνουμε (όπως δείχνει και το πιο πάνω σχήμα). Υπάρχει η 

πρόταση να μην έχουν συμπεράσματα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, ώστε να μπορούμε 

να έχουμε μια επιπλέον διερεύνηση του θέματος. Θα πρέπει να δίνεται χρόνος στα παιδιά για να 

χωνέψουν και να αφομοιώσουν τη έννοια.  

Αρχικές διαφορές στην ανάπτυξη  

Το κάθε παιδί δεν περνάει κατά τον ίδιο τρόπο από το ένα στάδιο στο άλλο. Δεν έχει αξία να 

προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Όμως, η μετάβαση 

στο στάδιο των τυπικών  λογικών συλλογισμών εξαρτάται από το είδος των εκπαιδευτικών 

εμπειριών που είχαν τα παιδιά.  

   Μια σπουδαία λειτουργία της διδασκαλίας των Φ.Ε. στα παιδιά του Δημοτικού είναι ότι μπορεί να 

βοηθήσει τα παιδιά  να φθάσουν στο στάδιο των τυπικών συλλογισμών, καθώς ασχολούνται με το 

περιβάλλον. Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούνται σύμβολα. Για να έχουν νόημα αυτά τα σύμβολα, 

θα πρέπει να συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με το συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον.  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ (LEARNING STYLE) 

Κάθε παιδί έχει ένα χαρακτηριστικό μαθησιακό στιλ10. Τα μαθησιακά αυτά στιλ είναι τέσσερα: 

Α)Συγκεκριμένο σειριακό  (Concrete Sequential) β)Αφηρημένο σειριακό (Abstract sequential)  

γ)Αφηρημένο τυχαίο  (Abstract Random) δ)Συγκεκριμένο τυχαίο (Concrete Random). 

Στο Συγκεκριμένο σειριακό στιλ το παιδί σχεδόν πάντα: 

 Προτιμά να κάνει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. 

 
10 Tobias Cynthia,1994, The Way they Learn, Focus on the Family Press, Colorado Springs 
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 Ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα προφανή και όχι για τα κρυφά νοήματα. 

 Του αρέσει η τάξη. 

 Το βασικό του ερώτημα είναι: ”Πώς να το κάνω;” 

 Η λέξη κλειδί είναι «γεγονότα». 

Τα παιδιά που ανήκουν στο στιλ «συγκεκριμένο σειριακό» είναι συνήθως πολύ οργανωμένα και 

ευσυνείδητα. Ρωτάνε επανειλημμένα, ώσπου να κατανοήσουν, και ζητούν πολύ συγκεκριμένες 

πληροφορίες, διότι θέλουν να είναι σίγουρα ότι κάνουν τα πράγματα σωστά. Νιώθουν περισσότερη 

σιγουριά, όταν υπάρχει ένα σχήμα που θα ακολουθήσουν ή ένα μοντέλο να αντιγράψουν, ή όταν 

κάποιος τους δείξει πώς να κάνουν κάτι. 

 

Β) Στο αφηρημένο σειριακό στιλ το παιδί σχεδόν πάντα: 

 Χρειάζεται όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, πριν πάρει κάποια απόφαση. 

 Χρειάζεται αρκετό χρόνο, για να κάνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. 

 Ενδιαφέρεται για την προέλευση των πληροφοριών. 

 Το βασικό του ερώτημα είναι: ”Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;” 

 Η έννοια κλειδί είναι «υποκείμενες αρχές». 

Τα παιδιά αυτά σχεδόν πάντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τελειώσουν κάποια δουλειά 

που έχουν αναλάβει. Θέλουν  να νιώθουν ότι έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αν και φαίνονται να 

δουλεύουν πολύ αργά, συχνά αυτό συμβαίνει, διότι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους τέλεια. 

Προτιμούν να μην την κάνουν καθόλου ,παρά να  την αφήσουν ημιτελή.  

 

Γ)Στο αφηρημένο τυχαίο στιλ το παιδί σχεδόν πάντα: 

 Προτιμά να ζητά την γνώμη των άλλων, πριν πάρει μια τελική απόφαση. 

 Δείχνει ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων. 

 Συνεργάζεται καλά με τους άλλους. 

 Δεν το πειράζει να εργάζεται σε ένα ακατάστατο περιβάλλον. 

 Ζητά τις συμβουλές των άλλων, όταν έχει αμφιβολίες. 

 Η φράση  κλειδί είναι: «Τι σημασία έχει για μένα» 

 

Το παιδί που ανήκει στο αφηρημένο τυχαίο στιλ προσπαθεί να ευχαριστήσει τους άλλους 

ανθρώπους. Η μάθηση είναι μια προσωπική εμπειρία. Είναι δύσκολο να μάθει κάτι που φαίνεται να 

μην έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στη ζωή του ή στις ζωές των ανθρώπων για τους 

οποίους ενδιαφέρεται.  

Δ) )Στο συγκεκριμένο τυχαίο στιλ το παιδί σχεδόν πάντα: 
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 Λύνει δημιουργικά τα προβλήματα. 

 Ενεργεί παρορμητικά. 

 Εργάζεται καλύτερα με αυτούς που το καταλαβαίνουν. 

 Του αρέσουν οι συχνές αλλαγές στο περιβάλλον του. 

 Του αρέσει να μαθαίνει μόνο αυτά που είναι αναγκαία. 

Για το συγκεκριμένο τυχαίο στιλ  η φράση κλειδί είναι «Ποια είναι η αιτία». 

Το παιδί που ανήκει στο στιλ αυτό της μάθησης είναι γεμάτο από ενέργεια, περιέργεια και νέες 

ιδέες. Ο κυριότερος εχθρός αυτού του παιδιού είναι η ανία. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι γι' 

αυτό μια ποινή.  

Τα διάφορα μαθησιακά στιλ που αναφέρθηκαν πιο πάνω εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι 

μαθητές δεν ανταποκρίνονται εξίσου σε μια δραστηριότητα ή σε ένα πρόβλημα. Ο δάσκαλος θα 

πρέπει να έχει υπόψη του τα διάφορα μαθησιακά στιλ. Ο δάσκαλος θα πρέπει να καταλάβει σε 

ποιο είδος μαθησιακού στιλ ανήκει ίδιος και ταυτόχρονα να γνωρίζει ότι τα παιδιά με τα οποία 

έρχεται σε επαφή δεν ανήκουν αναγκαστικά στο ίδιο στιλ με αυτόν. Π.χ. αν ο δάσκαλος αγαπά τις 

καινοτομίες, επειδή ο ίδιος ανήκει στο «συγκεκριμένο τυχαίο» στιλ είναι πιθανόν να του αρέσει να 

αλλάζει τη διάταξη των θρανίων από παράλληλη ή σε Π ή σε κυκλική. Αυτό θα δημιουργήσει άγχος 

στα παιδιά που ανήκουν στο «συγκεκριμένο σειριακό» στιλ, καθώς αυτά νιώθουν ασφάλεια, όταν 

έχουν ένα σταθερό περιβάλλον. 

Διαφορές των παιδιών σε σχέση με το πώς προτιμούν να τους παρουσιάζεται η 

πληροφορία για να τη θυμούνται: 

Ακουστικός τύπος  

Έχει ανάγκη να ακούει τον εαυτό του να λέει κάτι για να το θυμάται. Θέλει να μιλά, καθώς 

επεξεργάζεται ένα πρόβλημα προσπαθώντας να το λύσει. Απομνημονεύει καλύτερα με το  να 

επαναλαμβάνει δυνατά την πληροφορία. Προτιμά να ακούσει παρά να διαβάσει ένα βιβλίο. Γενικά, 

μαθαίνει με το να ακούει προφορικές οδηγίες, θυμάται με το να σχηματίζει τους ήχους των λέξεων. 

Οπτικός τύπος  

Χρειάζεται να έχει μια εικόνα του τι θα διδαχθεί, πριν την κατανοήσει. `Ελκεται από χρωματιστές, 

γεμάτες ζωή εικόνες. Προτιμά βιβλία που περιέχουν αρκετές εικόνες. Μοιάζει να ονειροπολεί, 

καθώς προσπαθεί να δημιουργήσει μια διανοητική εικόνα.  Γενικά, μαθαίνει με το να βλέπει και να 

παρατηρεί, χρησιμοποιεί ισχυρές οπτικές αλληλοσυνδέσεις. 

Κιναισθητικός τύπος  

Δυσκολεύεται να καθίσει ήσυχα για περισσότερο από λίγα λεπτά. Μαθαίνει καλύτερα, όταν 

χειρίζεται αντικείμενα. Προτιμά βιβλία δράσης. Γενικά, προτιμά να βρίσκεται σε δράση την ώρα 

που προσπαθεί να μάθει κάτι. 
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 Είναι γνωστή η επίδραση του δασκάλου του Δημοτικού στους μαθητές. Ο δάσκαλος είναι πρότυπο 

για τους μαθητές. Για να αναπτυχθεί ερευνητική διάθεση στους μαθητές, θα πρέπει ο δάσκαλος να 

δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου που του αρέσει να ερευνά. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα θα είναι το 

πρότυπο για τους μαθητές,  καθώς θα αναζητά απαντήσεις και θα χρησιμοποιεί γι' αυτό διάφορα 

μέσα. Όταν τίθεται ένα πρόβλημα στο δάσκαλο, ο καλύτερος τρόπος να το χειριστεί είναι να κάνει 

μια έρευνα στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές.  Σε πολλές βέβαια ερωτήσεις δεν μπο-

ρούν να δοθούν απαντήσεις. Κανείς δε γνωρίζει όλες τις απαντήσεις! Αυτό δε θα πρέπει να είναι 

αιτία να αποπνίξει τις απορίες ο μαθητής του.  

 Ο δάσκαλος που χρησιμοποιεί και άλλα υλικά και αναζητά τις απαντήσεις σε άλλες πηγές π.χ. σε 

εγκυκλοπαίδειες σε περιοδικά  ή κάνει έρευνες μικρής κλίμακας, όταν του τίθενται οι ερωτήσεις, 

πετυχαίνει περισσότερα από το να απαντά απλώς. Ο δάσκαλος αυτός δείχνει πώς βρίσκουμε τις 

απαντήσεις. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Κάθε προσέγγιση πρέπει να ελέγχεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποθέσεις ως διανοητικά 

εργαλεία για τη μελέτη ερωτημάτων και προβλημάτων. Θα πρέπει από καιρό σε καιρό να γίνονται 

πειράματα ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κριτική και ανταλλαγή ιδεών και 

οι ιδέες θα πρέπει να εκφράζονται όσο το δυνατόν πιο καθαρά.  

  Κάθε μέθοδος διδασκαλίας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και θα πρέπει να χρη-

σιμοποιείται, όταν μπορεί να ωφελήσει. 

Εργαστηριακή προσέγγιση. 

  Στο εργαστήριο κάθε παιδί έχει κάποιες δραστηριότητες. Τα παιδιά μπορούν να εργάζονται κατά 

ομάδες ή το καθένα μόνο του.  

Μετατρέποντας την τάξη σε εργαστήριο  

Αυτό μπορεί να γίνει στο Δημοτικό. Μπορούμε να σπρώξουμε τα θρανία και να τα ενώσουμε έτσι 

ώστε, να μας δώσουν μεγάλες επίπεδες επιφάνειες. Πολλά από τα υλικά μπορούν να βρεθούν στο 

σχολείο ή στη γύρω περιοχή. Τα παιδιά συχνά χρειάζονται νερό. Όταν χρησιμοποιούν νερό, ή 

άλλα υγρά, θα πρέπει να υπάρχουν δίσκοι από πλαστικό ή χαρτί πάνω στους οποίους θα κάνουν 

τα πειράματά τους.  

   Είναι καλό να είναι τα υλικά συγκεντρωμένα σε κουτιά. Για παράδειγμα, όταν μελετάμε μαγνήτες, 

θα πρέπει κάθε παιδί να έχει ένα κουτάκι με δύο μαγνήτες, διάφορα κομμάτια μετάλλου, άλλα 

υλικά, μια μαγνητική βελόνα και ένα καρφί. Με αυτά τα υλικά κάθε παιδί θα μελετήσει τη φύση των 

μαγνητών και θα εκτελέσει τα διάφορα πειράματα. Πολλές φορές δεν υπάρχουν αρκετά υλικά. 

Μπορούμε να οργανώσουμε διαφορετικές  δραστηριότητες σε διάφορα τραπέζια ή σε διάφορα 

μέρη του δωματίου. Π.χ. μερικά παιδιά θα πειραματίζονται με μαγνήτες, ενώ άλλα θα 

χρησιμοποιούν μπαταρίες και άλλα θα κάνουν πειράματα με μαγνητικές βελόνες. 

Ο ρόλος του  δασκάλου στο εργαστήριο  
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Είναι κρίσιμος. Ο δάσκαλος θα πρέπει να εξηγήσει τις δραστηριότητες που θα λάβουν 

χώρα. Για παράδειγμα, στην εργασία με τους μαγνήτες ο δάσκαλος θα εξηγήσει ότι τα παιδιά θα 

πρέπει να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις ιδιότητες των μαγνητών. 

Όμως δε θα πρέπει οι οδηγίες του να είναι πλήρεις.  Δε θα πρέπει τα παιδιά να χάσουν όλες τις 

ευκαιρίες ή τις δυνατότητες για έρευνα. 'Ισως να χρειαστεί να κάνει επίδειξη του πώς χρησιμοποι-

ούμε ορισμένα όργανα. Ενώ τα παιδιά κάνουν τα πειράματα, ο δάσκαλος κινείται από το ένα παιδί 

στο άλλο ,από τη μια ομάδα στην άλλη κάνοντας ερωτήσεις, δείχνοντας στα παιδιά πώς να κάνουν 

παρατηρήσεις, που αλλιώς δε θα έκαναν, βοηθώντάς τα, χωρίς όμως να "τα κόβει",  αν τυχόν 

βρήκαν ένα εμπόδιο στη δουλειά τους και, όταν πρέπει, να τους υποδεικνύει άλλες κατευθύνσεις 

για έρευνα.   Σίγουρα, στο εργαστήριο θα υπάρχει θόρυβος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

παιδιά είναι ενεργά.  

Επιδείξεις  

Σε μια επίδειξη ο δάσκαλος, ή ένας μαθητής, δείχνει πώς λειτουργεί μια συσκευή  ή την πρακτική 

έννοια κάποιας επιστημονικής γενίκευσης. Μερικές από τις επιδείξεις γίνονται για να δούνε οι 

μαθητές πώς να χρησιμοποιούν ένα όργανο ή κάποιο εργαλείο. Για παράδειγμα, το μικροσκόπιο. 

Θα πρέπει να μάθουν να προσέχουν για 

να μην προκληθούν βλάβες στα μικροσκό-

πια.   

 Μια άλλη δυνατότητα που δίνει η επίδειξη 

είναι ότι μπορεί να δειχθεί η λειτουργική 

αξία μιας επιστημονικής γενίκευσης. Π.χ. ο 

τρίτος νόμος του Νεύτωνα: "Αν ένα σώμα 

ασκεί μια δύναμη FA σε ένα σώμα Β τότε 

και το σώμα Β ασκεί μια δύναμη FΒ στο 

πρώτο σώμα ίση και αντίθετη με την FΑ" 

(ή σε κάθε δράση υπάρχει μια ίση και 

αντίθετη αντίδραση) Πώς θα μπορέσουμε 

να δείξουμε τη λειτουργική αξία αυτής της γενίκευσης; Μπορούμε να πάρουμε ένα δοκιμαστικό 

σωλήνα με λίγο νερό  και ένα φελλό που κλείνει χαλαρά το δοκιμαστικό σωλήνα. Αν ζεστάνουμε το 

δοκιμαστικό σωλήνα, το νερό μετατρέπεται σε ατμό και τινάζει το φελλό. Καθώς τινάζεται ο φελλός 

προς τη μια κατεύθυνση, ο δοκιμαστικός σωλήνας κινείται αντίθετα. Αυτό είναι μια επίδειξη της λει-

τουργικής αξίας του τρίτου νόμου του Νεύτωνα.  

Όταν ετοιμάζουμε μια επίδειξη, πρέπει να έχουμε κατά νου τα ακόλουθα: 

1. .Η επίδειξη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή. Η λειτουργική αξία μιας γενίκευσης θα 

συσκοτιστεί, αν οι συσκευές και τα όργανα είναι περίπλοκα. Τα παιδιά πολλές φορές 

γοητεύονται  από τις περίπλοκες συσκευές, με αποτέλεσμα να χάνεται ο κύριος στόχος της 

επίδειξης. 

Πείραμα επίδειξης: ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα στην πράξη 

Στο δοκιμαστικό σωλήνα περιέχεται μια μικρή 
ποσότητα νερού. Καθώς βράζει το νερό, τινάζεται ο 
φελλός λόγω της δύναμης που οφείλεται στην πίεση 
του ατμού. Ο φελλός ασκεί μια ίση και αντίθετη 
δύναμη στο δοκιμαστικό σωλήνα. 
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2. Η επίδειξη θα πρέπει να είναι ορατή από όλους τους μαθητές. Θα πρέπει να χρησιμο-

ποιούμε μεγάλες συσκευές. Αν δε μπορεί να γίνει αυτό, τα παιδιά θα πρέπει να εργάζονται κατά 

ομάδες. 

3. Θα πρέπει να είναι ορατά όλα τα μέρη της συσκευής. Αν τα πιο σημαντικά μέρη μιας συσκευής 

είναι κρυμμένα σε κάποια συσκευασία π.χ. ένα κουτί, τα παιδιά μπορεί να αποδώσουν μαγικές 

δυνάμεις στο κουτί ή σ' αυτόν που κάνει την επίδειξη.  

4. Ο δάσκαλος θα πρέπει να ρωτά συνεχώς τους μαθητές κατά τη διάρκεια της επίδειξης.  Αν 

θέσουμε προσεκτικά προετοιμασμένες ερωτήσεις, θα συγκεντρώσουμε την προσοχή των 

παιδιών στα φαινόμενα και θα τα κάνουμε να έχουν ενεργό συμμετοχή. Οι ερωτήσεις, όταν 

γίνονται σωστά δίνουν στο δάσκαλο τις πληροφορίες που χρειάζεται για το μάθημα και του 

επιτρέπουν να παρακολουθήσει την πρόοδο των μαθητών, έτσι ώστε να ελέγχεται η πορεία της 

επίδειξης. 

5.  Τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ρωτάνε για την επίδειξη. Σε πολλές περιπτώσεις θα 

πρέπει να αλλάξουμε τη μορφή της επίδειξης, για να μπορέσουν οι μαθητές να απαντήσουν στις 

δικές τους ερωτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η επίδειξη εξελίσσεται σε μια ομαδική έρευνα.  

6. Οι συσκευές που θα παρουσιάζονται  δεν πρέπει να είναι άγνωστες στα παιδιά. 

7.  Όχι πολλές συσκευές και  καλώδια – Αποσπούν την προσοχή. 

8.   Μήπως κάτι είναι ακατανόητο για τα παιδιά και γι' αυτό προξενεί εντύπωση και προκαλεί 

επιφωνήματα θαυμασμού.  

9. Αν είναι δυνατόν, να γίνεται προβολή στον τοίχο, έτσι ώστε και αυτός που είναι στο τελευταίο 

θρανίο να μπορεί να παρακολουθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε πειράματα Ηλεκτροστατικής στα 

οποία οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν μετακινήσεις του δείκτη ενός ηλεκτροσκοπίου. 

10. Αν είναι δυνατόν, να συμμετέχουν πολλές αισθήσεις ταυτόχρονα. Να συμμετέχει όλος ο άνθρωπος 

και όχι μόνο η διάνοια.  

11. Για να είναι καλό το πείραμα, χρειάζεται η επιδεξιότητα του δασκάλου. Ο δάσκαλος θα πρέπει να 

έχει συνηθίσει να παρουσιάζει πειράματα. 

12. Αν υπάρξει  αποτυχία του πειράματος ο δάσκαλος  δεν πρέπει να τα χάσει. Να μην κάνει εικασίες. 

Πρέπει να σταθεί πάνω από τη κατάσταση. Να μη χάσει ώρα για να επιδιορθώσει τη βλάβη. 

13. Ο λόγος για τον οποίο εκτελούμε το πείραμα δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Το πείραμα είναι 

μια ευκαιρία για να συζητήσουμε με τα παιδιά διάφορες προτάσεις και  για να γίνουν υποδείξεις.  

14. Τα πειράματα δικαιολογούνται, όταν τεκμηριώνουν τη γνώση - Δε γίνονται μόνο για να γίνουν. Τα 

πειράματα δεν είναι αυτοσκοπός. 

15. Ένας δάσκαλος  που προσπαθεί να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερη ύλη  ή εκτελεί γρήγορα 

το πείραμα και δε δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν το πείραμα ή να συμμετέχουν ενεργά 

με συζήτηση και προβληματισμό καταργεί ουσιαστικά το σκοπό του πειράματος. 
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Αν τα βιβλία γίνονται το κέντρο της διδασκαλίας και αποφεύγονται τα πειράματα δε δίνεται 

ευκαιρία για δουλειά, δε δίνεται η ώθηση στην έρευνα. Τα βιβλία δίνουν λεπτομέρειες που μπορεί 

να αποσπάσουν την προσοχή από το ουσιώδες. 

Αν μια τάξη ασχολείται μόνο με πειράματα που είναι σχεδιασμένα στο βιβλίο, τότε δεν αποκτάται  

πραγματική γνώση. Η πραγματική γνώση αποκτάται με πειράματα για τα οποία καλούνται οι ίδιοι οι 

μαθητές να κάνουν προτάσεις.  

Για μια διδασκαλία που να προάγει τις Φυσικές Επιστήμες χρειάζονται: 

 Αυτόνομες εικασίες. Ο κάθε μαθητής πρέπει να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. 

 Σχέδια πειράματος στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές. 

 Δοκιμές με διάφορες διατάξεις. Αν υπάρξουν προτάσεις για νέες ιδέες από τους μαθητές, να 

μπορούν να δοκιμαστούν. 

 Σκέψεις 

 Πληροφορίες 

 Παρατηρήσεις 

 Μετρήσεις. 

 Συνδυασμοί εννοιών 

 Διάφορες γνώμες 

Η διδασκαλία αυτή δεν οδηγεί μόνο σε κατοχή της ύλης αλλά, επειδή οι μαθητές έχουν δείξει 

αυτενέργεια  και έχουν προβληματιστεί στις νέες ιδέες, οδηγεί σε απόκτηση «ισχυρών ιδεών», δηλαδή 

μιας διαισθητικής δύναμης για την αντιμετώπιση των φυσικών προβλημάτων11. 

Τρεις βασικές απαιτήσεις για τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται στα πειράματα: 

1η Να είναι η διάταξη απλή και ορατή. Να καθοδηγεί στο ουσιώδες. Τα ουσιώδη να χωρίζονται από τα 

μη ουσιώδη.  

Για να έχουμε εύκολη ανάγνωση, να έχουμε αντίθεση: λευκό - μαύρο. 

2. Να είναι κατανοητή η λογική της. Κάθε πειραματική διάταξη προϋποθέτει μια λογική ανάλυση στην 

οποία διαχωρίζονται τα ουσιώδη από τα επουσιώδη ώστε ο μαθητής να οδηγείται στον πυρήνα του 

θέματος. Το ερώτημα του Faraday: "τι θα πρέπει να προσέξω σ' αυτό το πείραμα ;" είναι πολύ 

βασικό. Ο δάσκαλος μπορεί να νομίζει ότι οι μαθητές παρατηρούν αυτό που θέλει να παρατηρήσουν, 

όμως συμβαίνει οι μαθητές να παρατηρούν κάτι εντελώς διαφορετικό.   Οι επεξηγήσεις για τις 

διατάξεις εξαρτώνται από το αν το πείραμα στήνεται κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας ή πριν. 

 
11 American Institute of Physics and America Association of Physics Teachers,1995, Powerful Ideas in 

Physical Sciences, A model Course, American Association of Physics Teachers, College Park Maryland 
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Το πείραμα που «στήνεται» πριν από τη διδακτική ώρα πλεονεκτεί στην  οικονομία 

χρόνου, είναι σίγουρο το αποτέλεσμα που ήδη γνωρίζει ο δάσκαλος. Το πείραμα στην περίπτωση 

αυτή θυμίζει πιο πολύ επιδείξεις σε μουσεία. 

 Είναι προτιμότερο το πείραμα να ”στήνεται” κατά τη διάρκεια της ώρας, γιατί μπορεί ο μαθητής να 

παρακολουθήσει τη διαδικασία, μπορεί να αυτενεργήσει με προτάσεις και το πείραμα να γίνει πιο 

εύκολα κατανοητό σ’ αυτόν. Αυτό έχει οδηγήσει στην διδασκαλία με συσκευές που δομούνται κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής ώρας π.χ. ο συναρμολογούμενος ζυγός, ο λυόμενος μετασχηματιστής, ο 

λυόμενος κινητήρας, η λυόμενη γεννήτρια. 

 Αντίθετα η έτοιμη συσκευή δε μεταβάλλεται , δεν αναλύεται, και η χρήση της  από δάσκαλο και 

μαθητή αφήνει μικρότερα περιθώρια πειραματισμού, αν και έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στη λειτουργία 

και στις μετρήσεις. 

Οι λυόμενες συσκευές έχουνε περισσότερες χρήσεις. Με τον πυρήνα του μετασχηματιστή κάνουμε και 

ηλεκτρομαγνήτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτροκινητήρα.  

Η χρήση ίδιων τμημάτων μιας λυόμενης συσκευής βοηθά και την αφαιρετική λειτουργία και προά-

γει την κατανόηση περίπλοκων συσκευών. Βοηθά και στη σύλληψη και στο σχεδιασμό νέων 

πειραμάτων από τους μαθητές. Καθώς εξοικειώνεται βαθμιαία με τα επί μέρους τμήματα, τις 

συσκευές και τα όργανα, οι μαθητές φθάνουν στο να συνδυάζουν και να δημιουργούν 

3. Για κάθε πείραμα απαιτούνται πρόσθετα εποπτικά μέσα: πίνακες, εικόνες που να συμβάλλουν στο 

να κατανοούνται τα λόγια του δασκάλου, που να ξεχωρίζουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. (π.χ. 

χρήση έγχρωμης κιμωλίας). Να γίνει ακόμη και παράλληλη προβολή αυτού που βρίσκεται στο 

τραπέζι. Αυτό, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις. Εδώ ο δάσκαλος ζωγραφίζει, τη συσκευή ακριβώς όπως 

είναι στο τραπέζι. Η παρουσίαση είναι εικονική. Στις μεγαλύτερες ο μαθητής είναι όλο και πιο ικανός 

να σχεδιάζει μόνος του το πείραμα και να κάνει σκίτσο της δομής του πειράματος που βρίσκεται στον 

πίνακα και να το μεταφέρει στο τετράδιό του.  Στις μεγαλύτερες τάξεις η εικόνα μπορεί να είναι πιο 

απλή, να  υπάρχει «αφαίρεση» που οδηγεί και σε συμβολική αναπαράσταση. 

Είδη πειραμάτων:  

 Τα πειράματα ανάλογα με το σκοπό μπορούν να είναι πειράματα: 

 Α)Εισαγωγής  Β) Έκπληξης  Γ)Γνώσης  Δ)Ανάπτυξης  μοντέλων    

Ε)Επανάληψης. 

Α) Πειράματα Εισαγωγής 

Το εισαγωγικό πείραμα εξυπηρετεί την εισαγωγή νέας ύλης και  δημιουργεί προβληματισμό (α-

φόρμηση), π. χ. εισαγωγή της έννοιας "αντίσταση" στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Με το εισαγωγικό 

πείραμα το πρόβλημα που έχει ο δάσκαλος γίνεται πρόβλημα του μαθητή.12 

 
12 Johsua Samuel &Jean-Jacques Dupin,1993 Introduction a la didactique des sciences et des 

mathematiques, Presses Universitaires de France 
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Ο δάσκαλος συναρμολογεί ένα κύκλωμα με μια λάμπα, μια πηγή και μια μεταβλητή αντίσταση 

(ένα σύρμα «χρωμονικελίνης») Καθώς μετακινεί ένα δρομέα πάνω στο σύρμα, η λάμψη της λάμπας 

μεταβάλλεται.  Η μεταβολή αυτή θα προκαλέσει την απορία των μαθητών και θα τους προβληματίσει 

πάνω στο θέμα αυτό. 

Τα εισαγωγικά  πειράματα μπορούν να χαρακτηριστούν και ως πειράματα "γνωριμίας". 

Β)Πειράματα έκπληξης 

Για παράδειγμα αναφέρουμε το πείραμα του φακού αέρα μέσα σε νερό. Είναι ένα ημικύκλιο που 

τοποθετείται μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Μια παράλληλη δέσμη ακτίνων, καθώς περνά μέσα από το 

φακό αυτό,  μετατρέπεται σε αποκλίνουσα  αντί για να γίνει συγκλίνουσα.  Δίνει μια πορεία ακτίνων 

που δεν περιμένουν οι μαθητές οι οποίοι έχουν συνδέσει τον αμφίκυρτο φακό με την έννοια του 

συγκεντρωτικού φακού.  

Αυτό βέβαια εξηγείται με βάση τους γνωστούς νόμους της διάθλασης. 

Γ) Πειράματα γνώσης  

Σ’αυτά τα πειράματα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αυξήσουν τη γνώση τους με βάση τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων. Αυτά βέβαια γίνονται με βάση τις αρχές της εποικοδομητικής 

διδασκαλίας.  Αύξηση της γνώσης σημαίνει σύνδεση με προηγούμενες εμπειρίες και εφαρμογή της. 

Π.χ., αν οι μαθητές έχουν ασχοληθεί με συνδέσεις λαμπτήρων σε σειρά και έχουν παρατηρήσει τη 

μεταβολή της λαμπρότητας, καθώς τις συνδέουν σε διάφορες τάσεις, μπορούν τώρα να γνωρίσουν τη 

λειτουργία του βολτομέτρου. Συνδέουν την προηγούμενη εμπειρία (φωτεινότητα των λαμπτήρων) με 

την ένδειξη του βολτομέτρου. 

Δ) Πειράματα ανάπτυξης μοντέλων  

Για παράδειγμα  εξήγηση της μαγνήτισης με ρινίσματα σιδήρου μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα.   

Προσοχή στα πειράματα με μοντέλα: πρέπει να επισημάνουμε τα όρια των μοντέλων. Π.χ. το 

υδροδυναμικό μοντέλο για τον ηλεκτρισμό δε λαμβάνει υπόψη την κρυσταλλική δομή και η διατομή 

των σωλήνων είναι πολύ μεγάλη. Μια άλλη διαφορά είναι ότι στη ροή του νερού έχουμε το σωλήνα 

(γυάλινο ή μεταλλικό) ξεχωριστό από το νερό, ενώ  τα ηλεκτρόνια που έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα 

προέρχονται από το ίδιο το σύρμα.  

Υπάρχουν πολλά γεγονότα που δεν εξηγούνται στα πειράματα με μοντέλα που συχνά χρειάζονται 

επεκτάσεις των μοντέλων ή αντικαταστάσεις τους με άλλα. Πολλές φορές το ίδιο το μοντέλο ίσως δεν 

είναι  αρκετά κατανοητό από τους μαθητές και περιέχει έννοιες που είναι δύσκολες, όπως το 

υδραυλικό μοντέλο που περιέχει τις έννοιες της πίεσης και της ταχύτητας. 

Αξία των πειραμάτων με μοντέλα: ανάπτυξη της σκέψης, εικόνα με αναγκαστική αφαίρεση.  
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Ε) Πειράματα επανάληψης  

Τα πειράματα αυτά επιτρέπουν τη σύνδεση διάφορων εννοιών που διδάχτηκαν με πειράματα. Είναι 

το στάδιο της εφαρμογής των εννοιών.  Π.χ.  αφού διδάξει τα φαινόμενα της διάθλασης με ημικύκλια ο 

δάσκαλος προτείνει στους μαθητές να πειραματιστούν με πρίσματα.  

Πειράματα με απλά μέσα 

Στα πειράματα αυτά χρησιμοποιούνται υλικά που βρίσκονται στο σπίτι και είναι εύκολο να τα 

προμηθευτεί ο δάσκαλος ή οι μαθητές. 

Με 2 κάρτες ο νόμος του Bernoulli: Φυσάμε ανάμεσα στις κάρτες και παρατηρούμε την έλξη τους 

Ιστία από τσιγαρόχαρτο. 

Ατμοσφαιρική πίεση με ποτήρι. Το ποτήρι ανατρέπεται γεμάτο με νερό και σκεπασμένο με ένα χαρτί.  

Σωληνάρια από φάρμακα χρησιμοποιούνται ως κύλινδροι. Μπορούν τα μισογεμάτα σωληνάρια να 

δώσουν ”κολυμβητές του Καρτεσίου” 

Σύριγγες. Μπορούν να δώσουν διάφορα πειράματα βολών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

σε συνδυασμό με λαστιχένιους σωλήνες, για πειράματα που δείχνουν τα αποτελέσματα της 

ατμοσφαιρικής πίεσης, την αρχή του Πασκάλ. 

Σαπουνόφουσκες για μπαλόνια.  Αν μέσα στη σαπουνόφουσκα διοχετευτεί αέριο, η σαπουνόφουσκα 

ανεβαίνει λόγω της άνωσης. 

Ηλεκτρικό στοιχείο : ένα λεμόνι και δύο κομμάτια μέταλλο.  

Ζυγαριά με ποτήρια του καφέ που χρησιμοποιούνται στα κυλικεία. 

Υπάρχουν πολλές αναφορές σε τέτοιου είδους πειράματα. Αυτά τα πειράματα είναι  ως επί το 

πλείστον ποιοτικά. 

Θεαματικά πειράματα   

Π.χ. πειράματα με εκκενώσεις αερίων, πειράματα με αλλαγές χρωμάτων, πειράματα με σπινθήρες και 

μικροεκρήξεις. 

Μετρητικά πειράματα  

Βοηθούν να καταλάβουμε την εξάρτηση ενός φαινομένου από διάφορους παράγοντες. 

Π.χ. πειράματα μέτρησης της περιόδου του εκκρεμούς ως συνάρτησης του μήκους. Πειράματα 

μέτρησης της έντασης του ρεύματος ως συνάρτησης του μήκους ενός σύρματος χρωμονικελίνης. 

 

Ομαδική (συνεργατική) έρευνα.  

 Σ' αυτές τις έρευνες μικρές ομάδες μαθητών αναλαμβάνουν να λύσουν διάφορα προβλήματα με 

ομαδική εργασία και επωφελούνται από την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Επιπλέον τα παιδιά μαθαίνουν πώς να εργάζονται μέσα στην ομάδα, πώς να σχεδιάζουν , πώς να 

αναλαμβάνει ο καθένας ένα ρόλο . Οι δάσκαλοι μπορούν να επιλέξουν διάφορα προβλήματα, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, ολόκληρη η τάξη μπορεί να γίνει μια ερευνητική ομάδα. 
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Ανεξάρτητες έρευνες. 

Σ'αυτές οι μαθητές διερευνούν ερωτήματα ή προβλήματα των οποίων δε γνωρίζουμε την απάντηση. 

Κάνοντας έρευνες οι μαθητές φτάνουν σε εμπειρίες παρόμοιες με αυτές που έχουν οι επιστήμονες, 

όταν εξερευνούν το άγνωστο. Σ'αυτές τις έρευνες μπορεί να δοκιμάσουν και απογοήτευση, καθώς 

θα φθάνουν σε αδιέξοδα, καθώς δε θα λειτουργούν οι συσκευές όπως θα έπρεπε, καθώς θα έχουν 

περιπλοκές που δε τις περίμεναν, όμως θα έχουν και τη χαρά να ανακαλύπτουν κάτι το καινούργιο 

για να λύνουν τα προβλήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΚΕΨΗΣ 

 

 Για να περάσει το παιδί από το στάδιο των συγκεκριμένων συλλογισμών στο στάδιο των 

αφηρημένων, απαιτείται εκπαίδευση ” ειδικού τύπου.” Η εκπαίδευση που δίνει έμφαση στην 

αποστήθιση ίσως εμποδίζει την ανάπτυξη της λογικής (τυπικής ή αφηρημένης) σκέψης. 

Αφού όμως αυτού του είδους η σκέψη δίνει στο άτομο μεγαλύτερη διανοητική δύναμη, 

πρέπει τα παιδιά να έχουν στο Δημοτικό Σχολείο εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να 

περάσουν σ'αυτό το στάδιο.  

  Οι Φυσικές Επιστήμες δημιουργούν ένα σχεδόν ιδεώδες περιβάλλον για την ανάπτυξη των 

εννοιών και της λογικής (τυπικής ή αφηρημένης) σκέψης13. Σχεδόν όλοι οι ερευνητές συμφωνούν 

ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μια ευρεία εμπειρία από συγκεκριμένα αντικείμενα και από αυτήν την 

εμπειρία να αναπτύσσονται  και να αποκτώνται οι βάσεις για τη δημιουργία λογικής σκέψης. 

Είναι επίσης σημαντικό να έχουν εμπειρία από δραστηριότητες κατά τις οποίες οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτοί και μπορούν να ελεγχθούν. Π.χ. ένα 

πείραμα στο οποίο γίνεται φανερό ποιοι παράγοντες επιδρούν είναι οι ταλαντώσεις του 

εκκρεμούς.Το αντίθετο συμβαίνει, σε ένα περίπλοκο κοινωνικό φαινόμενο όπου είναι πιο δύσκολο 

να κατανοήσουμε όλους τους παράγοντες. Η τάξη και η κανονικότητα της φύσης βοηθούν τα 

παιδιά να προτείνουν υποθέσεις και τις πιθανές δοκιμασίες αυτών των υποθέσεων. Επίσης, τα 

πειράματα μπορούν να επαναληφθούν, έτσι ώστε τα παιδιά μπορούν να πάνε πίσω, να ελέγξουν 

τις παρατηρήσεις τους και να δοκιμάσουν μια νέα ιδέα. 

Διαχωρισμός των μεταβλητών 

Όταν έχουμε πολλούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν ( π.χ. ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 

αντίσταση ενός αγωγού;), είναι σημαντικό να μπορούμε να τους διαχωρίζουμε, έτσι ώστε να 

μελετάμε τις επιδράσεις τους χωριστά. Καθώς τα παιδιά διαχωρίζουν τις διάφορες μεταβλητές, τις 

κατανοούν περισσότερο και αποκτούν την ικανότητα να τις ελέγχουν. 

Ελέγχοντας τις μεταβλητές  

Τα πειράματα μπορούν να σχεδιαστούν, έτσι ώστε το αποτέλεσμα ενός παράγοντα να μελετηθεί.  

Μερικά παιδιά παρατήρησαν ότι, ενώ στο ένα πιάτο εξατμίστηκε το νερό, στο άλλο υπήρχε ακόμη. 

Το ένα παιδί είπε: "στο πρώτο υπήρχε μεγαλύτερη ποσότητα νερού". Ένα δεύτερο είπε: "το ένα 

πιάτο ήταν στον ήλιο ενώ το άλλο ήταν στην σκιά". Ένα άλλο είπε: "πάνω από το ένα πιάτο 

φυσούσε αέρας ". Ένα άλλο είπε: "τα πιάτα είχαν διαφορετικό σχήμα".  

 

13 Willard Jacobson , Abby Barry Bergman, Science for Children, a book for Teachers, Ôñßôç Ýêäïóç, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey 1991 
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Για να ελέγξουν ποιος παράγοντας επέδρασε και εξαφανίστηκε το νερό θα 

έπρεπε να σχεδιάσουν πειράματα στα οποία όλοι οι παράγοντες, εκτός από ένα, θα ήταν 

σταθεροί (ίδιοι). Αν μετέβαλαν δύο παράγοντες ταυτόχρονα, όπως πολλές φορές κάνουν τα 

παιδιά, δε θα μπορούσαν να καταλάβουν ποιος παράγοντας επέδρασε στην εξάτμιση του 

νερού.  

Λογική με υποθέσεις και συμπεράσματα που βασίζονται σ' αυτές τις υποθέσεις  

Ως υποθέσεις εδώ  ορίζονται οι υποδεικνυόμενες απαντήσεις σε ερωτήματα. Αν θέλουμε να 

εκπαιδεύσουμε τη σκέψη και τη λογική, θα πρέπει τα παιδιά να έχουν πολλές ευκαιρίες να 

χρησιμοποιούν αυτά που ήδη γνωρίζουν για να προτείνουν υποθέσεις. Με αυτό τον τρόπο 

χρησιμοποιούν αυτά που ήδη γνωρίζουν. 

Αφού διατυπωθούν οι υποθέσεις, ακολουθούν οι λογικές συνέπειες αυτών των υποθέσεων.  Οι 

υποθέσεις που διατυπώνουν τα παιδιά μέσα στα πλαίσια της εποικοδομητικής διδασκαλίας είναι 

από τα θεμελιώδη συστατικά της. 

Για παράδειγμα ένας δάσκαλος έριξε με τα δάχτυλα του νερό στον πίνακα και ρώτησε τα 

παιδιά που έβλεπαν το νερό να εξαφανίζεται, τι έγινε το νερό. Τα παιδιά διατύπωσαν  

υποθέσεις: το νερό εξατμίστηκε, το νερό απορροφήθηκε. Μετά από αρκετή ώρα μερικά 

παιδιά σκέφθηκαν: Αν το νερό εξατμίστηκε, τότε, αν βάλουμε περισσότερο αέρα (π.χ. με 

ανεμιστήρα), το νερό θα εξατμίζεται πιο γρήγορα. Πώς θα το ελέγξουμε αυτό; Μερικά παιδιά 

πρότειναν: Να κάνουμε με το νερό δύο γραμμές στον πίνακα. Στη μια να φυσάμε αέρα και 

στην άλλη όχι. Αν το νερό εξαφανιστεί πιο γρήγορα σ' αυτή που φυσά ο αέρας τότε το νερό 

εξατμίζεται. 

Πρόβλεψη. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της τυπικής λογικής (αφηρημένης) σκέψης είναι ότι έχει τη διάθεση να 

προσπαθεί να προβλέψει τις συνέπειες των ενεργειών. Για να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα τα 

παιδιά, θα πρέπει, αν τους δώσουμε αρκετές ευκαιρίες, να μπορούν να κάνουν προβλέψεις 

διάφορων ενεργειών με συγκεκριμένα υλικά. Τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο των 

συγκεκριμένων συλλογισμών μπορούν να το κάνουν αυτό. Μετά, όταν θα αποκτήσουν αυτή την 

ικανότητα, θα μπορούν να χρησιμοποιούν σύμβολα, για να αναπαραστήσουν τις λειτουργίες και να 

προβλέψουν τι θα συμβεί. Πολλές από τις έρευνες ή τις ασκήσεις που θα κάνουν τα παιδιά στο 

Δημοτικό  θα πρέπει να σχεδιαστούν με σκοπό να αναπτυχθούν γενικά οι ικανότητές τους και 

ειδικότερα η διανοητική τους ικανότητα. Π.χ. σε ένα πρόβλημα θερμιδομετρίας στο οποίο 

ανακατεύουμε νερό 20°C με νερό 40°C και ρωτάμε να προβλέψουν ποια θα είναι η τελική 

θερμοκρασία. Πρώτα τα ρωτάμε να προβλέψουν την τελική θερμοκρασία, όταν ανακατεύουμε ίσες 

ποσότητες νερού, και μετά όταν, ανακατεύουμε άνισες ποσότητες νερού. Π.χ. τριπλάσια ποσότητα 

ζεστού νερού από όσο κρύου.  Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να καταγράψουν τις προβλέψεις 

τους και μετά να συγκρίνουν αυτό που πρόβλεψαν με αυτό που θα βρουν. 
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Αντιμετωπίζοντας πολλές πιθανές λύσεις 

Όταν αντιμετωπίζουμε πολλές πιθανές λύσεις, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια 

μέθοδο για να καθορίσουμε ποια από όλες είναι η σωστή. Π.χ. στην περίπτωση της εξαφάνισης 

του νερού από το μαυροπίνακα, αναρωτιόμαστε αν  εξατμίστηκε; απορροφήθηκε; εξαπλώθηκε σε 

ένα λεπτό στρώμα πάνω στον πίνακα, απορροφήθηκε από την κιμωλία, είχαμε ένα συνδυασμό 

των παραπάνω τρόπων, ή  απλώς εξαφανίστηκε.  Αν εξατμίστηκε, τότε με τον ανεμιστήρα 

εξαφανίζεται πιο γρήγορα. Αν απορροφήθηκε από τη σανίδα τότε, θα πρέπει, καθώς ρίχνουμε 

νερό από τη μια, να διακρίνουμε λίγο από την άλλη. Αν απορροφήθηκε από την κιμωλία, 

αναρωτιόμαστε τι γίνεται αν σκουπίσουμε όλη την κιμωλία. Αν γίνεται λεπτό στρώμα, τότε, αν 

πάρουμε μια πολύ μικρή σανιδούλα, θα πρέπει να μπορούμε να το δούμε. Αν έχουμε συνδυασμό 

τρόπων, τότε έχουμε δυσκολία, ίσως όμως μπορούμε να βρούμε λύση αν αποκλείσουμε έναν – 

έναν τους τρόπους εξαφάνισης που προτάθηκαν. Αν πούμε απλώς ότι εξαφανίστηκε, τότε 

ξεφεύγουμε από την επιστημονική προσέγγιση και πάμε στη μαγεία. 

Υποθετικά συμπεράσματα 

Καμιά φορά μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία είναι μεν λογικά, αλλά έχουν μέσα 

τους το στοιχείο του πιθανού. Αυτά τα συμπεράσματα είναι πέρα από τις παρατηρήσεις. Για 

παράδειγμα, βάζουμε μια χαρτοσακούλα στο τραπέζι και μετά από λίγο  βλέπουμε ότι στο τραπέζι 

υπάρχει νερό. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μέσα στη σακούλα υπήρχε πάγος που έλιωσε ή 

ένα μπουκάλι το οποίο καθώς ακουμπήσαμε τη σακούλα, έσπασε ή ένα βρεμένο πανί κτλ. Σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα υποθετικό συμπέρασμα (inference) 

Δείγματα -Αναλογίες -Κλίμακες 

Καθώς αυξάνει η διανοητική ικανότητα, μπορεί κανείς να εκφράσει τα συμπεράσματα ή τις σχέσεις 

με μαθηματικούς όρους. 

Δείγματα  

Δείγμα είναι ένα σύνολο από παρατηρήσεις που παίρνουμε από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Π.χ. 

είναι πολύ δύσκολο να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Η 

απογραφή γίνεται κάθε 10 χρόνια. Όμως μπορούμε να μάθουμε πολλά, αν μελετήσουμε ένα 

δείγμα που πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσμού. Μπορεί να γίνει ο εξής 

διαγωνισμός: Να ερωτηθούν τα παιδιά πόσα φασόλια (ή οποιοιδήποτε άλλοι σπόροι) υπάρχουν σε 

ένα δοχείο. Ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι η μέθοδος της δειγματοληψίας. 

Μοιράζουμε μερικά δοχεία με φασόλια σε παιδιά και τους ζητάμε να υπολογίσουν πόσα φασόλια 

έχει κάθε δοχείο. Συνήθως τα παιδιά σκέφτονται κάποια μέθοδο δειγματοληψίας. "Ας μετρήσουμε 

πόσα φασόλια έχει στον πάτο και μετά να μετρήσουμε πόσα στρώματα υπάρχουν"  Τότε τους 

λέμε: "κάντε, όπως είπατε" Τα παιδιά θα βρουν δυσκολίες π.χ. τα φασόλια δεν είναι σε ξεκάθαρα 

στρώματα. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν ότι είναι φυσικό να υπάρχουν τέτοιου 

είδους δυσκολίες σε τέτοιες έρευνες. Αφού κάνουν την δειγματοληπτική εκτίμηση, θα πρέπει τα 
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παιδιά να μοιραστούν τα φασόλια και να τα μετρήσουν ένα-ένα για να δουν πόσο κοντά 

έπεσαν στην εκτίμησή τους.  

Κλίμακες – μαθηματικές αναλογίες 

Η κλίμακα είναι γνωστή από τους χάρτες. Π.χ. 1 cm  στον χάρτη αναπαριστά 100 km . Mε τη 

χρήση τέτοιων χαρτών τα παιδιά μπορούν να βρούνε με αρκετή ακρίβεια τις αποστάσεις μεταξύ 

διάφορων πόλεων. 

 Η ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικές αναλογίες είναι ένα πολύ ισχυρό διανοητικό 

εργαλείο. Π.χ. αν γνωρίζουμε ότι ο λόγος δύο αριθμών είναι ίσος με το λόγο ενός αριθμού με έναν 

άγνωστο, μπορούμε να βρούμε τον άγνωστο αριθμό. 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή για άσκηση είναι να βρούμε το ύψος χρησιμοποιώντας για μονάδα 

μέτρησης συνδετηράκια. Θα μπορούσε κανείς να κάνει μια αλυσίδα από συνδετηράκια. Τα παιδιά 

μπορούν να δείξουν ότι υπάρχουν αρκετά σφάλματα. Μετά μπορούν να σκεφτούν ότι θα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν αναλογίες: 

άήόή

ή

άύ

ήύ
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Υπάρχει η εξής παρεξήγηση στο θέμα των μαθηματικών αναλογιών. Πολλές φορές 

παρουσιάζονται δύο ποσά που συναυξάνουν. Αν ρωτηθούν οι μαθητές για τη σχέση αυτή, 

απαντούν ότι: «τα ποσά είναι ανάλογα». Αυτό μπορεί να ξεκαθαριστεί με διάφορα παραδείγματα: 

Ένας κύβος με ύψος 10 cm και ένας κύβος με ύψος 20 cm δεν έχουν όγκους  ανάλογους με τα 

ύψη τους. 

Συλλογισμός πάνω στην εμπειρία  

Μπορούμε να μάθουμε, καθώς συλλογιζόμαστε, πάνω σ' αυτό που κάναμε και αυτό είναι μια 

ουσιώδης διάσταση της διδασκαλίας, μπορεί να οδηγήσει δηλαδή τα παιδιά να συλλογιστούν 

πάνω στις εμπειρίες που είχαν. Κατ' αρχήν μπορούν να παροτρυνθούν να σκεφτούν πάνω σ' αυτό 

που έκαναν, να εκτιμήσουν τις ενέργειές τους και να προσπαθήσουν να μάθουν κάτι από την 

εμπειρία τους.  

 Μια ομάδα παιδιών είχε κάνει μια εργασία πάνω στο ηλιακό σύστημα. Στην παρουσίαση 

ρωτήθηκαν πού βρήκαν τις πληροφορίες. Ένα μέλος της ομάδας είπε: "το μεγαλύτερο μέρος των 

πληροφοριών το βρήκαμε στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Η βιβλιοθηκάριος μας βοήθησε πολύ. 

Κοιτάξαμε σε εγκυκλοπαίδειες και σε 31 βιβλία. Δε διαβάσαμε κανένα από τα βιβλία ολόκληρο. 

Κοιτάξαμε μόνο για τις πληροφορίες που θέλαμε.  Ο πατέρας της...,  που είναι επιστήμονας, μας 

είπε ότι κι αυτός χρησιμοποιεί τα βιβλία με τον ίδιο τρόπο" Η δασκάλα ρώτησε τα παιδιά: "τι κάνατε 

όταν αυτά που έγραφαν τα βιβλία διέφεραν μεταξύ τους;"   

"Κοιτάξαμε να δούμε πόσο καλοί ήταν οι συγγραφείς, ποια ήταν η ημερομηνία του βιβλίου, αν το 

ένα ήταν παλιό και το άλλο καινούριο, οπότε κρατούσαμε τις πληροφορίες του καινούριου."  
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Ένα παιδί ρώτησε: "Μας είπατε ότι μικρότεροι πλανήτες από την γη είναι ο Ερμής η Αφροδίτη 

και ο Άρης. Εγώ ξέρω και τον Πλούτωνα, γιατί δεν τον βάλατε;"   

"Κοιτάξαμε σε διάφορα βιβλία και τα πιο πολλά έγραφαν ότι δεν ξέρουμε το ακριβές μέγεθος του 

Πλούτωνα, γι’ αυτό σκεφτήκαμε να μην τον βάλουμε" 

Αυτά τα παιδιά μάθανε να εκτιμούν τις διάφορες πηγές των πληροφοριών και τον τρόπο 

συγκέντρωσης τους. Η συζήτηση που έγινε έδειξε πως τα παιδιά συλλογίστηκαν  πάνω στην 

εμπειρία τους. Το μεγαλύτερο μέρος της μάθησης είναι αποτέλεσμα τέτοιων συλλογισμών. 

 

Αναπτύσσοντας έννοιες 

Οι επιστημονικές έννοιες κατανοούνται μέσα από πολλές εμπειρίες. Τα παιδιά, κατανοούν τις 

έννοιες, καθώς καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τις έρευνές τους και  τα πειράματά τους. 

 Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν ξανά και ξανά τις γνωστές έννοιες, έτσι ώστε με την πάροδο του χρόνου να τις 

ξεκαθαρίζουν.   

Αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά σχετίζονται με αυτά που ήδη γνωρίζουν. Μπορούμε να 

βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες με το να βρουν τι γνωρίζουν και να 

συσχετίσουν τις νέες εμπειρίες με αυτά που ήδη γνωρίζουν14. Ο αποτελεσματικός δάσκαλος 

προσπαθεί να βρει όσο το δυνατόν περισσότερα για τις έννοιες που έχουν αποκτήσει τα παιδιά 

μέσα από αυτές τις εμπειρίες.  

  Όποτε μπορούμε, θα πρέπει να βοηθούμε τα παιδιά να συσχετίσουν την εμπειρία τους με αυτά 

που ήδη γνωρίζουν. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μια από τις πιο άμεσες 

προσεγγίσεις είναι η αναλογία, δηλαδή η διατυπωμένη σχέση μεταξύ του παράξενου, του 

άγνωστου και κάποιου γνωστού και οικείου. Για παράδειγμα, ο Φάραντεϋ σκέφτηκε ότι οι 

δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου είναι ανάλογες με τα τεντωμένα λάστιχα. 

Οι αναλογίες15  βοηθούν να βρίσκεται μια αντιστοιχία μεταξύ δύο καταστάσεων, μεταξύ φυσικών 

συστημάτων και διαδικασιών. Αν ένα θέμα είναι ήδη οικείο, ένα ανάλογο θέμα μπορεί να γίνει 

εύκολα κατανοητό. Για να γίνει καθαρή η αναλογία, είναι αναγκαίο να δειχτεί πως αντίστοιχα 

τμήματα της αναλογίας είναι όμοια. Η διατύπωση ότι το Α είναι ανάλογο με το Β μπορεί να 

ερμηνευτεί κατά πολλούς τρόπους. Προσέχουμε όχι μόνο τις αντιστοιχίες μεταξύ των αντικειμένων 

δύο συστημάτων αλλά και τις αναλογίες μεταξύ των διαδικασιών. Π.χ. υπάρχει αναλογία μεταξύ 

μέτρησης όγκου και μέτρησης επιφάνειας. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μια μονάδα. 

 
14. H σύνδεση των νέων εννοιών με άλλες έννοιες και μέθοδοι που βοηθούν (concept maps εννοιολογικά διαγράμματα, V 

diagramms) εξετάζονται στο βιβλίο των Joseph Novak και Bob Gowin Learning How to Learn Cambridge University Press 1984, 

μία σύντομη περιγραφή των μεθόδων υπάρχει στο βιβλίο του  Σ.ΠΑΤΑΠΗ Μεθοδολογία διδασκαλίας της Φυσικής, Εκδόσεις 

Συμμετρία, Αθήνα 1993 

15 Mc Dermott Lilian, Physics by Inquiry,1996 John Wiley and Sons 
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Η κάθε μέτρηση συνίσταται στο να βρούμε πόσες φορές χωρά η μονάδα στο προς 

μέτρηση αντικείμενο.  Π.χ. στην επιφάνεια ενός χαλιού, στον όγκο μιας ντουλάπας.  

Στις μαθηματικές αναλογίες οι αντίστοιχες ποσότητες μπορεί να περιγράφουν εντελώς 

διαφορετικές έννοιες, αλλά έχουν ίδιους ρόλους  στα μαθηματικά.   

Θα πρέπει να προσέξουμε την εξής προειδοποίηση: Οι αναλογίες είναι πολύ καλές για να 

εξηγήσουμε κάτι, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποδείξουμε κάτι. Π.χ. 

μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη της βαρύτητας είναι κάτι σαν ( ανάλογη) ελαστικό νήμα που 

κρατά τον πλανήτη σε τροχιά. Όμως, η φύση των ελαστικών νημάτων, δηλαδή το ότι έχουν 

περιορισμένο μήκος δεν είναι δυνατόν να αποδείξει ότι η δύναμη της βαρύτητας έχει το ίδιο 

χαρακτηριστικό. Θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ της χρησιμότητας των 

αναλογιών ως εργαλείων εξήγησης και της ακαταλληλότητάς τους ως μεθόδων απόδειξης. 

 

Έννοιες είναι αυτά που χρησιμοποιούμε, καθώς σκεφτόμαστε. Τα παιδιά θα πρέπει να 

εξασκηθούν στη χρήση των εννοιών συνδέοντας τες με νέες καταστάσεις.  Τα παιδιά 

χρειάζονται ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τις έννοιες με νέους και διαφορετικούς τρόπους. Πολλές 

φορές διδάσκονται έννοιες που χρησιμοποιούνται σπάνια, ή και ποτέ, και τότε τα παιδιά 

αναρωτιούνται: "γιατί τα μάθαμε;"    Οι γενικές έννοιες πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν σε 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής, για παράδειγμα η έννοια "ενέργεια"  

Οι επιστημονικές έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες ”περιοχές”, σε άλλα μαθήματα. Η 

έννοια της διατήρησης της μάζας  μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα μαθηματικών στην έννοια 

της εξίσωσης. Η έννοια των συστημάτων αναφοράς μπορεί να είναι χρήσιμη στο να κατανοήσουμε 

τους διάφορους τρόπους, με τους οποίους βλέπουμε τα πράγματα στην Τέχνη. 

 

Αναπαράσταση των εννοιών με νοητικούς χάρτες 

Για να μπορέσει ο μαθητής να οργανώσει τις σκέψεις του, θα πρέπει να έχει έναν τρόπο να 

εκφράσει τις σχέσεις των εννοιών μεταξύ τους. Ο Novak  προτείνει τη χρήση νοητικών χαρτών.  Ο 

μαθητής θα προσπαθήσει να βρει σχέσεις μεταξύ εννοιών που συνδέονται με μια κεντρική έννοια, 

με χρήση  απλών προτάσεων. Το σχήμα που παράγεται ονομάζεται νοητικός χάρτης, διότι δίνει τη 

θέση της έννοιας σε σχέση με άλλες έννοιες. Σε ένα γεωγραφικό χάρτη έχουμε σημειωμένες τις 

διάφορες τοποθεσίες  πόλεων. Μπορούμε να δούμε τη σχέση, τον τρόπο επικοινωνίας και τη 

σύνδεση μεταξύ των διάφορων πόλεων. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε ένα νοητικό χάρτη.  Σε ένα 

γεωγραφικό χάρτη μπορούμε να δούμε και νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πάμε 

από τον έναν τόπο στον άλλο. Μέσα από το νοητικό χάρτη μπορούμε να βρούμε νέες σχέσεις 

μεταξύ  των εννοιών. 

 

Οι νοητικοί χάρτες είναι ιεραρχικοί, δηλαδή οι νέες έννοιες μπαίνουν κάτω από ευρύτερες, πιο 

γενικές έννοιες. Οι πιο γενικές έννοιες μπαίνουν στην κορυφή του χάρτη, πιο κάτω οι πιο 
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εξειδικευμένες,  λιγότερο γενικές έννοιες . Ο επόμενος νοητικός χάρτης δείχνει  την έννοια 

νερό και τη σύνδεση της με άλλες έννοιες16: 

 

 

 

 

Ο χάρτης που θα σχηματίσουν τα παιδιά μπορεί να χρησιμεύσει στο δάσκαλο ως εργαλείο, για να 

διαγνώσει τις παρανοήσεις των παιδιών. Π.χ. αν σε ένα νοητικό χάρτη για το βάρος δει μια 

πρόταση της μορφής: 

 

 

 

 

 

 

 

θα μπορεί να καταλάβει ότι ο μαθητής διατηρεί την άποψη ότι τα βαριά σώματα πέφτουν πιο 

γρήγορα από τα ελαφρά. 

 

 

 
16 Joseph Novak και Bob Gowin Learning How to Learn Cambridge University Press 1984 

Το νερό 

από μόρια 

σε κίνηση 
στερεά 

αλλάζει 

υγρή αέρια 

κατάσταση 

όπως είναι η όπως είναι η 
όπως είναι η 

αποτελείται 

που βρίσκονται 

Στη θερμότητα 

που οφείλεται 

που πήρε 
από τη σόμπα 

όπως όπως όπως 

στον πάγο στην ομίχλη στον ατμό 

που καθο-
ρίζει την 

οργανισμούς 

χρειάζεται από 

φυτά 
ζώα 

π.χ. π.χ. 

Το βάρος 

ταχύτητα 

καθορίζει 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΥΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ,  ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ 

Με τις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να συνδεθεί και η γλωσσική ανάπτυξη. Σήμερα, πολλοί 

παιδαγωγοί δε βλέπουν την ανάγνωση , τη γραφή και τη γλωσσική ανάπτυξη ως ξεχωριστές 

διεργασίες αλλά τις θεωρούν σαν μέρος μιας ενοποιημένης διδασκαλίας.  

Με τις Φ.Ε. δίνεται η ευκαιρία για πολλές και ποικίλες εμπειρίες από συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Αυτές οι εμπειρίες βοηθούν στην ανάπτυξη της γλώσσας1. 

  Πολλές έννοιες, όπως επάνω , κάτω , πίσω, ψυχρό, θερμό, λαμπρό, μπορούν να γίνουν κτήμα 

των παιδιών με τη χρήση πραγματικών αντικειμένων.  

  Η ικανότητα να ακολουθεί το παιδί οδηγίες μπορεί να ονομαστεί λειτουργική γλωσσική ικανότητα. 

'Οταν ζητείται από το παιδί να εκτελέσει κάτι το συγκεκριμένο, ίσως να χρειαστεί να 

ξαναδιατυπωθεί το αίτημα. Π.χ. αντί για "ταξινόμησε" μπορούμε να πούμε: "χώρισε σε ομάδες" ή 

"βάλε όλα τα πράγματα που μοιάζουν στον ίδιο σωρό."  

Καθώς τα παιδιά αποκτούν λειτουργικές γλωσσικές ικανότητες, δημιουργούν μια τράπεζα όρων 

που μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν με ακρίβεια τις παρατηρήσεις τους.2 

Είναι δύσκολο για τα παιδιά να περιγράψουν τις εμπειρίες τους, όταν έχουν περιορισμένο 

λεξιλόγιο. 

Τα υλικά που  χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν ετικέτες και τα παιδιά θα πρέπει να συζητούν 

με τους εκπαιδευτικούς τις εμπειρίες τους από τα υλικά αυτά.  

Μια γενική οδηγία για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι να 

αποφεύγεται η χρήση εικόνων ως υποκατάστατων των πραγματικών αντικειμένων, ιδιαίτερα όταν 

τα αντικείμενα είναι διαθέσιμα.  

Είναι επίσης σημαντικό να διαβάζουμε στα παιδιά3. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία ή ένα επιστημονικό 

βιβλίο θα τραβήξει την προσοχή των περισσότερων παιδιών στο Δημοτικό και θα τα βοηθήσει να 

εμπλουτίσουν τη φαντασία τους και να βελτιώσουν το λεξιλόγιό τους. 

  Οι διάφορες ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει το παιδί ως προς την κατανόηση αυτού που 

διαβάζει (να πάρει την κύρια ιδέα του κειμένου, να ερμηνεύσει αυτά που του δίνονται, να βγάλει 

 

1. Jos Elstgeest Encounter, interaction, dialogs óôï âéâëßï Primary Science åðéìÝëåéá Wynne Harlen, Ýêäïóç 

Heinemann 1985 

2 Jos Elstgeest, Wynne Harlen and David Symington Children Communicate óôï âéâëßï Primary Scinece  åðéìÝëåéá 

Wynne Harlen Ýêäïóç Heinemann 1985 

3 Willard Jocobson, Abby Barry Bergman Science for Children , A book for Teachers, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 

New Jersy, 1991 
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διάφορα συμπεράσματα, να ανακαλέσει στη μνήμη και να κάνει μια παρουσίαση αυτών που 

διάβασε, να μαζέψει τα γεγονότα και τα δεδομένα, για να στηρίξει τα συμπεράσματα και τις 

ερμηνείες του, να αναλύσει, να συνθέσει και να κάνει εκτίμηση των διάφορων πληροφοριών σε ένα 

κείμενο) είναι παρόμοιες με τις ικανότητες που χρειάζονται για να διεξάγει έρευνα. Ζητάμε από τα 

παιδιά να στηρίξουν τις ερμηνείες που δίνουν στα κείμενα τους από τα ίδια τα κείμενα . Παρόμοια 

όταν οι μαθητές μελετούν τις ιδιότητες του αέρα και κάποιο παιδί ισχυριστεί ότι ο αέρας είναι 

πραγματικός, διότι έχει βάρος, θα πρέπει να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Το παιδί θα μπορέσει 

π.χ. να πάρει ένα μπαλόνι , να το ζυγίσει φουσκωμένο και μετά να το ξεφουσκώσει για να δείξει ότι 

χαλά η ισορροπία της ζυγαριάς. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4 

Η ανάπτυξη της κατανόησης των βασικών μαθηματικών είναι μια ικανότητα που θεωρείται στόχος 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μαθηματικά χρειάζονται στις Φυσικές Επιστήμες οι οποίες, με 

το να τα χρησιμοποιούν, γίνονται πεδίο πρακτικής εφαρμογής των μαθηματικών. 

Μετρήσεις και μονάδες μέτρησης. 

Μέτρηση θα πει σύγκριση. Μπορούμε να έχουμε άμεσες συγκρίσεις. Π.χ. ποιο μολύβι είναι 

μακρύτερο;  

Για να μπορέσουμε όμως να επικοινωνήσουμε με άλλους ως προς τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων, χρησιμοποιούμε μονάδες: το μέτρο για το μήκος, το λίτρο (1/1000 του κυβικού μέτρου) 

για τους όγκους, το χιλιόγραμμο για τη μάζα, το 

δευτερόλεπτο για το χρόνο. 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εμπειρίες στις 

μετρήσεις: 

Πόσο μήκος έχει το βιβλίο και πόσο το θρανίο;  Ο 

δάσκαλος βάζει τα παιδιά να μετρήσουν έστω και 

με αυθαίρετη μονάδα (μήκος ή πλάτος ενός στυλό, 

μήκος συνδετήρα) τις διαστάσεις τους βιβλίου. Π.χ. 

μπορεί να χρησιμοποιήσει για μονάδα μέτρησης 

συνδετήρες και καρφιά. Παίρνει ένα καρφί που έχει 

μήκος ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους του 

συνδετήρα π.χ. 1 καρφί = 3 συνδετήρες και μετρά 

το μήκος του...  = 12 καρφιά και 2 συνδετήρες. 

Θα πρέπει τα παιδιά να ενθαρρυνθούν να σκεφτούν και άλλες μονάδες και να συζητήσουν τα 

πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα των μονάδων αυτών. 

 
4 John Ziman, Η αξιοπιστία της γνώσης, εκδόσεις Κωσταράκη, Αθήνα 1992. Στο 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στο 

πρόβλημα της επικοινωνίας. Σημειώνει ότι τα μαθηματικά αξίζει και πρέπει   να βρίσκονται στο κέντρο των Φυσικών 

επιστημών 

Μήκος=17,05-1,00=16,05 cm 

Βέβαια ψηφία= 16,0 

Αμφίβολο ψηφίο=0,05 
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Ακρίβεια της μέτρησης και σημαντικά ψηφία  

Στις διάφορες μετρήσεις είναι σημαντικό να είμαστε ακριβείς, όμως έχουμε περιορισμούς από τα 

όργανα που χρησιμοποιούμε. Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν αυτούς τους περιορισμούς με 

το να χρησιμοποιήσουν έναν κανόνα για να μετρήσουν το μήκος π.χ. ενός βιβλίου. 

Στην εικόνα το βιβλίο έχει μήκος 17,05  cm 

Στην εικόνα αυτή έχουμε 4 σημαντικά ψηφία με αμφίβολο το τελευταίο. Αν το βιβλίο είχε πλάτος 

12,25 cm με το τελευταίο ψηφίο αμφίβολο, τότε το εμβαδόν είναι     S= 17,05cm Χ 12,25cm  

Ο υπολογισμός μας δίνει: 208,8625 cm²,  όμως στα δεδομένα έχω μόνο 4 σημαντικά ψηφία. Για να 

το μετατρέψω σε 4 ψηφία πρέπει να στρογγυλέψω το αποτέλεσμα: 208,9 γιατί το 5ο ψηφίο είναι το 

9>5 . Αν το επόμενο ψηφίο ήταν <5 θα το άφηνα όπως ήταν. Αν ήταν = 5 θα κοίταζα το επόμενο, 

οπότε, αν και το επόμενο ήταν μικρότερο θα το άφηνα αν μεγαλύτερο θα το αύξανα. 

Μέτρηση, πρόσθεση, αφαίρεση, αριθμοί, 

άξονες 

Υπάρχουν πλήθος από ευκαιρίες για 

μέτρηση στις Φυσικές Επιστήμες π.χ. 

μέτρηση ταλαντώσεων, φύλων, μελών. Τα 

παιδιά μπορούν να μάθουν να ταξινομούν τα 

δεδομένα κάνοντας την μέτρηση πιο 

ενδιαφέρουσα: π.χ. τα παιδιά μιας τάξης 

έκαναν καταλόγους με τις ηλικίες των μελών 

των οικογενειών τους σημειώνοντας και το 

φύλο τους. Μια επιτροπή των παιδιών 

δημιούργησε ένα ιστόγραμμα που έδειχνε 

τον αριθμό των ατόμων κάθε φύλου 

(πυραμίδα ηλικιών) ανά ηλικία. 

 

 

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν τους άξονες, ή τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθμούς, με τα 

θερμόμετρα: " Από τη χθεσινή πόσο ψυχρότερη (ή θερμότερη) είναι η σημερινή μέρα την ίδια 

ώρα;" Ο δάσκαλος μπορεί να σχεδιάσει κλίμακες θερμομέτρων σε χαρτόνι και να κινεί ένα κόκκινο 

κομμάτι χαρτί, για να δώσει επιπρόσθετες εμπειρίες στα παιδιά όσον τους αφορά αριθμούς και 

τους άξονες.  

 Η πρόσθεση μπορεί να συσχετισθεί με τη μέτρηση. Για να προσθέσει το 2 με το 3 βρίσκει τον 

αριθμό 2 στον άξονα και απαριθμεί (μετρά) 3 διαστήματα. Η απαρίθμηση είναι χρονοβόρα και έτσι 

τα παιδιά μαθαίνουν να προσθέτουν. Όμως καμιά φορά είναι χρήσιμο να επιστρέφουν στους 

άξονες.   
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Η αφαίρεση είναι το αντίθετο της πρόσθεσης. Αν θέλουμε πάνω σε ένα άξονα να βρούμε το 3 

- 2 βρίσκομε το 3 και 

απαριθμούμε 2 διαστήματα 

κατά την αρνητική 

διεύθυνση. 

Ο ζυγός με ίσους βραχί-

ονες 

Ο ζυγός αυτός χρη-

σιμοποιείται σε πολλές 

περιπτώσεις. Στο επόμενο 

σχήμα έχουμε έναν απλό 

ζυγό που αποτελείται από 

μια ράβδο, ένα συνδετήρα 

και κάποια βάση. Μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε ένα 

μικρό ιππέα από σύρμα, για να έχουμε ισορροπία των δύο πλευρών. Μπορούμε να χρησιμοποιή-

σουμε  αντικείμενα με το ίδιο περίπου βάρος, όπως συνδετηράκια, για να κάνουμε ζυγίσεις που 

μας δίνουν ευκαιρία για προσθέσεις και αφαιρέσεις.  Π.χ. η δασκάλα ρωτά: "αν έχω στη μια 

πλευρά 12 συνδετήρες και στην άλλη 7 πόσους ακόμη πρέπει να βάλω (ή να βγάλω) για να 

ισορροπήσει η ζυγαριά;"  

Χρήση του ιππέα5:  

Ιππέα χρησιμοποιούμε, για να κάνουμε μετρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια από αυτή που 

μας δίνουν τα σταθμά με το μικρότερο μέγεθος. Για να χρησιμοποιήσουμε τον ιππέα, τοποθετούμε 

το μικρότερο βάρος που διαθέτουμε στον αριστερό δίσκο, ενώ μετακινούμε τον ιππέα προς το δεξί 

άκρο. Σημειώνουμε τη θέση στην οποία ο ιππέας ισορροπεί το ζυγό. Υποδιαιρούμε προσεκτικά το 

διάστημα από τον άξονα του ζυγού μέχρι το σημείο αυτό σε 20 ίσα μέρη. Αυτές οι γραμμές μας 

δίνουν την κλίμακα του ιππέα. Αν π.χ. το ελάχιστο βάρος στα σταθμά ήταν 1 ποντ (βάρος ενός gr), 

τότε η κάθε υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε 1/20 ποντ δηλαδή 0,05 ποντ.  

Στη θέση που φαίνεται στην εικόνα ο ιππέας δίνει την ένδειξη 0,35 ποντ. 

 
5 Mc Dermott Lillian, (1996) Physics by Inquiry Vol I, John Wiley & Sons 
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Πυκνότητα.  

Το να βρούμε την πυκνότητα ενός αντικειμένου είναι μια άσκηση  στην οποία χρησιμοποιούμε 

διάφορες πράξεις.                             




ό

ά
ό   

Διδακτική δραστηριότητα.  Πόση είναι η πυκνότητα μιας πέτρας; 

Ζυγίζουμε την πέτρα με ένα δυναμόμετρο. Για να μετρήσουμε τον όγκο, γεμίζουμε ένα δοχείο με 

νερό μέχρι ενός σημείου και σημειώνουμε την 

ένδειξη. Όταν βυθιστεί η πέτρα, το νερό ανεβαίνει. 

Σημειώνουμε τη νέα ένδειξη. Ο όγκος της πέτρας 

είναι ίσος με τη διαφορά της τελικής και της αρχικής 

ένδειξης. Κατόπιν διαιρούμε τον όγκο με τη μάζα. 

 

Κλάσματα - δεκαδικοί  

Το κλάσμα είναι ένα ή περισσότερα ίσα μέρη μιας μονάδας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο 

νόημα του κλάσματος. Στις Φυσικές Επιστήμες έχουμε πολλές ευκαιρίες να αναπτύξουμε το νόημα 

του κλάσματος με συγκεκριμένα υλικά.  

Αν στο ζυγό με ίσους βραχίονες έχουμε ένα δείκτη που κινείται μπροστά στην κλίμακα τότε 

μπορούμε να βρούμε το κλάσμα της μονάδας, αν γνωρίζουμε κατά πόσες γραμμές κινείται ο 

δείκτης για μια μονάδα μάζας . Αν για μια μονάδα μάζας κινείται κατά 15 γραμμές και με το σώμα 

τοποθετημένο στον ένα δίσκο κινείται κατά 10 γραμμές, τότε το σώμα έχει μάζα 10/15 της μονάδας  

Δεκαδικοί  

Οι μετρητικές ταινίες που είναι χωρισμένες σε χιλιοστά μας δίνουν την ευκαιρία για χρήση 

δεκαδικών. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν εξάσκηση με δεκαδικούς εάν τους ζητήσουμε να 

προσθέσουν για να βρουν νέα μήκη. Π.χ. έχουν ένα εκκρεμές μήκους 40.2 cm και θέλουν να 

προσθέσουν 3.8 cm. Πώς θα το κάνουν με τη μετρητική ταινία; 

Γραφικές παραστάσεις  

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε πολλά πειράματα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά αν 

τα παραστήσουμε με γραφική παράσταση. Αν π.χ. θέλουμε να δείξουμε τη σταθερότητα της 

περιόδου του εκκρεμούς για διάφορα πλάτη, πιθανόν να έχουμε τις  μετρήσεις του παρακάτω 

πίνακα. 

 

Είναι πιθανό τα 

παιδιά να μην 
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σταθερότητα αυτή. Αν όμως τις τιμές τις βάλουμε σε γραφική παράσταση, τότε θα γίνει 

πιο φανερή η σταθερότητα της περιόδου για μικρά πλάτη. 

Ραβδογράμματα 

Ένα είδος διαγράμματος με το οποίο μπορεί να εισαχθούν τα διαγράμματα είναι το ραβδόγραμμα . 

Το ραβδόγραμμα επιτρέπει να παριστάνονται μεταβλητές που αναφέρονται σε διάφορες 

κατηγορίες. Π.χ. μπορούμε να κάνουμε διάγραμμα το μέτρο της αντίστασης που προβάλλει ένα 

σώμα  ως συνάρτηση του σχήματος6 

 

Μέτρηση του χρόνου  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες απλές μεθόδους, για να μετρήσουμε σύντομες 

χρονικές περιόδους: απλή ρυθμική μέτρηση, σφυγμοί, μετρονόμος . 

Μια άλλη μέθοδος χρονομέτρησης είναι τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα.  

 

Εκκρεμές δευτερολέπτων  

Προσδένουμε ένα βάρος σε ένα εκκρεμές μήκους 99 cm . Τα παιδιά κάνουν εξάσκηση πάνω στο 

εκκρεμές μετρώντας πόσο χρόνο χρειάζεται να βράσει το νερό που έχουμε σε ένα μικρό δοχείο.  

Ένα άλλο χρονόμετρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ένας μετρονόμος που χρησιμοποιείται για την εξάσκηση 

στη μουσική . Αν μετακινήσουμε το βαρίδι μεταβάλλεται η περίοδος του μετρονόμου. Αν βάλω το βαρίδι στην ένδειξη 60 

τότε έχουμε 60 χτυπήματα ανά λεπτό. Ο μετρονόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πείραμα όπου ανά ορισμένα 

χτυπήματα (π.χ. ανά 4) καταγράφεται η ένδειξη ενός οργάνου π.χ. ενός θερμομέτρου. Τα παιδιά δε χρειάζεται να κοιτούν 

άλλο χρονόμετρο, διότι όλες οι μετρήσεις διαφέρουν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.  

 
6 Ερευνώ το Φυσικό κόσμο Ε’ Δημοτικού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ 

Eισαγωγή  

Πριν διδάξουμε ένα θέμα,. θα πρέπει να ξέρουμε τι γνωρίζουν τα παιδιά γι'αυτό. 

Καθώς εξετάζουμε τις γνώσεις των παιδιών, ψάχνουμε να βρούμε τις "σωστές" ιδέες. 

Πολλές φορές αγνοούμε, έστω και με διακριτικότητα, τις ιδέες που έχουν από μόνα 

τους τα παιδιά.  Οι ιδέες αυτές των παιδιών πολλές φορές είναι αντιεπιστημονικές. 

Ποια είναι η σημασία τους στην τάξη; 

Οι ιδέες των παιδιών.  

Έγιναν πολλές έρευνες σε όλο τον κόσμο, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η 

συνέντευξη , για να  διερευνηθούν τα νοήματα που αποδίδουν τα παιδιά στις λέξεις 

που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη και για να γίνει γνωστό ποιες είναι οι απόψεις 

των παιδιών  επάνω σε διάφορα θέματα. Οι έρευνες1 έγιναν για να βρεθούν οι ιδέες 

των παιδιών, οποιεσδήποτε και αν ήταν. Πάνω σ'αυτά τα θέματα υπάρχει ένα 

πλήθος πληροφοριών. Από τις έρευνες αυτές βγήκαν τα εξής συμπεράσματα: 

 

1. Τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουν απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων πάνω στην 

επιστήμη, πριν ακόμη αρχίσουν να μαθαίνουν Φυσικές Επιστήμες. 

2. Οι απόψεις των παιδιών είναι πολλές φορές διαφορετικές από τις απόψεις των 

επιστημόνων, όμως για τα παιδιά οι απόψεις τους είναι πολύ λογικές και χρήσιμες. 

3. Οι απόψεις των παιδιών πολλές φορές δεν επηρεάζονται , ή επηρεάζονται κατά 

ένα παράξενο τρόπο, από τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Παράδειγμα: Το Ηλεκτρικό Ρεύμα 

Σε πολλές χώρες ερεύνησαν τις ιδέες των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα 

απλό κύκλωμα με μία μπαταρία, μία λάμπα και δύο καλώδια. Ακόμη και τα παιδιά 

του Δημοτικού έχουν τις ιδέες τους για το πώς ρέει το ρεύμα σε ένα κύκλωμα. 

Έχουμε 4 απόψεις στο επόμενο σχήμα. (1) Πολλά παιδιά του Δημοτικού, αν τους 

δώσεις μία μπαταρία, μία λάμπα και δύο καλώδια προσπαθούν να ανάψουν τη 

 

1
ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÝò áíáöïñÝò ðÜíù ó'áõôü ôï èÝìá. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïíôáé: 

Rosalind Driver - Edith Guesne & Andree Tiberghien  (1993) Ïé éäÝåò ôùí ðáéäéþí óôéò öõóéêÝò 

åðéóôÞìåò 'Åêäïóç 'Åíùóçò ÅëëÞíùí Öõóéêþí- Ôñï÷áëßá 

Roger Osborne  Children's own concepts, Wynne Harlen (Ekd.)  Primary Science Heinemann 

Educational (1985) 

Roger Osborne and Peter Freyberg (1985),Learning in Science  The implications of children's science, 

Heinemann      
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λάμπα συνδέοντας τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη βάση της λάμπας. Ακόμη και 

αν τους δείξεις ότι χρειάζεται ένα δεύτερο σύρμα για να ανάψει η λάμπα, θα σου πού-

νε ότι: "το ρεύμα πάει από την μπαταρία στη λάμπα, όπου καταναλώνεται όλο". Το 

άλλο καλώδιο, που σύμφωνα με τα παιδιά δεν έχει ρεύμα λειτουργεί γι' αυτά σαν 

ένας διακόπτης, δηλαδή ξεκινά τη ροή του ρεύματος. (μοντέλο Α)  

Το μοντέλο Β 

είναι πολύ 

δημοφιλές: Τα 

δύο ρεύματα 

συγκρούονται 

μέσα στη 

λάμπα και την 

ανάβουν. Το 

μοντέλο Γ είναι 

η άποψη που 

διατηρούν 

πολλά μεγα-

λύτερα παιδιά 

και παρατηρεί-

ται ιδιαίτερα σε φοιτητές Παιδαγωγικών τμημάτων. Τα παιδιά αυτά φαίνεται να κα-

ταλαβαίνουν ότι το ρεύμα κάνει μια κυκλική κίνηση αλλά θεωρούν ότι: "κάποια 

ποσότητα ρεύματος θα πρέπει να καταναλώθηκε για να ανάβει η λάμπα". Τελικά, το 

μοντέλο Δ είναι η παραδεκτή επιστημονική άποψη. Αν και μερικά παιδιά 9 ετών την 

κατανοούν, δεν είναι δημοφιλές μοντέλο για τις πιο μικρές ηλικίες. Όταν ρωτιούνται τα 

μικρά παιδιά για το μοντέλο Δ, τείνουν να το  απορρίψουν.  "Μα πώς ανάβει η 

λάμπα, πώς εξαντλείται η μπαταρία;"  Χρησιμοποιώντας το σχήμα 1 ερεύνησαν στη 

Νέα Ζηλανδία τις απόψεις των παιδιών 

και παρατήρησαν ότι η άποψη Γ, που 

είναι αντιεπιστημονική γινόταν όλο και 

πιο δημοφιλής καθώς μεγάλωναν τα 

παιδιά, και ότι λίγο αλλάζει το ποσοστό 

των  παιδιών που πίστευαν στην 

επιστημονική άποψη έως τα 16. Οι 

οδηγίες που δίνονται στους δασκάλους 

δείχνουν ότι αγνοείται αυτή η τάση των 
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παιδιών μιας και αναμένεται ότι τα παιδιά θα καταλάβουν αμέσως την επιστημονική 

άποψη, μόλις ακούσουν για κυκλώματα (π.χ. στην Ελλάδα στα βιβλία της πέμπτης 

Δημοτικού “Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο”)  

 

Γιατί συμβαίνουν αυτά. 

Έχουν μελετηθεί οι ιδέες των παιδιών στη μηχανική ( βαρύτητα, δυνάμεις, νόμοι του 

Νεύτωνα), θερμοδυναμική ( βρασμός, θερμότητα, θερμοκρασία), οπτική (φύση του 

φωτός) και σε πολλά άλλα θέματα και βρήκανε ότι οι ιδέες τους δεν επηρεάζονται 

από τη διδασκαλία, όπως αναμενόταν. Γιατί; 

Μερικές πιθανές αιτίες: 

1. Τα παιδιά πιστεύουν στις ιδέες τους. Φαίνεται ότι πολλές ιδέες αναπτύσσονται 

καθώς τα μικρά παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν το φυσικό τους περι-

βάλλον και στην προσπάθεια τους αυτή εκφράζονται  με  τη γλώσσα που 

μεταχειρίζονται οι οικείοι τους. Οι ιδέες τους τους φαίνονται λογικές, έχουν 

νόημα γι' αυτά. Αν αποκτήσουν εμπειρίες που έρχονται σε αντίθεση με τις 

ιδέες τους, τότε ή θα δεχτούν ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός στη 

δυνατότητα εφαρμογής των ιδεών ή θα σκεφτούν ότι έχουν εξαπατηθεί οι 

αισθήσεις τους. Και  στη μια, και στην άλλη περίπτωση, αν αυτές οι εμπειρίες 

αποκτηθούν στον τεχνητό κόσμο του εργαστηρίου ή της τάξης, δεν μπορούν 

να φέρουν μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Αυτό 

αποδεικνύεται αν δώσουμε στα παιδιά κάποια δοκιμασία πριν από τη 

διδασκαλία (προ-τεστ) και λίγες μέρες μετά (μετα-τεστ). Θα δούμε ότι τα πιο 

πολλά παιδιά χρησιμοποιούν τις διαισθητικές τους αντιλήψεις, για να απα-

ντήσουν στα ερωτήματα. Δεν είναι αρκετό να δείξεις στα παιδιά παραδείγματα 

που έρχονται σε σύγκρουση με τις ιδέες τους. Τα παιδιά θα πρέπει να 

ξαναχτίσουν τις ιδέες τους μόνα τους. 

2. Οι δάσκαλοι αγνοούν πολλές φορές τις μη επιστημονικές ιδέες των παιδιών. 

Αυτό δεν είναι παράξενο. Συνήθως, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να προ-

σπαθούν να βρουν ποιες είναι οι ήδη σωστές ιδέες των παιδιών. Πολλές από 

τις οδηγίες για δασκάλους δεν έχουν πληροφορίες για τις λανθασμένες ιδέες 

των παιδιών. Για ένα δάσκαλο είναι δύσκολο να καταγράψει στην τάξη τις 

ιδέες των παιδιών, καθώς έχει πολλαπλά μαθήματα και πολλά παιδιά 

μπροστά του. 

3. Οι δάσκαλοι πολλές φορές έχουν μη βάσιμες απόψεις για τη διαδικασία της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Πολλές φορές είναι καλό να σκεφτούμε ότι τα 
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κεφάλια των παιδιών είναι άδεια και έτοιμα  να γεμίσουν με γνώσεις, όμως 

αυτό είναι αβάσιμο προκειμένου για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Επίσης, είναι λάθος να υποθέσουμε  ότι οι ιδέες που έχει από πριν το παιδί 

θα χαθούν και θα αντικατασταθούν από τις ιδέες που θα του διδάξουμε. Οι 

παλιές ιδέες έχουν μεγάλη επίδραση στο πώς θα μάθει αυτά που θα του 

διδάξουμε. 

4. Υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου και μαθη-

τών. Όταν επικοινωνούν δύο άνθρωποι αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους είναι 

ότι χρησιμοποιούν λέξεις και χειρονομίες με τις οποίες προσπαθούν να μετα-

δώσουν νοήματα, όμως δε μεταδίδουν τα ίδια τα νοήματα. Έτσι, ο δάσκαλος 

έχει μερικές ιδέες που ελπίζει να τις μεταδώσει με τη χρήση λέξεων , δια-

γραμμάτων, συμβόλων, πειραμάτων, εικόνων. Το παιδί μπορεί να σημειώσει 

τις λέξεις κτλ., αλλά σ’ αυτές να αποδώσει ένα νόημα δικό του. Υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα το νόημα που θα δώσει το παιδί να είναι διαφορετικό από 

αυτό που επιδιώκουμε. Για παράδειγμα έχει μελετηθεί από τη Solomon2  η 

κατανόηση του όρου Ενέργεια σε διάφορες Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπου 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές στη Μεγάλη Βρετανία έδιναν διαφορετικό νόημα 

στη λέξη ενέργεια από αυτό που έδιναν οι μαθητές στη Γερμανία. Αυτό 

συμβαίνει ιδιαίτερα, αν η γλώσσα που μιλά ο δάσκαλος δεν είναι οικεία στο 

παιδί ή αν η γλώσσα του βιβλίου είναι δύσκολη. Τότε μπορούν να συμβούν 

μερικά πράγματα: 

α) Το παιδί να αγνοεί αυτά που λέει ο δάσκαλος.  

β) Ο δάσκαλος αγνοεί ό,τι λέει ο μαθητής (με την ασυνήθιστη γλώσσα 

υποβαθμίζονται οι ιδέες του μαθητή που δεν τολμά να τις εκφράσει παρά μόνο στους 

συμμαθητές του). 

γ) Ο δάσκαλος μπορεί να επιμένει να χρησιμοποιούν οι μαθητές τις "σωστές" λέξεις, 

οι μαθητές να επαινούνται ότι "σκέφτονται επιστημονικά", ενώ απλώς οι λέξεις "ηχούν 

επιστημονικά". 

Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τις ιδέες των παιδιών  

Αφού για τα παιδιά οι ιδέες τους είναι  και χρήσιμες και λογικές γιατί να τις 

αλλάξουμε; Ποιοι είναι οι στόχοι μας; Εμείς εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως για το σκοπό της διδασκαλίας των Φ.Ε. θέλουμε να υιοθετήσουν τις 

ιδέες αυτές, διότι ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ βρίσκουν ότι είναι πιο κατανοητές και πιο 

 
2 Solomon Joan Getting to know about Energy, Heinemann  
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χρήσιμες από αυτές που έχουν. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι τα 

παιδιά τις βρίσκουν πιο χρήσιμες και πιο κατανοητές3. 

Ίσως κάποιος πει: "μα γιατί να δίνουμε επιστημονικές ιδέες στα παιδιά σε τόσο μικρή 

ηλικία;" Έχει αποδειχτεί  είναι ότι, αν αφήσεις τα παιδιά, δε θα αναπτύξουν από μόνα 

τους σωστές ιδέες.  Αργότερα, θα γίνει δυσκολότερη η εκπαίδευση, καθώς πολλές 

από τις ιδέες θα έχουν "απολιθωθεί". 

Τι μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι; 

Πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές η διδασκαλία έχει μικρά αποτελέσματα όσον 

αφορά αυτές τις ιδέες. Πολλές φορές αυτά ου διδάσκονται στο σχολείο αγνοούνται, ή 

αποθηκεύονται σε ξεχωριστά τμήματα της μνήμης  έτσι ώστε ο τρόπος που 

σκέφτεται το παιδί πρακτικά να μένει αναλλοίωτος, ή ενισχύεται ο λανθασμένος 

τρόπος σκέψης, με το να ερμηνεύσει το παιδί λανθασμένα αυτό που διδάχθηκε στο 

σχολείο. Σε άλλες περιπτώσεις τα παιδιά μπερδεύονται ή τα χάνουν κάτω από την 

επίδραση της διδασκαλίας πάνω στις προηγούμενες ιδέες τους. Πολλά παιδιά 

καταντούν να μην έχουν πια καμιά ιδέα για ορισμένα θέματα που θα μπορούσαν να 

τους είναι χρήσιμα.  Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που αφομοιώνονται οι επι-

στημονικές απόψεις από τα παιδιά  που τις χρησιμοποιούν. Αυτό άλλωστε θέλαμε να 

πετύχουμε. 

Για την αντιμετώπιση των λανθασμένων ιδεών συνιστώνται τα ακόλουθα: 

1 Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το πώς σκέφτονται τα παιδιά και πώς οι 

επιστήμονες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Για το θέμα των ιδεών υπάρχουν 

πολλά βιβλία που παραθέτουν χρήσιμες πληροφορίες. 

2. Είναι ανάγκη οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρίες και να εξοικειωθούν  με τα 

φαινόμενα στα οποία αναφέρονται οι υπό συζήτηση ιδέες. Όποτε είναι 

δυνατόν να κατευθύνουμε τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρία. Για παρά-

δειγμα, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με συνδέσεις καλωδίων, με 

μπαταρίες και λάμπες ΠΡΙΝ να συζητήσουμε ιδέες για το ρεύμα. Θα πρέπει 

μέσα από τον κατάλληλο πρακτικό προβληματισμό να κατανοήσουν την 

έννοια του κυκλώματος4. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση και τον πρακτικό 

 
3 Hewson Peter NM, Hennessey Gertrude Making status explicet:A case study of conceptual 

change ((από το βιβλίο Research in Physics Learning: Theoretical Issues and Empirical 

Studies    Proceedings of an International Workshop    Duit, Godgerg Niedderer (Eds)) IPN 

1992 
4 McDermott Lillian και ομάδα έρευνας πανεπιστημίου της πολιτείας Washington.(1996) 

Physics By Inquiry Volume I, Volume IΙ Εκδόσεις John Wiley & Sons 1996 
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προβληματισμό, θα υποβάλουμε ερωτήματα προς τα παιδιά, για να τα κάνου-

με να αναζητήσουν απαντήσεις και να τα ενθαρρύνουμε να ξεκαθαρίσουν τις 

ιδέες. 

3. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις ιδέες των παιδιών, χρειάζε-

ται να τα ενθαρρύνουμε να εκφράζουν τις απόψεις τους, να τις παρουσιάζουν 

στους άλλους και να εκτιμούν τις απόψεις των άλλων συμπεριλαμβανομένου 

και του δασκάλου. Είναι καλό να συστήσουμε στα παιδιά να κρατούν ένα 

”ημερολόγιο” ιδεών και εμπειριών που τα βοήθησαν να αλλάξουν τις ιδέες 

τους5. 

4. Θα πρέπει να γίνει εμφανής σ’ αυτά η αξία των αλλαγμένων ιδεών, με το να 

τις χρησιμοποιήσουν για να λύσουν νέα προβλήματα και με το να τις εφαρμό-

σουν για να δώσουν νόημα σε νέες εμπειρίες. 

Μια διδακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ιδεών των παιδιών είναι η 

προσέγγιση μέσω εποικοδομητικής διδασκαλίας. 

Εποικοδομητική διδασκαλία 

Έχουν γραφεί πάρα πολλά για την εποικοδομητική διδασκαλία. Φαίνεται δύσκολο να 

αλλάξει η νοοτροπία των διδασκόντων έχουν γαλουχηθεί μέσα στα πλαίσια μιας 

παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Παρατίθενται πιο κάτω οι βασικές απόψεις για τα στάδια της εποικοδομητικής 

διδασκαλίας όπως καταγράφονται από τους συγγραφείς της σειράς ”Powerful Ideas 

of Physical Sciences”6, τον Π. Κόκκοτα7  και τον Π. Κουμαρά κ.ά. 8 

 
5 American Institute of Physics and American Association of Physics Teachers,1995, 

Powerful Ideas in Physical Sciences, A model Course, American Association of Physics 

Teachers, College Park Maryland. Η σειρά αυτή των μαθημάτων έχει αναπτυχθεί με βάση τον 

εποικοδομητισμό και περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 
6 American Institute of Physics and America Association of Physics Teachers,1995, Powerful 

Ideas in Physical Sciences, A model Course, American Association of Physics Teachers, 

College Park Maryland 
7 Κόκκοτας Π. Πρόλογος στην μετάφραση του βιβλίου των Rosalind Driver, Ann Squires, 

Peter Rushworth, Valerie Wood- Robinson «Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών 

Επιστημών» 1998, εκδόσεις ΔΑΡΔΑΝΟΣ.  Επίσης ΚΟΚΚΟΤΑΣ Π., ΒΛΑΧΟΣ Γ. 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Γ. (1995) Διδακτικές Στρατηγικές για Εννοιολογική αλλαγή στις Φυσικές 

Επιστήμες στο βιβλίο. Η. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ (επιμ.) Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική 

Θεώρηση. Gutenberg, Αθήνα 
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Οι πέντε φάσεις της εποικοδομητικής διδασκαλίας 

Powerful Ideas of Physical 

Sciences 

Π. Κόκκοτας Π. Κουμαράς κ.ά 

Φάση 1. Ενεργοποίηση και 

ξεκαθάρισμα των ιδεών  

 Φάση του προσανατολισμού 

 

Φάση ανάδειξης των ιδεών

των μαθητών 

Φάση 2. Έλεγχος  και 

σύγκριση ιδεών με τη φύση  

Φάση της ανάδειξης των 

ιδεών των μαθητών 

Φάση δοκιμασίας των ιδεών 

και καταγραφής των απο-

τελεσμάτων της 

Φάση 3. Λύση διαφορών 

μεταξύ των ιδεών 

 Φάση της αναδόμησης των 

ιδεών των μαθητών  

Φάση εισαγωγής του 

επιστημονικού προτύπου 

Φάση 4 Εφαρμογή των 

ιδεών 

Φάση της εφαρμογής των 

ιδεών  

Φάση εφαρμογής του 

επιστημονικού προτύπου 

Φάση 5. Ανασκόπηση και 

Περίληψη των ιδεών 

Φάση της ανασκόπησης.  Φάση ανασκόπησης – σύγκρ-

ισης μεταξύ των ιδεών των 

μαθητών και του 

επιστημονικού προτύπου 

Φάση 1.  

Κατά το Powerful Ideas in Physical Sciences: Ενεργοποίηση και ξεκαθάρισμα των ιδεών 

Στόχος:  Να μπορέσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν και να εκφράσουν οι μαθητές 

τις ιδέες τους. 

Μέθοδοι:  να παρουσιαστεί ένα παρατηρήσιμο παράδειγμα ενός φαινομένου που θα  

μπορούμε να χειριστούμε. Να ζητηθεί μια πρόβλεψη για το τι μπορεί να συμβεί, αν 

γίνει μια αλλαγή, και να γραφτεί ποια πρόβλεψη φαίνεται πιο λογική. 

Προσωπική  ενδοσκόπηση   

Οι μαθητές γράφουν, σχεδιάζουν ή περιγράφουν τις προσωπικές τους προβλέψεις 

και εξηγούν γιατί τους φαίνονται λογικές. 

Αντικειμενικός στόχος είναι  να ανακαλύψουν τις δικές τους  ”άψητες” ιδέες (raw 

ideas).  Ο εσωστρεφείς μπορεί να κοιτάξουν μέσα τους , οι εξωστρεφείς μπορεί να 

σταματήσουν και να σκεφτούν, πριν να  «πετάξουν» τις ιδέες τους. 

Μέθοδοι: Ζητάει ο δάσκαλος από κάθε μαθητή να γράψει κάτι να σχεδιάσει, κτλ. 

 
8 Κουμαράς Π., Καρυώτογλου Π. Αντωνιάδου Ν. Ψύλλος Δ. Η εποικοδομητική στρατηγική 

στην πειραματική προσέγγιση της διδασκαλίας της Φυσικής,(1992) Επιθεώρηση Φυσικής, 

Τόμος Η’, τεύχος 22 
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Ξεκαθάρισμα και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών 

Σκοπός: να ξεκαθαρίσουν τις ιδέες τους με το να τις πούνε ο ένας στον άλλο και να 

ανακαλύψουν εναλλακτικές ιδέες Όλες οι ιδέες παρουσιάζονται και εξετάζονται 

κριτικά. 

Μέθοδοι: Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Μερικοί από αυτούς απευθύνο-

νται προς όλη την ομάδα. Μετά η συζήτηση γίνεται μεταξύ όλων των μελών της 

ομάδας.. Οι μαθητές θα σημειώνουν τις ιδέες. 

Κατά τον Π. Κόκκοτα είναι η φάση του προσανατολισμού.  

Ο δάσκαλος ενημερώνει τους μαθητές για το πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

αφοσιωθούν περισσότερο στις δραστηριότητες που θα διεξαγάγουν οι ίδιοι. 

Κατά τον Π. Κουμαρά κ.ά. είναι η φάση ανάδειξης των ιδεών των μαθητών.  

Σ’ αυτή  τη φάση με κατάλληλο τρόπο εκμαιεύονται οι ιδέες των μαθητών, ο 

δάσκαλος συγκεντρώνει και ταξινομεί τις απαντήσεις και ακολουθεί συζήτηση. 

Φάση 2.  

Κατά το Powerful Ideas in Physical Sciences:  Έλεγχος  και σύγκριση ιδεών με τη φύση 

Στόχος: Να συγκριθούν οι ιδέες των μαθητών με την φύση και να φανεί αν έχουν 

νόημα ή αν πρέπει να ψάξουμε για νέες ιδέες. Στη φάση αυτή γίνονται υποδείξεις για 

νέες προτάσεις. 

Μέθοδοι: Μικρές ομάδες μαθητών ελέγχουν τις προβλέψεις. Συζητούν και ελέγχουν 

τις νέες ιδέες. Προσπαθούν να βρουν ποια ιδέα έδωσε καλύτερα αποτελέσματα σε 

σχέση με το παρατηρούμενο φυσικό φαινόμενο. Κρατούν σημειώσεις των ιδεών που 

εκφράζονται και της λογικής που προτείνεται για την εξήγηση των φαινομένων.  

Κατά τον Π. Κόκκοτα φάση ανάδειξης ιδεών  

Στη φάση ανάδειξης ιδεών ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει: πρακτικές 

δραστηριότητες, ερωτηματολόγια, ατομικές εργασίες, υποθετικά πειράματα στα 

οποία ζητά από τους μαθητές να προβλέψουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

που τους περιγράφει. Οι  μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, ο δάσκαλος τους δίνει 

κατάλληλο έργο στο οποίο εργάζονται ατομικά και ομαδικά. Ο δάσκαλος 

συγκεντρώνει τις απόψεις των μαθητών. Από την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων 

βγαίνουν τα σημαντικότερα μοντέλα των ιδεών. Το ποιο μοντέλο θα υιοθετηθεί είναι 

θέμα της επόμενης φάσης. 

Κατά τον Π. Κουμαρά κ.ά είναι η φάση δοκιμασίας των ιδεών και καταγραφής των 

αποτελεσμάτων της. 

 Οι μαθητές σε ομάδες εκτελούν έργα και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα έργα 

αυτά. Ο δάσκαλος βοηθά με διευκρινίσεις. Ο κύριος σκοπός των έργων είναι να 

δυσαρεστηθούν οι μαθητές από τις ιδέες που έχουν και να οδηγηθούν σε αδιέξοδο 
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βλέποντας τη διάσταση ανάμεσα στο αναμενόμενο από αυτούς και το πραγματικό 

αποτέλεσμα. 

Φάση 3.  

Κατά το Powerful Ideas in Physical Sciences: Επίλυση των διαφορών ως προς τις ιδέες 

Στόχος: Να παραχθούν και να δοκιμαστούν οποιεσδήποτε νέες ή  διαφοροποιημένες 

ιδέες για τα φαινόμενα, οι οποίες τα εξηγούν καλύτερα. Αυτές οι νέες ιδέες αποκτούν 

λόγο ύπαρξης εξαιτίας των διαφορών που εμφανίστηκαν μεταξύ των προβλέψεων 

και των πραγματικών αποτελεσμάτων των πειραμάτων. 

Δόμηση νέων ή διαφοροποιημένων ιδεών 

Στόχος: Να παραχθούν νέες ιδέες ή να αλλαχθούν οι υπάρχουσες ιδέες και να 

εξηγηθούν οι διαφορές. 

Μέθοδοι: Ολόκληρη η ομάδα συζητά ξεκινώντας από τις αναφορές των μικρών 

ομάδων, τα πειραματικά τους αποτελέσματα. Οι συζητήσεις θα πρέπει να εστιαστούν 

στις ιδέες και όχι να απευθύνονται στο δάσκαλο για επικύρωση  ή έγκριση. Οι 

μαθητές θα πρέπει να σημειώνουν τις ιδέες, τους λόγους που έχουν να τις 

πιστεύουν, τι οι ίδιοι πιστεύουν γι’ αυτές τις ιδέες.  

Αξιολόγηση των νέων ή διαφοροποιημένων ιδεών  

Στόχος: Να δοκιμάσουμε αν πιστεύουμε τις νέες ιδέες. 

Μέθοδοι: Πειραματισμός και νέα συζήτηση. Οι μαθητές σημειώνουν τις ιδέες που 

παρουσιάστηκαν, τους λόγους για τους οποίους τις έχουν και γιατί πιστεύουν σ’ 

αυτές τις ιδέες.  

Επανάληψη των δύο βημάτων μέχρις ότου σταθεροποιηθούν οι ιδέες. 

Σύγκριση των νέων ιδεών με τις καθιερωμένες 

Στόχος: Να ταιριάσουν οι νέες ιδέες με τις προσεγγίσεις και τις απόψεις των 

επιστημόνων σε σχέση με τις ιδέες αυτές. 

Μέθοδοι: Ο δάσκαλος προμηθεύει  υλικό για πρόσθετη μελέτη , slides, βίντεο κτλ. Οι 

μαθητές θα κρατούν σημειώσεις των ιδεών που παρουσίασαν , τους λόγους που τις 

πιστεύουν και τι  προσωπικά νομίζουν γι αυτές τις ιδέες. Για τα κυριότερα από αυτά 

θα κρατήσουν ημερολόγιο. 

Κατά τον Π. Κόκκοτα:  φάση της αναδόμησης των ιδεών  

Στη φάση της αναδόμησης των ιδεών οι μαθητές εκτελούν το πείραμα που στην 

προηγούμενη φάση ήταν «υποθετικό». Αν τα αποτελέσματα του πειράματος 

συμπίπτουν με την πρόβλεψη, τότε έχουμε επιβεβαίωση της  δεδομένης γνώσης. Σε 

διαφορετική περίπτωση έχουμε γνωστική σύγκρουση. Οι  μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και ακολουθούν γραπτές οδηγίες για το πώς θα 
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εκτελέσουν συγκεκριμένα έργα, τα αποτελέσματα των οποίων προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν. Μέσα από την ενδοπροσωπική σύγκρουση οι μαθητές νιώθουν 

δυσαρέσκεια και αυτό πιθανόν να τους οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή. Ο 

δάσκαλος καθοδηγεί τους μαθητές να συγκρίνουν τις εναλλακτικές ιδέες τους με 

τρόπο συστηματικό, ώστε να είναι σε  θέση να αναγνωρίσουν αποτελέσματα που δεν 

ταιριάζουν με την ιδέα που ερευνούν, ακόμα και αν αυτή είναι δική τους. 

Κατά τον Π. Κουμαρά κ.ά. : φάση εισαγωγής του επιστημονικού προτύπου 

Στην φάση εισαγωγής του επιστημονικού προτύπου ο διδάσκων ξεκινώντας από τις 

πειραματικές παρατηρήσεις που δημιούργησαν αδιέξοδο στους μαθητές, προχωρεί 

στην εισαγωγή και ανάπτυξη του επιστημονικού προτύπου. Η παρουσίαση της 

καινούριας γνώσης γίνεται με τέτοιο τρόπο  ώστε να είναι δυνατόν να κατανοηθεί. 

Φάση 4  

Κατά το Powerful Ideas of Physical Sciences:  φάση εφαρμογή των ιδεών 

Στόχος: Να εξοικειωθούν με τις νέες ιδέες μέσα από την εφαρμογή  τους σε οικείες 

αλλά και σε νέες καταστάσεις 

Μέθοδοι: Ο δάσκαλος αναθέτει προσωπικές εργασίες, προβλήματα, project work, 

καταγραφή σε ημερολόγια. 

Κατά τον Π. Κόκκοτα: Είναι η φάση της εφαρμογής. Στη φάση αυτή τα παιδιά 

συσχετίζουν αυτό που έμαθαν με τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής. Θα πρέπει να 

τους δοθεί η ευκαιρία να βρουν πώς οι νέες ιδέες που απέκτησαν μπορούν να 

εφαρμοστούν στη λύση πραγματικών προβλημάτων.  

Κατά τους Π. Κουμαρά κ.ά. : φάση εφαρμογής του επιστημονικού προτύπου.  

Στη φάση αυτή ο διδάσκων βοηθάει ενεργά τους μαθητές να εφαρμόσουν το 

επιστημονικό πρότυπο. 

Φάση 5.  

Κατά το Powerful Ideas of Physical Sciences:  Ανασκόπηση και περίληψη των ιδεών 

Στόχοι: Γινόμαστε ενήμεροι των αλλαγών μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Οι 

μαθητές μπορούν να αναλογιστούν την έκταση των αλλαγών των ιδεών τους, το γιατί 

αποφάσισαν να τις αλλάξουν, και τους λόγους που δείχνουν ότι οι νέες ιδέες είναι 

λογικές. 

Μέθοδοι: Ο δάσκαλος καθορίζει συζήτηση ομάδας, προσωπικό γράψιμο, ανασκό-

πηση των προσωπικών ημερολογίων, παρουσιάσεις που βασίζονται στη συζήτηση 

και στη μελέτη των ημερολογίων. Οι παρουσιάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

μια ποικιλία εποπτικών μέσων και επιδείξεων. 
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Κατά τον Π. Κόκκοτα: Φάση της ανασκόπησης  

Οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν. Να 

συγκρίνουν τις αρχικές με τις νέες απόψεις τους.  

Κατά τον Π. Κουμαρά κ.ά. Φάση ανασκόπησης – σύγκρισης μεταξύ των ιδεών των μαθητών και 

του επιστημονικού προτύπου  

Στη φάση αυτή ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να συγκρίνουν τις αρχικές τους 

ιδέες με τις ιδέες που παρουσιάζει το πρότυπο που διδάχτηκαν. 

Συμπέρασμα από την παραπάνω παράθεση απόψεων 

 Η εποικοδομητική διδασκαλία χαρακτηρίζεται  από διάλογο, αντιπαραβολή ιδεών και 

σύγκριση με το πείραμα. Και οι τρεις απόψεις έχουν πέντε φάσεις. Ο διδάσκων θα πρέπει να 

επιλέξει αυτήν που νομίζει ότι είναι η πιο κατάλληλη για την τάξη που έχει να αντιμετωπίσει. 

Αξιολόγηση9  

Αξιολόγηση :  Είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες 

και στάσεις. 

Μορφές: Τεστ, προβλήματα, εκθέσεις, εργασίες, ημερολόγια, εργαστήρια, projects, 

εκτεταμένες έρευνες, συνεντεύξεις, νοηματικοί χάρτες και  φάκελοι (portfolios). 

Εκτίμηση:  Κάνω κρίση πάνω στην πληροφορία. 

Στις διαλέξεις η αξιολόγηση και η εκτίμηση φαίνονται ενοχλητικά θέματα. 

Οι μαθητές θα πρέπει να εμπλέκονται στην αξιολόγηση και στην εκτίμηση, διότι έτσι απο-

κτούν την ικανότητα και τη συνήθεια να γίνουν άνθρωποι που σε όλη τους τη ζωή θα μπο-

ρούν να μαθαίνουν.  Αν δώσει ο δάσκαλος αυτές τις πρωτοβουλίες στους μαθητές, δίνει 

περισσότερο χρόνο σε πιο ουσιώδη θέματα.  Οι μαθητές μπορούν να βοηθήσουν στην 

αναδόμηση των τεστ για την τάξη, μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση  στους εαυτούς 

τους και να ανταποκριθούν σε  αυτοέλεγχο 

Ημερολόγια 

Στα ημερολόγια οι μαθητές καταγράφουν τις ιδέες τους για ένα χρονικό διάστημα. Οι 

καταγραφές δε θα πρέπει να  είναι πολύ εκτεταμένες και κάθε μια από αυτές θα πρέ-

πει να έχει ημερομηνία. Ο δάσκαλος θα πρέπει να εξηγήσει τα κριτήρια σύμφωνα με 

τα οποία θα γίνονται οι καταγραφές.  

Οι μαθητές μπορούν να  συζητούν τις ιδέες τους ανά δύο ή σε μικρές ομάδες, πριν 

τις γράψουν στα ημερολόγιά τους.  Μπορούν επίσης να δώσουν  μια περίληψη των 

ημερολογίων για την επόμενη τάξη. 

 
9 Powerful Ideas in Physical Sciences, A model Course.Οι ιδέες αναφέρονται και σε Ελληνικές 

εργασίες που αναφέρονται στη μέθοδο Project 
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Τα τελευταία λίγα λεπτά κάθε ώρας διατίθενται για να γραφούν τα ημερολόγια. Σε 

μεγάλες τάξεις  χρειάζεται καλή οργάνωση.  

Αξία των ημερολογίων:  Ο δάσκαλος παίρνει απαντήσεις από κάθε μαθητή, σε κάθε τάξη.  

Καθώς προχωρούν τα μαθήματα, περιορίζεται ο αρχικός δισταγμός για το γράψιμο. 

Νοητικοί χάρτες στην αξιολόγηση 

Κάθε μαθητής μπορεί να κάνει το δικό του χάρτη.  Για εξάσκηση στην αρχή μπορεί 

να δώσει ο δάσκαλος τις λέξεις. Καθώς ο μαθητής κατανοεί περισσότερο, προσθέτει 

τις κατάλληλες λέξεις και σχηματίζει δημιουργικές συνδέσεις στο χάρτη 

Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος. Οι χάρτες αποκαλύπτουν προτάσεις.  

Συνεντεύξεις για αξιολόγηση 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι καλά οργανωμένες αλλά και αυθόρμητες. Κατά τη 

συνέντευξη οι μαθητές σχεδιάζουν, κάνουν διαγράμματα ή νοητικούς χάρτες. 

Μπορούν να ταξινομήσουν τις  εικόνες.  Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει σε όλα 

να εξηγούν τη σκέψη τους προφορικά. 

Χρειάζεται κλίμα εμπιστοσύνης. Οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 

αυτά που θα πουν είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να δίνουμε χρόνο για τις 

απαντήσεις ( 20 με 30 δευτερόλεπτα) 

Αυτός που διενεργεί τη συνέντευξη θα πρέπει να προσέξει τα  ακόλουθα: Να ακούει 

προσεχτικά, και αν οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες να υποβάλει νέες ερωτήσεις 

για να τις ξεκαθαρίσει. Να προσέξει το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο μαθητής. Να 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μη αναμενόμενες απαντήσεις.  

Θα πρέπει να αποφύγει να μετατρέψει τη συνέντευξη σε διδασκαλία. Θα πρέπει να 

σκεφτεί ότι η διδασκαλία θα γίνει άλλη μέρα.  Θα πρέπει επίσης να δίνει όσο το 

δυνατόν λιγότερη ανατροφοδότηση. 

Οι συνεντεύξεις είναι πολύ χρήσιμες για να αξιολογήσουμε την οργάνωση διδασκα-

λίας και για  να διαπιστώσουμε τις δυσκολίες. 

Δείγματα ερωτήσεων για τις συνεντεύξεις 

Πώς θα συνέδεες αυτή τη λάμπα, την  μπαταρία και το σύρμα για να ανάψει η λάμπα; 

Γιατί οι λάμπες λάμπουν λιγότερο, καθώς προσθέτουμε περισσότερες στο κύκλωμα σε σειρά;      

Πώς θα μεταβληθεί η σκιά αν προσθέσω μια δεύτερη λάμπα; 

Γραπτές εξηγήσεις 

Για συγκεκριμένο θέμα:  ευκαιρία για συνδέσεις μεταξύ των εννοιών. 

Οι γραπτές εξηγήσεις θα πρέπει να έχουν έκταση μέχρι 3 δακτυλογραφημένες 

σελίδες. Οι εξηγήσεις θα πρέπει να είναι λογικά οργανωμένες. Οι κύριες ιδέες θα 
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πρέπει να φαίνονται καθαρά, να υπάρχουν χρήσιμα διαγράμματα που δε θα 

περιέχουν περιττές πληροφορίες. Οι λογικά οργανωμένες εξηγήσεις γίνονται πιο 

εύκολα αντιληπτές από ό,τι οι ανοργάνωτες.  

Οι εξηγήσεις αξιολογούνται από το αν γράφονται καθαρά και  δημιουργικά, αν έχουν 

στιλ και αν είναι ουσιαστικές.  

Ερωτήσεις για αξιολόγηση 

Γίνονται πάνω σε  έννοιες που έχουν συζητηθεί, σε συσχετισμό με τις ικανότητες που 

αναπτύχθηκαν . 

Οι ανοιχτές ερωτήσεις έχουν πιο πολλές από μία σωστές απαντήσεις και δίνουν την 

ευκαιρία για μια δημιουργική έκφραση των μαθητών. 

Όταν ο δάσκαλος δίνει βαθμούς για κάθε πλευρά μιας απάντησης, τότε έχουμε 

αναλυτική τεχνική που δίνει μια ανατροφοδότηση στο μαθητή. Η αναλυτική τεχνική 

είναι πιο αξιόπιστη από την ολιστική βαθμολογία. Για ανοιχτές ερωτήσεις η ολιστική 

τεχνική είναι λιγότερο χρονοβόρα και πιο  ανεπηρέαστη. Συχνά η ολική απάντηση 

εκφράζει κάτι παρά πάνω από το άθροισμα των μερών της.  

Είναι καλό ο δάσκαλος να καταγράψει τους κανόνες με τους οποίους θα αξιολογήσει 

τις εργασίες των μαθητών (rubric). Αυτό μπορεί να γίνει πριν από την αξιολόγηση ή  

αφού έχει δει ένα δείγμα.  Αν βέβαια δει όλες τις απαντήσεις βελτιώνεται η αξιοπιστία 

της αξιολόγησης του.  

Ερωτήσεις εργαστηρίου για αξιολόγηση  

 Θα ζητούν από τους μαθητές να εκτελέσουν κάποια εργαστηριακή άσκηση 

προκειμένου να αξιολογηθούν. Θα τους ζητηθεί δηλαδή να εφαρμόσουν διαδικασίες 

ή έννοιες που έχουν μάθει σε νέες καταστάσεις.  Να ενθαρρύνονται να κάνουν 

διαγράμματα και σχέδια. Οι ερωτήσεις στις οποίες ζητείται από το μαθητή να κάνει 

μια πειραματική επίδειξη  είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος, για να δει ο δάσκαλος 

την εφαρμογή των εννοιών. Ο δάσκαλος δε θα μιλά κατά τη διάρκεια της επίδειξης, 

που γίνεται ως τεστ.  

Προβλήματα για αξιολόγηση 

  Σ’αυτά μπορεί να ζητείται από το μαθητή μια εξήγηση ή μια πρόβλεψη, αλλά μπορεί 

να του ζητείται να κάνει και μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης: μόνο μια λέξη συμπληρώνει τη φράση. Οι παραλείψεις θα 

περιορίζονται στην κεντρική  ιδέα της φράσης 

Στις πολλαπλές επιλογές θα πρέπει να υπάρχει μία σωστή  επιλογή, ενώ οι άλλες θα 

πρέπει να δένουν σωστά  θα πρέπει να είναι κοινές παρανοήσεις. 
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 Φάκελοι (Portfolios) 

Ο φάκελος (portfolio) είναι μια συλλογή των εργασιών του μαθητή που καταγράφει τις 

προσπάθειες, την πρόοδο, τα σχέδια, τις ενοράσεις και  τις επιτυχίες του. Ο μαθητής 

θα πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή - οργάνωση των  εγγράφων του φακέλου, 

ακολουθώντας  τις οδηγίες που θέτει ο δάσκαλος (π.χ. τι ενδείξεις θα βάλει στα 

διάφορα τμήματα του φακέλου με τις οποίες θα κατηγοριοποιεί τα περιεχόμενα του). 

Οι φάκελοι δίνουν πολλές και λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτά που έχει μάθει ο 

μαθητής.  Σε ένα φάκελο περιλαμβάνονται πολύ περισσότερα  στοιχεία από όσα 

συγκεντρώνονται με άλλες μεθόδους, και μπορούν να δώσουν μια πιο σωστή εικόνα 

για όλους τους τύπους μαθητών. 

Χρησιμότητα των portfolios  

Τα portfolios βοηθούν τους δασκάλους και τους μαθητές να ταυτοποιούν και να  

εκπληρώνουν στόχους. Θα πρέπει οι μαθητές να  γνωρίζουν τα κριτήρια  βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθούν όπως π.χ.  

 ο αριθμός των ενδείξεων που συγκεντρώθηκαν, 

 το επίπεδο της οργάνωσης, 

 η ποιότητα των τεμαχίων που επελέγησαν, 

 η ποικιλία της γνώσης που πήρε βάση, 

 οι συνδέσεις μεταξύ των θεμάτων, 

 η αύξηση των ικανοτήτων  που φάνηκε, 

 οι αλλαγές στις στάσεις που επιδείχθηκαν, 

 η δημιουργικότητα στη συλλογή και 

 το βάθος του συλλογισμού που γράφτηκε. 

Συνιστάται ολιστική βαθμολογία. Ανάλογα με τους στόχους μεταβάλλονται και οι 

τρόποι της αξιολόγησης. 

Ο μαθητής καταγράφει το στόχο που έχει στο φάκελό του. Αν βέβαια η εργασία είναι 

ομαδική, κάθε μέλος της αναγράφεται σ’ αυτήν ξεχωριστά.  Είναι σημαντικό τα 

έγγραφα που μπαίνουν στο φάκελο να έχουν έναν «αριθμό πρωτοκόλλου», δηλαδή 

να είναι γνωστή η ημερομηνία εισόδου τους στο φάκελο. 

Σημαντικό:  οι σκέψεις που γράφουν οι μαθητές. Κάθε  έγγραφο  θα πρέπει να συνοδεύεται 

από αναφορά στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε. Να σκέφτονται για το πώς 

αναπαράγουν τη γνώση και ικανότητες που αναπτύχθηκαν κατά την παραγωγή του. Να 

σχολιάζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά του και να σκέπτονται ποιες μπορεί να είναι οι 

πιθανές προεκτάσεις της εργασίας που έκαναν για να παράγουν αυτό το έγγραφο.  
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Κι ακόμα: τι  έμαθαν γράφοντας αυτό το έγγραφο.  Ποιες αλλαγές έγιναν στην στάση τους. Τι 

μεταγνώση έχουν.  

Το σημαντικό είναι ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες για το τι γράφουν.  

Πέντε με εφτά έγγραφα σε ένα φάκελο δίνουν αρκετές ενδείξεις στον δάσκαλο να μπορέσει 

να διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν σωστότερη κρίση.  Αν ο μαθητής συγκεντρώνει πάρα 

πολλά έγγραφα, τότε πιθανόν να δυσκολεύεται να διακρίνει τα σημαντικά από τα λιγότερο 

σημαντικά. Θα πρέπει να αναρωτιέται, καθώς βάζει στο φάκελο ένα έγγραφο: Ποια 

καινούρια γνώση, ποια νέα ικανότητα, ποια αλλαγή στάσης δείχνει αυτό το έγγραφο; 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι οργάνωσης των φακέλων: Χρονολογικά, κατά θέματα, κατά 

στόχους μάθησης. 

Πού μπορούν να εστιαστούν τα portfolios ( φάκελοι ) 

 Για να μη γίνεται πολύ ογκώδης ο φάκελος, μπορεί να φυλάσσεται σ’ αυτόν, μόνο η 

καλύτερη εργασία του μαθητή. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί  από τους 

μαθητές να υποδείξουν ποια από τις εργασίες τους θα ήθελαν να μείνει στο φάκελο. 

Θέματα φακέλων 

Χάρτες και γραφικές παραστάσεις 
 

Δεδομένα από δραστηριότητες 

Δεδομένα από ερωτηματολόγια 

Δεδομένα από  δημοσιεύσεις 

Δεδομένα από υπολογιστή 

Σχέδια 

Παρατηρήσεις φαινομένων 

Διαγράμματα για λύση προβλημάτων 

Διδιάστατα μοντέλα 

Πόστερ 

Κατασκευές που μπορούν να γίνουν 
και με τη βοήθεια του καθηγητή 
τεχνικών 

Δραστηριότητες εμπλουτισμού 
 

Φωτογραφίες 

Τρισδιάστατα μοντέλα (μακέτες) 

Πίνακες ανακοινώσεων 

Συνεργατικές  μαθησιακές 

δραστηριότητες 

Κασέτες- βιντεοταινίες 

Προφορικές παρουσιάσεις 

Διαγωνισμοί ταλέντων 

Εργασίες 

Τραγούδια 

Προγράμματα υπολογιστή 

Γραπτή εργασία κατ’ οίκον 
 

Σημειώσεις στην τάξη 
 

Περιλήψεις κεφαλαίων 
 

Εκθέσεις /εξηγήσεις 
 

Εργασίες (term papers) 
 

Αναφορές σε βιβλία 
 

Εκτεταμένες έρευνες 
 
 

Νοητικοί χάρτες 
 

Ποιήματα 
 

Απαντήσεις σε τεστ 
 
Παρουσιάσεις Powerpoint 

Ομαδική αξιολόγηση και εκτίμηση 

Σ’αυτή ο δάσκαλος καθορίζει το επίπεδο μιας μικρής ομάδας δύο ως έξη ατόμων.  

Προτιμότερο είναι  η ομάδα να αποτελείται από τρία ως τέσσερα άτομα. Συνήθως, 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση τα ίδια σημεία. Για να μπει ο  ίδιος βαθμός θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια χαρακτηριστικά για κάθε μέλος 

Μέσα από την εργασία αυτή πετυχαίνεται συνεργατική μάθηση όταν υπάρχουν τα εξής: 

1. θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των ατόμων, 

2. δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των μελών της ομάδας,  
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3. ατομική υπευθυνότητα, 

4. αν οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μόνο 

αν και τα άλλα μέλη της ομάδας μπορέσουν να εργαστούν με επιτυχία, 

5. αν μπορούν να σκέφτονται για την αποτελεσματικότητα της ομάδας και τρόπους 

καλυτέρευσης της, 

6. προσπάθεια για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ομάδας. 

Σ’αυτές τις συνεργατικές ομάδες  συζητούν ο ένας με τον άλλο για το υλικό, βοηθά ο 

ένας τον άλλο για  να κατανοήσουν τις έννοιες και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο,  

ώστε η εργασία να γίνει καλή. Ορισμένες φορές εκφράζονται παράπονα μετά την 

τελική βαθμολογία γιατί  ορισμένα μέλη της ομάδας, ενώ δε δούλεψαν αρκετά αυτά 

επωφελούνται από τη σκληρή εργασία των άλλων.  

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ10 

 

Ο δάσκαλος δεν είναι πια υπεύθυνος για τη «μετάδοση» της γνώσης. Ο δάσκαλος 

είναι ο πυρήνας, ο ενορχηστρωτής, ο δημιουργός περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται η μάθηση. Δεν είναι κάτι εύκολο.  

Τι σημαίνει να διευκολύνει (facilitator) τη μάθηση και όχι να μεταδίδει γνώσεις.  

 Ο δάσκαλος είναι παρουσιαστής, παρουσιάζει δραστηριότητες σε ομάδες 

παιδιών, παρουσιάζει επιλογές σε άτομα, παρουσιάζει ιδέες σε παιδιά που 

έχουν αρχίσει δραστηριότητες.  

 Παρατηρητής.  Για να μπορεί να παρουσιάζει, για  να διευκολύνει να 

επιλέγουν, για να επιδρά κατάλληλα, για να καταλαβαίνει τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, θα πρέπει συνεχώς να παρατηρεί. 

 Κάνει ερωτήσεις, θέτει προβλήματα. Αυτές οι ερωτήσεις και τα προβλήματα 

βοηθούν το χτίσιμο θεωριών, χωρίς να ταράζουν το παιδί.  

 Οργανωτής του περιβάλλοντος. Θα οργανώσει έτσι το περιβάλλον, ώστε τα 

παιδιά να ξέρουν τι θα κάνουν. Αυτό είναι σημαντικό διότι έτσι ενθαρρύνεται η 

αυτοκατεύθυνση του παιδιού. 

 Διαχειριστής δημόσιων σχέσεων. Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η 

κατανόηση και η στήριξη που θα του προσφέρουν οι άλλοι για την επιτυχία της 

παιδαγωγικής προσπάθειας.  Ο δάσκαλος θα πρέπει να μπορεί να δώσει 

ξεκάθαρες εξηγήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο. 

 
10 Chaille Christine, Britain Lorry (1997), The Young Child as Scientist, A Constructivist 

Approach to Early Childhood Science Education,  Longman 
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 Καταγράφει τη μάθηση των παιδιών. Είναι σημαντικό. Καθώς θέτουμε πιο 

περίπλοκους στόχους, οι απλές ποσοτικές μετρήσεις (όπως οι βαθμοί σε τεστ) 

δε συλλαμβάνουν αυτά που κάνουν και μαθαίνουν τα παιδιά. 

 Συμβάλλει στην κουλτούρα των παιδιών της τάξης. Αυτό εξαρτάται από τον 

τρόπο του, το ύφος, τη φωνή και γίνεται με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο. 

 Οικοδομεί θεωρίες. Ενεργοποιεί τις δικές του ικανότητες και προσπαθεί να 

αποφύγει τη διανοητική του εξάντληση.  

 

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ 

Παρουσιάζει: υλικά, επιλογές, δραστηριότητες. Άλλοτε σε μεγάλες ομάδες, άλλοτε σε 

μικρές. Άλλοτε μιλά, άλλοτε επιδεικνύει.  

Τα παιδιά μπαίνουν από το διάλειμμα και βρίσκουν πάνω στο θρανίο ένα 

καπάκι χάρτινο, χαρτί κατασκευών, ψαλίδια, κόλλα. Ο δάσκαλος τους λέει ότι 

θα κάνουν λαβύρινθους, Τους δείχνει πώς να λυγίζουν τα χαρτιά, πώς να τα 

κολλάνε…..Τα παιδιά ρωτάνε πού θα κολλήσουν τα χαρτιά. Τους δίνει σχέδια 

με τελείες που θα ακολουθήσουν για να συναρμολογήσουν το λαβύρινθο. 

Στο παραπάνω παράδειγμα ο δάσκαλος δίνει περιορισμένες δυνατότητες στα παιδιά. 

Στο ίδιο παράδειγμα αφήνει ανοιχτές δυνατότητες: ”μια από τις επιλογές σας 

είναι να κάνετε ένα λαβύρινθο. Έχετε καπάκι, χαρτί, κόλλα. Μήπως κάποιος 

έχει κάποια ιδέα;”… Δύο παιδιά δίνουν ιδέες. .. Κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας πολλά από τα παιδιά διάλεξαν να διαθέσουν το χρόνο τους στην 

κατασκευή του λαβύρινθου, άλλα έκαναν έναν, άλλα προσπάθησαν 

περισσότερο. Υπήρξαν  πολλές παραλλαγές. 

Αυτή η παρουσίαση προκάλεσε πειραματισμό. Πολλές παρουσιάσεις γίνονται 

αυθόρμητα αλλά σε μικρότερη κλίμακα.  

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

Όλοι οι δάσκαλοι παρατηρούν. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Πριν διαλέξεις μεθόδους  

να διαθέσεις χρόνο για να γίνεις έμπειρος παρατηρητής:.   

α)Αξιολόγησε τις ανάγκες σου για παρατήρηση. 

Γιατί χρειάζεσαι την παρατήρηση; Πρέπει να κάνεις αξιολογήσεις; Έχεις να δεις τους 

γονείς; Υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά;  

β)Σημειώσεις από τις παρατηρήσεις κάθε μέρα (anecdotal notes) 

Ο δάσκαλος που προγραμματίζει να κάνει παρατηρήσεις μια ορισμένα ώρα, πρέπει 

να σκεφτεί ότι ίσως χάνει κάποια σημαντική παρατήρηση, αν δεν έχει ένα σύστημα 

για να πιάνει αυθόρμητες, απρογραμμάτιστες, θαυμάσιες στιγμές.  
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Στο τέλος της ημέρας πρέπει να έχεις παρατηρήσεις. Από καιρό σε καιρό να 

διαβάζεις τις συσσωρευμένες πληροφορίες.  

Σε λίγο θα δεις ότι επικεντρώνεις περισσότερο την προσοχή σου σε μερικά παιδιά. 

Ίσως, χωρίς να το θέλεις, να δείχνεις μια εύνοια σε κάποιο παιδί και αυτό να 

προκαλεί παράπονα σε άλλα. Κατάγραψε πόσες παρατηρήσεις έχεις κάνει.  

Είναι καλό να κρατάς σημειώσεις, για να δικαιολογήσεις πράγματα που δεν μπορεί 

να παρατηρήσει ο μη ασκημένος.  Με τις παρατηρήσεις σου θα μπορέσεις να 

εξηγήσεις στους ανωτέρους σου τι είδους δραστηριότητες αγαπούν περισσότερο τα 

παιδιά, και ακόμα θα μπορέσεις να δώσεις παραδείγματα. 

γ)Παρατηρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τα παιδιά. 

Μπορείς να συγκεντρώσεις τη προσοχή σε ένα παιδί για αρκετό χρόνο: 10 λεπτά. 

Χρήσεις: παρατήρηση δραστηριοτήτων παιχνιδιού, κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 

συμπεριφοράς.  Κατανοείς καλύτερα μερικά παιδιά που θα παράβλεπες τη 

συμπεριφορά τους, παιδιά που δεν διαταράσσουν την τάξη ούτε είναι πολύ 

δραστήρια.  

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΉΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΘΕΤΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Δύο σημαντικές θέσεις για τα «σημεία εισόδου» του δασκάλου: 

1. Να στηρίξει την εποικοδομητική άποψη του παιδιού σαν επιστήμονα  και να 

δεχτεί ότι το παιδί ”χτίζει θεωρία”. 

2. Να βασίζεται σε παρατηρήσεις που έκανε για το παιδί 

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου  

Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι επιθυμητές. Σε μερικές περιπτώσεις είναι καλές 

και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Πώς θα είμαι βέβαιoς ότι υπέβαλα τη "σωστή "  ερώτηση; 

Η σωστή ερώτηση είvαι τo πρώτo βήμα για τη σωστή απάvτηση της: 

α) Διεγείρει το ενδιαφέρον των παιδιών πρoς μια πιo πρoσεχτική εξέταση και 

παρατήρηση. 

β) Διεγείρει τo εvδιαφέρov για έvα νέο πείραμα. 

γ) Οδηγεί εκεί πoυ πρέπει vα αvαζητηθεί η απάvτηση: σε αvτικείμεvα και σε 

παρατηρήσεις.  

Τέτoιoυ είδoυς ερωτήσεις τις ovoμάζoυμε "παραγωγικές" με τηv έvvoια ότι πρoκαλoύv 

την παραγωγή αvαζήτησης, παράγoυv εvδιαφέρov στο παιδί για κάτι πoυ έως τότε τoυ 

ήταv αδιάφoρo, τo πρoβληματίζoυv και τo προκαλούν να αυτενεργήσει. 
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Η εμπειρία δείχvει ότι oι πιo πoλλές ερωτήσεις τωv δασκάλωv δεv είvαι παραγωγικές, 

διότι oι δάσκαλoι δυσκολεύονται vα κάvoυv παραγωγικές ερωτήσεις. Ο δάσκαλoς θα 

πρέπει: 

1.  να βελτιώσει την ικανότητά τoυ για παραγωγικές ερωτήσεις, 

2. να δημιoυργήσει έvα κλίμα περιέργειας πoυ θα oδηγεί τα παιδιά να κάνουν 

ερωτήσεις. τωv παιδιώv. 

3. να αvαπτύξει τις ερωτήσεις τωv παιδιώv. 

Διάφoρα είδη ερωτήσεωv: 

Ερωτήσεις συγκέvτρωσης της πρoσoχής  

Μια κατηγoρία ερωτήσεωv είvαι: Τι είδατε, τι πρoσέξατε; Με αυτές τις ερωτήσεις o 

δάσκαλoς βoηθά τα παιδιά vα μη παραβλέψoυv κάτι, vα δoυv λεπτoμέρειες πoυ αλλιώς 

θα έμεναν απαρατήρητες. 

Ερωτήσεις μέτρησης.  

"Πόσα;"  "Πόσα δευτερόλεπτα;" "Πόσo συχvά;" ”Πόσο απέχει;”. 

Τις απαvτήσεις μπoρoύv vα τις βρoυv μόvα τoυς τα παιδιά. Μαθαίvoυv vέες τεχvικές. Οι 

ερωτήσεις αυτές oδηγoύv σε άλλες ερωτήσεις πoυ είvαι ερωτήσεις σύγκρισης: πoιο 

είvαι μακρύτερo; δυvατότερo;  βαρύτερo;  

Υπάρχoυv άλλες ερωτήσεις σύγκρισης πιo πoιoτικές: Σε τι μoιάζoυv μεταξύ τoυς oι 

αγωγoί; Σε τι διαφέρoυv; Τα αvτικείμεvα διαφέρoυv σε πολλά:  υφή, μέγεθoς, χρώμα,  

δoμή,  σχήμα. Με τις ερωτήσεις αυτές μπoρoύv τα παιδιά vα βάλoυv τo χάoς σε κάποια 

τάξη. 

Ερωτήσεις δράσης  

"Τι θα συμβεί αv...."  Μπoρoύv αv απαvτηθoύv με πειραματισμό. 

Π.χ. αναρωτιέμαι τι θα συμβεί αv αλλάξω τoυς πόλoυς της μπαταρίας; 

    Τι θα συμβεί, αv πρoσθέσω κρύo vερό;  

    Με τις ερωτήσεις αυτές πρoάγoυμε τηv ικαvότητα για υπoθέσεις και πρoβλέψεις.  

Οι ερωτήσεις ”Τι θα συμβεί αν…” μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό με 

τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην 

περίπτωση αυτή μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα που θα ήταν αδύνατον να 

απαντηθούν στο εργαστήριο: ”Τι θα συμβεί αν η βαρύτητα γίνει μηδέν; Τι θα συμβεί αν 

η μάζα γίνει αρνητική;.” 

Ερωτήσεις που θέτουν προβλήματα 

Πιo περίπλoκες είvαι oι ερωτήσεις πoυ θέτoυv πρoβλήματα  

Μπoρείς vα βρεις έvαν τρόπo vα μετρήσεις τo ύψoς τoυ απέvαvτι κτιρίoυ;  Να βρεις 

πόση είvαι η θερμoκρασία εvός φoύρvoυ; Να μετρήσεις τηv πυκvότητα αυτής της 

πέτρας;  
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Όταν τα παιδιά καταλαβαίvoυv τηv ερώτηση συvήθως αvταπoκρίvovται με εvθoυ-

σιασμό. Π.χ. τέθηκε σε παιδιά η ερώτηση: Πώς θα μελετήσουμε την επίδραση του 

βάρους στην τριβή; 

Ερωτήσεις τoυ δασκάλoυ με "πώς" και "γιατί"  

Αυτές oι ερωτήσεις εμπεριέχoυv τov κίvδυvo vα εκληφθoύv από τα παιδιά ως τεστ. Τα 

παιδιά πιθαvόv vα φoβηθoύv ότι χρειάζεται vα δώσoυv συγκεκριμένη απάvτηση. Ο 

σκoπός των ερωτήσεων θα πρέπει vα είvαι vα αvoίξει τη συζήτηση. Τo παιδί νιώθει πιο 

υπεύθυνο για τηv απάvτηση τoυ, αv o δάσκαλoς τo ρωτήσει: "γιατί voμίζεις ότι... "  Για 

παράδειγμα: ”Γιατί νομίζεις ότι έλαμψε πιο δυνατά η λάμπα;”. Η ερώτηση θα πρέπει vα 

γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Αv τεθεί η ερώτηση πρόωρα μπoρεί τα παιδιά vα 

απoθαρρυvθoύv και vα μην πρoχωρήσoυv πιo πέρα στηv αvαζήτησή τoυς. 

Κατάλληλο κλίμα για ερωτήσεις 

Δημιουργούμε μέσα στην τάξη ένα τέτοιο κλίμα, ώστε τα παιδιά να οδηγηθούν σε 

ερωτήσεις  Οι πιo πoλλές ερωτήσεις πoυ κάνουν αυθόρμητα τα παιδιά δεv είvαι 

κατάλληλες για vα ξεκιvήσoυμε έvα θέμα στη Φυσική.  Π.χ. ρωτάνε: ”χθες βράδυ είδατε 

το ματς;”. Τα παιδιά έχoυv την τάση vα κάvoυv συσχετίσεις με τις πρoηγoύμεvες 

εμπειρίες τoυς. Από τις ερωτήσεις πoυ υπoβάλλει o δάσκαλoς μαθαίvoυv και αυτά vα 

ρωτάvε.  

Τo στιλ τωv ερωτήσεωv τoυ δασκάλoυ είvαι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

ερωτήσεις τωv παιδιώv. 'Εvας άλλoς παράγovτας είvαι η άμεση επαφή με τα υλικά. Τα 

υλικά πoυ φέρvoυv από μόvα τoυς τα παιδιά είvαι σίγoυρα εvδιαφέρovτα, όμως τα 

υλικά τoυ σχoλείoυ ή αυτά πoυ φέρvει o δάσκαλoς, αv και μπoρεί vα φαίvovται 

συvηθισμέvα ή χωρίς vόημα στα μάτια τωv παιδιώv , είναι δυνατόν vα απoκτήσoυv τo 

εvδιαφέρov τoυς, αv με κατάλληλη τακτική o δάσκαλoς τα παρoυσιάσει κάτω από vέo 

φως. Η αvταπόκριση τωv παιδιώv καθoρίζεται από αυτό πoυ υπoθέτoυv ότι είvαι 

εvδιαφέρov για τo δάσκαλo. Ο δάσκαλoς μπoρεί vα επικεvτρώσει την πρoσoχή του στo 

vα βoηθήσει τα παιδιά vα απoκτήσoυv τηv ικαvότητα vα ρωτoύv. 

Ερωτήσεις τωv παιδιώv: "πώς", "γιατί"  

Πoλλές φoρές τα παιδιά ρωτάvε: "γιατί;" Δεv είvαι πάvτα δυvατόν vα απαvτηθoύv μέσα 

από τηv εμπειρία τoυς. Πρoσπαθoύμε τότε vα σπάσoυμε τηv ερώτηση σε ερωτήσεις 

τύπoυ: "τι συμβαίvει αv" και "ας δoύμε πώς". Θα υπάρχoυv και περιπτώσεις πoυ δε θα 

μπoρoύμε vα απαvτήσoυμε πειραματικά: Π.χ. το παιδί ρωτά ”γιατί δε πρέπει να βάλουμε 

μεταλλικά αντικείμενα στο φούρνο μικροκυμάτων;” Ασφαλώς, ο δάσκαλος δε θα προτείνει 

πειραματισμό!  Αν ο δάσκαλος δεν μπορεί να απαντήσει τότε λέει τίμια "δε γvωρίζω". Στα 

γιατί απαvτάμε με "διότι" τα oπoία όμως είvαι καιvoύρια "γιατί",  αφού κάθε αvακάλυψη 

oδηγεί σε vέα πρoβλήματα. 
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Εξηγήσεις τωv δασκάλωv  

Τα παιδιά μπoρεί vα εvδιαφέρovται για τα πρoβλήματα πoυ η λύση τους είvαι πέρα από 

τις δυvατότητές τoυς. 'Εvας δάσκαλoς με καλό υπόβαθρo γvώσεωv θα μπoρέσει vα 

διευρύvει τov oρίζovτα τωv παιδιώv. 'Οταv τα παιδιά ρωτάvε, δείχvoυv ότι θέλoυv vα 

μάθoυv και όταv θέλoυv vα μάθoυv, εvδιαφέρovται. Αv εvδιαφέρovται, τότε oι εξηγήσεις 

τoυ δασκάλoυ γίvovται δεκτές με ευγvωμoσύvη.  

 

Οδηγίες για παραγωγικές ερωτήσεις:11 

1. Μελέτησε τo απoτέλεσμα πoυ είχε στα παιδιά τo κάθε είδoς ερώτησης, έτσι 

ώστε vα ξεχωρίσεις τις "παραγωγικές" από "μη παραγωγικές" 

2. Χρησιμoπoίησε τηv απλoύστερη μoρφή παραγωγικής ερώτησης: επικέvτρωσε 

την πρoσoχή τους στο αρχικό στάδιo για vα βoηθήσεις τα παιδιά vα σημειώσoυv 

τις λεπτoμέρειες πoυ τυχόv θα παραβλέψoυv.  

3. Χρησιμοποίησε ερωτήσεις προβλέψεων του τύπου ”τι θα συμβεί αν…” 

4. Χρησιμoπoίησε ερωτήσεις μετρήσεωv, για vα σπρώξεις τα παιδιά απ' απλές 

πoιoτικές παρατηρήσεις σε πoσoτικές. 

5. Χρησιμoπoίησε ερωτήσεις δράσης, για vα εvθαρρύvεις τον πειραματισμό και 

έρευvα για τις σχέσεις μεταξύ διάφορωv μεταβλητώv. 

6. Χρησιμoπoίησε ερωτήσεις  πoυ θέτoυv πρoβλήματα στα παιδιά. 

7. Διάλεξε τov τύπo τωv ερωτήσεωv πoυ ταιριάζoυv στηv εμπειρία τωv παιδιώv σε 

σχέση με τo θέμα πoυ μελετάτε.  

Ο δάσκαλoς θα πρέπει vα εξασκηθεί σε τέτoιoυ είδoυς ερωτήσεις. Μπoρεί vα κάvει τα εξής: 

1. Μαγvητoφώvηση τoυ μαθήματoς. Ακολουθεί ανάλυση των ερωτήσεων. 

2. Έλεγχo τωv ερωτήσεωv διάφορωv βιβλίωv: είvαι παραγωγικές; τι 

δραστηριότητες εvθαρρύvoυv; 

3. Παραγωγικές ερωτήσεις και έξω από τo μάθημα πχ σε μια εκδρoμή. 

4. Μελέτη βιβλίων και περιοδικών που περιγράφουν τις ιδέες των παιδιών. 

Από αυτά μπορεί να αντλήσει θέματα για να προβληματίσει τα παιδιά. 

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΉΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να θεωρεί το φυσικό περιβάλλον ως μια προέκταση του ρόλου 

του.  Τα χαρακτηριστικά του καλού περιβάλλοντος δηλαδή εύκολη κυκλοφορία, ευελιξία, 

εύκολη πρόσβαση, αυτοκατεύθυνση, κοινωνική αλληλεπίδραση, έχουν μια επίδραση στο 

ρόλο του δάσκαλου.  Π.χ. αν ο δάσκαλος οργανώσει την τάξη του ως εργαστήριο θα 

 
11 Elstgeest Jos, The right question at the right time στο Harlen Wynne (επιμ.)  Primary 

Science, Taking the Plunge (1985) Heinemann 
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πρέπει να τοποθετήσει τα θρανία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός οι μαθητές να μην 

εμποδίζουν ο ένας τον άλλο, και να θα μπορούν να μετακινούνται και να παίρνουν τα 

απαραίτητα υλικά για τη συνέχιση της εργασίας τους. Πολλές φορές συναντάμε παιδιά που 

είναι πολύ ζωηρά και δημιουργούν προβλήματα πειθαρχίας μέσα στην τάξη. Αν τα παιδιά 

αυτά είναι ενταγμένα μέσα σε μια ομάδα εργαστηρίου και ελέγχεται η εργασία τους από το 

δάσκαλο, τότε φιλοτιμούνται και συγκεντρώνονται περισσότερο στην εργασία τους. Ο δά-

σκαλος μπορεί να εξηγήσει ποια είδη συμπεριφοράς δεν επιτρέπονται. Μπορεί να ενθαρ-

ρύνει τα παιδιά να ανταλλάσσουν υλικά, καθώς προχωρά το πείραμα. Πολλές φορές τα 

υλικά που διαθέτει είναι περιορισμένα, οπότε επιβάλλεται να οργανώσει την τάξη έτσι που 

να ενθαρρύνεται η αμοιβαιότητα στη χρήση των υλικών. Π.χ. σε ένα  πείραμα Οπτικής στο 

οποίο  δεν ήταν διαθέσιμα αρκετά έγχρωμα τζαμάκια για την παραγωγή  έγχρωμων 

φωτεινών δεσμών, οι μαθητές μπόρεσαν να συνεργαστούν διότι ο διδάσκων είχε μια καλή 

τοποθέτηση των θρανίων και τα παιδιά είχαν προειδοποιηθεί κατάλληλα για την ανάγκη 

συνεργασίας μεταξύ τους. 

 

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Μέσα στην δουλειά του διδάσκοντος είναι να εξηγήσει σε γονείς, συναδέλφους και 

διευθυντές, τι  μαθαίνουν τα παιδιά. Ο Peacock12 θεωρεί ως πολύ σημαντική για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την υποστήριξη των γονέων, ιδίως όταν το μορφωτικό 

επίπεδό τους είναι χαμηλό. Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραδοσιακή 

εκπαίδευση (αυτή δηλαδή που δίνουν οι γονείς στα παιδιά), καθώς δίνουν τα πρότυπα  

για τους ρόλους τους στη μελλοντική εργασία τους. Στην παραδοσιακή εκπαίδευση 

ζωτικό ρόλο παίζει η σύνδεση μεταξύ γνώσης και εμπειρίας.  Αν το σχολείο λειτουργεί 

με τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι προετοιμάζει το μέλλον των παιδιών τους, θα 

θεωρηθεί ότι έχει αξία και θα τύχει της υποστήριξης των γονέων. Εξ’ άλλου 

παρατηρήθηκε από τους διδάσκοντες σε προγράμματα που απευθύνονται κυρίως στη 

μουσουλμανική μειονότητα, ότι η επίδραση των γονέων στη συμμετοχή των μαθητών 

στα προγράμματα αυτά είναι πρωταρχικής σημασίας. Σε όσες περιπτώσεις οι 

διδάσκοντες είχαν πετύχει να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των γονέων τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ καλά, ιδίως αν οι διδάσκοντες κατοικούσαν στις περιοχές των 

μαθητών τους. 

 
12 Alan Peacock (1995) «Access to science learning for children in rural Africa», International 

Journal  of Science Education, Vol. 17, No. 2 
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Είναι  σοφό να προβλέψει κανείς αυτό το καθήκον να εξηγήσει τη φιλοσοφία και τους 

στόχους του και να σχεδιάσει τρόπους γι’ αυτό πριν να του ζητηθεί. Υπάρχουν και τυπικοί 

και άτυποι τρόποι για αυτό. Επιστολές προς τους γονείς με εξηγήσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητες, άρθρα από περιοδικά, ταινίες, βιβλία. Επισκέψεις στην τάξη πρέπει  να 

ενθαρρύνονται.  Πριν από την επίσκεψη γονέων, διευθυντών, άλλων δασκάλων ο 

διδάσκων να τους εξηγεί τι πρέπει να περιμένουν ότι θα δουν, τι σημασία έχει το κάθε τι.  

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να συλλέγει, οργανώνει, χρησιμοποιεί και να συμμερίζεται 

πληροφορίες για το τι κάνουν και μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας.  

Είναι σημαντικό.  Οι γονείς, οι προϊστάμενοι έχουν νόμιμα ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τι 

συμβαίνει, τι κάνουν τα παιδιά, τι μαθαίνουν τα παιδιά. Η υπευθυνότητα με την οποία θα 

δώσουμε λογαριασμό απαιτεί να έχει ο δάσκαλος την ικανότητα να συλλέγει και να οργανώνει 

μια μεγάλη ποικιλία ενδείξεων. Ενώ σε παραδοσιακές διδασκαλίες έχουμε επικέντρωση της 

προσοχής σε τεστ, ο εποικοδομιστής δάσκαλος έχει γραπτά δείγματα, παρατηρήσεις, εικόνες, 

σημάδια, έργα «τέχνης», σχόλια.  Κάτι στο οποίο επιμένει ο εποικοδομισμός: φάκελος 

(portfolio) όπου περιλαμβάνει διάφορες πηγές πληροφοριών. 

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Όλες οι ενέργειες – και  οι «μη ενέργειες» - του διδάσκοντος συμβάλλουν στην κουλτούρα 

της τάξης.  Όταν κάνει ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όταν τακτοποιεί την αίθουσα, όταν 

καταγράφει τις ιδέες και διερευνήσεις των παιδιών, όταν ανταποκρίνεται με θετικό τρόπο 

δημιουργεί μια κουλτούρα στην τάξη που προάγει τις Φ.Ε.  

Καμιά φορά δεν είναι εύκολο να καθοριστούν οι συνέπειες μερικών στρατηγικών 

διδασκαλίας στην κουλτούρα της τάξης. Ένας δάσκαλος π.χ. μπορεί να πιστεύει ότι 

με το να περιορίσει την ποσότητα κάποιων  υλικών ενθαρρύνει την συνεργασία των 

παιδιών. Ένας άλλος δάσκαλος μπορεί να πιστεύει ότι, αν υπάρχουν πολλά υλικά, τα 

παιδιά  μπορούν να δουλέψουν προς διάφορους στόχους χωρίς να έχουν να 

περιμένουν. Δεδομένης της κουλτούρας κάθε τάξης μπορεί και οι δύο να έχουν δίκιο. 

Θα πρέπει  όμως οι ενέργειες που κάνουν να είναι συνεπείς με τις αξίες που θέλουν 

να προάγουν. Ένας δάσκαλος που κάνει το μάθημα Φ.Ε. χρησιμοποιώντας ως 

αποκλειστική πηγή το σχολικό βιβλίο προάγει μόνο την κουλτούρα του ”βολέματος”. 

Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Αυτός ο ρόλος καλύπτει όλα τα άλλα. Αν δε δώσει χρόνο για ατομική και 

επαγγελματική ανάπτυξη δεν θα εκπληρώσει αποτελεσματικά τους άλλους ρόλους. 



 62 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.1 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσει ένας δάσκαλος, οποιασδήποτε 

βαθμίδας εκπαίδευσης, το διδακτικό του αντικείμενο. Ένας από αυτούς είναι η 

ιστορική προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης. Η προσέγγιση αυτή δε θεωρείται 

διδακτική πανάκεια και ούτε είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε διδακτική ενότητα και 

για οποιαδήποτε κάθε ηλικία2.  

Με τον όρο ιστορική προσέγγιση εννοούμε ότι κατά τη διδασκαλία εκτός 

από απλή παράθεση γεγονότων, νόμων, ανακαλύψεων  (π.χ. νόμοι του Νεύτωνα), 

δίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τον επιστήμονα, αναφέρουμε τη συμβολή του 

στο προς εξέταση θέμα, να συσχετίσουμε τις υπάρχουσες επιστημονικές αντιλήψεις 

της εποχής του. Εξετάζουμε πώς επέδρασαν σ’ αυτόν οι επιστημονικές αντιλήψεις 

που επικρατούσαν,  ποια ήταν η επίδρασή του στο επιστημονικό και κοινωνικό 

γίγνεσθαι της εποχής του και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε για να ξεπεράσει τις 

λαθεμένες αντιλήψεις που επικρατούσαν στον κοινωνικό και επιστημονικό του 

περίγυρο3.   

Με την ιστορική προσέγγιση γίνεται κατανοητό ότι η πορεία της επιστήμης δεν 

ήταν πάντα ευθύγραμμη και η γνώση δεν ήταν πάντα συσσωρευτική. Πολλές 

απόψεις για τη φύση αναιρέθηκαν, νέες θεωρίες αντικατέστησαν τις παλιές, και, σε 

κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, είχαμε επιστροφή σε πολύ παλαιότερες θεωρίες 

(π.χ ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου).  

Διάφοροι ερευνητές4 δέχονται ότι υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης που 

αναφέρονται ως ευθεία και πλάγια σκέψη (ή παραδειγματική και διηγηματική). Η 

ευθεία σκέψη είναι λογική και αναλυτική και ταιριάζει στην κριτική και επιστημονική 

μέθοδο, ενώ η πλάγια σκέψη είναι διαισθητική και συνδέεται  με τον τρόπο σκέψης 

 

1. Μίχας Παύλος και Αγγελίδης Δημήτρης Ιστορία της Βαρύτητας και βαρύτητα της ιστορίας, 

Εκπαιδευτικά  τεύχος 47-48, σελίδες 163-175, 1998  
2 Stinner A. «Contextual Settings, Science Stories, and Large Context Problems: Toward a 

More Humanistic Science Education», Science Education 79(5):55-581(1995) 

 

3 Πατάπης Σ. «Μεθοδολογία διδασκαλίας της Φυσικής», Συμμετρία, 1993  

4 Berg T. &  Brouwer  W., «Teacher awareness of student alternate conceptions  about 

rotational motion and gravity» Journal of Research in Science Teaching, vol. 28 (1991). 
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που αφορά τις τέχνες και τις κλασικές επιστήμες.   Η πλάγια σκέψη μπορεί να 

εξυπηρετηθεί και από την ιστορική προσέγγιση της Φυσικής.  

Ένας άλλος σημαντικός λόγος που αφορά την αξία του ρόλου της ιστορίας 

στη διδασκαλία της Φυσικής είναι ότι, όπως παρουσιάζεται σήμερα η επιστήμη, 

εμφανίζεται ως ένα σύνολο νόμων, φαινομένων και θεωριών ασύνδετων και χωρίς 

ορατή σχέση με την καθημερινή ζωή. Έτσι - δικαιολογημένα - αντιμετωπίζεται 

εχθρικά από τους μαθητές ως ένα πολύ δύσκολο, έντονα μαθηματικοποιημένο 

γνωστικό αντικείμενο, που μάλιστα απευθύνεται σε ανθρώπους  που δεν έχουν κλίση 

σ’ αυτό και ούτε θα γίνουν φυσικοί ή μηχανικοί.    

Αυτή η αποσπασματική παρουσίαση της Φυσικής δεν είναι επιστήμη αλλά 

ορισμοί και συσσωρευμένες πληροφορίες, συχνά ενδιαφέρουσες  στις οποίες όμως 

δε φαίνεται το συνεκτικό στοιχείο που τις διαπερνά, η μέθοδος, η δομή τους, το 

ιδιαίτερο γλωσσάριο τους και  η καταγωγή τους, και δεν είναι επιστήμη, όπως δεν 

είναι κτίριο ένας σωρός από τούβλα που δε χτίστηκαν. 

Ένας άλλος λόγος που συνηγορεί  υπέρ της ιστορικής προσέγγισης είναι ότι ο 

μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τους νόμους της Φυσικής που οι περισσότεροι 

φέρουν το όνομα κάποιου ξένου επιστήμονα  ο οποίος εργάστηκε και ανακάλυψε το 

νόμο αυτό χωρίς να γνωρίζει τι πρόσφερε ο επιστήμονας αυτός και ποια η συμβολή 

του στην ανακάλυψη του νόμου αυτού.  Π.χ. μήπως ξέρει ο μαθητής τι το ιδιαίτερο 

πρόσφερε ο Ohm με τον ομώνυμο νόμο; Υπό ποιες συνθήκες τον διατύπωσε και 

πώς επέδρασε στην επιστημονική σκέψη; Μήπως διανοείται  γιατί υπάρχουν δύο 

ονόματα στον νόμο Boyle - Mariotte που μάλιστα φαίνονται να είναι ατόμων 

διαφορετικής εθνικότητας;  

Σύμφωνα με τον Piaget υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στην εξέλιξη της 

επιστημονικής γνώσης και στην ιστορική ανάπτυξη των ιδεών στην επιστήμη.  Ο J. 

Piaget προσφέρει πολλά παραδείγματα στα οποία διαφαίνεται ότι το παιδί 

αναπαράγει διάφορα στάδια της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών, π.χ. το πέρασμα 

από την ανθρωπομορφική θεώρηση της Μηχανικής του Αριστοτέλη στο αντικειμενικό 

- επιστημονικό μοντέλο του Γαλιλαίου.  Σε μια ακραία μορφή η πεποίθηση αυτή 

εκφράστηκε ως εξής: Το άτομο, στη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης θα έπρεπε 

αναγκαστικά να περάσει από όλα τα ιστορικά στάδια, στην αρχή από το αριστοτελικό, 

ύστερα από το στάδιο Γαλιλαίου - Νεύτωνα, στη συνέχεια από αυτό των Αϊνστάιν - 
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Πλανκ κ.τ.λ. Οι διδασκαλίες που προτάθηκαν με βάση αυτή τη θέση δεν φάνηκαν να 

ικανοποιούν ιδιαίτερα5.  

Μια ιστορική αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων της Φυσικής θα 

βοηθούσε τους μαθητές να αναθεωρήσουν  εσφαλμένες ιδέες και να υιοθετήσουν τις 

σωστές /επιστημονικές.  

Στην Γαλλία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έγιναν προσπάθειες για την 

ιστορική προσέγγιση της Φυσικής6. Σε διάφορες φάσεις της προσπάθειας τονιζόταν η 

ανάγκη της εισαγωγής της ιστορίας, ενώ σε άλλες φάσεις υπήρξε  τάση για την 

εξαφάνιση της ιστορίας από την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.Π.χ. για την 

απονομή διδακτορικού διπλώματος στην Φυσική, ήταν απαραίτητο ένα μέρος της 

διατριβής να αναφέρεται στην ιστορική μελέτη της επιστημονικής περιοχής. Από το 

1840 στους διαγωνισμούς για κατάληψη θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

δινόταν έμφαση σε ιστορικά θέματα. Ο τρόπος αυτός εξέτασης καταργήθηκε το 1898. 

Οι κυριότερες αντιρρήσεις συνοψίζονταν στην άποψη ότι «η ιστορική προσέγγιση 

είχε εκφυλιστεί σε μία  συλλογή  βίων Αγίων»7.  

Στα πλαίσια των γενικών παιδαγωγικών ιδεών της «Νέας αγωγής» στις αρχές 

του αιώνα εκφράζεται για πρώτη φορά από τον μεγάλο Γάλλο θεωρητικό φυσικό  

Paul Langevin η άποψη ότι πρέπει να εισαχθεί η ιστορία της Φυσικής στο σχολείο.  

Σε άρθρα του κριτικάρει το «δογματικό μοντέλο διδασκαλίας της Φυσικής του καιρού 

του, που οδηγεί στη λαθεμένη εντύπωση ότι η Φυσική είναι κάτι το νεκρό και το 

τελειωμένο.»8  Ο Langevin  παρατήρησε ότι η γενική κουλτούρα βοηθά το άτομο να 

αισθανθεί αλληλέγγυο, μέσα στο χώρο και στον χρόνο, με τους ανθρώπους της 

γενιάς του, αλλά και με αυτούς των προηγούμενων και των κατοπινών γενεών.  Το 

να είναι κάποιος καλλιεργημένος σημαίνει να μπορεί να αναπτύσσει μια σχέση με 

διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το επάγγελμά 

του και την επιστήμη που υπηρετεί, ώστε να μπορεί να επιτύχει μια επικοινωνία με 

τους άλλους.  Η διαμόρφωση ενός επιστήμονα με τέτοια ευρύτητα ενδιαφερόντων  

αποτελεί για τον Langevin πηγή άντλησης εκπαιδευτικών σκοπών για μια καινούρια 

διδακτική της Φυσικής.  Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παιδαγωγικό ιδεώδες.  

 
5 Κολιόπουλος Δ, Ψύλλος  Δ, «¸να πολυδιάστατο εργαλείο της διδασκαλίας της Φυσικής: Η 

ιστορία της Φυσικής». Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 9, 1982.  
6 Hulin Nicole, Histoire des sciences et Enseignement scientifique, Bulletin de l’Union des 

Physiciens, No 786, 1996 
7 Hulin Nicole, ό.π. 
8 Κολιόπουλος Δ, Ψύλλος  Δ, ό,π.  
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O Langevin  είχε περάσει τις εξετάσεις του 1897  για τη Μέση Εκπαίδευση όπου 

έγραφε: «όταν ήμουν μαθητής, είχα ένα μάθημα για το οξυγονούχο ύδωρ και είχα 

αναλάβει να αναφερθώ στα απομνημονεύματα του Thenard.Ο  τρόπος που 

οδηγήθηκε ο Τhenard στην ανακάλυψη, οι βαθιές και πολύ πραγματικές σκέψεις για 

τον μηχανισμό της οξείδωσης είχαν παραληφθεί με πολλή φροντίδα στην 

διδασκαλία9». 

Οι ιδέες αυτές  του Langevin για πολλά χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν. Φτάνουμε έτσι στην 

δεκαετία του 60 οπότε στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες εμφανίζονται ρεύματα 

έρευνας και εφαρμογής παιδαγωγικών αντιλήψεων που είχαν διατυπωθεί από 

φιλοσόφους και παιδαγωγούς. Οι θεωρητικές παιδαγωγικές και φιλοσοφικές 

αντιλήψεις για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών βρίσκουν εφαρμογή στο 

Harvard Project Physics (πρόγραμμα Φυσικής του Harvard). Τρεις είναι οι γενικοί 

σκοποί αυτού του προγράμματος:  

α) Επινόηση διδασκαλίας της Φυσικής με έμφαση στην ανθρωπιστική 

διάσταση της επιστήμης.  

β)  Πρόκληση ενδιαφέροντος στους μαθητές, ώστε να επιλέγουν το μάθημα 

της Φυσικής. 

γ) Καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη μελέτη των Φυσικών 

Επιστημών (δάσκαλοι Φυσικής, επιμόρφωση, βοηθήματα κ.ά.) 

 Στο πρόγραμμα κυριαρχεί η αντίληψη ότι είναι δυνατόν, χωρίς να 

υποβιβάζεται η Φυσική, να χάσει την μονολιθικότητά της  και τον ψυχρό της 

χαρακτήρα, προς όφελος της ανθρωπιστικής διάστασης της.  Μέσα στο πλαίσιο αυτό 

εισάγεται η ιστορία της επιστήμης ως παιδαγωγικό βοήθημα  με  βάση δύο ιδέες:   

1) Αν ο μαθητής κατανοήσει την αλληλεπίδραση επιστήμης - κοινωνίας σε μια 

εποχή, θα μπορεί να κατανοεί πώς η επιστήμη του χθες και του σήμερα  επηρεάζει 

τον κόσμο στον οποίο ζει. 

2) Αν γίνει φανερή η σχέση ανάμεσα στην Φυσική και τις άλλες επιστήμες 

μέσα από την ιστορική εξέλιξη τους, θα γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον για το 

μαθητή. 

Το πρόγραμμα του HPP περιλαμβάνει:  

Βιβλίο μαθητή, εργαστηριακό οδηγό, βιβλίο δασκάλου, συλλογή ταινιών και 

διαφανειών, τετράδιο προγραμματισμένης διδασκαλίας και βιβλίο με επιλογή 

ιστορικών κυρίως κειμένων. Σε όλο σχεδόν το βιβλίο του μαθητή υπάρχει 

αφθονία ιστορικών στοιχείων.  

 
9 Hulin Nicole ό.π. 
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Από την αξιολόγηση του προγράμματος φάνηκε ότι αυτή η ανθρωπιστικού/ 

ιστορικού χαρακτήρα προσέγγιση της Φυσικής άρεσε, προκάλεσε ενδιαφέρον και 

διαμόρφωσε μεταξύ των μαθητών θετικές στάσεις σε ευρεία κλίμακα. Θεωρήθηκε ότι 

ο κύριος σκοπός είχε επιτευχθεί.  

Στην Ελλάδα έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια εισαγωγής της ιστορικής 

προσέγγισης, ως μίας από τις πολλές άλλες προσεγγίσεις, στα βιβλία Φυσικής που 

γράφτηκαν για τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, στα μέσα της δεκαετίας του 80.  

Ιστορικά κείμενα, ντοκουμέντα, ζωγραφικοί πίνακες και σκίτσα βοηθούν στην 

ιστορική προσέγγιση των θεμάτων που διαπραγματεύονται τα βιβλία.  

Στις άλλες βαθμίδες Εκπαίδευσης η ιστορική προσέγγιση είναι περιορισμένη, 

αποσπασματική και δεν είναι οργανικά δεμένη με το κείμενο.  

Πολλές απόψεις  διατυπώθηκαν κατά καιρούς για τη χρησιμότητα της 

ιστορικής προσέγγισης της Φυσικής. Υπάρχουν  θετικές και αρνητικές θέσεις. Ως 

θετικές αναφέρονται οι εξής:10 

α)Δίνεται μια πληρέστερη εικόνα για τη φύση της επιστήμης. Ο Richard 

Duschl11 υποστηρίζει ότι: με τη βοήθεια της ιστορικής παρουσίασης οι μαθητές 

διδάσκονται για τον δοκιμαστικό (tentative) χαρακτήρα των επιστημονικών γνώσεων. 

Η επιστήμη πάντα θέτει ερωτήματα. Αντίθετα οι μαθητές τείνουν να πιστεύουν ότι η 

επιστήμη έχει τελειωτική μορφή με το συνηθισμένο τρόπο διδασκαλίας. 

β)Ο μαθητής αντιλαμβάνεται ότι η γνώση δομείται σταδιακά και δεν είναι μία 

«εξ’ αποκαλύψεως αλήθεια». 

γ)Με την ιστορική προσέγγιση της φυσικής δίνεται η ευκαιρία στους 

δασκάλους να ταράξουν τα «λιμνάζοντα νερά» του εφησυχασμού των μαθητών σε 

γνωστά και τετριμμένα  μοντέλα διδασκαλίας. 

δ)Ο δάσκαλος διαπιστώνει τα εμπόδια που συνάντησαν οι επιστήμονες και που 

πιθανόν να συναντήσουν οι μαθητές του στην κατανόηση ενός θέματος Φυσικής. 

ε)Η διδασκαλία με έμφαση στην ιστορία της επιστήμης μπορεί να μετατρέψει ένα 

ψυχρό - συνηθισμένο μάθημα σε μια ζωντανή  και αποτελεσματική διήγηση. 

 
10  Ruth de Castro and Anna Maria Pessoa de Carvalho «The Historic Approach in Teaching: 

Analysis of an Experience». Science & Education 4, 1995. 
11 Duschl A. Richard, Α Framwork for Applying History and Philosophy of Science to Science 

Education, Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research 

in Science Teaching, San Francisco, March 31, 1989 & Duschl A. Richard (1990) 

Restructuring Science Education, the Importance of Theories and Their Development, 

Teachers College,Columbia University 
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Στα αρνητικά έχουν αναφερθεί και τα εξής: 

α)Το ξεστράτισμα της διδασκαλίας της Φυσικής προς την Ιστορία. 

β)Μελετώντας, ιστορικά, την εξέλιξη των ιδεών της Φυσικής διαπιστώνονται 

κάποιες εσφαλμένες απόψεις για τη Φύση και τους νόμους της Φυσικής οι οποίες 

χαρακτήριζαν το έργο επιφανών (κατά τα άλλα) εκπροσώπων της Επιστήμης και της 

Φιλοσοφίας. Υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθούν ως σωστές οι λανθασμένες απόψεις οι 

οποίες είναι ήδη πολλές στην συνείδηση των μαθητών. 

γ)Με μία άστοχη ιστορική προσέγγιση μπορεί να γελοιοποιηθεί στους μαθητές 

ένας διακεκριμένος επιστήμονας του παρελθόντος ο οποίος έτυχε να έχει κάποιες 

λανθασμένες ιδέες για κάποια περιορισμένη περιοχή της επιστήμης η οποία αργότερα 

μελετήθηκε διεξοδικά.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία της Φυσικής δεν λύνει όλα 

τα προβλήματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλα διδακτικά μέσα. 

Στη χώρα μας η δογματική διδασκαλία της Φυσικής, η απουσία ενδιαφέροντος 

πολλών μαθητών ευνοεί μια Ανθρωπιστικού τύπου διδασκαλία με έμφαση στην 

«ιστορική» μέθοδο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Αν και η Φυσική είναι περίπλοκη, τα παιδιά θα πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τη φύση της.  

Κατά τη διδασκαλία της Φυσικής θα είναι συχνά χρήσιμο να χρησιμοποιούμε αναλογίες για να εξη-

γήσουμε περίπλοκες έννοιες. Για να εξηγήσουμε την ίδια τη φύση και τη δομή της Φυσικής, θα 

βρούμε την αναλογία με ένα κτίριο1:  

Oι τρεις βασικές συνιστώσες 

της φύσης και της δομής της 

Φυσικής είναι οι υποθέσεις, 

οι μέθοδοι και οι ενέργειες 

και, τελικά, οι ευρείες γενικεύ-

σεις. Μέσα στα πλαίσια αυτή 

της αναλογίας, οι υποθέσεις 

είναι τα θεμέλια πάνω στα 

οποία χτίζεται το οικοδό-

μημα. Πάνω σ' αυτά τα 

θεμέλια χτίζονται οι όροφοι 

που είναι οι μέθοδοι της 

Φυσικής. Οι κολόνες είναι οι 

ευρείες γενικεύσεις, που 

αλλιώς θα τις πούμε νόμους 

ή υπερνόμους της Φυσικής. 

Καθώς χρησιμοποιούμε 

διάφορες μεθόδους, διά-

φορες διεργασίες, κτίζουμε και προεκτείνουμε αυτές τις γενικεύσεις. Αν ανακαλυφθεί ένας 

καινούριος νόμος που ισχύει για όλους τους κλάδους της Φυσικής, τότε προστίθεται μια νέα 

κολόνα στο κτίριο της Φυσικής. Στο σχήμα βλέπουμε μερικές από αυτές τις βασικές αρχές. 

Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που όμως δεν μας απασχολήσουν καθώς είναι νόμοι που 

ανακαλύφθηκαν  στην περιοχή των στοιχειωδών σωματίων και προς το παρόν δεν παίζουν ρόλο 

στο μέρος της Φυσικής με το οποίο θα ασχοληθούμε. 

Σ'αυτό το κεφάλαιο θα δούμε διάφορες διαστάσεις της δομής της επιστήμης. 

 

1  Willard J. Jacobson, Abby Barry Bergman, Science for children, A book for Teachers, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 

New Jersey 1991 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Οι υποθέσεις στην επιστήμη είναι ιδέες που δεχόμαστε, χωρίς κατ' ανάγκη να έχουμε πλήρεις 

αποδείξεις. 

 Μια υπόθεση που κάνομε στη Φυσική και στις άλλες επιστήμες είναι ότι τα φαινόμενα μπορούν να 

εξηγηθούν κατά ένα λογικό τρόπο.  

Ως παράδειγμα της υπόθεσης ότι τα φαινόμενα της φύσης μπορούν να εξηγηθούν κατά ένα λογικό 

τρόπο, αναφέρουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακάλυψη της ραδιοαστρονομίας. 

Κατά τις καταιγίδες ακούμε παράσιτα στο ραδιόφωνο. Το 1930 ο Karl Jansky είχε αναλάβει να με-

λετήσει τα παράσιτα που προξενεί η ατμόσφαιρα. Μπόρεσε να κατανοήσει τα παράσιτα από τις 

αστραπές και τους κεραυνούς, όμως υπήρχε κάποιο παράσιτο που δεν εξαφανιζόταν ακόμη και 

όταν δεν υπήρχαν καταιγίδες. Ποια ήταν η αιτία; Ο Jansky υπέθεσε ότι υπάρχει κάποια λογική αιτία 

για την εξήγηση αυτών 

των παρασίτων. Κάτι 

που τον βοήθησε ήταν 

ότι τα παράσιτα που 

κατέγραφε 

εμφανιζόντουσαν κάθε 

μέρα 4 λεπτά νωρίτερα2. Βασιζόμενος σ'αυτή τη παρατήρηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

προερχόντουσαν από τα αστέρια. (Καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο το άστρο που θα 

μεσουρανεί ώρα 12 τα μεσάνυχτα στις 21 Δεκεμβρίου θα μεσουρανεί μετά από έξη μήνες ώρα 12 

το μεσημέρι, και για να γίνει αυτό, κάθε βράδυ μεσουρανεί 4 λεπτά νωρίτερα, οπότε σε έξη 

μήνες=183 μέρες θα έχουμε: 183 * 4=  732 λεπτά που είναι περίπου 12 ώρες) Ο Jansky  

κατασκεύασε μια κεραία, που την κατεύθυνε προς τον ουρανό.  Με έκπληξή του παρατήρησε ότι τα 

παράσιτα γίνονταν πιο έντονα όταν την έστρεφε προς το κέντρο του Γαλαξία. Ο Jansky ανακάλυψε 

ότι τα ραδιοκύματα αυτά είχαν μια συγκεκριμένη πηγή έξω από τη Γη. Αυτή ήταν η αρχή της ραδιο-

αστρονομίας.  

 

 Πολλές φορές κάνουμε υποθέσεις που δεν τις ελέγχουμε διότι τις θεωρούμε αυτονόητες. Όταν 

έρχεται η ώρα να αμφισβητηθεί μία τέτοια βασική υπόθεση τότε έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη 

αλλαγή. Π.χ. ο χρόνος ως απόλυτη οντότητα ήταν κάτι που εθεωρείτο βασική υπόθεση στην 

κλασική μηχανική, μέχρις ότου αμφισβητήθηκε από τον Αϊνστάιν. Το Σύμπαν εθεωρείτο "αθάνατο", 

 

 2 Lewis Epstein  Στις  γειτονιές  της  Φυσικής  (εκδ. Κάτοπτρο)  ερώτηση 1.5.12: δίνει  μια  εξήγηση  του  φαινομένου.  

Η γη μετά έξη μήνες 
Το άστρο μεσουρανεί ώρα 12 
το μεσημέρι 

Το άστρο μεσουρανεί ώρα 12 
τα μεσάνυχτα 
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μέχρις ότου αυτό αμφισβητήθηκε κάτω από τις ανακαλύψεις της θεωρίας της Φυσικής και της 

Αστρονομίας. O Τ.S. Kuhn3 χαρακτηρίζει αυτές τις αλλαγές "αλλαγές παραδείγματος" . 

MΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Οι μέθοδοι της Φυσικής είναι ισχυρά διανοητικά όπλα. Το χαρακτηριστικό τους είναι η προσεχτική 

ανάλυση για το ξεκαθάρισμα της φύσης του ερωτήματος το οποίο ερευνάται. Τα παιδιά δρουν 

επιστημονικά, όταν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το νόημα των ερωτημάτων τους.  

Δεν είναι δυνατόν να ερευνούμε ταυτόχρονα ολόκληρο το Σύμπαν. Θα πρέπει να το χωρίσουμε σε 

μικρότερα μέρη, σε μικρότερα συστήματα. Τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν ποιο είναι το 

σημαντικό και ποιο δεν είναι σημαντικό για το θέμα που μελετάνε. Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να 

συμβουλευτούν τη βιβλιογραφία για να δουν τι βρήκαν άλλοι γι' αυτό το ερώτημα ή το πρόβλημα. 

Γίνονται υποθέσεις και αυτές οι υποθέσεις γίνονται τα εργαλεία της έρευνας. Κατόπιν γίνονται πει-

ράματα και παρατηρήσεις, έτσι ώστε να ληφθούν οι πληροφορίες που θα καθορίσουν αν η 

υπόθεση θα γίνει δεκτή. Ελέγχουμε τις απαντήσεις σε σύγκριση με τα ευρήματα άλλων. 

Εμπειρικά τεστ.  

Οι ιδέες της επιστήμης ελέγχονται, όποτε είναι δυνατόν με άμεση παρατήρηση. Το δέκατο έβδομο 

αιώνα o Torriceli4  είχε δείξει ότι αν χύναμε υδράργυρο σε ένα γυάλινο σωλήνα  μήκους περίπου 

ενός μέτρου που ήταν κλειστός στο ένα άκρο και  μετά σκεπάζαμε το άλλο άκρο με το δάχτυλο και  

τον γυρίζαμε όρθιο μέσα σε μια λεκάνη υδραργύρου, ο υδράργυρος κατέβαινε και άφηνε ένα χώρο 

μεταξύ της κορυφής του υδραργύρου και του σωλήνα. Ο Torricelli σκέφτηκε ότι ο χώρος αυτός 

ήταν κενός, κάτι που βρισκόταν σε αντίθεση με την ιδέα του Αριστοτέλη ότι η φύση μισεί το κενό. 

  Εκείνη την εποχή ήταν γνωστό ότι ο αέρας έχει βάρος που πίεζε την ελεύθερη επιφάνεια του 

υδραργύρου. Όμως την εποχή εκείνη πίστευαν ότι το κενό έχει ειδικές ιδιότητες που έλκουν τον 

υδράργυρο. Τη λύση του διλήμματος (είναι το βάρος του αέρα που συγκρατεί τον υδράργυρο ή 

ιδιότητες του κενού) έδωσε ο Πασκάλ. Αυτός σκέφτηκε ότι αν άλλαζε το βάρος του αέρα θα άλλαζε 

και το ύψος της στήλης του υδραργύρου. Για να το κάνει αυτό, εκτέλεσε το πείραμα με τη βοήθεια 

ενός συνεργάτη του στην κορυφή του Puy de Dome που είναι ένα ψηλό βουνό. Δηλαδή ο Πασκάλ 

έλεγξε την ιδέα αυτή και παρατήρησε ότι πραγματικά η στήλη του υδραργύρου ήταν χαμηλότερη. 

 

 3 Τ.S.Kuhn (1981) Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων Εκδ. Σύγχρονα θέματα 

 4 Το παράδειγμα ελήφθη από το βιβλίο του Richard A. Duschl Restructuring Science Education (1990), Teachers college Press, 

Columbia University New York. Στο βιβλίο αυτό αναλύονται οι σχέσεις θεωρίας πειράματος . Υποστηρίζεται μια αλλαγή στην 

εκπαίδευση  με την οποία θα δίνεται έμφαση στην ιστορία των επιστημών, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν 

γενικά την όλη δομή μιας θεωρίας. 
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Η επιμονή των Φυσικών Επιστημών σε εμπειρικά τεστ είναι αυτό που τις διακρίνει από άλλες 

ανθρώπινες προσπάθειες. Στις επιστήμες δεν αρκεί να πιστεύουν πολλοί σε κάτι. Για να ελεγχθεί η 

ιδέα θα πρέπει να δοκιμαστεί. 

Διδακτική δραστηριότητα: Ποιο σώμα θα φτάσει πρώτο στο έδαφος;  

Τα παιδιά θα πρέπει να δοκιμάσουν διάφορα τεστ για ιδέες ώστε να αποκτήσουν την εμπειρία του 

να κάνουν τέτοια τεστ. Για παράδειγμα, η δασκάλα κρατά μια βαριά και μια ελαφριά μπάλα ίδιου 

μεγέθους στο ίδιο ύψος πάνω από ένα τραπέζι. "Αν τις αφήσουμε από το ίδιο ύψος, ποια θα 

φθάσει πρώτη στο τραπέζι;"  Η ερώτηση αυτή θα πρέπει να συζητηθεί μέσα στην τάξη μέσα στα 

πλαίσια που δόθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Τα παιδιά θα πρέπει να μπορέσουν να  σκεφτούν 

αυτόνομα και μετά μέσα στα πλαίσια της ομάδας. Κατόπιν θα γίνει η συζήτηση στην τάξη και τέλος 

το εμπειρικό τεστ, οπότε  ο κάθε μαθητής μπορεί να διαπιστώσει αν η αρχική του πρόβλεψη – που 

συνήθως είναι ότι η βαριά μπάλα θα φθάσει πρώτη- ή η πρόβλεψη της ομάδας είναι η σωστή. Μια 

άλλη προσέγγιση: Η δασκάλα μπορεί να πει κάνοντας αναφορά στην ηλικία της, τα πτυχία της, τα 

χρόνια εμπειρίας της, ότι η βαριά μπάλα θα φθάσει πρώτη. (Δηλαδή τα παιδιά θα στηριχθούν στην 

αυθεντία της.) "Είναι αυτό σωστό;"  Μετά η δασκάλα μπορεί να κάνει ψηφοφορία. (τεστ της πλει-

οψηφίας) Τελικά, κάνει το εμπειρικό τεστ. 

Επιλογή των συστημάτων για μελέτη  

Θα πρέπει να περιορίσουμε τη μελέτη μας σε ένα περιορισμένο σύστημα σωμάτων αλλιώς, δε θα 

μπορούμε να ελέγχουμε τις πολλές μεταβλητές. Π.χ. ο William Harvey μελέτησε το κυκλοφοριακό 

σύστημα. Κατάλαβε ότι το αίμα δεν ξεκινά από τη καρδιά ταυτόχρονα και από τις δύο βαλβίδες. 

Μετρώντας τη χωρητικότητα της καρδιάς υπολόγισε πόσο αίμα περνά σε κάθε παλμό. Βρήκε ότι 

σε μια ώρα περνά περισσότερο αίμα από τη καρδιά από όσο περιέχεται στο σώμα. Σκέφτηκε ότι το 

αίμα κυκλοφορεί, κινείται από την καρδιά προς το σώμα και επιστρέφει στην καρδιά. Ο Harvey 

μελέτησε μόνο τη κυκλοφορία του αίματος. Δεν έλαβε υπόψη του τις λειτουργίες του εγκεφάλου, ή 

του σκελετού. Περιορίστηκε μόνο σ'αυτό που ήθελε να μελετήσει.  

  Με το να περιορίζουμε τη μελέτη μας σε εξειδικευμένους τομείς, δημιουργούμε τους διάφορους 

κλάδους των επιστημών. Αυτό βέβαια οδηγεί σε δυσκολία επικοινωνίας διότι ο κάθε κλάδος έχει 

αναπτύξει το δικό του "λεξιλόγιο" .  

 Η Φυσική χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη "σύστημα".   Κλειστό σύστημα σωμάτων είναι ένα σύνολο 

από διάφορα σώματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χωρίς, να επηρεάζονται από άλλα σώματα 

που δεν ανήκουν στο σύστημα. Πολλές φορές το κλειστό σύστημα δεν είναι παρά μια εξιδανίκευση 

μιας κατάστασης. Π.χ. λέμε ότι δύο σώματα αποτελούν ένα κλειστό σύστημα (κατά προσέγγιση), 

αν οι δυνάμεις που ασκούν μεταξύ τους είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δυνάμεις που δέχονται 

από άλλα σώματα. 
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Τα παιδιά θα πρέπει να εξασκηθούν στον καθορισμό συστημάτων.  

Ρίξε μια σταγόνα μελάνι σε ένα ποτήρι νερό. Ζήτησε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τι συμβαίνει 

και μετά να πουν τι βλέπουν. Μετά ζήτησε τους να σημειώσουν τα αντικείμενα που δεν ανέφεραν. 

Ανέφεραν π.χ. το τραπέζι πάνω στο οποίο στηρίζεται το ποτήρι; Ήταν ένα μέρος του συστήματος; 

Τα παιδιά, όπως και οι επιστήμονες, θα έχουν βρει ορισμένα αντικείμενα που τους φαίνεται λογικό 

να τα δεχτούμε ως μέρη του συστήματος που μελετούν. Αυτό συχνά γίνεται αυτόματα από τους 

επιστήμονες. Ορισμένες όμως φορές χρειάζεται να αλλάξουμε το σύστημα και να το κάνουμε 

ευρύτερο, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τα φαινόμενα.  Π.χ. το σύστημα Γης – Ηλίου – 

Σελήνης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα σωμάτων. Όμως, για να κάνουμε καλύτερες 

προβλέψεις για το μέλλον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους άλλους πλανήτες, οπότε τελικά 

διευρύνουμε το σύστημα σε πλανητικό σύστημα. 

Χρήση και έλεγχος των υποθέσεων.  

'Όπως είπαμε, οι υποθέσεις είναι απαντήσεις που υποδείχνομε για κάποιο πρόβλημα. Με τα 

πειράματα και τις παρατηρήσεις ελέγχομε τις υποθέσεις. 

Όταν ένας προγραμματιστής προσπαθεί να διορθώσει ένα πρόγραμμα, κάνει πολλές υποθέσεις για το τι δε 

πάει καλά στο πρόγραμμα. Προφανώς, δεν μπορεί να ελέγξει ταυτόχρονα όλα τα μέρη του προγράμματος. 

Θα κάνει υποθέσεις και θα τις ελέγξει.  

Ένα παράδειγμα για τη χρήση και τον έλεγχο των υποθέσεων από την ιστορία των Φυσικών 

Επιστημών: O Robert Norman ήταν ένας Άγγλος ναυτικός που έζησε το 16ο αιώνα5. Την 

εποχή εκείνη  είχε γενικευτεί η χρήση της πυξίδας. Είχαν 

ανακαλύψει ότι ο πραγματικός βορράς διέφερε από αυτόν 

που έδειχνε η βελόνα. Ο Norman ανακάλυψε ότι η βελόνα, 

εκτός του ότι στρέφεται προς το βορρά, είχε την τάση να 

στρέφεται και προς τα κάτω Δηλαδή να παρουσιάζει μια 

γωνία έγκλισης. Υποπτεύθηκε ότι αυτή η γωνία θα είναι 

ανάλογη με το γεωγραφικό πλάτος και γι'αυτό κατασκεύασε 

έναν ειδικό κύκλο, τον κύκλο έγκλισης. Η ερώτηση του ήταν: 

"που οφείλεται αυτό; Μια πρώτη υπόθεση ήταν: μήπως ο βόρειος πόλος 

της βελόνας είναι πιο βαρύς;" Η υπόθεση  του ήταν: ”ο βόρειος πόλος 

είναι βαρύτερος, γι’ αυτό η βελόνα στρέφεται προς τα κάτω”.   Όταν 

απομαγνήτιζε τη βελόνα έβλεπε  ότι δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Άρα 

η υπόθεση απορρίπτεται. Η επόμενη του υπόθεση ήταν: ”υπάρχει ένα 

ελκτικό σημείο στο βορρά που έλκει το βόρειο πόλο της βελόνας”. Αυτή 

ήταν μια θεωρία της εποχής. Με βάση αυτή την υπόθεση αυτό το ελκτικό σημείο θα 

 

 5 Rom Harre , (1983) Great Scientific Experiments, Oxford University Press, New York 

Γωνία έγκλισης 
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προκαλούσε κάποια κίνηση της βελόνας προς το σημείο αυτό. Όμως ο Norman έπρεπε να 

εξουδετερώσει τις άλλες δυνάμεις που ενεργούσαν στη βελόνα, δηλαδή το βάρος της και τη 

δύναμη που ασκεί το στήριγμα. Για να ελέγξει αυτή την υπόθεση,  πήρε ένα κομμάτι φελλό 

και  πάνω του στήριξε μια μαγνητική βελόνα. Το βάρος της βελόνας και του φελλού μαζί  

ήταν τόσο ώστε η βελόνα και ο φελλός να αιωρούνται  μέσα στο νερό. Αν η βελόνα ήταν 

αμαγνήτιστη, έμενε οριζόντια. Αν ήταν μαγνητισμένη, τότε έκανε μια γωνία, όμως δεν κατέβαινε 

στον πάτο του ποτηριού όπως θα περιμέναμε αν υπήρχε ένα ελκτικό σημείο στο βορρά. 

 Ο σχεδόν σύγχρονός του Gilbert, κατάλαβε, ότι εκτός από την έλξη του βόρειου πόλου της 

βελόνας και υπήρχε μια άλλη δύναμη που ασκούσε έλξη στο νότιο πόλο της βελόνας έτσι 

που η βελόνα να ισορροπεί σε μία θέση. Ο Gilbert επανέλαβε το πείραμα και έδειξε ότι η Γη 

συμπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος μαγνήτης. Δηλαδή, και  η Γη έχει δύο πόλους που ο 

καθένας τους έλκει τον αντίθετο και απωθεί τον όμοιο.  Με αυτό το πείραμα εισάγεται για 

πρώτη φορά και η έννοια του πεδίου. 

 

 Για να κάνουν διάφορες υποθέσεις τα παιδιά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που 

πήραν από προηγούμενες εμπειρίες. Αν ως σκέψη μπορούμε να ορίσουμε τη χρήση αυτών που 

ήδη γνωρίζουμε, για να αντιμετωπίσουμε ερωτήματα και προβλήματα, διαπιστώνουμε ότι αυτό 

ακριβώς κάνουν και τα παιδιά (σκέψεις) καθώς προσπαθούν να κάνουν διάφορες χρήσιμες 

υποθέσεις. Στην πραγματικότητα ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης είναι ότι τα 

παιδιά σπάνια χρησιμοποιούν αυτά που μαθαίνουν. Αν όμως τα παροτρύνουμε να κάνουν υπο-

θέσεις που να βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία τους, τότε θα χρησιμοποιήσουν αυτά που 

έμαθαν. Τότε εξασκούν τη σκέψη τους. 

Πειράματα ελέγχου.  

Στα πειράματα ελέγχου διατηρούνται σταθεροί  όλοι οι παράγοντες εκτός από έναν. Όλες οι 

αλλαγές θα πρέπει να οφείλονται στον ένα μεταβλητό παράγοντα.  

Διδακτική δραστηριότητα: Απορροφούν περισσότερη θερμότητα οι σκούρες επιφάνειες ή οι 

στιλπνές;   

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εμπειρίες από πειράματα ελέγχου. Π.χ. μια ομάδα παιδιών ήθελε να 

μάθει αν μια σκούρα επιφάνεια απορροφά περισσότερη θερμότητα από όσο μια στιλπνή.  

Μαύρισαν ένα δοκιμαστικό σωλήνα πάνω από τη φλόγα ενός κεριού. Μετά βάλανε ίσα ποσά 

άμμου στον μαυρισμένο σωλήνα και σε ένα καθαρό. Στη συνέχεια τοποθέτησαν θερμόμετρα στους 

σωλήνες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα στηρίγματα τους τοποθέτησαν μπροστά σε μια λάμπα. 

Έχοντας όλους τους άλλους παράγοντες ( απόσταση, ποσό και είδος άμμου) ίσους εκτός από το 

χρώμα του σωλήνα, θα μπορούσαν να αποδώσουν τις τυχόν διαφορές θερμοκρασίας στο χρώμα.  
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Η συσσωρευτική διάσταση της επιστήμης  

Τα παιδιά δεν αρχίζουν να μαθαίνουν Φ.Ε. ξεκινώντας από την αρχή. Για παράδειγμα ο Faraday  

ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, αλλά στηρίχτηκε στη γνώση που αποκτήθηκε από 

άλλους: Ο Βόλτα είχε ανακαλύψει τα στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να παράγει συνεχές 

ρεύμα, ο Oersted  ανακάλυψε την αλληλεπίδραση μεταξύ ρεύματος και μαγνητικής βελόνας, ο 

Arago  είχε ανακαλύψει τον ηλεκτρομαγνήτη, ο Ampere  είχε βρει την αλληλεπίδραση δύο 

καλωδίων που διαρρέονται από ρεύματα και κάποιος άγνωστος ανακάλυψε πώς μπορούν να 

μονώνονται οι αγωγοί, οπότε μπορούμε να τυλίγουμε τα σύρματα και να κάνουμε πηνία.  

Έλεγχος των ιδεών και των ανακαλύψεων  

Κάθε ανακάλυψη τίθεται κάτω από αυστηρή κριτική. Ιδιαίτερα αν έχει να μας προσφέρει κάτι το 

πολύ επαναστατικό. Π.χ. το ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου τέθηκε παλαιότερα υπό 

αυστηρή κριτική, παρόμοια και η κβαντομηχανική στον αιώνα μας. Δεν αρκεί να δημοσιεύσει κανείς 

κάτι. Αυτά που δημοσίευσε θα πρέπει να ελεγχθούν. 

  Το ίδιο  συμβαίνει και με τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να 

επαληθευτούν από άλλους επιστήμονες. Αν δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν τότε πιθανόν να 

έχουμε λάθος.  

Όταν το 1939 οι Hahn και Strassman ανακοίνωσαν ότι το ουράνιο (U) 235, καθώς βομβαρδίζεται 

με σωματίδια, διασπάται σε δύο άτομα, όπως π.χ. βάριο και κρυπτό, οι επιστήμονες 

κατάλαβαν ότι με αυτό τον τρόπο θα παράγεται μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας και ότι αυτή 

η ενέργεια μπορεί να εμφανιστεί με μορφή έκρηξης.  Όταν μάλιστα ανακοινώθηκε η διά-

σπαση του U 235 σε κάποια επιστημονική συνάντηση στις ΗΠΑ, αναφέρεται ότι πολλοί επι-

στήμονες δεν κάθισαν να περιμένουν το κλείσιμο της συνάντησης, για να τρέξουν στα 

εργαστήριά τους για να ελέγξουν τα ευρήματα. 

Ένα διαφορετικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία της ακτινοβολίας Ν που είχε ανακοινωθεί στις 

αρχές του 20ού αιώνα από Γάλλους επιστήμονες. Ο διακεκριμένος για τις έρευνες του στις 

ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες επιστήμονας Blondot βρήκε μια νέα ακτινοβολία. Παρ' όλο 

που γράφτηκαν πολλά άρθρα γι’ αυτό το θέμα, τελικά αποδείχτηκε ότι η εντύπωση πως 

υπήρχε ακτινοβολία οφειλόταν σε πειραματικά σφάλματα.. 

ΟΙ ιδέες και οι ανακαλύψεις γίνονται γνωστές στους άλλους επιστήμονες, οι οποίοι με τη σειρά τους 

μπορούν να τις ελέγξουν.  

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διακινούν τις ιδέες τους και να εκθέτουν τα αποτε-

λέσματα των πειραμάτων τους σε άλλα παιδιά για συζήτηση και κριτική. Αυτό γίνεται μέσα στα 

πλαίσια της εποικοδομητικής διδασκαλίας όπου προβλέπεται να υπάρχει η φάση της συζήτησης. 

Μπορούν  όμως να γίνουν και ιδιαίτερες συναντήσεις στις οποίες τα παιδιά θα περιγράψουν τη 

δουλειά τους, αν έχουν αναλάβει  διάφορα projects. 
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Νέες προσεγγίσεις σε προβλήματα.  

Στις επιστήμες προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Π.χ. ο Irving Langmuir καλυτέρεψε τις ηλεκτρικές λάμπες προσεγγίζοντας το πρόβλημα με ένα 

εντελώς νέο τρόπο.  Οι πρώτες ηλεκτρικές λάμπες κατασκευάζονταν ως εξής: Έβαζαν ένα συρμα-

τάκι μέσα στο δοχείο και αφαιρούσαν τον αέρα. Οι προσπάθειες για βελτίωση είχαν στόχο να 

βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα από τις λάμπες. Ο Langmuir σκέφτηκε άλλους 

τρόπους, για να προστατέψει το νήμα από το κάψιμο. Αντί να βγάζει αέρα από τη λάμπα, γιατί να 

μη βάλει μέσα στη λάμπα ένα αδρανές αέριο το οποίο θα εμπόδιζε το κάψιμο; Αυτό έγινε και έτσι 

κατασκευάστηκε μια καλή λάμπα.   

Το να δούμε τα ερωτήματα και τα προβλήματα με νέο τρόπο είναι δύσκολο.  

Το νοητικό πείραμα  

Το νοητικό πείραμα  (Gedanken experiment) είναι ένα άλλο εργαλείο της επιστήμης. Ο Γαλιλαίος 

σκέφτηκε ότι αν σπρώξουμε ένα καρότσι σε ένα δρόμο αφού κινηθεί λίγο, θα σταματήσει. Αν το 

σπρώξουμε σε πάγο θα πάει πολύ πιο μακριά μέχρις ότου σταματήσει λόγω της τριβής του πάγου. 

Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε καθόλου η τριβή; Σκέφτηκε ότι το καρότσι θα κινείται επ' άπειρον. 

Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο πείραμα ο Γαλιλαίος κατανόησε περισσότερο τους νόμους της 

κίνησης. Αργότερα, ο Νεύτων διατύπωσε αυτό το συμπέρασμα σαν τον πρώτο του νόμο :Αν ένα 

σώμα ηρεμεί, τείνει να παραμένει στην ηρεμία, αν ένα σώμα κινείται τείνει να παραμένει σε κίνηση 

σε ευθεία γραμμή, εκτός αν επιδράσει πάνω του μια εξωτερική δύναμη. 

Η άποψη που επικρατούσε έως την εποχή του Γαλιλαίου ήταν ότι, για να κινείται ένα σώμα, 

χρειάζεται να επιδρά μια δύναμη.  

Και ο Γαλιλαίος και ο  Langmuir διατύπωσαν απόψεις που ήταν αντίθετες προς αυτές που 

επικρατούσαν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα παιδιά να φανταστούν τι θα γινόταν αν...  

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι δυνατόν να έχουμε διάφορα «πειράματα» όπου  

μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά ενός συστήματος, αν π.χ. αφαιρεθεί η βαρύτητα ή 

αν αφαιρεθεί η τριβή. 

Ακρίβεια και  ποιοτικές διατυπώσεις 

 Στην επιστήμη προσπαθούμε να εκφράσουμε τις ανακαλύψεις με μαθηματικούς όρους. Πολλές 

φορές σημειώθηκε πρόοδος στην επιστήμη, όταν λήφθηκαν υπόψη οι ακριβείς μετρήσεις. Μια 

κλασική περίπτωση είναι η ανακάλυψη του Κέπλερ ότι οι πλανήτες εκτελούν ελλειπτικές τροχιές και 

όχι κύκλους. Ο Κέπλερ έκανε την ανακάλυψή του στηριζόμενος στις ακριβείς μετρήσεις του Tycho 

Brache στον οποίο είχε εμπιστοσύνη.  

Στην ατομική θεωρία πίστευαν ότι τα βάρη των στοιχείων θα πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί. Πώς 

όμως υπήρχαν περιπτώσεις που δεν είχαμε ακέραιο αριθμό; π.χ. το χλώριο 35,5; Οι μετρήσεις 

ήταν ακριβείς και  δεν υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό. Οι έρευνες αυτών των αποκλίσεων οδήγησαν 

στην ανακάλυψη των ισοτόπων. Κάθε ισότοπο έχει ατομικό βάρος που είναι ακέραιος, πολλά 
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όμως στοιχεία βρίσκονται σε ένα μείγμα ισοτόπων, με αποτέλεσμα το μετρούμενο ατομικό βάρος 

να είναι ο μέσος όρος των ατομικών βαρών των ισοτόπων.  

Χρησιμοποιώντας μετρητικά εργαλεία  

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ακριβολογούν καθώς συζητάνε τις ιδέες τους και 

καθώς ανακοινώνουν τι βρήκανε. Θα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται κανόνες, ρολόγια, ζυγαριές, 

ογκομετρικούς κυλίνδρους. Καθώς χειρίζονται τα εργαλεία αυτά, μαθαίνουν να ακριβολογούν. 

Μαθαίνουν να είναι πιο σωστοί και πιο σαφείς καθώς ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τους.  

ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (υπερνόμοι)6 

Είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου ότι οι κολόνες του "κτιρίου" της Φυσικής είναι οι ευρείες γενικεύ-

σεις. Ένας από τους κύριους στόχους της  εργασίας μας με τα παιδιά είναι να τα βοηθήσουμε να 

αποκτήσουν πιο καθαρή εικόνα των νόμων, έτσι ώστε να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν στη 

ζωή τους. Επίσης, έχει βρεθεί ότι με την αναγωγή των γνώσεων σε γενικές αρχές είναι δυνατόν να 

βοηθηθούν στις λύσεις προβλημάτων. 

Π.χ. ο νόμος της παγκόσμιας έλξης μπορεί να εξηγήσει πολλά φαινόμενα, όπως την πτώση ενός 

μήλου, την τροχιά μιας μπάλας, την κίνηση των πλανητών. Μερικοί από τους νόμους που θα 

πρέπει να διδάσκονται είναι οι εξής: 

Νόμος της διατήρησης της μάζας και της ενέργειας 

Το ολικό ποσό της ενέργειας και της μάζας ενός κλειστού συστήματος παραμένει σταθερό. 

Σε συνήθεις συνθήκες η μάζα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Σε ιδιαίτερες 

συνθήκες, όπως  π.χ. σε επιταχυντές σωματίων, όπως είναι τα κύκλοτρα, όπου τα σώματα της 

ύλης επιταχύνονται σε ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός η μάζα τους αυξάνει. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η μάζα και η ενέργεια είναι κατ' ουσία ισοδύ-

ναμα ποσά: E= m.c² 

Δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής 

 Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής λέει ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αυθόρμητα θερμότητα 

από ένα ψυχρό σώμα σε ένα ζεστό σώμα. Π.χ. για να βγάλουμε θερμότητα από το ψυγείο (ψυχρό 

σώμα) προς το περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια "αντλία" στην οποία θα 

προσφέρουμε έργο . Αν διακοπεί η παροχή ενέργειας, τότε παύει και η λειτουργία της αντλίας και, 

τελικά, το εσωτερικό του ψυγείου θερμαίνεται. 

 

 
6. Ε.Ν.Οικονόμου,(1986) Η Φυσική σήμερα, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ο καθηγητής Οικονόμου ονομάζει "υπερνόμους" 

τους νόμους που ισχύουν για όλες τις περιοχές φυσικής: κλασική μηχανική, θερμοδυναμική, ηλεκτρομαγνητισμό. κβαντομηχα-

νική. Οι υπερνόμοι αυτοί οφείλονται σε γενικές αρχές συμμετρίας. π.χ. ο υπερνόμος της διατήρησης της ορμής οφείλεται στην 

συμμετρία "ομοιογένια του χώρου". 
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Η θερμοδυναμική ασχολείται με εφαρμογές του πρώτου και του δεύτερου νόμου της θερμοδυνα-

μικής. Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε στα σπίτια χρησιμεύουν για να επιβραδύνουν την 

αναπόφευκτη μεταφορά θερμότητας από το θερμότερο σώμα στο ψυχρότερο. Τα θερμαντικά 

σώματα έχουν ως στόχο να κάνουν πιο αποτελεσματική αυτή τη μεταφορά. 

Τα παιδιά μπορούν να μελετήσουν το νόμο αυτό, καθώς μετρούν τις αλλαγές στη θερμοκρασία 

των στερεών, των υγρών και του αέρα. 

Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής θεωρείται σαν μια από τις κύριες κολόνες του 

οικοδομήματος της Φυσικής. Μας λέει ότι ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να γίνουν , όπως π.χ. 

η αυτόματη (αυθόρμητη) ροή θερμικής ενέργειας από ένα ψυχρό σώμα σε ένα θερμό.  

Για να γίνει μεταφορά θερμότητας από ένα ψυχρό σώμα σε ένα θερμό απαιτείται να καταναλωθεί 

έργο. Δεν μπορεί να γίνει αυτόματα: π. χ. είναι αδύνατον να κατέβει η θερμοκρασία ενός ποτηριού 

με νερό που έχει θερμοκρασία 20°C μέσα σε ένα δωμάτιο που έχει θερμοκρασία 25°C. Αν όμως το 

ίδιο ποτήρι το αφήσουμε σε ένα δωμάτιο που έχει θερμοκρασία 15°C η θερμοκρασία του θα 

μειωθεί, Δηλαδή, η αντίστροφη μεταφορά από το θερμό σώμα στο ψυχρό γίνεται αυτόματα. Η 

θερμοκρασία του ποτηριού κατεβαίνει, διότι μεταφέρεται θερμότητα από το ποτήρι στο δωμάτιο. Η 

μεταφορά θερμότητας από το θερμό σώμα στο ψυχρό μπορεί να συνοδευτεί από παραγωγή 

έργου: Π.χ. αν θερμανθεί ένας δοκιμαστικός σωλήνας που έχει  ένα έμβολο, μπορεί να παραχθεί 

έργο.  

Έργο που παράγεται 
κατά τη μεταφορά 
θερμότητας από το  
θερμό σώμα στο ψυχρό 

Θερμό σώμα 

Ψυχρό σώμα 

Ψυχρό σώμα 

Έργο που χρειάζεται για τη 
μεταφορά θερμότητας από 
το ψυχρό προς το θερμό 
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Θερμό σώμα 

Συνολικό ποσό της  ενέργειας 
που φθάνει στο θερμό σώμα 

Συνολικό ποσό 
ενέργειας που 
χάνει το θερμό 
σώμα 
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To πόσο έργο θα παραχθεί εξαρτάται από τον τρόπο που γίνεται η μεταβολή: Στην ισόχωρη 

μεταβολή, το έργο είναι μηδέν καθώς δεν έχουμε μεταβολή του όγκου. Όλη η ενέργεια που 

μεταφέρεται από το θερμό σώμα (π.χ. φλόγα) μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια του αερίου, 

στην ισόθερμη, αντίθετα, η ενέργεια που μεταφέρεται από το θερμό σώμα στο ψυχρό 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή έργου, ενώ ταυτόχρονα ένα μέρος της ενέργειας που έχασε το 

θερμό σώμα περνά από τον κύλινδρο στο «ψυγείο» που είναι το περιβάλλον. Αν το περιβάλλον 

είναι τεράστιο η μεταβολή της θερμοκρασίας του είναι ανεπαίσθητη και μπορούμε να πούμε ότι όλη 

η  ενέργεια που μεταφέρθηκε από το θερμό σώμα στο ψυχρό μετατράπηκε σε έργο. 

 

Μια συνέπεια του δεύτερου  νόμου της θερμοδυναμικής είναι ότι δεν μπορούμε αυτόματα να 

έχουμε τάξη από την ακαταστασία.  

 Η θερμότητα εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο λόγω τυχαίων 

κινήσεων. Καθώς μεταφέρεται θερμότητα από το ψυχρό σώμα στο θερμό με τη κατανάλωση 

έργου, οι τυχαίες κινήσεις που συμβαίνουν στα μόρια του ψυχρού σώματος ελαττώνονται και 

αυξάνει κατά κάποιο τρόπο η τάξη. Αυτό είναι αδύνατον να συμβεί αυτόματα διότι είναι εξαιρετικά 

απίθανο. Μια πέτρα που βρίσκεται στο έδαφος έχει μέσα της αρκετή ενέργεια για να σηκωθεί. Τα 

μόρια της πέτρας έχουν ενέργεια με μορφή τυχαίων κινήσεων. Αν όλα τα μόρια έστρεφαν τα διανύ-

σματα της ταχύτητας τους προς τα πάνω, τότε η πέτρα θα ανυψωνόταν μόνη της. Αυτό δεν 

παραβιάζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας διότι υπάρχει ενέργεια παραβιάζει όμως το δεύτερο 

νόμο της θερμοδυναμικής.  

Παρατηρούμε ότι οι νόμοι της θερμοδυναμικής δεν έχουν σχέση μόνο με τη λειτουργία των 

μηχανών, αλλά σχετίζονται με τη μικροσκοπική δομή της ύλης. 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

Η ολική ορμή ενός κλειστού συστήματος διατηρείται σταθερή. Ο νόμος αυτός που θα συζητηθεί 

στο κεφάλαιο της Μηχανικής ισχύει για όλες τις περιοχές της Φυσικής.  

Σύστημα «ψυγείου» για διατήρηση 
σταθερής της θερμοκρασίας του 
κυλίνδρου του εμβόλου (ισόθερμη 
μεταβολή) 

Το σύστημα δεν 
παράγει έργο, αφού 
είναι ακίνητο 
(Ισόχωρη μεταβολή) 

Κίνηση του εμβόλου 

Ροή θερμότητας από τη θερμό 
σώμα στον κύλινδρο και στο 
περιβάλλον (ψυγείο) 

Ροή θερμότητας από τη θερμό 
σώμα στον κύλινδρο  
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Ο άλλος γενικός νόμος που έχουμε είναι ο νόμος διατήρησης του φορτίου. Σε ένα κλειστό σύστημα 

το ολικό φορτίο παραμένει σταθερό. Ο νόμος αυτός ισχύει τόσο για τη κλασσική Φυσική όσο και για 

την Κβαντομηχανική και τη Σχετικότητα.  

Υπάρχουν και άλλοι νόμοι διατήρησης που ανακαλύφθηκαν κατά την έρευνα των στοιχειωδών 

σωματιδίων.  

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ Φ.Ε. ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ 

Καθώς εργαζόμαστε με τα παιδιά, θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για το "πώς" και το "τί" 

διδάσκουμε.  Το "τι" μαθαίνουν τα παιδιά εξαρτάται από το "πώς" διδάσκουμε. Το "πώς" 

διδάσκουμε όμως εξαρτάται από το "τι" διδάσκουμε.  

  Ο πιο σημαντικός στόχος μας θα είναι να καταλάβουν τα παιδιά  τις διάφορες μεθόδους και 

διεργασίες της έρευνας. Αυτό μπορεί να γίνει με επιδείξεις και με την πράξη. Οι μέθοδοι διδασκαλί-

ας των Φ.Ε. θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεθόδους των Φ.Ε.   

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διδάξουμε Φ.Ε. στα παιδιά είναι να τα ενθαρρύνουμε 

να βρούνε τα σημαντικά ερωτήματα και προβλήματα και μετά να εργαστούμε μαζί τους, καθώς 

ερευνούν αυτά τα προβλήματα. Μεγάλο μέρος του έργου μπορεί να πάρει τη μορφή  συνεργατικής 

έρευνας, στην οποία οι μαθητές θα δουλέψουν μαζί, για να λύσουν τα διάφορα προβλήματα.  

Π.χ. σε μια διδασκαλία που αναφερόταν στην εξάρτηση της τριβής από το βάρος του σώματος τα 

παιδιά σκέφτηκαν  ότι η τριβή εξαρτάται από το βάρος. Σκέφτηκαν να κάνουν μερικές μετρήσεις με 

διάφορα βάρη σε ένα σώμα και έτσι έκαναν το πείραμα και έλεγξαν την υπόθεση τους.  

Αφού τέλειωσαν το πείραμα η δασκάλα επέστησε τη προσοχή των παιδιών στις μεθόδους που 

χρησιμοποίησαν, για να απαντήσουν στην ερώτηση. Μέσα από αυτή την απλή έρευνα η δασκάλα 

έδειξε μερικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας.  

Με τέτοια απλά πειράματα τα παιδιά μπορούν να έχουν εικόνες των μεγάλων γενικεύσεων της 

επιστήμης ( επιστημονικών νόμων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΡΓΟ  

       ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ενέργεια είναι μια βασική έννοια της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μηχανολογίας κτλ. 

Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία μορφών  και από ένα νόμο διατήρησης που ενοποιεί όλες αυ-

τές τις μορφές. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διδαχθεί η ενέργεια1. 

α) με τη μελέτη των δυνάμεων και της κίνησης (κλασική μέθοδος), 

β) με μια συζήτηση της διαισθητικής αντίληψης της ενέργειας και στη συνέχεια την εξέταση 

θερμικών φαινομένων, με τον ορισμό του έργου , με την εξέταση  της κινητικής και της δυναμικής 

ενέργειας, και της διατήρηση της ενέργειας (μέθοδος που ακολουθείται στο Δημοτικό). Υπάρχουν 

διάφορες παραλλαγές π.χ. στο πρόγραμμα Nuffield.1 

Η πρώτη μέθοδος ακολουθείται στη Μέση Εκπαίδευση.  

Στην διαισθητική μέθοδο2 πρώτα απ' όλα δε δίνουμε ένα ορισμό του τι είναι ενέργεια. Δίνουμε 

διάφορα παραδείγματα ενεργειών: ένα σώμα που κινείται έχει ενέργεια που την ονομάζουμε 

κινητική ενέργεια. Ένα τεντωμένο ελατήριο έχει ενέργεια που την ονομάζουμε δυναμική ενέργεια. 

Γνωρίζουμε την ηλιακή ενέργεια, τη φωτεινή ενέργεια , τη θερμική ενέργεια κτλ. 

1) Τα παιδιά ήδη έχουν ακούσει τη λέξη αυτή3 και μπορούμε να τα ρωτήσουμε πως έρχεται η ενέρ-

γεια στο σχολείο; 

2) Πώς η ενέργεια από τα καύσιμα (χημική ενέργεια) μπορεί να μετατραπεί σε άλλης μορφής 

ενέργεια; 

3) Πώς παράγεται μηχανική ενέργεια;  

4) Πώς μπορούν να παραχθούν διάφορες μορφές ενέργειας; Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να 

παράγουν ενέργεια με τη μορφή φωτός, ήχου, θερμότητας, μηχανικής ενέργειας. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να σκεφτούν τι μετατροπές είχαμε. 

 

 

    1. Ã.ÔóáðáñëÞò (1989) ÈÝìáôá ÄéäáêôéêÞò ÖõóéêÞò êáé ×çìåßáò óôç ÌÝóç Åêðáßäåõóç, ÐáíåðéóôÞìéï óåë. 152 - 

159 

    2. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÝò åñãáóßåò ãéá ôï èÝìá ôùí áñ÷éêþí åííïéþí ðïõ Ý÷ïõí ôá ðáéäéÜ. ð÷ G. Nicholls, John Ogborn 

(1993) Dimensions of children's conceptions of energy Int. J. Sci Educ. vol 15, No 1. üðïõ áíáöÝñåôáé óôéò äéÜöïñåò 

äéáóôÜóåéò óêÝøçò ðïõ õðïêñýðôïíôáé óôéò áíôéëÞøåéò ôùí ðáéäéþí ãéá ôçí åíÝñãåéá.  

Âáóßëçò Êïõëáúäçò, Âáóßëçò ÔóåëöÝò, ÅíÝñãåéá: Ìéá äéåñåýíçóç ôùí áíôéëÞøåùí ôùí ìáèçôþí ìå âÜóç ôç ÷ñÞóç ôçò 

Óýã÷ñïíç Åêðáßäåõóç ,80 óåë 84 -90 

    3. Ricardo Trumper  "Energy and a constructivist way of teaching" Phys. Educ 25 (1990) 
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Θερμική ενέργεια 

Είδαμε προηγουμένως το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Σύμφωνα με αυτόν η θερμική ενέρ-

γεια ρέει από περιοχές υψηλής θερμοκρασίας (θερμές) σε περιοχές χαμηλής θερμοκρασίας 

(ψυχρές). 

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από δραστηριότητες που θα  δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν τις λέξεις θερμότητα – θερμοκρασία. 

Μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει  εύκολα είναι να βράσουμε νερό. 

Ρωτάμε τα παιδιά: αν αφήναμε το νερό μέσα στο δοχείο από μόνο του θα έβραζε;  Γιατί χρειάστηκε 

να βάλουμε το νερό πάνω στο θερμαντικό σώμα ή στο γκαζάκι;  

Τα παιδιά πιθανό να πουν: για να ζεσταθεί το νερό, ή του δώσαμε θερμότητα.  

Αν δεν γνωρίζουν τον όρο μπορούμε να τους πούμε ότι δώσαμε θερμότητα. Πιθανόν μερικά παιδιά 

να πούνε «δώσαμε θερμοκρασία». Εδώ ακριβώς είναι μια παρανόηση που έχουν και πολλοί 

ενήλικες: δεν μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θερμότητας και θερμοκρασίας. 

Θερμοκρασία - θερμόμετρα 

 Θα ξεκινήσουμε από τις ήδη γνωστές έννοιες του ζεστού και του κρύου και μετά εισάγουμε τα 

θερμόμετρα που, κατά κάποιο τρόπο, επεκτείνουν τις αισθήσεις μας και μας επιτρέπουν να 

μετρήσουμε θερμοκρασίες. Μπορούμε να δείξουμε ότι οι αισθήσεις μας είναι ανεπαρκείς για τη 

σωστή εκτίμηση της θερμοκρασίας.  

Δραστηριότητα: Αναγκαιότητα του θερμομέτρου 

Μια  δραστηριότητα είναι η εξής: έχουμε έτοιμα δύο ποτήρια, το ένα με σχετικά ζεστό νερό και το 

άλλο με αρκετά κρύο. Καλούμε δύο παιδιά και τους ζητάμε το κάθε ένα από αυτά να βουτήξει το 

δάχτυλό του σε ένα ποτήρι. Στα παιδιά δεν έχουμε αναφέρει αν το  νερό είναι ζεστό ή κρύο. Μετά 

ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν τι ένιωσαν. Τώρα ζητάμε από τα παιδιά να βουτήξουν τα δάχτυλά 

τους μέσα σε ένα ποτήρι με νερό που έχει τη θερμοκρασία του δωματίου. Το παιδί που βούτηξε το 

δάχτυλο στο ζεστό νερό θα νιώσει το νερό ως κρύο ενώ το άλλο θα το νιώσει 

ζεστό.   

Εδώ, έχουμε την ευκαιρία να τους δείξουμε ένα θερμόμετρο ή να μοιράσουμε 

στις ομάδες των παιδιών από ένα θερμόμετρο.  

Μπορούμε να δώσουμε σε κάθε ομάδα παιδιών από ένα θερμόμετρο για να το 

περιεργαστούν.  

Μπορούν να δούνε με προσοχή το λεπτό σωλήνα, το δοχείο.  

Δραστηριότητα: Κατασκευή θερμομέτρου 

Το θερμόμετρο που γνωρίζουν τα παιδιά είναι το ιατρικό. Αυτό, συνήθως, 

δημιουργεί την εντύπωση ότι κάθε θερμόμετρο λειτουργεί κατά παρόμοιο τρόπο. 

Τομή της κατασκευής 

ενός υποδείγματος 
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Μια δραστηριότητα που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι η κατασκευή ενός θερμομέτρου που 

πραγματικά είχε χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο της Αναγέννησης στη Φλωρεντία.  

Στην εικόνα δίπλα έχουμε ένα από τα πρώτα θερμόμετρα. Το θερμόμετρο αυτό περιέχει αρκετά 

στοιχεία από ένα οινοπνευματικό θερμόμετρο: Δοχείο με υγρό, που ήταν είτε χρωματιστό νερό είτε 

κρασί, σωλήνα για τη διαστολή του υγρού και κλίμακα. Αργότερα αναπτύχθηκαν τα θερμόμετρα με 

σφραγισμένα άκρα. 

Για να το συναρμολογήσουμε, χρησιμοποιούμε μια σφαιρική φιάλη και πάνω της τοποθετούμε ένα 

διάτρητο πώμα μέσα από το οποίο έχουμε περάσει ένα σωλήνα. Αναρροφούμε λίγο από τον αέρα 

της φιάλης και την αναστρέφουμε μέσα στο υγρό . Το υγρό ανεβαίνει μέσα στον σωλήνα. Ο αέρας 

που υπάρχει στη φιάλη διαστέλλεται ή συστέλλεται και  αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υγρό να 

ανεβαίνει ή να κατεβαίνει μέσα στο σωλήνα.  Δηλαδή σ’ αυτό το θερμόμετρο  χρησιμοποιούμε τον 

εγκλωβισμένο αέρα για να μετράμε τη θερμοκρασία. 

 

Μια άλλη κατασκευή, πιο γνωστή, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα δοχείο γεμάτο  με χρωματιστό 

υγρό και μέσα σ’ αυτό να τοποθετήσουμε ένα σωλήνα που περνά μέσα από ένα πώμα. Πιέζοντας 

και στρέφοντας το πώμα, το τοποθετούμε στο δοχείο. Το υγρό ανεβαίνει μέσα στο σωλήνα. 

Σημειώνουμε στο σωλήνα μερικές γραμμές που μας δίνουν ένα είδος κλίμακας. Αν τοποθετήσουμε 

το δοχείο μέσα σε μία λεκάνη με ζεστό νερό τότε το χρωματιστό υγρό ανεβαίνει μέσα στο σωλήνα. 

 Συνήθως χρησιμοποιούμε τα οινοπνευματικά ή τα υδραργυρικά 

θερμόμετρα. Τα υδραργυρικά είναι ακατάλληλα για τα παιδιά, γιατί ο 

υδράργυρος δεν είναι ευδιάκριτος. Τα θερμόμετρα λειτουργούνε με 

βάση την ιδιότητα της διαστολής δηλαδή τη μεταβολή των διαστάσεων 

με τη θερμοκρασία. Το θερμόμετρο παίρνει ένα μέρος της θερμικής 

ενέργειας του σώματος με το οποίο έρχεται σε επαφή. 'Ετσι αυξάνεται 

η θερμοκρασία του και διαστέλλεται το υγρό που περιέχει. 

Τα θερμόμετρα δεν στηρίζονται κατ' ανάγκη μόνο στην διαστολή των 

υγρών αλλά μπορούμε να έχουμε και θερμόμετρα που στηρίζονται στη διαστολή των αερίων.  

Στην εικόνα δίπλα βλέπουμε, εκτός από τα υδραργυρικά και οινοπνευματικά θερμόμετρα και ένα 

ηλεκτρονικό θερμόμετρο που στηρίζεται στην διαφορά δυναμικού που δημιουργείται ανάμεσα σε 

δύο μέταλλα (θερμοηλεκτρικό φαινόμενο). 

 

Κλίμακα του θερμομέτρου: 

Για να έχουμε θερμόμετρα θα πρέπει να έχουμε και ΚΛΙΜΑΚΕΣ θερμομέτρων.  

Αναφέρεται ότι ο πρώτος που δημιούργησε κλίμακα θερμομέτρου είναι ο Γαληνός το 170 π.χ. 

Αναφέρεται ότι πρότεινε 4 βαθμίδες «ψύχους» και «θερμότητας» με βάση μια «ουδέτερη» 

Ηλεκτρονικό θερμόμετρο 
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θερμοκρασία που πετυχαίνεται, αν ανακατέψουμε μια ποσότητα νερού που βράζει με ίση 

ποσότητα πάγου.  

Το 1745 ο Λινναίος στη Σουηδία πρότεινε μια κλίμακα στην οποία το σημείο πήξης του νερού ήταν 

μηδέν και το σημείο βρασμού ήταν το 100, και έτσι έδωσε το εκατοντάβαθμο θερμόμετρο. Ο 

Κέλσιος (1701-1744) χρησιμοποίησε την αντίστροφη κλίμακα στην οποία το 100 ήταν το σημείο 

πήξης και το μηδέν το σημείο βρασμού. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο που μας δείχνει ότι η 

επιλογή που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν ήταν πάντα  κατ’ ανάγκη επιβεβλημένη. Βέβαια, 

αργότερα επικράτησε η άποψη του Λινναίου αλλά η κλίμακα παρέμεινε γνωστή ως κλίμακα του 

Κελσίου ή εκατοντάβαθμη και οι θερμοκρασίες υποδηλώνονται με °C. Η κλίμακα αυτή είναι η βάση 

της σύγχρονης εκατοντάβαθμης κλίμακας, η οποία διορθώθηκε για να ληφθούν υπόψη διάφορες 

ιδιότητες του  νερού.    

 

Με βάση αυτή την κλίμακα ορίστηκε η απόλυτη θερμοκρασία: σ’ αυτήν ως θερμοκρασία απολύτου 

μηδενός θεωρήθηκε η την θερμοκρασία περίπου -273°C κατά την οποία τα ΤΕΛΕΙΑ αέρα έχουν 

όγκο μηδέν. Τα συνήθη αέρα βέβαια δεν υπακούν στους νόμους των τέλειων αερίων παρά μόνο 

κατά προσέγγιση η οποία είναι καλύτερη σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν τα αέρια πλησιάζουν να 

υγροποιηθούν, τότε έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από τους νόμους των τελείων αερίων. Το τέλειο 

αέριο θα είχε όγκο μηδέν ή πίεση μηδέν στο απόλυτο μηδέν.  

 

Η εκατοντάβαθμη κλίμακα (Κελσίου) και η απόλυτη κλίμακα συνδέονται με τη σχέση: 

  = + 273  

 όπου Τ η απόλυτη θερμοκρασία και θ η θερμοκρασία Κελσίου. 

'Αλλες ιδιότητες που μεταβάλλονται με τη θερμοκρασία και μπορούν να χρησιμεύσουν σε 

θερμόμετρα: η αντίσταση, η θερμοηλεκτρική τάση , η ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα, η 

πίεση.  

Θερμότητα  

Η έννοια της θερμότητας μπορεί να γίνει κατανοητή με πειράματα θερμιδομετρίας (όπως αυτά που 

είδαμε στην παράγραφο για τις προβλέψεις, στο κεφάλαιο για τη τυπική λογική) 

Τα πειράματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με προβλέψεις. Ζητάμε από τους μαθητές να 

προβλέψουν τη θερμοκρασία που θα έχουμε, αν ανακατέψουμε ίσες ποσότητες (δόσεις) από νερό 

θερμοκρασίας 20°C και νερό θερμοκρασίας 40°C. Για να μετρήσουμε τις «δόσεις», μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε μικρά πλαστικά ποτηράκια από φελιζόλ (όπως αυτά που χρησιμοποιούν στα 

καφενεία για τον ελληνικό καφέ). 

Μετά τους ζητάμε να προβλέψουν τι θα συμβεί, αν ανακατέψουμε 2 δόσεις από νερό 

θερμοκρασίας 20 °C με μία δόση νερού  θερμοκρασίας 40°C. 
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Μπορούμε να επαναλάβουμε την διαδικασία αρκετές φορές και τα παιδιά να δώσουν μια συνταγή 

για το πώς θα βρίσκουμε την τελική θερμοκρασία. Μια μέθοδος  μάλιστα είναι πολύ διδακτική και 

έχει προταθεί ως «Γραφική μέθοδος» και παρουσιάζεται στη σειρά «Powerful ideas of Physical 

Sciences». 

Παριστάνουμε την μία «δόση» από  νερό θερμοκρασίας 20°C με ένα τετραγωνάκι. 

Τη μία δόση με νερό 40°C με ένα ορθογώνιο διπλάσιου ύψους: 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά, συνήθως, προβλέπουν σωστά το αποτέλεσμα της ανάμειξης των δύο δόσεων. Το νερό  

θα έχει θερμοκρασία το μέσο  όρο των δύο θερμοκρασιών  (20+40)/2= 30°C. 

 

 

 

 

 

 

Τι θα συμβεί, αν αναμείξουμε 2 δόσεις 20° C με 3δόσεις των 40°C; 

 

 

 

 

Αφήνουμε τα  παιδιά να προτείνουν τη λύση και να βρουν την τελική θερμοκρασία: 

Αν σχεδιάσουν τις δόσεις σε τετραγωνισμένο χαρτί, τότε μπορούν να βρουν το διάγραμμα με βάση 

5 δόσεις και ύψος τέτοιο που να δίνει το ίδιο εμβαδόν, δηλαδή είναι ίση με τον μέσο όρο του 

(2Χ20+3Χ40) σε 5 δόσεις=160/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

20°C 40°C 

1 δόση 1 δόση 

30°C 

2 δόσεις 

20°C 40°C 

2 δόσεις 3 δόσεις 

Εμβαδόν =40 
τετράγωνα  
= 2 δόσεις Χ 20 

Εμβαδόν =120 
τετράγωνα 
=3 δόσεις Χ 40 

Κανονίζουμε το ύψος του σχήματος για να έχει το ίδιο συνολικό εμβαδόν: 
(2 δόσεις Χ20+3 δόσεις Χ40)=(5 δόσεις Χ τελική θερμοκρασία). Πόση είναι 
η τελική θερμοκρασία; Τελική θερμοκρασία =160 / 5 =32 °C 

+ = 
Τελική θερμοκρασία 

μείγματος 
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Η μέθοδος αυτή είναι μια περίπτωση του νόμου διατήρησης της ενέργειας με τη μορφή 

διατήρησης των εμβαδών.  

 

Ειδική θερμότητα 

Αντί για νερό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε «δόσεις» άμμου ή άλλων υλικών. 

Τώρα΄, θέτουμε το εξής πρόβλημα: Έχουμε 50 γραμμάρια αλουμινίου που είναι βουτηγμένα σε 

νερό που βράζει. Αν τα ρίξουμε σε εκατό γραμμάρια νερού θερμοκρασίας 20°C, ποια θα είναι η 

τελική θερμοκρασία; Αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο όπως και πριν, θα προβλέψουμε με την 

υπόθεση ότι το αλουμίνιο είναι ισοδύναμο με το νερό, ότι,  αφού έχω 50 gr αλουμινίου και 100 gr  

νερού είναι σαν να έχω 1 δόση νερού 100°C και 2 δόσεις νερού 20°C: (1 δόση*100+2 δόσεις *20)= 

(3 δόσεις Χ τελική θερμοκρασία) δηλαδή τελική  θερμοκρασία =140/3=46°. Αν συγκρίνουμε με την 

πραγματικότητα, θα δούμε ότι η θερμοκρασία θα είναι περίπου 27 °C δηλαδή η διαφορά δεν 

εξηγείται από τυχόν απώλειες και άλλα πειραματικά σφάλματα. Αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε 

είναι ότι το αλουμίνιο δεν είναι ισοδύναμο με το νερό. Για να αυξηθεί κατά  ένα βαθμό  η 

θερμοκρασία μιας μάζας αλουμινίου, χρειάζεται θερμότητα ίση περίπου με το 1/5 της θερμότητας 

που χρειάζεται ίση μάζα νερού.  Δηλαδή, τα 50 gr αλουμινίου, ισοδυναμούν με 10 gr  νερού όσον 

αφορά τη θερμότητα που απορροφούν. Μπορώ επίσης να σκεφτώ ότι τα 100 gr νερού είναι 10 

δόσεις αλουμινίου: (1 δόση 100 +10 δόσεις 20)=(11 δόσεις Χ τελική θερμοκρασία), άρα: τελική 

θερμοκρασία =300/11=27°C.  

Παρόμοια παραδείγματα μπορούμε να έχουμε με σίδηρο και άλλα υλικά. Τώρα είναι 

δικαιολογημένη η εισαγωγή της έννοιας της «ειδικής θερμότητας» ως της θερμότητας που 

απαιτείται για να  αυξηθεί η θερμοκρασία 1 γραμμαρίου μίας ουσίας κατά 1°C . 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Η θερμότητα ρέει από τις περιοχές υψηλής θερμοκρασίας σε περιοχές χαμηλής θερμοκρασίας 

σύμφωνα με το δεύτερο νόμο τη θερμοδυναμικής. Η θερμότητα είναι ενέργεια υπό μεταφορά 

λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. 

Δεν μπορούμε να πούμε για ένα σώμα ότι "έχει πολλή θερμότητα ή λίγη θερμότητα"  Μπορούμε να 

πούμε ότι έχει πολλή εσωτερική ενέργεια. 4  

 

    4. Ïé äéÜöïñåò ìïñöÝò åíÝñãåéáò ðñïêáëïýí óýã÷õóç áêüìç êáé óå óõããñáöåßò äéäáêôéêþí âéâëßùí. Ï Robert 

Bauman óôï Physics that Textbook Writers Usually Get Wrong I. Work, Physics Teacher  Vol 30, May 1992, åðéóçìáßíåé 

üôé ïé Ýííïéåò äõíáìéêÞò åíÝñãåéáò, Ýñãïõ, êéíçôéêÞò åíÝñãåéáò äçìéïõñãïýí óýã÷õóç áðü ìüíåò ôïõò üôáí åîåôÜæïõìå 

Ýíá óýóôçìá ðïõ äåí åßíáé áðëü óùìáôßäéï ÷ùñßò äéáóôÜóåéò.  Óôï äåýôåñï Üñèñï ôïõ II. Heat and Energy, The 

Physics Teacher Vol. 30, Sept. 1992, åðéóçìáßíåé ôéò óõã÷ýóåéò ãéá ôçí Ýííïéá èåñìüôçôáò , èåñìéêÞò åíÝñãåéáò.. 

Õéïèåôåß ôç åîÞò ïñïëïãßá: ç éäéüôçôá ðïõ ìåôñåßôáé áðü èåñìüìåôñï åßíáé ç èåñìïêñáóßá, ç åíÝñãåéá ðïõ 

ðåñéÝ÷åôáé óå Ýíá óþìá êáé åßíáé õðåýèõíç ãéá ôç èåñìïêñáóßá ôçí ïíïìÜæåé èåñìéêÞ åíÝñãåéá, ç ìåôáöïñÜ ôçò 
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Η θερμότητα μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο με : 

αγωγή, ρεύματα μεταφοράς, ακτινοβολία. 

Για την αγωγή εισάγουμε το μικροσκοπικό μοντέλο των μορίων: 

Όσο αυξάνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο αυξάνει η ταχύτητα των τυχαίων κινήσεων των 

μορίων. Μπορούμε να θεωρήσουμε τη θερμοκρασία ως το μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας 

λόγω τυχαίων κινήσεων ΕΝΟΣ μορίου.5  Αν ένα σώμα έχει υψηλότερη θερμοκρασία από ένα όμοιο 

σώμα, τότε τα μόρια του κινούνται ταχύτερα από τα μόρια του άλλου σώματος. Αν το σώμα έλθει 

σε επαφή με ένα σώμα με χαμηλότερη θερμοκρασία, τότε με τις κρούσεις των μορίων μεταφέρεται 

κινητική ενέργεια από το πιο θερμό στο πιο ψυχρό σώμα. 

Δραστηριότητα. Σύγκριση αφής και θερμομέτρου για προσδιορισμό θερμοκρασίας 

Μια άλλη δραστηριότητα που μπορεί να δείξει στα παιδιά ότι το θερμόμετρο είναι πιο έγκυρο από 

την αίσθηση της αφής είναι να έχουμε ποτηράκια γεμάτα με θρύμματα από κομματάκια φελιζόλ, 

από μεταλλικά αντικείμενα όπως σκάγια, και από γυάλινες μπίλιες. Ρωτούμε τα παιδιά να 

κατατάξουν, με βάση την αίσθηση της αφής, τα σώματα ως προς τη θερμοκρασία. Αν μετά 

εισάγουμε θερμόμετρα μέσα στα δοχεία (αν διαθέτουμε ηλεκτρονικό θερμόμετρο με έναν αρκετά 

μακρύ αισθητήρα, τα αποτελέσματα θα έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια). Κανονικά, θα πρέπει να 

δείξουν την ίδια ένδειξη είτε έχουμε μέταλλα είτε έχουμε γυάλινα αντικείμενα. Αντί για κύπελλα με 

θρύμματα ή μπίλιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίπεδες επιφάνειες: χαρτί, γυαλί, μεταλλική 

επιφάνεια κτλ.   

Ο δάσκαλος εδώ μπορεί να εξηγήσει τη διαφορά στην αίσθηση με βάση την αγωγιμότητα. Τα 

μέταλλα λόγω της αγωγιμότητάς τους επιτρέπουν να ρέει θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα  

προς το περιβάλλον, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει θερμοκρασία 25°C, ενώ το σώμα μας 

 
åíÝñãåéáò ùò óõíÝðåéá ìéáò äéáöïñÜò èåñìïêñáóßáò ïíïìÜæåé ìåôáöïñÜ èåñìéêÞò åíÝñãåéáò êáé ôç óõìâïëßæåé ìå ôï 

Q.  Ïé J.M.Mercier, G. Zanchi êáé J.P.Pereze óôï Energie mecanique, energie interne, energie et premier principe de la 

thermodynamique, Bulletin de l'Union dew Physiciens, No 724, óåë 684 - 705 êÜíïõí ìéá åõñåßá óõæÞôçóç ãéá íá 

îåêáèáñßóïõí äéÜöïñåò Ýííïéåò.  

Ïé A. John Mallinckrodt &  Harvey S. Leff All About Work, Am.J. Phys. 60 (4) April 1992 êÜíïõí ìéá ôáîéíüìçóç ôùí 

äéáöüñùí ìïñöþí Ýñãïõ ðñïóðáèþíôáò íá îåêáèáñßóïõí ôçí êáôÜóôáóç.  Äßíïõí åöôÜ åßäç έñãùí: Ïëéêü, åîùôåñéêü 

åóùôåñéêü, øåõäïÝñãï, Ýñãï ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôç ìåτáâïëÞ ôçò åóùôåñéêÞò êéíçôéêÞò åíÝñãåéáò, Ýñãï ðïõ 

ó÷åôßæåôáé ìå ôç ìåôáâïëÞ ôçò ïëéêÞò åóùôåñéêÞò åíÝñãåéáò, Ýñãï ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôï áíôßèåôï ôçò åóùôå-

ñéêÞò äõíáìéêÞò åíÝñãåéáò. 

    5.Áõôü äå óçìáßíåé üôé ìðïñïýìå íá ìéëÜìå ãéá èåñìïêñáóßá åíüò ìåìïíùìÝíïõ ìïñßïõ, áëëÜ üôáí Ý÷ïõìå ðïëëÜ ìüñéá 

þóôå íá ìðïñïýìå íá åöáñìüóïõìå ôéò ìåèüäïõò ôçò óôáôéóôéêÞò ôüôå ìéëÜìå ãéá ôçí ìÝóç êéíçôéêÞ åíÝñãåéá åíüò 

ìïñßïõ ìå ôçí Ýííïéá üôé âñÞêáìå ôï Üèñïéóìá ôùí êéíçôéêþí åíåñãåéþí êáé ìåôÜ äéáéñÝóáìå äéá ôïõ áñéèìïý ôùí ìïñßùí. 

Óýìöùíá ìå ôïí Einstein  êÜôé ðïõ äå ìðïñåß íá ìåôñçèåß äåí õðÜñ÷åé. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ áôüìïõ  áíÞêåé ó'áõôÞ ôçí 

êáôçãïñßá. (áðü ôï âéâëßï ôùí Herbert Druxes, Gernot Born, Fritz Siemsen: Kompendium  Didaktik Physik, Munchen 

Ehrenwirth, 1983) 
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έχει θερμοκρασία περίπου 37°C. Γιατί τα ξύλινα αντικείμενα ή τα πλαστικά δε μας δίνουν την 

αίσθηση της ψυχρότητας;  

Δεν είναι όλα τα υλικά εξίσου καλοί αγωγοί: τα μέταλλα είναι συνήθως καλοί αγωγοί. Το ξύλο, 

διάφορα σκληρά πλαστικά και άλλα υλικά είναι κακοί αγωγοί (μονωτές). Μια διδακτική 

δραστηριότητα είναι η ταξινόμηση των υλικών ανάλογα με την θερμική αγωγιμότητα. Ο δάσκαλος 

κάνει μια συλλογή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από διάφορα υλικά: ξύλο, χαρτί, 

μέταλλα, βαμβακερά, πλαστικά, κεραμικά. Βάζει τα υλικά στο παράθυρο όπου τα χτυπά ο ήλιος για 

μια ώρα. Μετά βάζει τα παιδιά να αγγίξουν τα υλικά και τους ζητά να τα κατατάξουν αρχίζοντας 

από τα πιο ψυχρά και καταλήγοντας στα πιο θερμά. Μετά βάζει τα παιδιά να τα εγγίζουν με ένα 

θερμόμετρο. Πρέπει το θερμόμετρο να μένει στην επιφάνεια 2 με 3 λεπτά και μετά να 

καταγράφονται οι ενδείξεις. Γίνεται μια νέα κατάταξη των υλικών. Γίνεται σύγκριση με την 

προηγούμενη. Πόσο ακριβής ήταν η αρχική κατάταξη που έγινε με την αφή; Τι συμπεράσματα 

μπορούν να εξαχθούν για την αγωγιμότητα του ξύλου, του χαρτιού κτλ; 

 

 Η θερμότητα μεταφέρεται και με ρεύματα μεταφοράς. Σ' αυτή την περίπτωση η 

θερμότητα μεταφέρεται από τα ρεύματα που δημιουργούνται σε ένα ρευστό: υγρό 

ή αέριο. Καθώς θερμαίνεται το ρευστό, τα μόρια του κινούνται ταχύτερα, οπότε 

διαστέλλεται. Αφού ο ολικός αριθμός των μορίων σε ένα τμήμα ρευστού μάζας 

παραμένει ο ίδιος, η διαστολή του υλικού έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 

λιγότερα μόρια ανά μονάδα όγκου. Τέτοια ρεύματα μεταφοράς υπάρχουν σε με-

γάλη και σε μικρή κλίμακα: σε ένα φλιτζανάκι καφέ, στα ρεύματα των ωκεανών,  

στις αέριες μάζες της ατμόσφαιρας.  

Διδακτική δραστηριότητα.  Ρεύματα μεταφοράς  

Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τα ρεύματα μεταφοράς. Ο δάσκαλος βάζει τα 

παιδιά να ελέγξουν τη θερμοκρασία σε διάφορα ύψη στην τάξη. Τα βάζει να 

κάνουν πίνακες ή χάρτες της θερμοκρασίας του δωματίου από το πάτωμα μέχρι 

το ταβάνι στο ίδιο σημείο. Πού είναι το δωμάτιο ψυχρότερο ή θερμότερο; Πώς 

αυτό δείχνει ρεύματα μεταφοράς; (Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ 

αποτελεσματική σε περιπτώσεις που οι θερμαντικές συσκευές είναι πολύ κοντά στο πάτωμα) 

Μία άλλη δραστηριότητα: Εδώ έχουμε ένα φυσικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 

μάθημα εάν κάνουμε ένα πείραμα επίδειξης. Παίρνομε 2 φιάλες με φαρδιά στόμια. Γεμίζομε τη μια 

με ζεστό και την άλλη με κρύο νερό. Προσθέτομε λίγες σταγόνες από χρώμα (πχ φαγητού) στη 

φιάλη ζεστού νερού. Βάζομε μια κάρτα στο στόμιο της κρύας και τη τοποθετούμε πάνω από το 

στόμιο της ζεστής. Τραβάμε τη κάρτα και βάζομε τα παιδιά να παρατηρούν προσεχτικά καθώς το 

ζεστό νερό συναντά το κρύο. Ποια είναι η διεύθυνση ροής του ζεστού; ποια του κρύου;  

Επαναλαμβάνουμε την επίδειξη με το ζεστό νερό από πάνω: Θα είναι καλό να έχουμε έτοιμες 

φιάλες. Βάζουμε τα παιδιά να εξηγήσουν τι βλέπουν. 
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Ακτινοβολία.  

 Είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος διάδοσης της θερμότητας. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι η 

θερμική ενέργεια διαδίδεται κατά τη διεύθυνση των ακτίνων του ηλίου προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Καθώς καθόμαστε μπροστά στο τζάκι, το μέρος του σώματός μας που είναι στραμμένο προς τη 

φωτιά θερμαίνεται, όμως το υπόλοιπο μέρος δε θερμαίνεται λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης των 

ακτίνων. Οι ακτίνες με τη θερμική τους ενέργεια μπορούν να θερμάνουν ένα σώμα που βρίσκεται 

στο δρόμο τους. Ο αέρας της ατμόσφαιρας, επειδή έχει μικρή πυκνότητα δε θερμαίνεται τόσο πολύ 

από ακτινοβολία όσο το έδαφος.    

Από τι εξαρτάται το ποσό της ακτινοβολούμενης ενέργειας; Από τη θερμοκρασία και από το είδος 

της επιφάνειας. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι είναι ανάλογο με την τετάρτη δύναμη της απόλυτης 

θερμοκρασίας ~ Τ4 

  Η ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Αυτό το παρατηρούμε 

όταν ζεσταίνουμε ένα σίδερο. Στην αρχή εκπέμπει μόνο θερμική ακτινοβολία, όταν ζεσταθεί αρκετά 

ερυθροπυρώνεται δηλαδή αποκτά ένα κόκκινο χρώμα. Αν ανεβεί η θερμοκρασία αποκτά λευκό 

χρώμα, λευκοπυρώνεται. Η διαφορά του χρώματος είναι αποτέλεσμα της διαφοράς θερμοκρασίας. 

'Οσο υψηλότερη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση κινητική ενέργεια των μορίων, άρα 

μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια που μπορούν να εκπέμψουν. 'Ενα χαρακτηριστικό της 

ακτινοβολούμενης ενέργειας είναι το χρώμα (δες παρακάτω Οπτική). Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε 

διάφορα μήκη κύματος: Η ερυθρά ακτινοβολία έχει μεγάλο μήκος κύματος ενώ η ιώδης μικρό. 'Οσο 

πιο είναι μικρό το μήκος κύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που μεταφέρει το κύμα. 

   

 Το ποσό της θερμότητας που απορροφάται με ακτινοβολία εξαρτάται και από το χρώμα και το 

είδος του υλικού. Υπάρχει νόμος (Νόμος  Kirchoff) σύμφωνα με τον οποίο ένα σώμα απορροφά τις 

ακτινοβολίες που  μπορεί να εκπέμψει. Ορίζεται ως μέλαν σώμα που απορροφά τις ακτινοβολίες 

σε όλα τα μήκη κύματος. Σύμφωνα με το νόμο του Kirchoff το μέλαν σώμα θα μπορεί να εκπέμπει 

σε όλα τα μήκη κύματος. Τα σκούρα χρώματα τείνουν να απορροφούν περισσότερο τη θερμική 

ενέργεια από ότι τα ανοιχτά χρώματα. Γι'αυτό νιώθουμε πιο δροσεροί, όταν φοράμε ανοιχτόχρωμα 

ρούχα το καλοκαίρι. 

Διδακτική δραστηριότητα: Ακτινοβολία 

 Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα της διάδοσης με μεταφορά και ακτινοβολία. 

Κρατάμε ένα θερμόμετρο σε απόσταση περίπου 10 cm από μια λάμπα. Καταγράφομε τις ενδείξεις  

του θερμομέτρου . Ας φέρομε τώρα το θερμόμετρο σε θερμοκρασία του δωματίου και ας το βάλομε 

10 cm κάτω από τη λάμπα. Ρωτούμε τα παιδιά: Θα υπάρξει καμιά διαφορά στη θερμοκρασία που 

καταγράφεται πάνω και κάτω από τη λάμπα; Τι μας εξηγεί αυτή η διαφορά; Πώς θερμάνθηκε το 

θερμόμετρο κάτω απ' τη λάμπα; Θα πρέπει με τη δραστηριότητα αυτή να ελεγχθεί αν τα παιδιά 

έχουν την ιδέα ότι η θερμότητα διαδίδεται μόνο προς τα πάνω. 
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ΕΡΓΟ - ΤΡΙΒΗ 

Μετά τη διδασκαλία της θερμικής ενέργειας εισάγουμε την έννοια του έργου: Πότε λέγομε ότι μια 

δύναμη παράγει έργο; 

Ένας άνθρωπος σπρώχνει με δύναμη έναν τοίχο. Παράγεται έργο; 

Ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια δύναμη πετάει μια σφαίρα: Παράγει έργο;  

Ορίζουμε ως έργο το γινόμενο της μετατόπισης επί τη συνιστώσα της ολικής δύναμης που είναι 

παράλληλη με τη μετατόπιση. 

 W =F.d 

Αν d=0 τότε W = 0 . Αν σπρώχνουμε τον τοίχο έχουμε d=0 άρα W=0. Το ότι νιώθουμε κούραση 

οφείλεται στο ότι δεν παράγομε μεν έργο στον τοίχο αλλά παράγομε στους μυς. Ένας μυς που 

βρίσκεται σε κατάσταση σύσπασης δεν είναι σε κατάσταση ηρεμίας, αφού τα μόρια μέσα του 

κάνουν διάφορες χημικές και μηχανικές διεργασίες που περιλαμβάνουν κίνηση και έργο. Αυτές οι 

εσωτερικές κινήσεις συνεχίζονται, ενώ το εξωτερικό σχήμα του μυός παραμένει σταθερό. Αυτό 

σημαίνει ότι παράγεται έργο και ξοδεύεται εσωτερικά μέσα στο μύα. Το έργο που παράγουμε δεν 

είναι ένα χρήσιμο εξωτερικό έργο.  

Πόσο είναι το έργο που παράγει το βάρος. Αν έχουμε ένα σώμα σε ένα λείο επίπεδο και το 

σπρώξουμε, αυτό, αφού δεν υπάρχει τριβή, θα κινηθεί ομαλά , η κινητική του ενέργεια δε θα 

μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κίνησής του. Δηλαδή δεν παράγεται έργο και αυτό οφείλεται στο 

ότι το βάρος είναι κάθετο στη μετατόπιση. 

Αν όμως αφήσομε ένα σώμα από ένα ύψος h τότε το βάρος είναι παράλληλο με τη κατακόρυφη 

μετατόπιση. Τότε παράγεται ένα έργο W = B.h  'Ενα σώμα σε ύψος h μπορεί παράγει το έργο 

αυτό.  Το  έργο αυτό είναι η δυναμική  ενέργεια  (λόγω βαρύτητας), 

U = m.g.h 

 

όπου m η μάζα, g η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec²) 

Πλάγια μετατόπιση. Στην περίπτωση αυτή το έργο θα είναι ίσο με το έργο που θα παρήγαγε το 

βάρος με κατακόρυφη μετατόπιση: 

 

 

 

 

 

Δηλαδή στην περίπτωση αυτή το έργο του βάρους είναι πάλι W=B.h. 

lβ 

h 
υτελική 



 
 

90 

Αν το σώμα ξεκινά με ταχύτητα μηδέν στο κεκλιμένο επίπεδο, φθάνοντας στο τέρμα του κεκλιμένου 

επιπέδου έχει αποκτήσει μια ταχύτητα υτελική. Αν δεν υπήρχε τριβή το σώμα θα αποκτούσε την ίδια 

τελική ταχύτητα άσχετα με την κλίση του επιπέδου: 

 

 

 

 

 

Εδώ μπορούμε να εισαγάγουμε την έννοια της κινητικής ενέργειας: 

Παρατηρούμε ότι το σώμα και στις δύο περιπτώσεις έχει την ίδια κινητική ενέργεια.  

Η ενέργεια αυτή είναι ίση με: 

2

2

1
 mE  &

 

Την ενέργεια αυτή την απέκτησε χάρις στο έργο του βάρους. Μπορούμε γενικά να πούμε ότι:  

Μεταβολή της κινητικής ενέργειας = Έργο της συνολικής δύναμης που ενεργεί  

 

Αν ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβή, πόσο είναι το έργο του βάρους; Η επίδειξη 

του φαινομένου είναι δύσκολη. Η μόνη περίπτωση να κάνουμε μια επίδειξη είναι σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή αν διαθέτουμε αεροτροχιά, μια συσκευή που επιτρέπει την κίνηση με ελάχιστες 

τριβές. 

Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι δε μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια. 

Ως συμπέρασμα έχουμε ότι: το έργο του βάρους σε οριζόντια μετατόπιση είναι ίσο με μηδέν. 

Τι συμβαίνει, όταν το σώμα ανέρχεται σε ένα κεκλιμένο επίπεδο. Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα του 

σώματος ελαττώνεται και μηδενίζεται σε κάποιο σημείο. Το σώμα τότε αρχίζει να κινείται προς τα 

πίσω. Το σώμα στο ανώτερο σημείο έχει ταχύτητα μηδέν, δηλαδή και η κινητική του ενέργεια είναι 

μηδέν. Το βάρος έχει παράγει αρνητικό έργο: W=-B.h. Τώρα, έχουμε καταναλισκόμενο έργο.Το 

σώμα έχει αποκτήσει δυναμική ενέργεια U=B.h. Μπορούμε να δούμε ότι η δυναμική ενέργεια που 

έχει το σώμα είναι ίση με το έργο που παράγει το βάρος, όταν κατεβαίνει από αυτό το ύψος. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Τι είναι ενέργεια ενός σώματος; Εδώ παραθέτουμε την εισαγωγή της μηχανικής ενέργειας στο 

βιβλίο της Ε' Δημοτικού "Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο" 

"'Ενα ανυψωμένο σώμα περικλείει ενέργεια. 'Οταν ανυψώσουμε ένα σώμα, κάνουμε έργο. Το έργο 

αυτό δε χάνεται, αλλά αποθηκεύεται σ' αυτό με τη μορφή ενέργειας. Κάθε σώμα, λοιπόν, όταν το 

lα 

h υτελική 
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αφήσουμε ελεύθερο και πέσει κάτω, θα κάνει πάλι έργο.  Κάθε σώμα που έχει την ικανότητα να 

κάνει έργο περικλείει ενέργεια. 

Την ενέργεια που έχει το ανυψωμένο σώμα τη λέμε δυναμική ενέργεια.  

Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος είναι ανάλογη με το βάρος του και με το ύψος στο οποίο 

βρίσκεται." 

 

 "Γνωρίζεις ότι κάθε σώμα που κινείται έχει κινητική ενέργεια. Για να το αποδείξεις, σπρώξε ένα 

αυτοκινητάκι να κινηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 Βλέπεις ότι το αυτοκινητάκι ανεβαίνει σε κάποιο ύψος. Επομένως παράγει έργο." 

Η κινητική ενέργεια που είχε στην αρχή το αυτοκινητάκι ήταν: 

2

2

1
mE  'Οπου m η μάζα και 

v η ταχύτητα. 

Καθώς το σώμα αυτό 

ανεβαίνει προς τα πάνω, το 

βάρος παράγει ένα αρνητικό 

έργο. Όταν το σώμα φθάσει στο ύψος h η κινητική του ενέργεια είναι μηδέν: 

Μπορούμε να δούμε ότι το άθροισμα των δύο ενεργειών κινητικής και δυναμικής είναι σταθερό 

(υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν τριβές). Αυτό είναι μια περίπτωση του νόμου διατήρησης 

ενέργειας. 

Μπορούμε να παραστήσουμε τη 

διατήρηση της ενέργειας με ένα 

ραβδόγραμμα. 

Ζητάμε από τα παιδιά να 

σχεδιάσουν το ραβδόγραμμα σε μια ενδιάμεση θέση της κίνησης του αυτοκινήτου. 

Αυτή η δραστηριότητα είναι μια ευκαιρία εισαγωγής γραφικών αναπαραστάσεων. 

Οι δύο αυτές εισαγωγές των εννοιών της κινητικής και δυναμικής ενέργειας αφορούν ένα σώμα 

που δεν έχει διαστάσεις.  

Η κινητική ενέργεια ενός πιο σύνθετου σώματος μπορεί να περικλείει κινητική ενέργεια λόγω 

μεταφορικής κίνησης, λόγω ταλαντώσεων, λόγω περιστροφικής κίνησης.6 

 

    6. O Robert Bauman óôï Physics that Textbook Writers Usually Get Wrong I.Work , Phys. Teach. Vol 30 May 1992, 

äßíåé ðáñáäåßãìáôá üðïõ äåí Ý÷ïõìå Ýñãï óýìöùíá ìå ôïí ôýðï = äýíáìç * ìåôáôüðéóç, ð÷ Ýíáò öïéôçôÞò ðçäÜ ðñïò ôá 

ðÜíù, ðïéïò ðñïóÝöåñå ôï Ýñãï; ôï ðÜôùìá; Ôï óçìåßï åöáñìïãÞò ôçò äýíáìçò Ýìåéíå áêßíçôï Üñá ìåôáôüðéóç = 0. 'Åíá 

Üëëï ðáñÜäåéãìá üðïõ èá åß÷áìå ïëéêü Ýñãï ìçäÝí. Óçêþíïõìå ìéá ìðÜëá ìå óôáèåñÞ ôá÷ýôçôá. Ç ïëéêÞ äýíáìç ðïõ 

áóêåßôáé óôç ìðÜëá åßíáé ìçäÝí (áöïý äåí επιταχύνεται) Üñá Ýñãï = 0 , üìùò ç äõíáìéêÞ åíÝñãåéá ôçò ìðÜëáò ùò ðñïò 

Κινητική 
ενέργεια 

Δυναμική 
ενέργεια=0 

Κινητική 
ενέργεια=0 Δυναμική 

ενέργεια 

h 
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 Η δυναμική ενέργεια, επίσης, δεν αφορά μόνο ανυψώσεις αλλά και διάφορες άλλες μορφές όπως 

η περίπτωση τεντωμένου ελατηρίου, τεντωμένης χορδής όπου έχουμε δυναμική  ενέργεια λόγω 

παραμόρφωσης. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σε περίπτωση που η τριβή είναι αμελητέα, μπορούμε να έχουμε εναλλαγή μεταξύ της μορφής της 

δυναμικής ενέργειας και της κινητικής ενέργειας  

Στο προηγούμενο παράδειγμα με το αυτοκινητάκι η αρχική κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε 

δυναμική και φτάνει σε ένα ύψος h  σύμφωνα με τις σχέσεις: 

g

v
h

EhgmmvEk

2
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2

2









&

  

Στο ανώτατο σημείο όλη η κινητική ενέργεια θα έχει μετατραπεί σε δυναμική , στο σημείο αυτό η 

ταχύτητα του σώματος είναι μηδέν. 

Σε ένα ενδιάμεσο σημείο το άθροισμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας είναι ίσο με το αρχικό 

ποσό της κινητικής ενέργειας που δώσαμε. 

 EhgmmvEEk ..
2

1 2
  

Αν δεν υπάρχει τριβή τμετά από το  

Στην πραγματικότητα δε συμβαίνει αυτό λόγω της τριβής και το άθροισμα είναι μικρότερο. 

Δυναμική ενέργεια ελαστικότητας. Παίρνομε ένα μπαλόνι και το φουσκώνουμε. Αν το αφήσουμε 

ελεύθερο βλέπουμε να εκτελεί μια άτακτη κίνηση. Τι είδους ενέργεια είχε το φουσκωμένο μπαλόνι; 

Μπορούμε να δούμε ότι έχουμε ενέργεια λόγω της ελαστικής παραμόρφωσης του μπαλονιού. Η 

ενέργεια  αποθηκεύτηκε στα τοιχώματα του μπαλονιού. 

Παρόμοια παραδείγματα μας δίνουν ένα συμπιεσμένο ελατήριο, ένα τεντωμένο λάστιχο. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ 

Μπορούμε να δούμε διάφορους παράγοντες που επιδρούν στην τριβή:  

 
ôï Ýäáöïò áõîÜíåôáé.  Ç ëýóç ðïõ äßíåé åßíáé íá èåùñÞóïõìå ôç ìðÜëá óå óõíäõáóìü ìå ôï âáñõôéêü ðåäßï. Äßíïõìå 

åíÝñãåéá óôç ìðÜëá ðïõ ìåôáâéâÜæåôáé óôï âáñõôéêü ðåäßï.  
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α)Είδος επιφάνειας. Η τριβή εξαρτάται από το 

είδος της επιφάνειας. 

Στο βιβλίο ”Πρώτα βήματα στην Επιστήμη”7 της 

Κύπρου παρουσιάζεται στα φύλλα εργασίας, μια 

σειρά ενεργειών για τη μελέτη της επιφάνειας που 

δοκιμάστηκε με κάποιες προσαρμογές και στο 

Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.  Η σειρά αυτή των ενεργειών 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών και 

παρουσιάζει το προσόν να αφήνει μεγάλη 

πρωτοβουλία στους μαθητές. 

 

 Συζητήστε τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα και συμπληρώστε το συμπέρασμα 

Στο βιβλίο του Κ. Ραβάνη8 παρουσιάζεται 

μια εναλλακτική μέθοδος για τη μελέτη της 

τριβής. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται 

ένας καταπέλτης για να προσδοθεί μια 

αρχική ταχύτητα στο σώμα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η 

κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για τη μελέτη του β’ και γ’ παράγοντα που 

αναφέρονται παρακάτω. 

β) Κάθετη δύναμη Χρησιμοποιούμε ένα 

σανίδι και ένα δυναμόμετρο. Τραβούμε το 

σανίδι με σταθερή ταχύτητα και παρατηρούμε την ένδειξη του δυναμόμετρου. Βάζουμε διάφορα 

βάρη στο σανίδι. Παρατηρούμε ότι η τριβή είναι ανάλογη με το βάρος. 

Υλικά: 

 ένα κουτί 

 πρόσθετα βάρη 

 δυναμόμετρο 

 διάφορες επιφάνειες (ξύλο, γυαλί, τσόχα ) 

 

γ) Εμβαδόν επιφάνειας Μπορούμε να δούμε ότι η τριβή δεν εξαρτάται από το εμβαδόν. Αν έχουμε 

ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που το τραβάμε πάνω στο σανίδι μπορούμε να δούμε  ότι η 

δύναμη είναι ανεξάρτητη από το εμβαδόν. 

 
7 Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη 
8 Ραβάνης Κ. ”Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση” 

δυναμόμετρο 

Ράβδος για 
στήριξη 

μεταλλική βάση 

νόμισμα 

Επιφάνεια που 
μελετούμε 

Καταπέλτης από συσπειρωμένο 

ελατήριο 

Σώμα που εκτοξεύεται 

 Απόσταση 
κατά την 
οποία 

μετακινήθηκε 
το σώμα 
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δ) Ταχύτητα. Η τριβή δεν εξαρτάται από την ταχύτητα. Αυτός είναι ένας προσεγγιστικός νόμος. 

Στην πράξη δεν αποδεικνύεται και δημιουργεί σύγχυση γι’ αυτό δεν είναι καλό να εξεταστεί αυτός ο 

παράγοντας. 

 Γενικά η εμπειρία δείχνει ότι η τριβή είναι μια πολύ ”αναξιόπιστη” δύναμη. Το πιο  πάνω 

πείραμα με το νόμισμα δίνει συνήθως μεγαλύτερη τριβή στην τσόχα παρά όση στο γυαλί. Αν 

όμως κάνετε το πείραμα με βάρος περίπου 1 κιλό μέσα σε ένα κουτί (όπως στη μέθοδο β’ ) θα 

διαπιστώσετε ότι πάνω στο γυαλί έχουμε συνήθως μεγαλύτερη τριβή από όση στην τσόχα! 

Μικροσκοπικό μοντέλο τριβής 

Ως προς τον παράγοντα ”είδος επιφάνειας” έχουμε την εντύπωση ότι όσο πιο λεία είναι η 

επιφάνεια τόσο πιο εύκολα θα ολισθαίνει ένα αντικείμενο πάνω σ’ αυτήν. Μπορούμε όμως να 

δούμε ότι, αν έχουμε δύο τζάμια που γενικά θεωρούνται λεία, τότε παρατηρούμε ότι δεν είναι 

εύκολη η  ολίσθηση. Αυτό το πείραμα μπορεί να μας δώσει αφορμή να σκεφτούμε ένα 

μικροσκοπικό μοντέλο  για τις δυνάμεις της τριβής. Οι δυνάμεις της τριβής οφείλονται σε ανωμαλίες 

των επιφανειών αλλά και στους συνδέσμους που δημιουργούνται μεταξύ των μορίων της μίας 

επιφάνειας και των μορίων της άλλης επιφάνειας. Αν οι επιφάνειες είναι υπερβολικά λείες, τότε τα 

μόρια έχουν περισσότερες, ευκαιρίες για την δημιουργία συνδέσμων μεταξύ τους σε σχέση με την 

περίπτωση που δεν είναι και τόσο λείες. `Ένα πείραμα επίδειξης είναι να σύρουμε ένα κομμάτι 

τζάμι πάνω σε ένα άλλο. Θα παρατηρήσουμε τότε ότι, ενώ οι επιφάνειες είναι λείες, υπάρχει 

αρκετή δυσκολία. 

Οι σύνδεσμοι μπορούν να μας εξηγήσουν την πρώτη και τη δεύτερη ιδιότητα της τριβής (αναλογία 

με κάθετη δύναμη ανεξαρτησία από εμβαδόν επιφάνειας):  

Α) Αναλογία κάθετης δύναμης – τριβής. Η μεγαλύτερη κάθετη δύναμη θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ύπαρξη περισσότερων συνδέσμων. Δηλαδή, ο αριθμός των συνδέσμων που δημιουργούνται  είναι 

ανάλογος με την κάθετη δύναμη. 

Β) Ανεξαρτησία από εμβαδόν επιφάνειας επαφής. Μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής συνεπάγεται 

μικρότερη κάθετη δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας (= πίεση) ενώ μικρότερη επιφάνεια επαφής 

σημαίνει μικρότερη πίεση.  Μπορούμε να δούμε ότι οι σύνδεσμοι που δημιουργούνται  ανά μονάδα 

εμβαδού στην πρώτη περίπτωση είναι ανάλογοι με κάθετη δύναμη /εμβαδόν επιφάνειας, άρα, 

συνολικός αριθμός συνδέσμων = αριθμός συνδέσμων ανά μονάδα εμβαδού επιφάνειας Χ συνολικό 

εμβαδόν ( σύμβολο αναλογίας): 
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Σημασία της τριβής  

Α) Στατική – Στήριξη και στερέωση αντικειμένων 

Μπορούμε να κάνουμε το εξής πείραμα. 

Πάνω σε μία ράβδο στήριξης έχουμε ένα σπάγκο. Κρεμάμε από τα δύο του άκρα δύο ίσα βάρη (π.χ. 

50 p). Ρωτάμε τα παιδιά τι θα συμβεί, αν από τη μία άκρη κρεμάσουμε ακόμα ένα βάρος 50 p. 

Τα παιδιά απαντούν ότι θα κατέβει το νήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτελούμε το πείραμα και 

τα παιδιά παρατηρούν ότι το νήμα δεν κινείται. 

Ρωτάμε: ”Τι είναι αυτό που εμπόδισε την μετακίνηση;” 

Ύστερα κάνουμε μια περιστροφή του νήματος γύρω  από τη ράβδο. 

Ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν τον αριθμό των βαρώ ν που 

χρειάζονται, για να αρχίσει νακινείται το νήμα.  

Συνήθως χρειάζονται  5 - 6 βάρη των 50 p. 

Μπορούμε να δούμε τώρα τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η τριβή: 

σε κόμπους, στο στερέωμα ενός καρφιού, στο ότι μια βίδα δε ξεβιδώνει 

από μόνη της… 

Στην πειραματική διδασκαλία που κάναμε αρκετοί μαθητές αντιλαμβανόντουσαν τη σημασία της 

τριβής για το δέσιμο των παπουτσιών. Μερικοί επειδή το πείραμα περιελάμβανε μια ολίσθηση 

μιλούσαν για αντιολισθητικές αλυσίδες (περίπτωση παρανόησης). 

Β) Κίνηση 

Όταν διδασκόμαστε για την τριβή, αποκομίζουμε την εντύπωση ότι η τριβή αντιτίθεται στην κίνηση, 

πράγμα βέβαια που ισχύει για ένα σώμα που το σπρώχνουμε και το αφήνουμε. Όμως η τριβή είναι 

απαραίτητη για το βάδισμα και για την κύλιση.  

Μπορούμε να  ζητήσουμε από τα παιδιά να σκεφτούν τι θα συμβεί, αν  προσπαθήσουμε να 

περπατήσουμε πάνω σε πάγο.  Μπορούν, επίσης, να σκεφτούν για τους διάφορους τύπους 

αθλητικών παπουτσιών και για την σημασία της κατασκευής τους. Τι σημασία έχουν οι αλυσίδες 

που βάζουμε στις ρόδες των αυτοκινήτων, όταν έχει χιόνια; 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΤΡΙΒΗ 

Μπορούμε να δείξουμε εύκολα ότι έχουμε παραγωγή θερμικής ενέργειας με τις τριβές. Ακόμη και 

φαινομενικά λείες επιφάνειες έχουν μικρές ανωμαλίες που στιγμιαία εμπλέκουν η μια την άλλη, καθώς 

οι επιφάνειες ολισθαίνουν η μία προς την άλλη. Τα μόρια της μιας επιφάνειας επηρεάζουν τα μόρια της 

άλλης  και τα κάνουν να ταλαντώνονται ταχύτερα οπότε αυξάνει η μέση τους κινητική ενέργεια δηλαδή 

αυξάνει η θερμοκρασία τους. Παρόμοια, όταν ένα σώμα χτυπήσει ένα άλλο ( π.χ. ένα σφυρί χτυπά ένα 

καρφί) τα επιφανειακά μόρια θα κινούνται γρηγορότερα, δηλαδή πάλιν αυξάνει η θερμοκρασία. 

Διδακτική δραστηριότητα. Ο δάσκαλος βάζει τα παιδιά να τρίψουν διάφορα σώματα για ένα λεπτό. 

Μπορούν να δοκιμάσουν ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλόχαρτο κτλ. Ποια υλικά φαίνονται να 

παράγουν περισσότερη θερμική ενέργεια; 
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αν ζεστάνουμε νερό, θα δούμε ότι η θερμοκρασία του αυξάνει με το χρόνο. Όμως, όταν φθάσει σε 

θερμοκρασία βρασμού (που είναι 100°C σε πίεση μιας ατμόσφαιρας), τότε σταματά η αύξηση της 

θερμοκρασίας.  Παρ' όλο που προσφέρουμε ενέργεια, η θερμοκρασία δηλαδή η μέση κινητική 

ενέργεια του κάθε μορίου δεν αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι τα μόρια αλλάζουν φάση. Από 

υγρό όπου έχουμε πολλούς συνδέσμους μεταξύ των μορίων του, μεταβαίνουμε στο αέριο όπου τα 

μόρια του είναι ελεύθερα μεταξύ τους. Για να διασπαστούν αυτοί οι σύνδεσμοι, απαιτείται ενέργεια. 

Η θερμότητα που χρειάζεται για τη μεταβολή της φάσης ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα. 

Παρόμοια φαινόμενα έχουμε κατά τη τήξη των σωμάτων.  

Διδακτική δραστηριότητα. Οι αλλαγές της κατάστασης μπορούν να διερευνηθούν αν 

παρατηρήσουμε  διάφορα υλικά όπως βούτυρο που τήκεται και στερεοποιείται εκ  νέου και η 

σοκολάτα. Τα παιδιά μπορούν, αν είναι κάτω από επίβλεψη να λιώσουν κερί. Το υγρό μπορεί να 

χυθεί σε καλούπια. Μπορούμε να παρατηρήσουμε το βρασμό του νερού. Μπορούμε να δούμε 

τους υδρατμούς; 

Θα πρέπει να προσέξουμε τη 

λανθασμένη εντύπωση ότι ο 

πάγος δεν μπορεί να έχει 

θερμοκρασία κάτω από 0°C ή 

ότι ο ατμός δεν μπορεί να έχει 

θερμοκρασία πάνω από 100°C. 

Αν έχουμε στη διάθεση μας 

ψυγείο με κατάψυξη μπορούμε 

να δούμε ότι ο πάγος έχει 

θερμοκρασία κάτω από μηδέν 

βαθμούς. Σε μία χύτρα πίεσης ο 

ατμός έχει θερμοκρασία πάνω 

από 100°C. 

Το επόμενο διάγραμμα μας 

δίνει τη μεταβολή της θερ-

μοκρασίας πάγου που είχε αρχική θερμοκρασία –50°C και τελικά μετατρέπεται σε ατμό 

θερμοκρασίας 125°C, καθώς προσφέρεται θερμότητα με σταθερό ρυθμό. 

Μια ερώτηση σχετική με το διάγραμμα αυτό: ”Σημειώστε στο επόμενο διάγραμμα τις χρονικές 

στιγμές που υπάρχουν μεταβολές φάσης”. 

Τα ερωτήματα που συνοδεύουν το διάγραμμα δίνουν διάφορες πληροφορίες για την όλη 

διαδικασία. Η κλίση της καμπύλης μας φανερώνει τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η 

θερμοκρασία της ουσίας. Μικρή κλίση σημαίνει μικρό ρυθμό, δηλαδή ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 

Τι μας φανερώνει η κλίση της 
καμπύλης; 
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ποσότητα θερμότητας, για να μεταβληθεί η θερμοκρασία της ουσίας από ό,τι μια ίσης ποσότητας 

ουσία για την οποία η κλίση είναι μεγαλύτερη. 

Το άλλο ερώτημα για τα οριζόντια κομμάτια μας φανερώνει ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή 

για ορισμένα χρονικά διαστήματα. Σ’ αυτό το  χρονικό διάστημα η ενέργεια που δίνεται δε 

μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των  μορίων, αλλά χρησιμοποιείται για να διασπαστούν οι 

δεσμοί της φάσης. Η μεγάλη διάρκεια της αλλαγής στους 100° φανερώνει ότι χρειάζεται 

περισσότερη ενέργεια για να μετατραπεί 1 gr υγρού σε ατμό από ότι 1gr πάγου σε υγρό. Δηλαδή, η 

λανθάνουσα θερμότητα εξαέρωσης είναι μεγαλύτερη από τη λανθάνουσα θερμότητα τήξης. 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παρ'όλο που έχουμε διάφορες μορφές ενέργειας το συνολικό ποσό ενέργειας που έχουμε 

παραμένει σταθερό. Είδαμε ότι αυτός είναι ένας βασικός νόμος της φύσης που η ισχύς του 

παρέμεινε ακλόνητη παρ'όλες τις επαναστατικές αλλαγές στη Φυσική. Πολλές έννοιες, που ήταν 

"ιερές", έχασαν την παλιά τους σημασία, όμως η αρχή της διατήρησης της ενέργειας δεν έχασε την 

ισχύ της. Με τη θεωρία της σχετικότητας του Einstein απέκτησε νέο περιεχόμενο, αφού μέσα στη 

λέξη ενέργεια περιλαμβάνεται και η μάζα που δεν είναι παρά μια ακόμη μορφή ενέργειας. Τώρα 

έχουμε τον "υπερνόμο" (δηλαδή ένα νόμο που να ισχύει σε όλες τις περιοχές της φυσικής: κλασική 

μηχανική, ηλεκτρομαγνητική θεωρία, θερμοδυναμική, κβαντομηχανική, ατομική και πυρηνική 

φυσική...) που λέει ότι σε ένα κλειστό σύστημα το ολικό ποσό της ενέργειας παραμένει σταθερό. 

Είδαμε για την ενέργεια και το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Αυτός ο νόμος αναφέρεται 

στην μετατρεψιμότητα της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη. Π.χ. είδαμε ότι με την τριβή η 

μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Μπορεί η θερμική ενέργεια να μετατραπεί σε 

μηχανική. Είναι γνωστές οι ατμομηχανές, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης κτλ. Όμως, πόσο καλά 

γίνεται η μετατροπή αυτή; Εδώ έχουμε την έννοια του συντελεστή απόδοσης. Πόσο τοις % 

πετυχαίνουμε. Αυτό,  όπως αποδεικνύεται δεν φτάνει ποτέ στο 100% οπότε δε μπορούμε να 

μετατρέψουμε τη θερμική ενέργεια σε μηχανική. Μπορούμε να πούμε ότι η μηχανική ενέργεια είναι 

μεγαλύτερης αξίας ή, όπως γράφουν, πιο ευγενής . Η ηλεκτρική ενέργεια είναι και αυτή μια μορφή 

ενέργειας που μπορεί, κατά ένα ποσοστό καλύτερο από τη θερμική, να μετατραπεί σε μηχανική. 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η ενέργεια στη φύση συνεχώς υποβαθμίζεται σε ευγένεια, αφού  

από ευγενέστερες μορφές ενέργειας προχωρούμε σε λιγότερο ευγενείς. Ποια θα είναι η εξέλιξη του 

Σύμπαντος; Σύμφωνα με τον 2ο θερμοδυναμικό νόμο θα φτάσουμε  κάποτε σε μια κατάσταση του 

Σύμπαντος που όλη η ενέργεια θα είναι κατώτερης ποιότητας οπότε δε θα μπορούμε να πάρουμε 

χρήσιμη ενέργεια. Τότε μιλάμε για θερμικό θάνατο του Σύμπαντος. Το ότι η ενέργεια του 

σύμπαντος είναι μεν σταθερή σε ποσότητα, αλλά χαμηλώνει ποιοτικά δείχνει ότι το Σύμπαν 

ξεκίνησε από μια κατάσταση "πλούσια σε ευγενή ενέργεια" ,αλλά συνεχώς υποβαθμίζεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

   Διδάσκοντας διάφορα θέματα Μηχανικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει  να λάβει κανείς υπόψη ότι 

υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις των βασικών νόμων της Μηχανικής. Αυτές οι παρανοήσεις είναι τόσο βαθιά ριζωμένες, 

ώστε παραμένουν και μετά από την αποφοίτηση από τη Μέση Εκπαίδευση. Αυτό έχει αποδειχθεί με έρευνες σε 

πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι φοιτητές σπουδάζουν σε Φυσικά τμήματα. 

Μερικές από τις παρανοήσεις αυτές επαναλαμβάνονται και σε διδακτικά βιβλία, γι’ αυτό και περιγράφονται εδώ μερικές 

από τις πιο ”χτυπητές”. Μερικά θέματα που άπτονται της Μηχανικής θα διδαχθούν πιο θεωρητικά. 

Ι)Περιγραφή της κίνησης 

Μια σπουδαία προσφορά του Γαλιλαίου9 στη Φυσική ήταν ότι έδωσε μια μέθοδο για να 

μελετήσουμε τις κινήσεις.  

Έως την εποχή εκείνη πολλοί μελετούσαν τις κινήσεις με βάση τη θεωρία του Αριστοτέλη για τις 

φυσικές και βίαιες κινήσεις. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη10 η φυσική κίνηση των σωμάτων ήταν ή 

προς τα πάνω (αέρας, φωτιά) ή προς τα κάτω (νερό, γη)  Αν πετάξουμε μια πέτρα οριζόντια, της 

επιβάλουμε μια βίαιη κίνηση. Η πέτρα κινείται στον αέρα διότι ο αέρας φεύγει από μπρος και πάει 

πίσω της  από όπου την σπρώχνει.  

 Έγιναν διάφορες προσπάθειες να αλλάξει η περιγραφή αυτή. Οι προσπάθειες γίνονταν σε 

συνδυασμό με την αναζήτηση των αιτίων της κίνησης. Όμως ο Γαλιλαίος δήλωσε ότι αρχικά δεν 

ενδιαφέρεται να μελετήσει τα αίτια της κίνησης όσο να περιγράψει την κίνηση.    

 Σχετικότητα του Γαλιλαίου 

Ο Γαλιλαίος προσπαθώντας να περιγράψει την κίνηση έφθασε σε μια αρχή "σχετικότητας", δηλαδή 

η κίνηση ορίζεται ως προς ένα σύστημα αναφοράς: Αν π.χ. βρίσκομαι σε ένα πλοίο και πετάξω μια 

πέτρα προς τα πάνω θα την δω να κάνει μια ευθύγραμμη κίνηση. Για έναν παρατηρητή από την 

όχθη η πέτρα ακολουθεί μια καμπυλόγραμμη τροχιά. Η οριζόντια κίνηση για τον παρατηρητή που 

είναι επάνω πλοίο δεν υπάρχει.  Η κίνηση του σώματος δεν επηρεάζεται από την κίνηση του 

πλοίου. Μια άλλη διατύπωση είναι ότι οι νόμοι της Φυσικής δεν επηρεάζονται από τις (ομαλές) 

κινήσεις. Επειδή δεν επηρεάζεται από την κίνηση, μπορεί να συμμετέχει σε πολλές κινήσεις 

ταυτόχρονα. 

Έτσι, μια οριζόντια βολή αναλύεται σε δύο κινήσεις: πτώση, οριζόντια κίνηση. Η οριζόντια κίνηση 

εκτελείται ομαλά, δηλαδή σε ίσους χρόνους διανύονται ίσα διαστήματα. Αντίθετα στην κατακόρυφη 

 

9.Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και άρθρα για θέματα ιστορίας της Φυσικής. π.χ. 

Rene Dugas (1955) Α History of Mechanics Η έκδοση είναι μια επανέκδοση από τον οίκο Dover το 1988 

A.C. Crombie (1989) Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο τόμοι Α και Β έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος 

Εθνικής Τραπέζης. 
10. Αριστοτέλους Περί Ουρανού Α' μέρος (Μετάφραση Π. Π. Παναγιώτου, έκδοση Νέα Σύνορα), δίνει τις 

ιδιότητες της κυκλικής κίνησης, του αιθέρα, του πυρός, της γης, του αέρα και του νερού.  
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κίνηση η ταχύτητα αυξάνει ομαλά δηλαδή σε ίσα χρονικά διαστήματα έχουμε ίσες μεταβολές της 

ταχύτητας.  

  Πώς θα έβλεπε ένας παρατηρητής την κίνηση του βλήματος αν εκινείτο με την ίδια ταχύτητα με 

την οποία ξεκίνησε το βλήμα;  

  Θα έβλεπε το βλήμα να πέφτει. Τι θα γινόταν αν δεν έπεφτε το βλήμα; 

 Η οριζόντια κίνηση του βλήματος, αν δεν υπήρχε η πτώση, θα συνεχιζόταν για πάντα. Δηλαδή αν 

δεν επιδρούσε κάποια δύναμη η κίνηση θα συνεχιζόταν . 

ΙΙ) Η αρχή της αδράνειας 

Η αρχή της αδράνειας 

αποτελεί τον πρώτο νόμο του 

Νεύτωνα:το νόμο της αδράνει-

ας. Σύμφωνα μ' αυτό το νόμο:  

 Αν δεν επιδράσει 

κάποια δύναμη σε ένα σώμα, 

αυτό διατηρεί την κίνησή του 

σε μια ευθύγραμμη τροχιά με 

σταθερή ταχύτητα.  

Πριν από το Γαλιλαίο και το 

Νεύτωνα υπήρχε η πεποίθηση (Φιλόπονος11, Αλβέρτος της Σαξονίας και άλλοι) ότι για να κινείται 

(όχι για να επιταχυνθεί) ένα σώμα απαιτείται μια δύναμη. Η δύναμη αυτή αποθηκεύεται στο σώμα: 

π.χ. πετάμε μια πέτρα. Ποια δύναμη ενεργεί στη πέτρα κατά τη διάρκεια της κίνησής της; Σύμφωνα 

με τη μεσαιωνική αντίληψη, ”όταν έχουμε δώσει μια δύναμη στην πέτρα, αυτή υπάρχει μέσα της 

και την κάνει και κινείται. Καθώς ελαττώνεται αυτή η δύναμη (impetus) κυριαρχεί το βάρος και η 

πέτρα πέφτει προς τα κάτω”. Κάπως έτσι απαντούν και οι πιο πολλοί φοιτητές του παιδαγωγικού 

τμήματος. Έχει παρατηρηθεί ότι οι λεγόμενες "μεσαιωνικές" αντιλήψεις γι' αυτά τα θέματα 

συμπίπτουν κατά ένα μεγάλο μέρος με τις "διαισθητικές" αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι.  

Το επόμενο ερώτημα έχει προταθεί από τον ψυχολόγο Mc Closkey12 ως ερώτηση που απευθύ-

νεται σε πρωτοετείς των κολεγίων: Ένας άνθρωπος τρέχει κρατώντας μια μπάλα στο ύψος του 

ώμου. Καθώς τρέχει αφήνει την μπάλα να πέσει. Ποια τροχιά θα ακολουθήσει; 

α) Εκτελεί μια παραβολική τροχιά. 

β) Ίσια κάτω από το σημείο από το οποίο αφέθηκε. 

γ) Πάει πίσω από το σημείο από όπου αφέθηκε. 

 
11 Wollf Michael Fallgesetz und Massebegriff , Zwei wissenschaftshistorische Untersuchungen zur 

Kosmologie des Johannes Philoponus, Walter de Gruyer, Berlin 1971 
12. Mc Closkey  Intuitive Physics Scientific American 249, (April),122 (1983) 

Εικόνα 1: Ποια τροχιά θα ακολουθήσει η μπάλα που 
αφήνει ο δρομέας; 

Β 
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Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες του Mc Closkey πάνω από 50% των σπουδαστών απαντάνε με την β. Δηλαδή, δε 

λαμβάνουν υπόψη την αρχική ταχύτητα. Στην μπάλα επενεργεί μόνο το βάρος της. Λόγω της αδράνειας θα εξακολουθεί 

να κινείται κατά την αρχική διεύθυνση πέφτοντας ταυτόχρονα. (σύνθεση 2 κινήσεων). 

Κάποιος δάσκαλος που συμμετείχε σε ΣΕΛΔΕ (από τους δασκάλους που ενδιαφέρονται ενεργά για 

την προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και είχε 

απαντήσει λανθασμένα με την επιλογή Β είπε: «Μας παραπλανήσατε με το μήκος της τροχιάς Γ». 

Ας σκεφτούμε όμως τις ταχύτητες που έχει ένας μέσος δρομέας: Ένας πολύ γρήγορος δρομέας 

κάνει 100 m  σε 10 sec. Δηλαδή, έχει ταχύτητα 10 m/sec. Αν πάρουμε ένα μέσο δρομέα με 6 m/sec 

που αφήνει τη μπάλα από ύψος 1,5 m. Η μπάλα θα χρειαστεί  περίπου 0,5  sec για να φθάσει στο 

έδαφος. Στο ίδιο διάστημα ο δρομέας θα έχει διανύσει: 6Χ0,5=3m. Το ίδιο διάστημα θα έχει κάνει 

και η μπάλα, άρα θα  είναι περίπου διπλάσιο το μήκος από όσο το ύψος από το οποίο αφέθηκε. 

Πειραματική επίδειξη της αρχής της αδράνειας με αεροδιάδρομο 

Ένα πείραμα που μπορεί να γίνει για 

να παρατηρηθεί ο νόμος της 

αδράνειας είναι η χρήση 

αεροδιαδρόμου: 

Ο αεροδιάδρομος αποτελείται από ένα σύστημα 

που βγάζει αέρα. Χάρη στη ροή του αέρα 

εξουδετερώνονται οι τριβές. Με το αυτόματο 

σύστημα καταγραφής του χρόνου μετρούμε το 

χρόνο που απαιτείται για την κίνηση του 

δρομέα από τη φωτοπύλη έναρξης μέχρι τη 

φωτοπύλη τερματισμού. Με ένα λαστιχάκι που 

είναι στερεωμένο στη μία άκρη ασκούμε μια 

δύναμη (προσφέρουμε ένα ποσό ενέργειας). 

Μετράμε το χρόνο που χρειάζεται ο δρομέας για να διανύσει την απόσταση από τη μία φωτοπύλη στην άλλη. Αν 

διπλασιάσουμε τη μάζα και εφαρμόσουμε την ίδια δύναμη στον δρομέα (και του προσφέρουμε την ίδια ενέργεια) 

παρατηρούμε ότι η ταχύτητα υ ελαττώνεται, αφού ο χρόνος μετακίνησης αυξάνει (  && /2E .) 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, που προκαλεί έκπληξη, είναι να ζητηθεί από ένα μαθητή να 

τραβήξει το δρομέα με τη βοήθεια ενός δυναμόμετρου με τον όρο να παραμείνει σταθερή η 

ταχύτητα. Θα παρατηρήσει ότι το δυναμόμετρο δείχνει μηδέν, κάτι που δεν το περιμένει ο 

μαθητής. Ο μαθητής πιστεύει ότι αν το σώμα κινείται γρήγορα με σταθερή ταχύτητα θα θέλει 

μεγάλη δύναμη. 

ΙΙΙ) Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής 

 Αν η συνισταμένη δύναμη που ενεργεί σε ένα σώμα δεν είναι μηδέν, τότε το σώμα αποκτά 

επιτάχυνση κατά τη διεύθυνση (κατεύθυνση και φορά) της συνισταμένης δύναμης με επιτάχυνση 

που είναι ανάλογη με τη δύναμη και αντίστροφα ανάλογη με τη μάζα. 

 Ο νόμος αυτός διδάσκεται μόνο ποιοτικά στο Δημοτικό, επειδή έχουμε την έννοια της επιτάχυνσης 

που εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας: Η ταχύτητα είναι και αυτή ένας ρυθμός 

Εικόνα 2 Διάταξη αεροδιαδρόμου 

Σύστημα που φυσάει 
αέρα 

123 

Φωτοπύλη 

έναρξης 
Φωτοπύλη 

τερματισμού 

μετρητής 



 
 

101

μεταβολής της θέσης, οπότε τα παιδιά θα πρέπει να συνδυάσουν δύο ρυθμούς μεταβολής, 

πράγμα που απαιτεί στάδιο αφηρημένων συλλογισμών. 

IV) O νόμος δράσης και αντίδρασης αποτελεί τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα 

 Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα λέει ότι, αν ένα σώμα Α ασκεί μια δύναμη F1 σε ένα σώμα Β, τότε και 

το σώμα Β ασκεί μια δύναμη F2 στο σώμα Α που είναι ίσου μέτρου με την F1 αλλά αντίθετης φοράς.   

 

Ο τρίτος νόμος διδάσκεται στο Δημοτικό. Απ' αυτό τον νόμο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο 

Ήλιος έλκει τη Γη και η Γη έλκει τον Ήλιο. Η Γη έλκει τη Σελήνη και η Σελήνη έλκει τη Γη. Από αυτό 

εξάγουμε το συμπέρασμα ότι όλοι οι πλανήτες αλληλοεπηρεάζονται στις κινήσεις τους. Πάνω 

σ'αυτό το γεγονός στηρίχτηκαν 

οι αστρονόμοι για να 

ανακαλύψουν τον Ποσειδώνα 

και τον Πλούτωνα. Η τροχιά του 

Ουρανού είχε "ανωμαλίες" που 

δεν ήταν δυνατόν να εξηγηθούν 

με βάση τους γνωστούς 

πλανήτες.  

O τρίτος νόμος έχει αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή του. Π.χ. σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται παράδοξα, διότι 

δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνάμεις. 

Ένα κλασσικό παράδοξο του τρίτου νόμου είναι το 

εξής. Το άλογο τραβά το κάρο με μια δύναμη Fα, 

άρα και το κάρο θα ασκεί μια ίση και αντίθετη 

δύναμη Fκ στο άλογο. Γιατί τότε το άλογο 

προχωρά προς τα εμπρός;  

Δεν λάβαμε υπόψη τις δυνάμεις του εδάφους. 

Πράγματι, το άλογο ασκεί μια δύναμη στο έδαφος 

άρα και το έδαφος ασκεί μια αντίθετη δύναμη στο 

άλογο. Αυτή η δύναμη είναι μεγαλύτερη από όση ασκεί το κάρο στο άλογο, γι' αυτό και το σύστημα 

επιταχύνεται προς τα εμπρός. Αν το έδαφος δεν έχει αρκετή τριβή, τότε η δύναμη του εδάφους δεν 

είναι αρκετή όπως συμβαίνει π.χ. σε παγωμένο έδαφος. 

FΚ 

FA 

FΚ 

F1 Που ασκεί το άλογο στο Έδαφος 
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Συνιστάται να σχεδιάζεται κάθε σώμα χωριστά σαν μια τελεία και να σχεδιάζονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται σ’ αυτό 

το σώμα (διάγραμμα ελεύθερου σώματος). 

 

 

 

Στην περίπτωση που αλληλεπιδρούν δύο σώματα 

διαφορετικής μάζας, αν τεθεί το ερώτημα ποιο σώμα από τα 

δύο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη σε άλλο, συνήθως δίνεται η 

απάντηση ότι το μεγαλύτερο ασκεί μεγαλύτερη δύναμη.13 

Στην ερώτηση του σχήματος, η συντριπτική πλειοψηφία 

απαντά ότι ο μεγαλύτερος σε μάζα ασκεί και τη μεγαλύτερη 

δύναμη. 

 

V) Κινήσεις των πλανητών – Νόμος της βαρύτητας 

 Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή των τριών νόμων του Νεύτωνα είναι η εξήγηση των κινήσεων  των 

πλανητών. Οι νόμοι αυτοί σε συνδυασμό με το νόμο της παγκόσμιας έλξης σύμφωνα με τον οποίο  

δύο σώματα έλκονται με 

δύναμη που είναι ανάλογη με 

το γινόμενο των μαζών και 

αντιστρόφως ανάλογη με το 

τετράγωνο της απόστασης 

μας εξηγούν τους νόμους του 

Kepler (σχήμα τροχιάς= έλλειψη, 

σταθερή ταχύτητα με την οποία 

διαγράφει τα εμβαδά η ακτίνα 

που συνδέει τον πλανήτη με τον ήλιο, τετράγωνο των περιόδων ανάλογο με κύβο ακτίνων).  

 
13 Η ερώτηση έχει ληφθεί από τήν εργασία των David Hestenes, Malcolm Wells, Α Mechanics Baseline Test 

, The Physics Teacher, Vol 30, March 1992 

Εικόνα 3: Ποιος ασκεί τη 
μεγαλύτερη δύναμη; 

`Ηλιος 

Πλανήτης 

Εμβαδόν που διαγράφει η 

επιβατική ακτίνα στη μονάδα του 

χρόνου:  ίσο εμβαδόν θα πρέπει να 

Εικόνα 4 Νόμος του Kepler 

F1 που ασκεί το έδαφος  στο  άλογο 

FΚ 

Κάθετη δύναμη που ασκεί 
το έδαφος στο άλογο 

Οριζόντια δύναμη που 
ασκεί το έδαφος στο άλογο 
λόγω τριβής 

Ελκτική δύναμη λόγω βαρύτητας 
που ασκεί η γη στο άλογο 

Δύναμη που ασκεί το 
κάρο στο άλογο 

Διάγραμμα ελεύθερου σώματος για το άλογο 
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Ο Κepler σκέφτηκε ότι για να κινούνται οι πλανήτες, θα πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις εφαπτομε-

νικές στην τροχιά 14. 

Όπως είπαμε, η μεσαιωνική (και διαισθητική) αντίληψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια δύναμη 

"φυτεμένη" στο σώμα που να το σπρώχνει. Ο Νεύτωνας μετά από μεγάλο δισταγμό15 κατόρθωσε 

να ξεπεράσει αυτό το νοητικό εμπόδιο. Πράγματι, αν ενεργούσε δύναμη κατά την εφαπτομένη (που 

είναι η διεύθυνση της ταχύτητας) τότε το σώμα δε θα στρεφόταν αλλά θα εκινείτο ευθύγραμμα. Για 

να αλλάζει διεύθυνση,  θα έπρεπε η δύναμη να είναι προς το ΚΕΝΤΡΟ .  Με βάση αυτή την 

υπόθεση ο Νεύτωνας απέδειξε τον δεύτερο νόμο του Kepler. 

Η απόδειξη του Νεύτωνα για το δεύτερο νόμο του Kepler 

Ο Νεύτωνας, με βάση την ιδέα ότι η δύναμη που 

ενεργεί στον πλανήτη από τον Ήλιο είναι κεντρική, 

απέδειξε ότι η κίνηση θα υπακούσει στο δεύτερο 

νόμο του Kepler: Πρώτα έδειξε ότι όταν ένα σώμα 

κινείται με ομαλή κίνηση δηλαδή  με σταθερή 

ταχύτητα, η κίνηση του υπακούει σ’ αυτό το νόμο: Το μήκος που διανύει το κινητό στη μονάδα του 

χρόνου είναι ίσο με την ταχύτητα (το χοντρό βέλος). Αν από το κέντρο Κ φέρουμε τις ακτίνες ΚΑ, 

ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ, ΚΕ, τα εμβαδά ΚΑΒ,ΚΒΓ, ΚΓΔ, ΚΔΕ είναι ίσα διότι έχουμε ίσες βάσεις και ίσα ύψη 

Ο Νεύτωνας, για να δείξει ότι μια κεντρική δύναμη, δηλαδή μια δύναμη που κατευθύνεται προς το 

κέντρο μας εξηγεί το δεύτερο νόμο του Kepler,  παραδέχτηκε το εξής (μοντέλο): η δύναμη αυτή 

ενεργεί στιγμιαία και δίνει ωθήσεις, απότομες αλλαγές στην κίνηση. Οι ωθήσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή της ταχύτητας κατά τη διεύθυνση της ώθησης, κάτι που ισοδυναμεί με το 

δεύτερο νόμο του Νεύτωνα : 

 

 
14 Cohen Bernard (1980) The Birth of New Physics (Norton, New York, 1985) 

15 Steinberg M., Brown D.E., and Clement J., «Genius  is not immune to persistent misconceptions: 

Conceptual difficulties impeding Isaac Newton» International Journal of Science Education 12, 265 (1990) 
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Ως ώθηση δύναμης ορίσαμε το διάνυσμα: δύναμη Χ χρόνο που επέδρασε η δύναμη αυτή. 

Στα επόμενα σχήματα εφαρμόζουμε αναλυτικά τις έννοιες αυτές. Τη στιγμή που το κινητό ( ο 

πλανήτης) φτάνει στο σημείο Β, δέχεται μια ώθηση ΒΘ προς το κέντρο, με αποτέλεσμα να 

μεταβάλλεται η ταχύτητά του κατά ένα διάνυσμα ΜΓ που έχει  την ίδια διεύθυνση (είναι παράλληλο) 

προς την ώθηση ΒΘ. 

Το εμβαδόν ΚΑΒ  =1/2*ΑΒ*ύψος ΚΝ. 

Αν δεν επιδρούσε η ώθηση, τότε στην επόμενη μονάδα του χρόνου ο πλανήτης θα είχε κάνει την 

κίνηση ΒΜ. Το εμβαδόν αυτό  θα είναι ίσο με το εμβαδόν ΚΑΒ γιατί έχουμε ίδια βάση και ίδιο ύψος 

(ΑΒ = ΒΜ αν δεν επιδρούσε δύναμη) και ίδιο ύψος ΚΝ. 

Όμως το εμβαδόν ΚΒΜ είναι ίσο με το εμβαδόν ΚΒΓ που έχουμε στην πραγματική κίνηση, διότι 

μπορώ να υπολογίσω το εμβαδόν του 

τριγώνων ΚΒΜ και ΚΒΓ με τη βάση ΚΒ 

. 

Επειδή όμως η μεταβολή της 

ταχύτητας είναι παράλληλη με την 

ώθηση δύναμης, το ύψος ΜΡ είναι ίσο 

με το ύψος ΓΛ του τριγώνου ΚΒΓ, άρα 

το εμβαδόν ΚΒΓ είναι ίσο με το 

εμβαδόν ΚΒΜ που είναι ίσο με το 

εμβαδόν ΚΑΒ, δηλαδή στη μονάδα του χρόνου διέγραψε ίσα εμβαδά. 

Συμπεραίνουμε από όλα αυτά είναι ότι με την επίδραση κεντρικής δύναμης η επιβατική 

ακτίνα διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά. 

VI) Κεντρομόλος επιτάχυνση-Κεντρομόλος δύναμη 

  Ο Νεύτωνας αντιλήφθηκε ότι κάθε αλλαγή διεύθυνσης της 

ταχύτητας σημαίνει μια μεταβολή της ταχύτητας, δηλαδή 

μία επιτάχυνση. Η δύναμη θα πρέπει να έχει την ίδια 

διεύθυνση και την ίδια φορά με την επιτάχυνση.  

Ποια είναι η διεύθυνση και η φορά της επιτάχυνσης στην 

κυκλική κίνηση; 

Μεταβολή 

της 

Α Β 

Γ 

Μ 

Θ 

Κ 

`Υψος ΚΝ 

Ν 

Λ 

Ρ 

Ταχύτητα 

Κεντρομόλος 
Επιτάχυνση 

Α 
Β 

Κ 

Θ Ώθηση της 
δύναμης 

Μεταβολή της 
ταχύτητας παράλληλη 
με την ώθηση δύναμης 

  Α Β 

Γ 

Μ 

Θ 

Ύψος ΚΝ 

Ν 
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Στην ομαλή κυκλική κίνηση (=το μέτρο της ταχύτητας σταθερό) η επιτάχυνση βρίσκεται πάνω στην 

ακτίνα που συνδέει το σώμα με το κέντρο του κύκλου. Είναι η  κεντρομόλος επιτάχυνση. 

Σε κάθε καμπύλη κίνηση υπάρχει μια επιτάχυνση που είναι κάθετη στην τροχιά και ονομάζεται 

κεντρομόλος. Το αποτέλεσμά της είναι μια αλλαγή στη διεύθυνση της ταχύτητας. 

Με βάση τον ορισμό αυτό ας απαντήσουμε στο επόμενο ερώτημα: 

Να σχεδιάσετε την επιτάχυνση στα διάφορα σημεία {1,2,3,4,5, }  που σημειώνονται με τελείες. Θα 

πρέπει να σκεφτείτε αν σε ένα σημείο μεταβάλλεται πολύ ή λίγο η ταχύτητα και έτσι να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Η ταχύτητα έχει σταθερό μέτρο. 

 

1. Η επιτάχυνση έχει διεύθυνση προς το εσωτερικό της τροχιάς. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι 

έχουμε ένα κομμάτι κύκλου που έχει την ίδια καμπυλότητα με την τροχιά στο 1. 

2. Η επιτάχυνση έχει διεύθυνση προς το εσωτερικό της τροχιάς, όμως είναι πολύ μικρή, καθώς η 

καμπυλότητα της τροχιάς είναι 

πολύ μικρή, ενώ το μέτρο της 

ταχύτητας είναι σταθερό. 

3. Η επιτάχυνση έχει διεύθυνση 

προς τα έξω, αυτό οφείλεται 

στην καμπυλότητα της 

τροχιάς. 

4. Η επιτάχυνση έχει διεύθυνση 

προς τα μέσα και  επειδή η 

καμπυλότητα είναι μικρότερη 

από ό,τι στο σημείο 1, η επιτάχυνση αυτή θα είναι μικρότερη. 

5. Η επιτάχυνση είναι μηδέν, αφού δε μεταβάλλεται ούτε το μέτρο ούτε η διεύθυνση της 

ταχύτητας. 

Αν, εκτός από τη μεταβολή 

της διεύθυνσης, έχουμε και 

μεταβολή του μέτρου της τα-

χύτητας, τότε η επιτάχυνση 

δεν είναι κάθετη στην τροχιά 

αλλά πλάγια, κατά τη διεύ-

θυνση της μεταβολής της τα-

χύτητας. Η συνιστώσα της, 

που είναι παράλληλη προς 

την τροχιά, ονομάζεται επι-

τρόχιος επιτάχυνση.  

Ταχύτητα Ταχύτητα 

Επιτρόχιος 
Επιτάχυνση 

Επιτρόχιος 
Επιτάχυνση Επιτρόχιος 

Επιτάχυνση 

Ταχύτητα 

Ταχύτητα 

Επιτρόχιος 
Επιτάχυνση 

Επιτρόχιος 
Επιτάχυνση 

Επιτρόχιος 
Επιτάχυνση 

Ταχύτητα 

Εικόνα. Επιτάχυνση σε περίπτωση μεταβολής του μέτρου της 
ταχύτητας. Αύξηση του μέτρου αριστερά, ελάττωση του μέτρου δεξιά 

Κεντρομόλος 
επιτάχυνση, 
σημείου 2 1 

2 

3 

4 

5 

0 
Κεντρομόλος 
επιτάχυνση, 
σημείου 1 

Κεντρομόλος 
επιτάχυνση, 
σημείου 4 

Κεντρομόλος 
επιτάχυνση, 
σημείου 3 
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Σχέση κεντρομόλου επιτάχυνσης και κεντρομόλου δύναμης 

Η κεντρομόλος επιτάχυνση ακ  και η κεντρομόλος δύναμη που απαιτείται για να κινείται με ένα 

σώμα μάζας m  με ταχύτητα υ σε τροχιά ακτίνας R δίνεται από τη σχέση: 

 

Η σχέση αυτή μας δείχνει ότι για μεγάλες ταχύτητες έχουμε και μεγάλες επιταχύνσεις, επίσης για μικρές ακτίνες έχουμε 

μεγάλες επιταχύνσεις, οπότε απαιτείται να ασκηθούν μεγάλες κεντρομόλοι δυνάμεις. 

Εφαρμογή του νόμου της κεντρομόλου δύναμης για απόδειξη του 3ου νόμου του Kepler: 

Από το δεύτερο νόμο και από το νόμο της βαρύτητας ο Νεύτωνας απέδειξε τον τρίτο νόμο του 

Kepler: 

VII)Θέματα διαστήματος 

VII α) Περιφορά δορυφόρων γύρω από τη Γη 

'Ενα θέμα που αντιμετωπίζεται στο Δημοτικό είναι το εξής:  Γιατί οι δορυφόροι περιφέρονται 

γύρω από τη Γη;  

Το θέμα μπορούμε να το προσεγγίσουμε με 

βολές όπως γίνεται στο βιβλίο ”Ερευνώ το 

Φυσικό κόσμο”. Στην πραγματικότητα η 

προσέγγιση αυτή οφείλεται στον ίδιο το 

Νεύτωνα. 
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Αν κλωτσήσουμε μια μπάλα, αυτή διαγράφει παραβολική τροχιά. Στο σχήμα παρατηρούμε ότι 

έχουμε κάνει μια βασική προσέγγιση: Θεωρούμε τη Γη επίπεδη. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι κακή, 

αν μελετάμε κινήσεις με μικρές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερες ταχύτητες το κινητό θα διατρέξει 

μεγαλύτερες αποστάσεις π.χ. μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, οπότε δεν είναι δυνατόν να 

αγνοούμε το σχήμα της Γης. 

Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που η τροχιά θα είναι συγκρίσιμη με την Γη, οπότε θα δούμε ότι η 

τροχιές που έως τώρα λέγαμε παραβολικές δεν ήταν στην πραγματικότητα παραβολικές, παρά 

μόνο κατά προσέγγιση αλλά ήταν τμήματα ελλείψεων που μια εστία τους είναι το κέντρο της Γης. 

Δηλαδή, αν η Γη ήταν συγκεντρωμένη στο κέντρο της, το βλήμα θα εκινείτο σε μια έλλειψη. 

Προσοχή! Εδώ υπάρχει μια παρανόηση: Αν συνεχιζόταν η τροχιά του βλήματος, αφού θα 

ήταν σε έλλειψη, δε θα περνούσε από το κέντρο της Γης (όπως εικονίζεται στο βιβλίο 

”Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο”) 

 

VII β) Παρανοήσεις ως προς τις κοσμικές ταχύτητες 

Προσοχή στις ακόλουθες παρανοήσεις που αφορούν τις  κοσμικές ταχύτητες. 

 Αν η αρχική ταχύτητα γίνει πιο μεγάλη, θα φτάσουμε σε 

ένα σημείο όπου η πτώση του βλήματος εξισορροπείται 

από την καμπυλότητα της Γης. Δηλαδή, ενώ πέφτει το 

βλήμα, λόγω του ότι η Γη είναι σφαιρική, το έδαφος 

απομακρύνεται τόσο όσο ακριβώς έπεσε το βλήμα. 

Τότε το βλήμα ούτε πλησιάζει ούτε απομακρύνεται από 

τη Γη. Σ'αυτή την περίπτωση λέμε ότι έχουμε την πρώτη 

Λανθασμένο σχήμα: Η συνέχιση της 
τροχιάς παριστάνεται να περνά από 
το κέντρο της Γης. 

Σωστό σχήμα: Η συνέχιση της 
τροχιάς παριστάνεται ως μια έλλειψη 
της οποίας μια εστία είναι το κέντρο 
της Γης. 

”Εξισορρόπηση” πτώσης από την 
ταυτόχρονη απομάκρυνση 
εδάφους στην πρώτη κοσμική 

ταχύτητα 
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κοσμική ταχύτητα. Αυτή εξαρτάται από την απόσταση που έχει από το κέντρο της Γης. Στην 

επιφάνεια της Γης είναι περίπου 8 km/sec . Αν η ταχύτητα είναι ακόμη πιο μεγάλη τότε το βλήμα 

δεν πέφτει στην Γη αλλά διαγράφει μια έλλειψη. Η έλλειψη δεν περνά βέβαια από την Γη. Αν η 

αρχική ταχύτητα γίνει ακόμη πιο μεγάλη, έχουμε παραβολή οπότε το βλήμα δεν επιστρέφει στην 

Γη. Η ταχύτητα αυτή ονομάζεται  δεύτερη κοσμική ταχύτητα ή ταχύτητα διαφυγής. (Για βλήμα που 

ξεκινά από την επιφάνεια της Γης είναι περίπου 11km/sec)  Για πιο μεγάλες ταχύτητες οι τροχιές 

είναι υπερβολές. 

Η πρώτη κοσμική ταχύτητα (8 Km/sec) για την κίνηση ενός δορυφόρου σε κυκλική τροχιά, αφορά σώματα που κινούνται 

πολύ κοντά στην επιφάνεια της Γης. Αν ένας δορυφόρος κινείται σε μεγάλο ύψος από την επιφάνεια π.χ. σε ύψος μιας 

ακτίνας R (απόσταση από το κέντρο= 2 R) τότε η ταχύτητα είναι μικρότερη.  

Π.χ. σε ύψος =με την ακτίνα της Σελήνης,που περιφέρεται σε 29 μέρες, 

 η ταχύτητα =2Χπ Χ360000Km/(29Χ86400)sec=0,9Km/sec δηλαδή σχεδόν 10 φορές μικρότερη. 

Ένα λάθος που προέρχεται από το “Ερευνώ το Φυσικό κόσμο” είναι η εντύπωση ότι ακόμη και σε 

ύψος 1 ακτίνας της Γης (απόσταση από το κέντρο της Γης ίσης με 2 ακτίνες)θα έχουμε την ίδια 

κοσμική ταχύτητα με όση έχουμε στην επιφάνεια της Γης. 

 

VII γ) Γιατί αιωρούνται οι αστροναύτες στο διαστημόπλοιο  

Αυτό το ερώτημα ενδιαφέρει τα παιδιά. Πάνω όμως σ' αυτό το θέμα υπάρχουν έντονες 

παρανοήσεις. Η πιο διαδεδομένη είναι ότι το βαρυτικό πεδίο είναι μηδέν έξω από την ατμόσφαιρα 

της Γης16. Σε παιδιά έχει τεθεί το εξής ερώτημα: Εάν ένας αστροναύτης βρίσκεται στην Σελήνη,  

όπου δεν υπάρχει ατμόσφαιρα και αφήσει ελεύθερο ένα εργαλείο, τι κίνηση θα κάνει αυτό; Πολλά 

παιδιά απαντούν με βάση αυτή την παρανόηση. Άλλα λένε ότι θα αιωρείται και άλλα ότι θα φύγει 

προς τα πάνω. Βέβαια, ένα μέρος απαντά ότι θα πέσει. Το ότι δεν είναι μηδέν η βαρύτητα 

μπορούμε να το σκεφτούμε επειδή ξέρουμε ότι το διαστημόπλοιο κινείται γύρω από τη Γη; Γιατί; 

Μήπως είναι η "φυσική" του κίνηση; Αν απαντήσει κάποιος ”ναι”, σίγουρα πλησιάζει πολύ τη σκέψη 

του Αριστοτέλη. Αυτό που μπορούμε σήμερα να πούμε είναι το εξής: υπάρχει μια κεντρομόλος 

δύναμη που οφείλεται στη βαρύτητα. Αν δεν υπήρχε, το διαστημόπλοιο θα εκινείτο στην ευθεία 

γραμμή. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την αιώρηση των αστροναυτών; Το διαστημόπλοιο κινείται 

με την επίδραση της βαρύτητας. 'Αρα η κίνησή του είναι μια πτώση. Αν είχαμε μια κατακόρυφη 

πτώση, π.χ. ένα ανελκυστήρα που πέφτει, τότε όλα τα σώματα που είναι μέσα σ' αυτόν θα πέφτουν μαζί 

 
16 Υπάρχουν πολλές μελέτες για το θέμα  της κατανομής της βαρύτητας γύρω από τη Γη. Π.χ. Joseph 

Nusssbaum " Η Γη σαν ουράνιο σώμα" στο βιβλίο που επιμελήθηκαν οι Rosalind Driver, Edith Buesne, 

Andree Tiberghien "Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες",  Ε.Ε.Φ 1993. 'Εχει μελετηθεί κατά πόσο 

γνωρίζουν οι δάσκαλοι την ύπαρξη εναλλακτικών εννοιών για την βαρύτητα: T.,Berg, Wytze Brouwer 

"Teacher Awareness of student  alternate conceptions about Rotational Motion and Gravity" Journal of 

Research in Science Teaching, vol. 28, No 1. pp 3 - 18 (1991) 
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του. Αν κάποιος βρισκόταν σε μια ζυγαριά θα έβλεπε ότι το βάρος είναι μηδέν. Αν άφηνε ένα αντικείμενο, 

θα το έβλεπε να αιωρείται, διότι απλούστατα πέφτουν όλα μαζί ταυτόχρονα. Το ίδιο συμβαίνει και στο 

διαστημόπλοιο,  χωρίς βέβαια τις τραγικές συνέπειες του ανελκυστήρα. 

 

VII δ) Ποια είναι μεγαλύτερη; Η έλξη της Γης στη Σελήνη ή η έλξη του Ηλίου στη Σελήνη;  

Στο βιβλίο ”Ερευνώ το Φυσικό κόσμο” της Ε’ Δημοτικού (1998) δείχνεται ότι η έλξη του Ηλίου είναι 

μισή από την έλξη της Γης στη Σελήνη. Αυτό είναι λάθος. Αν κάνουμε έναν απλό υπολογισμό με 

βάση τα δεδομένα: απόσταση Γης  - Ηλίου, απόσταση Γης – Σελήνης, απόσταση Ηλίου – Σελήνης, 

μάζες Ηλίου, Σελήνης και Γης θα διαπιστώσουμε ότι η έλξη του  Ήλιου στη Σελήνη είναι διπλάσια 

από τη έλξη της Γης στη Σελήνη. Τότε γιατί περιφέρεται η Σελήνη γύρω από τη Γη και όχι γύρω 

από τον Ήλιο; Η λανθασμένη αυτή άποψη είναι φυσικό να δημιουργείται, επειδή  σκεφτόμαστε ότι 

η Σελήνη περιφέρεται  γύρω από τη Γη και ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα περιφέρεται και γύρω από τον 

Ήλιο, καθώς το σύστημα Γης – Σελήνης περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Στην πραγματικότητα η 

Σελήνη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο αλλά την τροχιά της τη διαταράσσει η Γη έτσι ώστε να 

περιφέρεται και γύρω  από τη Γη. 

Αν συγκρίνουμε τις αποστάσεις Γης -Ηλίου που είναι 150.000.000 χιλιόμετρα και Γης –Σελήνης που είναι περίπου 

360.000 χιλιόμετρα μπορούμε να σκεφτούμε τι δυσκολία θα έχουμε, αν θελήσουμε να σχεδιάσουμε στον πίνακα τη τροχιά 

της Σελήνης, καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, λαμβάνοντας υπόψη την περιφορά της γύρω από τη Γη:  Αν την 

περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο τη σχεδιάσουμε με έναν κύκλο ακτίνας 50 cm  τότε η τροχιά της Σελήνης θα πρέπει 

να σχεδιαστεί με μια κυμαινόμενη καμπύλη που θα πηγαίνει μέσα – έξω από την τροχιά της Γης 1 mm! 

 

 

Άλλες νοητικές δυσκολίες  στη Μηχανική: 

VΙΙΙ) Περιστρέφουμε μια πέτρα δεμένη σε ένα σπάγκο οριζόντια πάνω από το κεφάλι μας.  

Τι κίνηση θα κάνει, αν την 

αφήσουμε;   

Βέβαια θα πέσει. 'Ομως αν 

την παρατηρούσαμε από 

πάνω, έτσι ώστε να μην 

βλέπουμε την πτώση τι 

τροχιά θα έκανε;(Δες το 

σχήμα.) 

Αν κάποιος απαντήσει με 

τη β τότε δέχεται την 

Με διακεκομμένη  γραμμή παριστάνεται η 
τροχιά της Γης και με πλήρη γραμμή 
παριστάνεται η τροχιά της Σελήνης 
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παρανόηση που είναι και αυτή διαδεδομένη ότι δηλαδή  ένα σώμα εξακολουθεί να κάνει κυκλική 

κίνηση, έστω και αν δεν ενεργεί πάνω του καμία δύναμη, διότι η κυκλική κίνηση έχει, κατά κάποιο 

τρόπο, αποθηκευτεί . Το σώμα έχει αποκτήσει μια κυκλική impetus που μένει  μέσα σ' αυτό μέχρις 

ότου εξαντληθεί. 

Η α απάντηση λαμβάνει υπόψη της την αρχή της αδράνειας. 

 

ΙΧ)Παθητικές δυνάμεις  

Μια μπάλα κυλά στο έδαφος. Ποιες δυνάμεις ασκούνται πάνω της; Μία δύναμη που πολλές φορές 

ξεχνάμε να αναφέρουμε είναι η δύναμη που ασκεί το έδαφος στη μπάλα. 

Παρόμοια όταν ζητηθεί από μαθητές να περιγράψουν όλες τις δυνάμεις που ασκούνται  πάνω σε 

ένα βιβλίο που βρίσκεται σε ένα τραπέζι, συνήθως απαντούν: ”το βάρος” χωρίς να αναφερθούν 

στην αντίδραση του τραπεζιού. 

Χ) Ορμή, νόμος διατήρησης της ορμής 

Ένα πολύ χρήσιμο μέγεθος είναι η ορμή  p=mv που ορίζεται, σύμφωνα με τον τύπο, ως το γινόμενο 

μάζα Χ ταχύτητα. Αυτό το μέγεθος μας επιτρέπει να προβλέψουμε τα αποτελέσματα μιας κρούσης. 

Αν έχω δύο σώματα που κινούνται με την ίδια ταχύτητα, το ένα με μεγάλη μάζα και το άλλο με μικρή 

μάζα, και πέσουν πάνω ένα πύργο από κύβους,  μεγαλύτερο αποτέλεσμα θα έχει αυτό που έχει 

μεγαλύτερη μάζα. Αν αυξηθεί η ταχύτητα, τότε τα αποτελέσματα της κρούσης θα είναι ακόμη  

μεγαλύτερα. 

 Το μέγεθος αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν αναφερόμαστε σε σύστημα σωμάτων. Θα 

ονομάσουμε σύστημα σωμάτων ένα σύνολο σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Σε ένα σύστημα 

σωμάτων μπορούμε να βρούμε την ορμή κάθε σώματος χωριστά. Αν τις προσθέσουμε όλες μαζί 

(διανυσματικά βέβαια) το άθροισμα τους είναι η ορμή του συστήματος. 

Αν το σύστημα των σωμάτων είναι απομονωμένο, δηλαδή δεν επιδρά πάνω του κάποια εξωτερική 

δύναμη τότε έχουμε τον νόμο διατήρησης της ορμής: 

Η ορμή ενός συστήματος σωμάτων είναι σταθερή. 

Ο νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός στη Φυσική και μάλιστα ισχύει ακόμη και σε περιοχές της 

Φυσικής όπου έχει πάψει να ισχύει η κλασική μηχανική (η μηχανική του Νεύτωνα) π.χ. στην 

θεωρία της σχετικότητας και στην κβαντομηχανική. Ισχύει ακόμη και για τα πεδία 

(ηλεκτρομαγνητικό) Είναι ένας νόμος που ξεπερνά τα όρια μιας στενής περιοχής της Φυσικής γι' 

αυτό ο καθηγητής Οικονόμου στο έργο του "Η Φυσική σήμερα" τον ονομάζει "ΥΠΕΡΝΟΜΟ" 

Μια εφαρμογή του νόμου διατήρησης της ορμής γίνεται στις κρούσεις. 

Δύο σώματα που συγκρούονται μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν ένα σύστημα σωμάτων. 

Αυτό γίνεται στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της κρούσης, οπότε οι εξωτερικές δυνάμεις 

(βαρύτητα, δυνάμεις από μαγνητικά πεδία ή ηλεκτρικά πεδία) μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες 

μπροστά στις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των σωμάτων.  

Π.χ. ένα σώμα μάζας m πέφτει πάνω σε ένα άλλο σώμα μάζας m που ήταν ακίνητο. 
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Η ορμή του συστήματος 

πριν από την κρούση θα 

ήταν: 

 

 Ορμή του πρώτου σώματος  + ορμή του δεύτερου σώματος = 

                         m.v                +                 m . 0                         = m.v 

Μετά την κρούση θα έχουμε: 

  Ορμή του πρώτου σώματος  + ορμή του δεύτερου σώματος  

                         m.0             +                     m.v   =m.v 

δηλαδή το άθροισμα παραμένει σταθερό. 

 

 

 

 

 

 

Αν έχω δύο σώματα που με τη κρούση γίνονται ένα, κολλάνε ή καρφώνεται το ένα στο άλλο, τότε 

μπορούμε να βρούμε την ορμή του σύνθετου σώματος εφαρμόζοντας το νόμο διατήρησης της 

ορμής: 

  Ορμή του πρώτου σώματος + ορμή του δεύτερου = 

                   m1. v1                 +              m2.v2        =      (m1+m2).V 

δηλαδή μετά την κρούση δημιουργείται ένα σώμα μάζας m1+m2 που έχει ταχύτητα: 

 
m+m

vxm+vxm=V
21

2211  

 

ΧΙ)Ροπές Στροφορμή 

Ροπή ως προς έναν άξονα είναι το γινόμενο Δύναμη Χ κάθετη απόσταση από τον άξονα.  Η 

έννοια της ροπής είναι δύσκολη. Δεν μπορούμε να τη 

διδάξουμε, όπως διατυπώνεται στον ορισμό διότι το 

παιδί πρέπει να είναι στο στάδιο των αφηρημένων 

συλλογισμών. Μπορεί όμως να αναπτυχθεί μέσα από 

την εξέταση διαφόρων περιπτώσεων ισορροπίας 

μοχλών. Π.χ. για  ένα μοχλό (κανόνα) που αναρτάται 

από το κέντρο βάρους του και στον οποίο κρεμάμε ένα 

βάρος 6χ50 ποντ (6 κομμάτια) σε απόσταση 2 γραμμές από το σημείο ανάρτησης, αναρωτιέμαι 

πόσο βάρος πρέπει να βάλω σε απόσταση 4 γραμμές από το σημείο ανάρτησης από την άλλη 

;  

v 

v 
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πλευρά για να ισορροπεί. Ένα παιδί που βρίσκεται στην αρχή του σταδίου των συγκεκριμένων 

συλλογισμών μπορεί να σκεφτεί ότι, για να έχουμε ισορροπία το μικρό βάρος πρέπει να είναι 

μακρύτερα από το κέντρο. Ένα παιδί που είναι στο τέλος του σταδίου αυτού μπορεί να σκεφτεί ότι 

διπλασιάζοντας την απόσταση εξουδετερώνει διπλάσιο βάρος που είναι σε μισή απόσταση, ενώ 

ένα παιδί που είναι στην αρχή του σταδίου των αφηρημένων συλλογισμών  μπορεί να βρει  τις 

σχέσεις ισορροπίας και να γενικεύσει στο νόμο: L1XB1 = L2 X B2 όπου L1 ,L2  είναι οι αποστάσεις 

των βαρών από τον άξονα (μήκη μοχλοβραχιόνων) και Β1, Β2 είναι τα βάρη τα οποία κρεμάμε στις 

θέσεις αυτές. 

Αυτό μπορούμε να το εκφράσουμε με τον τύπο :  

 

 

1 1 2 2

1 1 2 2

L x F - L x F = 0

L x F +(- L x F )= 0  

 

Ο τύπος αυτός εκφράζει το ότι στην ισορροπία το άθροισμα των θετικών ροπών και των αρνητικών 

ροπών είναι ίσο με μηδέν. 

 

Μια εφαρμογή της ροπής είναι η εύρεση του κέντρου βάρους ενός σώματος, δηλαδή του σημείου 

στο οποίο εφαρμόζεται το ολικό βάρος. 

Αν θεωρήσουμε ότι το σώμα αποτελείται από πολλά μικρότερα βάρη, μπορούμε ως κέντρο βάρους 

να θεωρήσουμε το σημείο ως προς το οποίο, αν υπολογίσουμε τις επί μέρους ροπές κάθε 

σώματος, το άθροισμα τους είναι μηδέν. 

 

Αν σε ένα σώμα ασκείται μια ροπή αυτό η κίνηση του επιταχύνεται περιστροφικά γύρω από τον 

άξονά του. Αν η ροπή είναι μηδέν τότε η ταχύτητα περιστροφής είναι σταθερή.  Λέμε ότι η 

στροφορμή = μάζα Χ ταχύτητα Χ ακτίνα περιστροφής = σταθερή. 

Το ότι η στροφορμή είναι σταθερή σε περίπτωση που η ροπή των δυνάμεων είναι μηδενική εξηγεί 

το νόμο του Kepler: "η ταχύτητα με την οποία διαγράφει η επιβατική ακτίνα ενός πλανήτη τα εμβαδά 

είναι σταθερή " Μπορούμε να δούμε στο επόμενο σχήμα μια απόδειξη του ότι η στροφορμή είναι 

ανάλογη με το εμβαδόν που διαγράφει η επιβατική ακτίνα στη μονάδα του χρόνου. Αυτό 

συνεπάγεται ότι αν η στροφορμή δε μεταβάλλεται, τότε και η επιβατική ακτίνα θα διαγράφει το ίδιο 

εμβαδόν στη μονάδα του χρόνου σε όλη τη διάρκεια της κίνησης. 
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Θέλουμε να δείξουμε ότι η στροφορμή μεταβάλλεται, αν ασκείται μια ροπή: 

Συναρμολογούμε ένα περιστρεφόμενο σύστημα π.χ. μία ράβδο που περιστρέφεται με τη 

βοήθεια ρουλεμάν ή μία φυγοκεντρική συσκευή με  μια οριζόντια ράβδο πάνω στην οποία  

στηρίζουμε δύο μικρές βάσεις που βοηθάνε στο να αυξάνουν τη μάζα και κατά συνέπεια 

την αδράνεια (πιο σωστά την ροπή αδράνειας) 

    Τυλίγουμε  ένα κομμάτι σπάγκου μήκους περίπου 1 μέτρου αφού το περάσουμε από  

την τρύπα του άξονα με έναν κόμπο στην άκρη για να μην γλιστρά έξω. 

 Στο άκρο του σπάγκου βάζουμε   βάρη. Μόλις  ελευθερώνεται  η   ράβδος  αρχίζει  να  

περιστρέφεται κάτω από την  επίδραση  της ροπής του  βάρους. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη 

διάταξη μπορούμε να 

κάνουμε διάφορα πειρά-

ματα που αφορούν την 

επίδραση της ροπής. 

Μπορούμε να ζητήσουμε 

από τα παιδιά να προ-

τείνουν διάφορα θέματα 

για  πειραματική μελέτη. 

(Μεταβολή της θέσης των 

βάσεων, μεταβολή του 

χρόνου επίδρασης της ροπής, μεταβολή του βάρους που αναρτάται κτλ.). 

 

Στροφορμή = απόσταση από κέντρο Χ διάνυσμα της ορμής= 
Απόσταση από το κέντρο Χ μάζα Χ ταχύτητα= μάζα Χ απόσταση από το κέντρο Χ ταχύτητα= 
= μάζα (σταθερή) Χ 2 Χ εμβαδόν που διαγράφει η επιβατική ακτίνα στη μονάδα του χρόνου 
Στροφορμή =σταθερή Χ εμβαδόν που διαγράφει η επιβατική ακτίνα στη 
μονάδα του χρόνου 

Εμβαδόν που διαγράφει η επιβατική ακτίνα στη μονάδα του χρόνου 
=KAB = απόσταση από κέντρο Χ διάστημα στη μονάδα του χρόνου/2 
=απόσταση από κέντρο Χ ταχύτητα/2 

Διάνυσμα της ορμής=mυ= παράλληλο με διάνυσμα της ταχύτητας 

Απόσταση από κέντρο 

Κ 

Α 
Β 

Διάνυσμα της ταχύτητας =υ 

Εικόνα    Σύστημα για μελέτη περιστροφικών κινήσεων 
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Εφαρμογές της μηχανικής στα σπορ.17 

Μια περιοχή καθημερινής δραστηριότητας στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές της 

μηχανικής είναι τα σπορ. 

Στις διάφορες βολές (π.χ. σφαίρα, ελεύθερο χτύπημα στο μπάσκετ, άλματα) εφαρμόζονται οι ιδέες 

της μηχανικής. Μπορούμε να σκεφτούμε ποια είναι η καλύτερη γωνία για να ρίξουμε μια σφαίρα, 

ποια είναι η κατάλληλη γωνία για να στείλουμε την μπάλα στο ελεύθερο χτύπημα.  

Οι έννοιες της ταχύτητας, και μέσης ταχύτητας εφαρμόζονται στους δρόμους. 

Οι έννοιες της άνωσης, και αντίστασης στο κολύμπι. 

Οι έννοιες της ροπής στις διάφορες ισορροπίες όπως π.χ. στη δοκό. 

 

Ποια θα ήταν η καλύτερη γωνία με την οποία θα ξεκινούσε ένας άλτης για να κάνει 

μεγαλύτερο μήκος; Η μηχανική μας δίνει γωνία 45°. Αλλά είναι αδύνατο να πετύχουμε κάτι τέτοιο 

κάτω από πραγματικές συνθήκες.  

Πώς μπορούμε να πετύχουμε βολή στο ελεύθερο χτύπημα στο μπάσκετ; Εδώ, θα πρέπει να 

δούμε την απόσταση, το ύψος και διάφορες γωνίες βολής που επιτρέπουν επιτυχή βολή. Η 

στεφάνη του μπάσκετ βάζει όρια που καθορίζουν μια στενή περιοχή γωνιών βολής από τις οποίες 

μπορεί να γίνει η βολή με επιτυχία. 

Τι πρέπει να λάβει υπόψη του ένας σφαιροβόλος; Η σφαίρα, καθώς φεύγει από το χέρι του 

σφαιροβόλου, δέχεται την επίδραση μόνο του βάρους της (και την αντίσταση του αέρα που 

μπορούμε να τη θεωρήσουμε πολύ μικρή). Ποια είναι η γωνία με την οποία πρέπει να φύγει από το 

χέρι του η σφαίρα, για να έχει το μέγιστο βεληνεκές; Δεν είναι γωνία 45°, διότι αυτή αντιστοιχεί σε 

σώμα που ξεκινά από το έδαφος. Αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από το ύψος και την ταχύτητα με την 

οποία ξεκινά η σφαίρα.  

Δύο παίκτες στο μπάσκετ τρέχουν παράλληλα, αν ο ένας μεταβιβάσει τη μπάλα στον άλλο, 

θα πρέπει να την πετάξει μπροστά;  Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σχετικότητα της κίνησης. Γι' 

αυτούς η μπάλα είναι ακίνητη, όμως για έναν ακίνητο παρατηρητή η μπάλα κινείται με τον παίκτη, 

άρα έχει τη ταχύτητα του, και γι' αυτό αν τη στείλει μπροστά θα της δώσει μια επιπρόσθετη 

ταχύτητα με αποτέλεσμα ο παίχτης να μην μπορεί να την πιάσει. 

Πώς βρίσκουμε το κέντρο βάρους ενός αθλητή; Στα άλματα εις ύψος , σε ισορροπίες , στη 

γυμναστική μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πού είναι το κέντρο βάρους του αθλητή. Π.χ. για να πετύχει 

στο άλμα σε ύψος ο αθλητής θα πρέπει να περάσει όσον πιο ψηλά γίνεται το κέντρο βάρους του. 

Με κατάλληλη στάση είναι δυνατό ο αθλητής να περάσει τη μπάρα χωρίς να περάσει το κέντρο 

βάρους του πάνω από τη μπάρα. Παίρνοντας φωτογραφίες του αθλητή σε διάφορες φάσεις του  

 
17 Μίχας Παύλoς   1987 Βιoκιvητική   Κoμoτηvή  Σάκκoυλα 
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άλματος μπορούμε να 

προσδιορίσουμε τη τροχιά που 

ακολουθεί το κέντρο βάρους του. 

Αυτό αλλάζει τη θέση ως προς το 

σώμα του αθλητή. Αν είναι 

λυγισμένος, καθώς περνά από 

πάνω με τα χέρια κάτω και τα πόδια 

προς τα κάτω το κέντρο βάρους του 

βρίσκεται κάτω από το σώμα του. Στο σχήμα βλέπουμε πού βρίσκεται το κέντρο βάρους ενός 

αθλητή που τρέχει στον αγώνα μετ’ εμποδίων και πού σ’ αυτόν που κάνει άλμα σε ύψος. 

Μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με τη στάση του σώματος: 

'Εχουμε παρατηρήσει στο πατινάζ ότι, καθώς αρχίζουν την περιστροφή οι αθλητές, όσο έχουν 

απλωμένα τα χέρια τους, η περιστροφή είναι αργή, όταν μαζέψουν τα χέρια τους η περιστροφή 

γίνεται πιο γρήγορη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διατήρησης της στροφορμής. Καθώς ο αθλητής 

μαζεύει τα χέρια η ακτίνα περιστροφής ελαττώνεται . Για να μείνει σταθερή η στροφορμή = μάζα Χ 

ακτίνα Χ ταχύτητα, θα πρέπει να αυξηθεί η ταχύτητα. 

 

Κέντρο βάρους Κέντρο βάρους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΟΠΤΙΚΗ 

Πώς φθάσαμε στη σύγχρονη οπτική1  

Αναφορές για οπτική τεχνολογία έχουμε από τα πανάρχαια χρόνια. Στο βιβλίο της Εξόδου 

αναφέρεται ότι ο Βεσελεήλ, που ανέλαβε την κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου, "έκαμε τον 

νιπτήρα χάλκινον, και την βάσιν αυτού χαλκίνην  εκ των κατόπτρων των συναθροιζομένων 

γυναικών " (Έξοδος λη:8) Έχουμε  δείγματα κατόπτρων από την αρχαία Αίγυπτο. Οι `Ελληνες 

φιλόσοφοι: Πυθαγόρας, Δημόκριτος, Εμπεδοκλής, Πλάτωνας, Αριστοτέλης ανέπτυξαν διάφορες 

θεωρίες για τη φύση του φωτός. Ο Ευκλείδης αναφέρει στα "κατοπτρικά" του το νόμο της 

ανάκλασης. Ο Ήρων από την Αλεξάνδρεια διατύπωσε πρώτος την αρχή2 ότι: ” το φως κινείται 

από ένα σημείο σε ένα άλλο κατά το δρόμο που είναι ο συντομότερος δυνατός"  Η αρχή αυτή 

αναδιατυπώθηκε από τον Fermat έτσι: "το φως κινείται από ένα σημείο σε ένα άλλο κατά το 

δρόμο που είναι ο συντομότερος δυνατός  χρονικά" Η αρχή αυτή είναι πολύτιμη για την 

εξήγηση των νόμων της Οπτικής και ονομάζεται ”αρχή Ήρωνος - Fermat" 

Με βάση αυτή την αρχή μπορούμε να εξηγήσουμε τους νόμους της ανάκλασης, διάθλασης. 

Η ιδιότητα του φακού να εστιάζει το φως αναφέρεται στις "Νεφέλες" του Αριστοφάνη στις οποίες 

γράφεται ότι ο Στρεψιάδης σκέφτεται να συγκεντρώσει τις ακτίνες του ήλιου πάνω σε κέρινες 

πλάκες όπου είχε καταγραφεί ένα χρέος του,  και έτσι να το σβήσει. Οι νόμοι της διάθλασης και οι 

φακοί μελετήθηκαν στα ελληνιστικά χρόνια. Πρώτος ο Κλαύδιος Πτολεμαίος έδωσε πειραματικές 

μετρήσεις του νόμου της διάθλασης. Κατά το Μεσαίωνα ο Άραβας Αλ Χαϊθάμ (Αλ Χαζέν)3 μελέτησε 

τους νόμους της ανάκλασης, τα σφαιρικά και τα παραβολικά κάτοπτρα και έδωσε μια λεπτομερή 

περιγραφή του ανθρώπινου ματιού.  Οι παρατηρήσεις του  Αλ Χαϊθάμ θεωρούνται ότι έχουν 

μεγάλη σημασία για την ιστορία της Οπτικής, διότι μπόρεσε με πειράματα να αποδείξει ότι το φως 

προσπίπτει από τα σώματα στο μάτι και έτσι γίνονται ορατά. Αντίθετα, ο Ευκλείδης, ο `Ηρων και ο 

Πτολεμαίος πίστευαν ότι τα αντικείμενα γίνονται ορατά, επειδή ακτίνες εξέρχονται από το μάτι και 

το φέρνουν σε επαφή με τα ορατά αντικείμενα. Άλλοι  φιλόσοφοι είχαν προτείνει τη θεωρία της 

διάδοσης ειδώλων. Έλεγαν ότι κάθε σώμα εκπέμπει είδωλα κατά συνεχή τρόπο. Τα είδωλα αυτά 

 
1 Eugene Hecht, Optics (1987 δεύτερη έκδοση) Addison Wesley, Reading, Αναφέρει αρκετά ιστορικά 

στοιχεία 
2. HERON ALEXANDRINUS OPERA II Åêäïóç Teubner ìå ãåñìáíéêÞ ìåôÜöñáóç áðü ôç 

ËáôéíéêÞ. Óôçí åéóáãùãÞ Ý÷åé áñêåôÜ ðáñáèÝìáôá áðü Áñ÷áßïõò 'Åëëçíåò ìå ôéò 

äéÜöïñåò áðüøåéò ôïõò ãéá ôï öùò. 

3. A.C.Crombie  (1992) Áðü ôïí Áõãïõóôßíï óôïí Ãáëéëáßï ôüìïò Á', 'Åêäïóç Ìïñöùôéêïý 

Éäñýìáôïò ÅèíéêÞò ÔñáðÝæçò.  ÐáñïõóéÜæåé óõíïðôéêÜ ôéò áðüøåéò ôùí Áñ÷áßùí 

ÅëëÞíùí êáé ôùí ìåëåôçôþí ôïõ Ìåóáßùíá ãéá ôï öùò. 
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εισέρχονται στο μάτι και μας δίνουν την αίσθηση της όρασης. Ο Αλ Χαϊθάμ δεν πίστευε ούτε στη 

μία εκδοχή ούτε στην άλλη. Έδειξε ότι το φως κινείται ευθύγραμμα σε ομογενή μέσα και ότι, για να 

δούμε, θα πρέπει το φως να ανακλαστεί (με διάχυτη ανάκλαση) από τα αντικείμενα.  

Από το ΙΓ’ αιώνα έχουμε  εικόνες μοναχών που φοράνε ματογυάλια. Οι φακοί εφευρέθηκαν, όπως 

φαίνεται από υαλουργούς. Ο πρώτος που διατύπωσε ξεκάθαρα τους νόμους των φακών ήταν ο 

Κέπλερ.  

Το τηλεσκόπιο ανακαλύπτεται τον ΙΖ’ 

αιώνα (ως εφευρέτης αναφέρεται ο 

Γαλιλαίος ή κάποιο παιδί στην 

Ολλανδία) , καθώς και το μικροσκόπιο. 

Ο Νεύτωνας αποδεικνύει4 ότι το λευκό 

φως αποτελείται από πολλά συστατικά 

χρώματα και διατυπώνει τη θεωρία ότι το φως αποτελείται από σωματίδια. Για την ανάλυση του 

φωτός o Νεύτων άφησε μια ακτίνα ηλιακού φωτός να πέσει σε ένα πρίσμα που ήταν μέσα σε ένα 

σκοτεινό δωμάτιο. Παρατήρησε ότι το φως που περνούσε από το πρίσμα εκτρεπόταν από την 

αρχική του πορεία και ότι ταυτόχρονα αναλυόταν σε διάφορα χρώματα: σε κόκκινο που 

εκτρεπόταν λιγότερο, σε κίτρινο, σε πορτοκαλί ...μέχρι το ιώδες, που εκτρεπόταν περισσότερο από 

όλα τα άλλα. 

Tην ίδια εποχή ο Huygens διατυπώνει την άποψη ότι το φως διαδίδεται με κύματα. Σύμφωνα με 

την κυματική θεωρία τα διάφορα χρώματα αντιστοιχούν σε διάφορα μήκη κύματος.  

Την ίδια εποχή ανακαλύφθηκε ότι το φως έχει πεπερασμένη ταχύτητα.  

Στις αρχές του ΙΘ’ αιώνα ο Thomas Young και, ανεξάρτητα από αυτόν, ο Fresnel  αποδεικνύουν 

ότι το φως διαδίδεται με κύματα, και στα μέσα του ΙΘ’ αιώνα ο Maxwell  αποδεικνύει ότι το φως 

είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Για τη διάδοση των κυμάτων αυτών είχε υποστηριχθεί η θεωρία του 

αιθέρα. Όπως τα ηχητικά κύματα είναι ταλαντώσεις των μορίων της ύλης, έτσι και τα ηλεκτρομα-

γνητικά κύματα είναι ταλαντώσεις των μορίων του αιθέρα. Ο αιθέρας θα έπρεπε να είναι αφ' ενός 

πολύ αραιός, για να επιτρέπει την ανεμπόδιστη κίνηση των ουρανίων σωμάτων, αφ' ετέρου πολύ 

στερεός, για να έχουμε την τεράστια ταχύτητα του φωτός C= 300000 km/sec. Αυτά τα παράδοξα 

είχαν βάλει ερωτηματικά σε μερικούς, που όμως απορρίπτονταν, αφού οι κορυφές της επιστήμης 

δέχονταν τον αιθέρα. Έγιναν προσπάθειες να ανιχνευτεί ο αιθέρας. Το 1887 έγινε για το σκοπό 

αυτό το περίφημο πείραμα των Michelson - Morley5 με το οποίο προσπάθησαν να ανιχνεύσουν με 

 
4. Rom Harre, (1981) Great Scientific Experiments, Oxford 

5. Ôï ðåßñáìá ôùí Michelson - Morley ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß ùò Ýíá ðáñÜäåéãìá ðåéñÜìáôïò ìå ìçäåíéêü 

áðïôÝëåóìá.  ÕðÜñ÷ïõí ðÜñá ðïëëÝò áíáöïñÝò σ’ áõôü ôï ðåßñáìá óå ðïëëÜ âéâëßá ηëåêôñïìáãíçôéêÞò 

èåùñßáò. Ç åîÞãçóç ôïõ ðåéñÜìáôïò åßíáé áñêåôÜ ðåñßðëïêç. Σôï ãíùóôü åêëáúêåõôéêü Ýñãï  ôùí L. 

Κόκκινο 

Ιώδες 
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μια πολύ ευαίσθητη μέθοδο αν η Γη κινείται σε σχέση με τον αιθέρα. Πίστευαν ότι με αυτό το 

πείραμα θα μπορούσαν να μετρήσουν μικρές μεταβολές της ταχύτητας του φωτός ανάλογα με το 

αν η Γη εκινείτο προς μια πηγή φωτός  δηλαδή ένα άστρο ή αν απομακρυνόταν από το άστρο αυ-

τό. 

Αν και το πείραμα έγινε, όπως είπαμε, με μια πολύ ευαίσθητη μέθοδο, δεν μπόρεσαν να 

ανιχνεύσουν μια οποιαδήποτε μεταβολή της ταχύτητας του φωτός. Αυτό έμεινε άλυτο μυστήριο, 

διότι οι φυσικοί επέμεναν να διατηρούν την έννοια του αιθέρα. Το 1905 ο Einstein μη γνωρίζοντας 

τα αποτελέσματα των Michelson - Morley προτείνει την θεωρία της σχετικότητας σύμφωνα με την 

οποία : Η ταχύτητα του φωτός είναι ανεξάρτητη από του πώς κινείται το σώμα που 

εξέπεμψε το φως ή ο παρατηρητής που το δέχθηκε.  Αυτό είναι το πρώτο αξίωμα της θεωρίας 

αυτής. 

Την ίδια εποχή (1905) ο Εinstein προτείνει μια νέα σωματιδιακή θεωρία για το φως. Το φως 

αποτελείται από σωματίδια, τα ΦΩΤΟΝΙΑ Κάθε φωτόνιο κινείται με την ταχύτητα του φωτός C και 

μεταφέρει ενέργεια :  

 h όπου h  είναι μια σταθερά (σταθερά του Planck) και ν η συχνότητα του φωτός (πόσες παλ-

μικές κινήσεις κάνει σε κάθε sec). Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση με την κυματική θεωρία. Το 

μεν σωματίδιο το φανταζόμαστε σε κάποια ορισμένη θέση με μια ορισμένη ταχύτητα, ενώ το κύμα 

το φανταζόμαστε σαν κάτι  που είναι απλωμένο. 

Αυτό το παράδοξο στη φύση του φωτός, ότι δηλαδή άλλοτε εμφανίζεται σαν κύμα και άλλοτε σαν 

σωματίδιο, αποδείχθηκε ότι ισχύει και για άλλα σωματίδια της φύσης (ηλεκτρόνια, πρωτόνια 

νετρόνια) . Μετά από πολλές προσπάθειες πολλών φυσικών, το 1926 κατέληξαν σε μια νέα 

θεώρηση της φύσης διατυπώνοντας τη θεωρία της ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6, που κατά κάποιο τρό-

πο καταργεί τον κλασικό τρόπο σκέψης κυρίως για τα φαινόμενα που αναφέρονται στο επίπεδο 

των ατόμων. Τελικά, βρισκόμαστε ακόμα μπροστά σε ένα μυστήριο : τι είναι το φωτόνιο; Ο Einstein 

είπε "ξόδεψα τη ζωή μου προσπαθώντας να βρω τι είναι το φωτόνιο και ακόμη δεν το γνωρίζω." 

Μετά 3000 χρόνια ενασχόλησης του ανθρώπου με την οπτική παραμένει το ερώτημα: "τι είναι το 

φως;". 

 
Landau & Y.Rumer, Ôé åßíáé ç èåùñßá ôçò ó÷åôéêüôçôáò, åêäüóåéò Ðíåõìáôéêïý, áðïöåýãåôáé ç ðëÞñçò 

åîÞãçóç êáé ðáñáôßèåíôáé ìüíï ïé óõíÝðåéåò ôïõ ðåéñÜìáôïò ìå ìéá áíáëïãßá ìå ç÷çôéêÜ êýìáôá. Ìéá ðïëý 

êáëÞ åîÞãçóç âñßóêåôáé êáé óôï βιβλίο   ôïõ Kenneth Ford "ÊëáóéêÞ êáé óýã÷ñïíç öõóéêÞ" ôüìïò ôñßôïò, 

Åêäïóç Ðíåõìáôéêïý, üðïõ ðÜëé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç áíáëïãßá ìå ôá ç÷çôéêÜ êýìáôá áëëÜ äßäåôáé ìéá 

ðëçñÝóôåñç åñìçíåßá ôïõ ðåéñÜìáôïò. 

 

    6 Kenneth Ford (1980) "Êëáóéêή êáé Óýã÷ñïíç Öõóéêή" ÔÏÌÏÓ ÔÑÉÔÏÓ, έêäïóç. Ã., 

Ðíåõìáôéêïý. Äßíåé ìéá ðïëý êáëÞ óõæÞôçóç ðÜíù óôï èÝìá. 
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Διδακτική δραστηριότητα: Το φως είναι κύμα ή σωματίδιο 

Μερικά απλά πειράματα με κύματα και σώματα που δίνουν τα χαρακτηριστικά του φωτός. Τα 

πειράματα αυτά μπορούν να δείξουν ότι τα φαινόμενα ανάκλασης και διάθλασης εξηγούνται και με 

τις δύο εικόνες. Το φαινόμενο της συμβολής μόνο κυματικά μπορεί να ερμηνευτεί, ενώ το 

φαινόμενο των φωτοηλεκτρονίων μόνο με σωματίδια. 

Ανάκλαση   

Αυτή μπορεί να εξηγηθεί με κύματα και με σωματίδια. Σωματίδια. Μια μπάλα του πινγκ-πονγκ 

πέφτει και ανακλάται στο τραπέζι. Παρατηρούμε ότι η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία 

ανάκλασης,  δηλαδή  παρατηρούμε ότι ισχύει ο νόμος της ανάκλασης.  

Κύματα  Σ'αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε (ή να συναρμολογήσουμε) μια συσκευή 

παραγωγής κυμάτων νερού η οποία να δείχνει την ανάκλαση των κυμάτων. Αν εκτελέσουμε και τα 

δύο πειράματα, θα παρατηρήσουμε ότι δίνουν το νόμο της ανάκλασης. 

 

 

 

 

 

 

Διάθλαση  

Το φως ως σωματίδιο: Ένα αυτοκινη-

τάκι αφήνεται να κατεβεί σε ένα 

κεκλιμένο επίπεδο. όπου συναντά ένα 

άλλο κεκλιμένο επίπεδο διαφορετικής 

κλίσης με το πρώτο. Παρατηρούμε ότι 

αλλάζει κατεύθυνση .  

 

 

Το φως ως κύμα: Χρησιμοποιούμε τη 

συσκευή παραγωγής κυμάτων, μόνο 

που τώρα αντί να τοποθετήσουμε μια 

πλάκα για ανάκλαση, τοποθετούμε μια 

πλάκα που ρηχαίνει τη λεκάνη. Τα 

κύματα έχουν μικρότερη ταχύτητα στα 

Επιφάνεια πάνω στην 
οποία ανακλώνται τα 
κύματα 

Επιφάνεια με την οποία 
δημιουργούμε κύματα με 
ρυθμικές κινήσεις 

Αυτοκινητάκι 

Ι 
ΙΙ 

ΙΙΙ 

Ι ΙΙ ΙΙΙ Αυτοκινητάκι 

Κάτοψη της κίνησης  
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ρηχά σημεία. Παρατηρούμε μια αλλαγή στην κατεύθυνση της διάδοσης των κυμάτων. Η αλλαγή 

είναι τέτοια, ώστε η κάθετη στις μετωπικές επιφάνειες των κυμάτων να πλησιάζει την κάθετη στη 

διαχωριστική επιφάνεια, καθώς τα κύματα  περνάνε από το βαθύ τμήμα της λεκάνης στο πιο ρηχό 

όπου η ταχύτητα διάδοσης είναι μικρότερη.  

Ιστορική σημείωση για το νόμο της διάθλασης 

Η άποψη ότι το φως αποτελείται από σωματίδια υποστηρίχθηκε από τον Αλ Χαϊθάμ, τον 

Καρτέσιο και τo Νεύτωνα. Σύμφωνα με το μοντέλο που έδωσαν αυτοί, το φως θα πρέπει να 

έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στα οπτικά πυκνότερα μέσα από όση στα αραιότερα, δηλαδή  αν 

το φως προσπίπτει από τον αέρα στο γυαλί, θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στο γυαλί. 

Αντίθετα, με την κυματική θεωρία το φως θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στα 

αραιότερα μέσα. 

Ο Καρτέσιος προσπάθησε να αιτιολογήσει την άποψη αυτή λέγοντας ότι το φως κατά τη 

διέλευση του από το ένα μέσο στο άλλο δέχεται μια ώθηση που το επιταχύνει. Ο Νεύτωνας 

πρότεινε την ύπαρξη ενός είδος «βαρυτικού» πεδίου που θα επιτάχυνε τα σωματίδια του 

φωτός και ταυτόχρονα θα μετέβαλε την πορεία τους. Ταυτόχρονα ο Νεύτωνας, κάτω από 

την επίδραση πειραμάτων που δε μπορούσαν να εξηγηθούν με τους νόμους της 

Γεωμετρικής Οπτικής, όπως τα πειράματα περίθλασης, πρότεινε την ύπαρξη διάδοσης 

κυμάτων στον «αιθέρα», ως υποθετικής ουσίας πολύ λεπτής αλλά και πολύ ελαστικής που 

γεμίζει τους πόρους των σωμάτων .(Σύμφωνα με το Νεύτωνα, ο αιθέρας είναι 700.000 

φορές πιο αραιός από τον αέρα, 700.000 φορές πιο ελαστικός, και η αντίσταση του είναι 

600.000.000 φορές μικρότερη από την αντίσταση του νερού). Ο αιθέρας, αν είναι πυκνός, 

εμποδίζει περισσότερο την κίνηση των σωματιδίων του φωτός, πράγμα που συμβαίνει στα 

οπτικά αραιά σώματα –τα οποία έχουν ανάμεσα τους περισσότερο αιθέρα -οπότε εκεί 

ελαττώνεται η ταχύτητα του φωτός. Στα οπτικά πυκνά σώματα επειδή ο αιθέρας είναι 

αραιότερος, τα σωματίδια του φωτός κινούνται ταχύτερα. Με τον αιθέρα ο Νεύτωνας 

προσπάθησε να εξηγήσει και την ύπαρξη του πεδίου βαρύτητας, προσπάθησε δηλαδή να 

“ενοποιήσει” τα βαρυτικά με τα οπτικά φαινόμενα7. 

 
7 Newton, Opticks, Βιβλίο ΙΙΙ Queries 16-22 επίσης Sepper L. Dennis (1994) Newton ‘s Optical Writings, A 

guided Study, Rutgers University Press, επίσης Sabra A.I. (1981) Theories of Light from Descartes to 

Newton, Cambridge University Press 

Ρηχή περιοχή όπου 
τα κύματα έχουν 
μικρότερη ταχύτητα 

Επιφάνεια με την οποία 
δημιουργούμε κύματα με 
ρυθμικές κινήσεις 
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Τόσο η σωματιδιακή όσο η κυματική άποψη δίνουν το νόμο της 

διάθλασης:  

 





















ίή
C

C

)(

)(
=

ίή
C

C

)(

)(
=

ό

ό

ό

όa





&&

&&

&&

&&

 

όπου το η ονομάζεται δείκτης διάθλασης του σώματος (π.χ. για το γυαλί η =1.5), γωνία πρό-

σπτωσης είναι η γωνία που κάνει η προσπίπτουσα ακτίνα (κάθετος στα μέτωπα κύματος) με την 

κατακόρυφη πάνω στη διαχωριστική επιφάνεια, γωνία διάθλασης είναι η γωνία που κάνει η 

διαθλώμενη  ακτίνα με την κατακόρυφη στη διαχωριστική επιφάνεια μόνο που τώρα έχουμε διαφο-

ρετικά συμπεράσματα, όταν ερμηνεύουμε το νόμο αυτό με βάση τις ταχύτητες διάδοσης. Ο πρώτος 

που έδωσε μια θεωρητική βάση στην άποψη ότι η ταχύτητα διάδοσης είναι μικρότερη στα 

πυκνότερα μέσα ήταν ο Φερμά που διατύπωσε την αρχή του ελάχιστου χρόνου. 

 

'Οταν μετρήθηκε η ταχύτητα διάδοσης, αποδείχτηκε ότι η ταχύτητα του φωτός συμφωνεί με την 

κυματική θεωρία. 

 

Συμβολή – Περίθλαση. 

Σε ένα δοχείο με άμμο ανοίγουμε δύο τρύπες στον πυθμένα. Παρα-

τηρούμε ότι σχηματίζονται δύο σωροί από άμμο. 

Αν τώρα σε ένα χαρτόνι χαράξουμε δύο σχισμές και πάνω σ' αυτό το 

χαρτόνι πέσει φως από ένα κερί, θα παρατηρήσουμε χρώματα. Πώς 

δημιουργήθηκαν τα χρώματα αυτά; Το φαινόμενο που εξηγεί την 

δημιουργία τους ονομάζεται συμβολή  και εξηγείται μόνο με την 

κυματική  θεωρία.  

Tα κύματα που ξεκινούν 

από τον ταλαντωτή φτά-

νουν στις σχισμές που η 

καθεμιά τους καθίσταται 

μια δευτερογενής πηγή 

κυμάτων. Τα κύματα που 

παράγονται από την κάθε 

πηγή συναντιούνται, και αλλού μεν η κίνηση που προκαλεί το ένα κύμα ενισχύει την κίνηση του 

Πρόσπτωσης 

Διάθλασης 

Φράγμα με 2 σχισμές. 
Τα κυκλικά κύματα δίνουν 
φαινόμενα συμβολής 

Επιφάνεια με την οποία 
δημιουργούμε κύματα με 
ρυθμικές κινήσεις 
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άλλου κύματος, οπότε έχουμε  θετική συμβολή, αλλού το ένα κύμα εξασθενίζει τη κίνηση που προ-

καλεί το άλλο, οπότε έχουμε  αρνητική ή αποσβεστική συμβολή. Το ίδιο συμβαίνει και με το φως. 

Οι σχισμές καθίστανται δευτερογενείς πηγές κυμάτων. Τα κύματα από κάθε σχισμή συμβάλλουν. 

Αλλού έχουμε ενίσχυση του κύματος και αλλού έχουμε  εξασθένηση του κύματος.  

Γιατί έχουμε  χρώματα;  

Διότι το κάθε χρώμα  αντιστοιχεί σε ένα μήκος κύματος και  σε άλλη κατεύθυνση έχουμε  τη  ενί-

σχυση του κύματος που δίνει την αίσθηση του κόκκινου σε άλλη έχουμε  ενίσχυση του κύματος 

που δίνει την αίσθηση του πράσινου κτλ. Πάνω σ' αυτή την ιδιότητα στηρίζονται τα φράγματα που 

είναι διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την ανάλυση του φωτός σε χρώματα. 

Περίθλαση  

Περίθλαση είναι  το φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε φως σε περιοχές που δεν προβλέπεται λόγω 

της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. Εξηγείται με τη συμβολή. 

Τα φαινόμενα της συμβολής μπορούν να επιδειχθούν εύκολα με τις συσκευές Laser. Αν 

χρησιμοποιήσουμε φράγματα με διάφορους αριθμούς σχισμών ανά μονάδα μήκους μπορούμε να 

δούμε ότι όσο πιο κοντά είναι οι σχισμές τόσο, περισσότεροι θα είναι και οι σχηματιζόμενοι 

κροσσοί συμβολής. 

Με το φαινόμενο της συμβολής φθάνουμε στο συμπέρασμα ότι το φως είναι κύμα.  

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο  

Αυτό το φαινόμενο αποδεικνύει το αντίθετο: ότι δηλαδή  το φως αποτελείται από σωματίδια! Σ' αυ-

τό το φαινόμενο το φως που πέφτει σε ένα μέταλλο δίνει την ενέργειά του σε ηλεκτρόνια του μετάλ-

λου με αποτέλεσμα μερικά από αυτά να υπερνικούν τις ελκτικές δυνάμεις του μετάλλου και να 

βγαίνουν από το μέταλλο. Μέχρι εδώ δεν έχουμε  καμιά αντίφαση με την κυματική θεωρία. Όμως 

έχουμε  να κάνουμε την εξής παρατήρηση: Ενώ θα περιμέναμε να αυξάνεται η ενέργεια των ηλεκ-

τρονίων, καθώς αυξάνουμε την ένταση του φωτός, ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ κάτι τέτοιο. Μάλιστα, 

για μεγάλα μήκη κύματος παρατηρούμε ότι όσο μεγάλη και να είναι η ένταση του φωτός δεν 

κατορθώνουμε να βγάλουμε ηλεκτρόνια από το μέταλλο. Δηλαδή,  αν το μήκος κύματος είναι 

μεγαλύτερο από μια ορισμένη ποσότητα, το φως δεν μπορεί να βγάλει ηλεκτρόνια από το μέταλλο. 

Ο Einstein έδωσε το 1905 εξήγηση σ' αυτό το φαινόμενο με το να εισαγάγει την έννοια του 

φωτονίου, δηλαδή  του στοιχειώδους σωματιδίου του φωτός. Το κάθε φωτόνιο κουβαλά ενέργεια  

Ε=h X ν 

Κάθε φωτόνιο που πέφτει πάνω στο μέταλλο απορροφάται από ένα μόνο ηλεκτρόνιο. Αν η 

ενέργεια που θα δώσει στο ηλεκτρόνιο είναι αρκετή, τότε το ηλεκτρόνιο βγαίνει από το μέταλλο. Αν 

η ενέργεια δεν είναι αρκετή, το ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να βγει από το μέταλλο. Τότε, το μόνο που 

μπορεί να συμβεί είναι μια θέρμανση του μετάλλου, καθώς τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να κινούνται 

ταχύτερα. Αν το φως έχει μήκος κύματος κάτω από ένα ορισμένο όριο, τότε η συχνότητα ν (ν=c/λ = 
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ταχύτητα του φωτός / μήκος κύματος) θα είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να έχουμε ένα αρκετής 

ενέργειας φωτόνιο 

Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο αυτές απόψεις για το φως; 

Αυτό είναι το θέμα της ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. (Για τη διδασκαλία της κβαντομηχανικής στο 

κεφάλαιο του ηλεκτρομαγνητισμού)  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Διάδοση του φωτός  

Η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός μπορεί να διδαχθεί κατά τρόπο που να δημιουργεί ενδιαφέρον, 

αν χρησιμοποιηθούν φαινόμενα και πειράματα όπως σκιές, σκοτεινοί θάλαμοι, χρωματιστές σκιές 

κ.ά.. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, δεν ήταν ξεκάθαρο το πώς διαδίδεται το φως. 

Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες για να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» Αυτό σημαίνει ότι και κατά τη 

διδασκαλία της Οπτικής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυσκολία στην κατανόηση των 

«αυτονόητων» εννοιών. 

Σκιές   

Τα φαινόμενα της σκιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατανοήσουν τα παιδιά τη διάδοση 

του φωτός. Για πολλά παιδιά το φως δε διαδίδεται, είναι μια κατάσταση χώρου.  Αυτό τα εμποδίζει 

να προβλέψουν σωστά τη δημιουργία σκιών. Η σκιά είναι ένα είδος ανάκλασης, που εμφανίζεται 

ως απάντηση στην ερώτηση «τι είναι σκιά». 

Μια δραστηριότητα είναι να προβλεφθεί το μέγεθος της σκιάς ενός εμποδίου σε μια οθόνη. 

 

Οι μαθητές, που δεν πιστεύουν στην 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, αδυνατούν να 

προβλέψουν το μέγεθος της σκιάς. Η δρα-

στηριότητα μπορεί να γίνει εύκολα, εάν χρη-

σιμοποιηθούν μικρά λαμπάκια που είναι ένας 

καλός τρόπος προσέγγισης για σημειακή πηγή φωτός. 

 

Ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε και που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 

Α) Μπορούμε να έχουμε σκιά ίση με το αντικείμενο;  

 

Εδώ, οι μαθητές θα πειραματιστούν μάταια δίνοντας στο αντικείμενο διάφορες θέσεις. Η μόνη λύση 

είναι να έχουμε μια παράλληλη δέσμη.  Αυτή μπορεί να επιτευχθεί αν η πηγή του φωτός 

τοποθετηθεί στην εστία ενός συγκλίνοντος φακού οπότε δημιουργείται παράλληλη δέσμη. 

οθόνη 

αντικείμενο 

φωτεινή 
πηγή 
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Β) Μπορούμε να έχουμε σκιά μικρότερη από το αντικείμενο;  

Εφόσον οι μαθητές  κατανοήσουν την προηγούμενη λύση (παράλληλη ακτίνα)  συνήθως 

προτείνουν τη λύση της συγκλίνουσας δέσμης. 

Σκιές – παρασκιές – διαφορά σημειακής πηγής και εκτεταμένης πηγής. 

`Ολες οι πηγές που χρησιμοποιούμε είναι εκτεταμένες πηγές φωτός. Για να μπορέσουμε να 

εξηγήσουμε τα συνηθισμένα  φαινόμενα σκιάς, θα πρέπει να εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ 

σημειακής πηγής και εκτεταμένης πηγής φωτός.  

Δραστηριότητα. Δύο πηγές φωτός 

Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τι θα 

σχηματιστεί στην οθόνη. Εκτελούμε το πείραμα.  

Αυτό το πείραμα δίνει την κοινή περιοχή της 

σκιάς, καθώς και τη σκιά που υπάρχει, όταν μόνο  

μία από τις πηγές είναι αναμμένη. Μπορούμε να 

παροτρύνουμε τους μαθητές να πειραματιστούν 

εναλλάξ με τις δύο πηγές. 

Δραστηριότητα. Έγχρωμη σκιά 

Η δραστηριότητα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε και τους κανόνες συνδυασμού των 

χρωμάτων. Για έγχρωμους προβολείς έχουμε τους εξής κανόνες: 

 Βασικά χρώματα θεωρού-

νται το πράσινο, το κόκκινο 

και το μπλε. Στη ζωγραφική 

έχουμε ως βασικά χρώματα 

το κίτρινο, το πορφυρό και το 

κυανό (ή κίτρινο, κόκκινο και 

μπλε). Εδώ, αναφερόμαστε 

στα χρώματα που μας δίνουν 

οι προβολείς: Τέτοια χρώματα 

χρησιμοποιούνται και σε 

προγράμματα ζωγραφικής 

του ηλεκτρονικού υπολογι-

στή. Σε ορισμένες γλώσσες 

προγραμματισμού χρησιμοποιείται το μοντέλο αυτό (RGB red, green , blue)  με ειδικές συναρ-

τήσεις στις οποίες οι τιμές που μπορούν να πάρουν τα R,G,B κυμαίνονται μεταξύ του 0 και του 

255. Για RGB={0,0,0} έχουμε μαύρο χρώμα, για RGB ={255, 255, 255} έχουμε λευκό, για RGB= 

{255,0,0}  έχουμε κόκκινο χρώμα, για RGB ={0, 255, 0} έχουμε πράσινο χρώμα και για RGB ={0, 0, 

255} έχουμε μπλε χρώμα. Για RGB ={255, 255, 0} έχουμε κόκκινο +πράσινο = κίτρινο, για RGB 

 

Κάτοπτρο

Μπλε

Κόκκινο

μαγκέντα

Eμπόδιο

Μπλε
σκιά

Κόκκινη σκιά

Κόκκινο χαρτί σελοφάν

Μπλε  χαρτί σελοφάν
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={255, 0, 255} έχουμε κόκκινο + μπλε = μαγκέντα και, τέλος, για RGB ={0, 255, 255} έχουμε μπλε 

+ πράσινο = ανοιχτό κυανό. 

Μπορούμε να δείξουμε τον συν-

δυασμό των χρωμάτων με κατο-

πτρικό προβολέα (Overhead). 

Με τη βοήθεια των κατόπτρων 

επικαλύπτουμε την εμφανιζόμε-

νη μπλε  λωρίδα με κόκκινο 

φως, οπότε εμφανίζεται ένα 

τμήμα μαγκέντα (μπλε και κόκ-

κινο). Αν στην περιοχή που έχω 

μαγκέντα, τοποθετήσω ένα 

εμπόδιο, τότε θα σχηματιστούν 

δύο σκιές. Μια κόκκινη εκεί 

όπου εμποδίζεται να φτάσει το 

μπλε χρώμα και μια μπλε σκιά 

εκεί όπου εμποδίζεται να φτάσει 

το κόκκινο χρώμα. 

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ο 

σχηματισμός έγχρωμων σκιών 

με τη βοήθεια δύο προβολέων. 

Στα σημεία που δε φτάνει φως από κανένα προβολέα έχουμε μαύρη σκιά. Στα σημεία που φτάνει 

φως από τον ένα μόνο προβολέα έχουμε το χρώμα του προβολέα και στα σημεία που φτάνει φως 

από τους δύο προβολείς έχουμε κίτρινο χρώμα (=μαύρο + πράσινο). 

Σκοτεινός θάλαμος. 

 Ο σκοτεινός θάλαμος εξηγείται με την ευθύγραμμη 

διάδοση του φωτός.  

Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες με σκοτεινό 

θάλαμο8: 

Α)Παίρνουμε ένα ρυζόχαρτο και καλύπτουμε ένα κουτί. 

Στον πάτο του κουτιού κάνουμε μια τρύπα. Φέρνουμε 

μια λάμπα αναμμένη σε απόσταση 10 –30 cm  από την τρύπα και παρατηρούμε το σχήμα της. Αν 

κάνουμε και άλλες τρύπες, παρατηρούμε και άλλες λάμπες. Αυτό προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στα 

παιδιά. 

 
8 Mc Dermott Lillian, (1996), Physics by Inquiry τόμοι Ι και ΙΙ, John Wiley 

Κόκκινη σκιά 

Μαύρη σκιά 
Πράσινη σκιά 

Εμπόδιο για 
δημιουργία σκιάς 

οθόνη 

Κάτοπτρο 
Περιοχή στην 
οποία προσπίπτει 
κόκκινο φως 

Ανακλώμενη 
δέσμη από 
κόκκινο φως 

Περιοχή στην 
οποία προσπίπτει 
μπλε φως 

Πριν την εισαγωγή 
του κατόπτρου 

Μετά την εισαγωγή 
του κατόπτρου 

Περιοχή στην 
οποία έχουμε 
μαγκέντα  λόγω του 
συνδυασμού 
κόκκινου και μπλε 
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Β) Μπορούμε να δώσουμε διάφορα σχήματα στην τρύπα. Παρατηρούμε ότι, αν η πηγή βρίσκεται 

σε κάποια απόσταση από την τρύπα, παρ' ότι το σχήμα της τρύπας δεν είναι κυκλικό, μας δίνει μια 

σχετικά πιστή αναπαράσταση της λάμπας. 

Γ) Εξήγηση της λειτουργίας του σκοτεινού θαλάμου. Ζητάμε από τα παιδιά να ανάψουν ένα 

λαμπάκι (σημειακή πηγή). Παρατηρείται μία κηλίδα στο ρυζόχαρτο. Αν ανάψουν μια άλλη λάμπα, 

παρατηρείται μια άλλη φωτεινή κηλίδα. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να πειραματιστούν με τις δύο 

σημειακές πηγές και να παρατηρήσουν τη μεταβολή της απόστασής τους, καθώς μεταβάλλεται και 

η απόστασή τους από την τρύπα. 

Κάτοπτρα.  

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μελετάμε διάφορα κάτοπτρα: επίπεδα, κοίλα, κυρτά. Για τα κά-

τοπτρα ισχύει ο νόμος της ανάκλασης τον οποίο είδαμε πιο πάνω.  

Σε ένα επίπεδο κάτοπτρο το είδωλο βρίσκεται σε ίση απόσταση από το αντικείμενο. Το μέγεθος 

του ειδώλου είναι ίσο με το μέγεθος του αντικειμένου και τελικά, το είδωλο είναι φανταστικό. 

Αυτά μπορούμε να τα 

δείξουμε πειραματικά 

χρησιμοποιώντας το 

γωνιομετρικό κύκλο 

(μοιρογνωμόνιο), ένα 

μικρό κάτοπτρο και 

έναν προβολέα. 

Συναρμολόγηση 

προβολέα για πειράματα 

οπτικής:9 

Αν δεν υπάρχει προ-

βολέας, μπορεί να 

φτιαχτεί με απλά μέσα ως εξής: 

Χρησιμοποιούμε μια λάμπα προβολέα των 12 V που μπορεί να αγοραστεί από κατάστημα 

ηλεκτρικών ειδών. Την τοποθετούμε στην εστία ενός συγκλίνοντος φακού και τον συνδέουμε με 

ένα μετασχηματιστή ο οποίος να δίνει 12 Volt: 

Επίδειξη της ισότητας μεταξύ αποστάσεως ειδώλου και αντικειμένου 

Χρησιμοποιούμε μια γυάλινη πλάκα και τοποθετούμε ένα σβηστό κερί (ή μια σβηστή λάμπα) και 

ένα αναμμένο κερί (ή μια αναμμένη λάμπα) μπροστά από την πλάκα. Αν τοποθετήσουμε σε ίσες 

αποστάσεις τα δύο κεριά, θα έχουμε την ψευδαίσθηση ότι το σβηστό κερί (η σβηστή λάμπα)  

ανάβει.  Μετράμε τις αποστάσεις και βρίσκουμε ότι είναι ίσες. 

 
9 Μίχας Παύλος και Αγγελίδης Δημήτρης, Πειράματα Γεωμετρικής Οπτικής “Εκπαιδευτικές Καινοτομίες”, 

1999. 

Χαρτόνι για 
διάφραγμα 

Ο λαμπτήρας του προβολέα εκπέ-
μπει φως προς όλες τις κατευθύ-
νσεις. Ένα μέρος από αυτό περνά 
από το φακό και δίνει παράλληλη 
δέσμη, αν ο λαμπτήρας τοποθετη-
θεί σε απόσταση ίση με την εστια-
κή απόσταση, συγκλίνουσα, αν η 
απόσταση είναι μεγαλύτερη, και 
αποκλίνουσα, αν είναι μικρότερη 
από την εστιακή 

Παράλληλη 
δέσμη 

Συγκλίνοντας 
φακός 
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ΚΟΙΛΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ 

Η ανακλαστική επιφάνεια τέτοιων κατόπτρων είναι τμήμα σφαίρας. Σ' αυτά τα κάτοπτρα τα κύματα 

μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο. Αν έχουμε  επίπεδα κύματα (παράλληλες ακτίνες), 

τότε τα ανακλώμενα κύματα αποκτούν σφαιρικό σχήμα και οι αντίστοιχες ακτίνες διέρχονται από 

ένα σημείο που ονομάζεται κύρια εστία του κατόπτρου. Μπορούμε να δείξουμε ότι η κύρια εστία 

απέχει από την κορυφή του κατόπτρου απόσταση ίση με το μισό της ακτίνας (εστιακή απόσταση 

f). Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πειραματικά. Κάθε ακτίνα που διέρχεται από το κέντρο της 

σφαίρας (κέντρο καμπυλότητας του κατόπτρου) πέφτει (προσπίπτει) κάθετα στο κάτοπτρο, 

οπότε δεν αλλάζει διεύθυνση με την ανάκλαση. 

Η ευθεία που ενώνει την κορυφή του κατόπτρου με το κέντρο καμπυλότητας ονομάζεται κύριος 

άξονας. 

Μία διάταξη για την 

παρατήρηση των ει-

δώλων που παρά-

γονται από κοίλα κά-

τοπτρα είναι η αυτή 

που φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα10: 

Στο σχήμα αυτό β 

είναι η απόσταση του 

σχηματιζόμενου 

ειδώλου στην οθόνη, 

α είναι η απόσταση του αντικειμένου από το κάτοπτρο, f  είναι η εστιακή απόσταση του κατόπτρου. 

Κάθε ακτίνα που περνά από την κύρια εστία  μετά την ανάκλαση της είναι παράλληλη προς τον 

κύριο άξονα. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κατασκευάσουμε τα είδωλα, όπως στην παραπάνω ει-

κόνα. Αυτά τα είδωλα ονομάζονται πραγματικά, διότι μπορούν να προβληθούν πάνω σε μια 

οθόνη. Τα πραγματικά είδωλα σχηματίζονται από τομές ακτίνων. 

Αντίθετα, όταν τα είδωλα δεν μπορούν να προβληθούνε σε οθόνη, τότε ονομάζονται φανταστικά, 

όπως στην περίπτωση του επίπεδου κατόπτρου. Σ' αυτή την περίπτωση τα είδωλα σχηματίζονται 

από τις προεκτάσεις των ακτίνων. Στα κοίλα κάτοπτρα σχηματίζονται φανταστικά είδωλα, όταν το 

αντικείμενο είναι ανάμεσα στην κύρια εστία και την κορυφή του κατόπτρου. Τότε, τα είδωλα είναι 

φανταστικά όρθια και μεγαλύτερα από το αντικείμενο, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.  

 

10 Μίχας Παύλος και Αγγελίδης Δημήτρης, Πειράματα Γεωμετρικής Οπτικής “Εκπαιδευτικές 

Καινοτομίες”, 1999. 

β>f 

β<2f 
 

α>2f 

Στην περίπτωση αυτή 
χρησιμοποιούμε δύο κανόνες 
και η οθόνη δεν βρίσκεται στν 
ίδια ευθεία με το αντικείμενο 
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ΦΑΚΟΙ 

Στους φακούς συναντάμε παρόμοια στοιχεία με τα κάτοπτρα. Έχουμε  2 κύριες εστίες, έναν ο-

πτικό άξονα. Η ακτίνα που πέφτει στο φακό παράλληλα προς τον οπτικό άξονα διαθλάται και 

αναδυόμενη περνά μέσα από την κύρια εστία. Αυτό σημαίνει ότι στην κύρια εστία  μπορούμε να 

συγκεντρώσουμε μια φωτεινή δέσμη από παράλληλες ακτίνες (εφαρμογή έχουμε το άναμμα σπίρτων με 

φακό). Αντίθετα, αν έχουμε  μια φωτεινή πηγή στην κύρια εστία  ενός φακού οι ακτίνες που πέφτουν στον 

φακό διαθλώνται και εξέρχονται παράλληλες προς τον κύριο άξονα (δημιουργία παράλληλης δέσμης) 

  Η ακτίνα που 

πέφτει στο κέν-

τρο του φακού 

παθαίνει μόνο 

παράλληλη 

μετατόπιση, 

που για λε-

πτούς φακούς είναι αμελητέα και μπορούμε να την αγνοήσουμε. 

 

Για να βρούμε το είδωλο ενός αντικειμένου σε ένα φακό  

Αν πέρα από την κύρια εστία  φέροYμε την ακτίνα που περνά από την κορυφή του αντικειμένου και 

είναι παράλληλη προς τον άξονα, αυτή θα διέρχεται από την κύρια εστία.  ΦέροYμε την ακτίνα που 

περνά από την κορυφή του αντικειμένου και διέρχεται από την κύρια εστία. Αυτή θα διαθλάται και 

θα αναδύεται παράλληλη προς τον οπτικό άξονα. Η τομή αυτών των δύο ακτίνων θα μας δίνει το 

είδωλο που είναι πραγματικό.  

Αν το αντικείμενο είναι μεταξύ της κύριας εστίας και του φακού τότε το είδωλο είναι φανταστικό, 

διότι δε σχηματίζεται από τομές ακτίνων αλλά από τομές των προεκτάσεων των ακτίνων. 

Εστιακή 
απόσταση f 

Κύρια εστία 
Κέντρο του 
φακού 

Εστιακή 
απόσταση f 

Κύρια εστία 
Κέντρο του 
φακού 

Πραγματικό 

είδωλο 

Αντικείμενο 

Εστιακή 
απόσταση f 

Κύρια εστία 

Οι ακτίνες που είναι παράλληλες προς τον 
οπτικό άξονα εξαιτίας της διάθλασής τους 
εξέρχονται από την κύρια εστία, οι ακτίνες 
που διέρχονται από την κύρια εστία 
εξέρχονται παράλληλες. 
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 Η λέξη φανταστικό προκαλεί δυσκολίες διότι γεννιέται στους μαθητές το ερώτημα ”μα αφού το 

βλέπουμε, πώς είναι φανταστικό;”  

Μια διάταξη για τη μελέτη των ειδώλων στους φακούς είναι η ακόλουθη: 

Παρατηρήθηκε σε ασκήσεις που δόθηκαν σε φοιτητές ότι η κατασκευή του πραγματικού ειδώλου 

είναι σχετικά εύκολη, αλλά η κατανόηση του «φανταστικού» ειδώλου είναι αρκετά δύσκολη. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ 

Για την κατανόηση του φανταστικού ειδώλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξής πορεία: 

Ξεκινάμε  με ένα επίπεδο κάτοπτρο. 

Ζητάμε από τους  μαθητές να 

εκτελέσουν την εξής άσκηση:11 Στο σκίτσο 

έχουμε μια λάμπα. Χρησιμοποιώντας 

χάρακα, μοιρογνωμόνιο και διαβήτη να 

σχεδιάσουν δύο φωτεινές ακτίνες που 

ξεκινούν από ένα σημείο της λάμπας, ανα-

κλώνται στον καθρέφτη και από τον 

καθρέφτη φτάνουν στο μάτι του 

παρατηρητή.  

Λέμε στα παιδιά: Παρατηρήστε προσεχτικά τις δύο ακτίνες που φτάνουν στο μάτι του 

παρατηρητή. Χρησιμοποιήστε το χάρακα για να επεκτείνετε τις ακτίνες πίσω από τον καθρέφτη. Τι 

παρατηρείται στις ακτίνες; Θα τις ονομάσουμε ακτίνες όρασης. Οι ακτίνες όρασης συναντιούνται σε 

ένα σημείο. Συγκρίνετε την απόσταση αυτού του σημείου από τον καθρέφτη με την απόσταση της 

λάμπας. 

Ο μαθητής θα εφαρμόσει τους νόμους της ανάκλασης (γνώση που έχει ήδη αποκτήσει). 

 
11 American Institute of Physics and America Association of Physics Teachers,1995, Powerful Ideas in 

Physical Sciences, A model Course, American Association of Physics Teachers, College Park Maryland 

α 
β 

φωτεινό αντικείμενο 
(δύο λαμπάκια) 

πραγματικό είδωλο στην 
οθόνη 

Σχολικός 
μετασχηματιστής 
(τροφοδοτικό) 
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Οι ακτίνες φαίνονται να προέρχονται από μια λάμπα μέσα από τον καθρέφτη,  το φανταστικό 

είδωλο της λάμπας. Πότε σχηματίζεται φανταστικό  είδωλο; 

Μπορούμε να δώσουμε τις εξής συνθήκες για την παρατήρηση φανταστικού ειδώλου: 

1) Πρώτα πρέπει μία αποκλίνουσα δέσμη να φεύγει από το αντικείμενο 

2)Η δέσμη αυτή να επανακατευθύνεται από μια οπτική συσκευή η οποία θα την κάνει να φαίνεται 

ότι προέρχεται από ένα άλλο σημείο στο χώρο. 

3)Τέλος, η δέσμη φτάνει στο μάτι του παρατηρητή. 

 

Η πιο πάνω άσκηση μπορεί να δώσει μια πρώτη ιδέα για τα φανταστικά είδωλα.  

Μια παρόμοια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της διάθλασης: 

 

Αν μέσα σε ένα δοχείο 

με νερό τοποθετηθεί 

μια βελόνα πλεξίματος 

ή ένα καλαμάκι από 

σουβλάκι διαπιστώνει 

κανείς ότι το μέρος 

που εξέχει από το 

νερό φαίνεται να 

είναι σε διαφορετική 

θέση από το μέρος 

που είναι μέσα στο 

νερό. Ζητείται από 

τους μαθητές να σχε-

διάσουν ακτίνες που να ξεκινούν από ένα σημείο του αντικειμένου μέσα στο νερό, σύμφωνα με το 

νόμο της διάθλασης. 

 

Στο επόμενο σχήμα έχουμε μια αναλογία για το σχηματισμό των ειδώλων στην περίπτωση της 

ανάκλασης και της διάθλασης. 

 

 

 

 

 

 

 

Είδωλο 
αντικείμενο 

Φανταστικό είδωλο 

Γραμμές όρασης 

Η πιο έντονη γραμμή  ΓΔ
αντιστοιχεί στο τμήμα της
βελόνας που είναι μέσα στο
νερό. Ο μαθητής τη βλέπει
πιο μπροστά από το τμήμα
της βελόνας ΑΒ που είναι
έξω από το νερό

A

BΓ

Δ
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Αν αντί για δοχείο με επίπεδα τοιχώματα χρησιμοποιηθεί ένα ποτήρι, τότε μπορεί να ζητηθεί από 

τους μαθητές να προβλέψουν τη θέση του σχηματιζόμενου ειδώλου σε διάφορες θέσεις της 

βελόνας. Η άσκηση αυτή βοηθά να ξεκαθαρίσουμε δυσκολίες όσον αφορά το σχηματισμό του 

φανταστικού ειδώλου:12 

Η άσκηση αυτή επίσης θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν διάφορες περιπτώσεις σχηματισμού 

φανταστικού ειδώλου. Μπορεί να φανεί ότι στο δοχείο με παράλληλα τοιχώματα το βυθισμένο 

τμήμα της βελόνας φαίνεται πάντα μπροστά από το μέρος που εξέχει, ενώ στην περίπτωση του 

ποτηριού, η θέση που φαίνεται να έχει  το βυθισμένο τμήμα της βελόνας εξαρτάται από τη θέση 

της βελόνας σε σχέση με το κέντρο του κύκλου. 

 

 

Μετά από αυτές τις θεωρήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξέταση του φανταστικού 

ειδώλου φακού. Η πορεία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για συγκεντρωτικό φακό (αν η 

απόσταση του αντικειμένου είναι μικρότερη από την εστιακή απόσταση) όσο και για αποκεντρωτικό 

φακό (σε οποιαδήποτε θέση): 

Ζητείται από τους μαθητές να κάνουν ένα αντίγραφο του διαγράμματος που παριστάνει το 

φακό: 

 
12 Mc Dermott Lillian, (1996), Physics by Inquiry, τόμος ΙΙ, John Wiley 
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Α. Στο διάγραμμα σχεδιάζουν μια ακτίνα παράλληλη προς τον κύριο άξονα που εκτείνεται από 

την άκρη του σώματος μέχρι το φακό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ζητούμενο είναι να προεκτείνουν ακτίνα αυτή πέρα από το φακό. Εδώ ο δάσκαλος θα πρέπει 

να βοηθήσει τους μαθητές να εφαρμόσουν ποιοτικά τους νόμους της διάθλασης 

Συμφωνεί αυτή η σχεδίαση με την ιδέα ότι ο φακός αυτός είναι αποκεντρωτικός - 

συγκεντρωτικός; 

Β. Μετά, οι μαθητές σχεδιάζουν μία άλλη ακτίνα από την κορυφή του αντικειμένου που θα 

κατευθύνεται στο κέντρο του φακού. 

Θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι η ακτίνα δε μεταβάλλει διεύθυνση με το πέρασμά της μέσα από 

το φακό. (Θα σκεφτούν πρόσπτωση σε ένα λεπτό παραλληλεπίπεδο.). 

Η ακτίνα που κινείται παράλληλα προς τον 
οπτικό άξονα φαίνεται να έρχεται από την κύρια 

εστία του φακού στην περίπτωση του 
αποκλίνοντος φακού. 

Εστιακή απόσταση Εστιακή απόσταση 

Κύρια εστία Κύρια εστία 
Αντικείμενο 

Εστιακή 
απόσταση f 

Κύρια εστία 
Κέντρο του 
φακού 

Αντικείμενο 

Η ακτίνα που ξεκινά παράλληλα προς τον 
οπτικό άξονα φαίνεται, μετά την έξοδο από 

το φακό, σαν να κινήθηκε πάνω στη 
διακεκομμένη γραμμή που περνά πάνω από 

το αντικείμενο στην περίπτωση 
συγκεντρωτικού φακού. 
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Γ. Ζητείται τώρα να προσδιοριστεί η θέση όπου σχηματίζεται το είδωλο της κορυφής του 

αντικειμένου. Οι μαθητές θα πρέπει να εξηγήσουν το συλλογισμό τους. 

 

`Ενα σημαντικό σημείο είναι να σκεφτούν οι μαθητές αν οι ακτίνες που σχεδίασαν τέμνονται σε 

ένα σημείο ή απλώς φαίνονται να κόβονται σε ένα σημείο! 

Οι ακτίνες που φτάνουν στο μάτι του 
παρατηρητή φαίνονται  να 

προέρχονται από το σημείο όπου 
διασταυρώνονται η ακτίνα που 

διέρχεται από το κέντρο του φακού με 
την προέκταση  της ακτίνας που 

κινήθηκε στην αρχή παράλληλα προς 
τον οπτικό άξονα (περίπτωση 
αποκεντρωτικού φακού). 

Εστιακή απόσταση 

Εστιακή απόσταση 

Κύρια εστία Κύρια εστία 
Αντικείμενο 

Είδωλο 

Εστιακή 
απόσταση f 

Κύρια εστία 

Κέντρο του 
φακού 

Αντικείμενο 

Είδωλο 
(φανταστικό) 
μεγαλύτερο 
από το 

αντικείμενο 

Παρατήρηση φανταστικού ειδώ-
λου με συγκεντρωτικό φακό:  οι 
ακτίνες φαίνονται να  προέρ-
χονται από το σημείο όπου τέ-
μνονται οι προεκτάσεις τους 
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Δ. Ζητείται να σχεδιαστεί μια τρίτη ακτίνα από την κορυφή του αντικειμένου, έτσι που να 

κατευθύνεται προς την κύρια εστία  προς την αντίθετη πλευρά του φακού.  

Οι μαθητές θα πρέπει να προεκτείνουν την ακτίνα προς την άλλη πλευρά και να εξηγήσουν  

πώς καθόρισαν την κατεύθυνση της ακτίνας στην άλλη μεριά του φακού. Θα πρέπει να σκεφτούν 

ότι θα βγαίνει παράλληλη προς τον οπτικό άξονα του φακού (κύριο άξονα). 

Οι ακτίνες που σχεδιάστηκαν ονομάζονται κύριες ακτίνες. Αν και οι ακτίνες αυτές βολεύουν 

από άποψη σχεδιασμού του ειδώλου, δεν είναι παρά ένα ελάχιστο μέρος από τις άπειρες ακτίνες 

που μπορούμε να σχεδιάσουμε. 

 

Όπως παρατηρήθηκε από εξετάσεις και τεστ, οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. δυσκολεύονται να 

κατασκευάσουν το φανταστικό είδωλο, ενώ τους είναι σχετικά εύκολο να κατασκευάσουν το 

πραγματικό είδωλο.  Η κατασκευή του φανταστικού ειδώλου απαιτεί την προέκταση των ακτίνων, 

πράγμα που φέρνει το φοιτητή σε αμηχανία. Αναρωτιέται πώς θα το χειριστεί. 'Εχει παρατηρηθεί 

ότι διαγράμματα, όπως αυτά που συνοδεύουν το κείμενο, πολλές φορές δε βοηθούν το φοιτητή 

που θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να τα κατασκευάσει, για να μπορέσει να εκτιμήσει την 

εργασία. Η πορεία των ακτίνων επίσης ενέχει τον κίνδυνο να γίνεται μηχανικά, χωρίς να σχετίζεται 

με τα φαινόμενα που την προκαλούν δηλαδή η διάθλαση στους φακούς και η ανάκλαση στα 

κάτοπτρα. Όπως έδειξαν οι έρευνες των Singh και Butler13 οι μαθητές και οι φοιτητές τείνουν να 

ταξινομούν τις διάφορες περιπτώσεις ξεχωριστά, χωρίς να σκέφτονται τις γενικές αρχές που 

εξηγούν αυτά τα φαινόμενα (ανάκλαση - διάθλαση). 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΑΚΩΝ 

 
13 A.Singh, P.Butler, Refraction: conceptions and knowledge structure, Int.J.Sci.Educ. 

1990, vol 12, NO. 4, 429 - 442 

Εστιακή 
απόσταση f 

Κύρια εστία 

Κέντρο του 
φακού 

Αντικείμενο 

Είδωλο 
(φανταστικό) 
μικρότερο 
από το 

αντικείμενο 

Παρατήρηση φανταστικού ειδώ-
λου με αποκλίνοντα  φακό 

Ακτίνα που στην αρχή κατευθυνόταν 
προς την κύρια εστία από την άλλη 
μεριά, φαίνεται να έχει έρθει από την 
κορυφή του ειδώλου παράλληλα προς 
τον οπτικό άξονα 
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Μεγεθυντικός φακός: Είναι ένας φακός 

με τον οποίο παρατηρούμε αντικείμενα 

που τοποθετούνται σε απόσταση 

μικρότερη από f. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, το είδωλο είναι φανταστικό 

και μεγαλύτερο από το αντικείμενο. Το 

μικροσκόπιο αποτελείται από δύο φα-

κούς. Ο πρώτος είναι ο αντικειμενικός, 

που έχει μικρή εστιακή απόσταση f και 

σχηματίζει ένα πραγματικό είδωλο (ενδι-

άμεσο είδωλο) του αντικειμένου. Ο 

δεύτερος φακός ονομάζεται προσο-

φθάλμιος και είναι ένας μεγεθυντικός 

φακός που σχηματίζει ένα φανταστικό είδωλο του ενδιάμεσου ειδώλου. 

 

Στο τηλεσκόπιο έχουμε δύο φακούς, τον αντικειμενικό και τον προσοφθάλμιο μόνο που τώρα 

έχουμε  αντικειμενικό φακό μεγάλης εστιακής απόστασης. 

 

Όπως παρατηρήθηκε σε εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα παραπάνω , η 

πιο δύσκολη σε εφαρμογή είναι η άσκηση της μέτρησης της μεγέθυνσης του μεγεθυντικού φακού. 

Πράγματι, αυτό απαιτεί την ταυτόχρονη παρατήρηση με φακό και γυμνό μάτι. Συγκρίνουμε τον 

αριθμό των εκατοστών που παρατηρούμε με το γυμνό μάτι με τον αριθμό των εκατοστών που 

παρατηρούμε με το φακό.  

Λειτουργία του ματιού 

Κύλινδρος με 
φακό 

Κύλινδρος 
χωρίς φακό 

Κανόνες 

Άσκηση μέτρησης της 
μεγέθυνσης ενός φακού  

Απόσταση 
ίση με f 

Απόσταση 
ίση με 25 cm 

 



 
 

136

Θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί η λειτουργία του ματιού. Με τη βοήθεια των 

φακών μπορεί να γίνει ένα μοντέλο του ματιού στον οποίο το ρόλο του αμφιβληστροειδούς παίζει 

μια οθόνη. Μπορούν να γίνουν πειράματα για την κατανόηση της μυωπίας και της  

υπερμετρωπίας. `Ενα σημαντικό σημείο που παραλείπεται συνήθως είναι αυτό που τονίζουν οι 

συγγραφείς του Powerful Ideas of Physical sciences: Ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από 

πεπερασμένο αριθμό φωτοευαίσθητων στοιχείων (κωνίων και ραβδίων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα αντικείμενα, όταν η γωνία με την οποία τα παρατηρούμε είναι 

μικρότερη από μια ορισμένη γωνία (ενός λεπτού της μοίρας). Η εστίαση του αντικειμένου μπορεί 

να είναι τέλεια, όμως ο πεπερασμένος αριθμός των στοιχείων δεν επιτρέπει να δούμε τις 

λεπτομέρειες. Μια δραστηριότητα που προτείνεται στα παιδιά είναι να σκεφτούν, με βάση τον 

πεπερασμένο αριθμό στοιχείων, τι θα συμβεί αν το Ξ είναι σχετικά κοντά ή μακριά. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

'Εχουν γίνει πολλές έρευνες ως προς την κατανόηση της λειτουργίας των οπτικών οργάνων14:  

Οι  Fred Goldberg και η Lilian Mc Dermott15 μελέτησαν τις παρανοήσεις φοιτητών που παρα-

κολουθούσαν εισαγωγικά μαθήματα, ως προς την λειτουργία των φακών και των κατόπτρων. 

Παρατήρησαν ότι  δυσκολεύονται να συνδυάσουν τις διάφορες έννοιες, π.χ. τις ακτίνες για τις 

οποίες έχουν 

διδαχτεί με μια 

 
14 Galili  Igal, Bendall Sharon, Goldberg Fred  (1993) The Effects of Prior Knowledge and Instruction on 

understanding Image Formation, Journal of Research in Science Teaching   Vol. 30, No. 3 pp 271-301  
15Fred M. Goldberg & Lillian C. McDermott "An investigation of student understanding og 

the real image formed by a converging lens or concave mirror" Am. J.of Phys. 55(2) 

February 1987 

 
Εμπόδιο που καλύπτει το μισό 
φακό δεν εμποδίζει το 
σχηματισμό ειδώλου. 

Ξ 
Ξ 

Το γράμμα Ξ αρκετά κοντά 
στο μάτι 

Τα σήματα  ξεχωρίζουν: το είδωλο κάθε 
τμήματος του γράμματος Ξ σχηματίζεται 
σε μια ξεχωριστή φωτοευαίσθητη περιοχή 

Τα είδωλα από διάφορες περιοχές του γράμ-
ματος, αν και είναι εστιασμένα, φτάνουν σε 
μία μόνο φωτοευαίσθητη περιοχή. Το γράμμα Ξ αρκετά μακριά 

από το  μάτι 
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πραγματική φυσική κατάσταση. Μια πρώτη παρανόηση γινόταν σχετικά με τα ανεστραμμένα 

είδωλα που σχηματίζονται σε μια οθόνη. Πολλοί φοιτητές προέβλεπαν ότι, αν αφαιρεθεί ο φακός, 

το είδωλο θα σχηματιστεί όρθιο, δηλαδή  δε συνειδητοποιούσαν ότι ο φακός είναι απαραίτητος για 

την εστίαση του ειδώλου και ότι χωρίς αυτόν είναι αδύνατον να έχουμε το σχηματισμό του. Σε άλλο 

ερώτημα σχετικά με το μέγεθος του ειδώλου πολλοί φοιτητές φάνηκε να πιστεύουν ότι, αν 

πλησιάσουμε την οθόνη, το είδωλο μεγαλώνει, ενώ άλλοι περίμεναν να δουν το είδωλο να μικραί-

νει. Στην πραγματικότητα το είδωλο εξαφανίζεται τελείως ή θολώνει. Δεν μπορούσαν συνδυάσουν 

το φαινόμενο με τη γνωστή διεργασία της εστίασης των προβολέων, που συνήθως γίνεται σε οποι-

αδήποτε προβολή.  

Μια άλλη παρανόηση, που έχει σχέση με την εκμάθηση των διαγραμμάτων ακτίνων που συζητή-

θηκαν πιο πάνω, προέκυπτε από το ερώτημα: "τι θα γίνει, αν καλύψουμε το μισό φακό (ή το μισό 

κάτοπτρο) με ένα χαρτόνι". Σχεδόν όλοι οι φοιτητές πίστευαν ότι θα εξαφανιστεί το μισό του 

ειδώλου,  ενώ δεν περίμεναν ότι το είδωλο θα παραμείνει με μια μικρή εξασθένηση λόγω του ότι 

λιγότερες ακτίνες συγκεντρώνονται στην οθόνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕIΣ – ΚΥΜΑΤIΚΗ - ΗΧΟΣ 

Τα φαιvόμεvα τωv ταλαvτώσεωv είvαι πoλύ σημαvτικά. 'Iσως από τηv εμπειρία της καθημεριvής 

ζωής να μην αvτιλαμβαvόμαστε τη μεγάλη σημασία τωv περιoδικώv φαιvoμέvωv. Συνήθως, οι 

ταλαντώσεις που παρατηρούμε, όπως οι ταλαντώσεις που εκτελεί ένα εκκρεμές ή μια σφαίρα που 

κυλά μέσα σε ένα δοχείο, είναι φθίνουσες, οπότε δεν παρατηρούμε μια πραγματική περιοδικότητα, 

εφόσον το πλάτος των ταλαντώσεων  ελαττώνεται. Την κίvηση τωv πλαvητώv ως ένα περιοδικό 

φαινόμενο μόvo θεωρητικά τη γνωρίζουμε. Τo μόvo περιοδικό φαινόμενο πoυ σίγoυρα 

παρατηρoύμε είvαι η εvαλλαγή μέρας και vύχτας.  

Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να εξετάσουν διάφορα φαινόμενα και να τα 

κατατάξουν σε περιοδικά ή μη.  Την κύλιση μιας μπάλας σε ένα κεκλιμένο επίπεδο την  κίνηση του 

δείκτη του ρολογιού, μια περιστροφική κίνηση που γίνεται με σταθερό ρυθμό (όπως η κίνηση ενός 

ανεμιστήρα), μια περιοδική κίνηση που επιβραδύνεται και σταματά, ένα εκκρεμές που εκτελεί 

αμείωτες ταλαντώσεις. Με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούμε να δώσουμε εξομοιώσεις 

περιοδικών φαινομένων. Μπορούμε τώρα να δούμε μια ειδική κατηγορία περιοδικών φαινομένων 

που θα τα ονομάσουμε ταλαντώσεις. Θα ζητήσουμε από τα παιδιά να ξεχωρίσουν αυτά που θα 

ονομάσουν ταλαντώσεις από τα άλλα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα. 

Από τα περιoδικά φαιvόμεvα πρoχωρoύμε στα κυματικά. Τα κυματικά είvαι γvωστά μόvo από τα 

κύματα τις θάλασσας, εvώ τα ηλεκτρoμαγvητικά κύματα αvήκoυv στις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 

των παιδιών.  

Μεγέθη που αφορούν τις ταλαντώσεις. 

Μπoρoύμε vα δείξoυμε ταλαvτώσεις με απλά μέσα: εκκρεμή, ελατήρια, ελάσματα.  'Οπως είδαμε, 

τo εκκρεμές μας επιτρέπει vα διαχωρίσoυμε διάφoρoυς παράγovτες και vα εξετάσoυμε τηv 

επίδραση καθενός χωριστά. Τo εκκρεμές μπoρεί vα κατασκευαστεί με απλά μέσα και  για τα 

πειράματα χρειάζεται μόνο έvας μετρητικός καvόvας και έvα ρoλόϊ με δείκτη δευτερoλέπτωv. 

Κρεμάμε τo εκκρεμές, έτσι ώστε vα είvαι ελεύθερo vα ταλαvτώvεται, χωρίς vα χτυπά σε εμπόδια. 

Μερικά παιδιά βρίσκoυv βoλικό vα κάvoυv έvα γάvτζo από συvδετηράκι και vα τo κρεμάσoυv στηv 

άκρη τoυ vήματoς, για vα γίvεται πιo εύκoλα η αvάρτηση τωv βαρώv. 

Ταλάvτωση, περίoδoς τoυ εκκρεμoύς  

Αv Α και Β είvαι τα δύo ακραία σημεία της κίvησης τoυ εκκρεμoύς, μπoρoύμε vα πoύμε ότι μια 

ταλάvτωση είvαι η κίvηση από τo Α στo Β και πάλι στo Α. Εδώ, θα μπoρoύσαμε vα συζητήσoυμε 

με τα παιδιά τηv ακρίβεια με τηv oπoία μπoρoύμε vα μετρήσoυμε χρονικά διαστήματα που 

σχετίζονται με τις ταλαvτώσεις. Π.χ. μπoρεί κάπoιoς vα μετρήσει τo χρόvo μισής ταλάvτωσης ή  

εvός τετάρτoυ ταλάvτωσης; Από αυτά μπoρoύμε vα δώσoυμε και τov oρισμό  της περιόδoυ. 
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Συvήθως, δεv είvαι εύκoλo vα μετρήσoυμε μία περίoδo. Θα πρέπει vα μετρήσoυμε τo χρόvo πoυ 

χρειάζovται δέκα ταλαvτώσεις, για vα έχoυμε κάπoια ακρίβεια στηv τιμή της περιόδoυ. Η μέτρηση 

της περιόδoυ σε μια τάξη μπoρεί vα γίvει ανιαρή, αv τo πείραμα είvαι πείραμα επίδειξης. 

 Πλάτoς της ταλάvτωσης  

Πλάτος της ταλάντωσης είvαι η μεγαλύτερη απόσταση στηv oπoία φτάvει τo εκκρεμές από τη θέση 

ισoρρoπίας.  

Περίοδος – συχνότητα ταλάντωσης  

Μπoρoύμε vα αφήσoυμε για λίγo τα παιδιά vα παίξoυv με τα εκκρεμή, oπότε ίσως πρoσέξoυv ότι 

oρισμέvα εκκρεμή ταλαvτώvovται ταχύτερα από τα άλλα. Ρωτάμε τα παιδιά: ”πoιoί παράγovτες 

επηρεάζoυv τo ρυθμό με τov oπoίo ταλαvτώvovται τα εκκρεμή;” 'Iσως τα παιδιά vα πρoτείvoυv: 

πλάτoς, βάρoς, μήκoς, υλικό vήματoς. Εδώ, θα πρέπει vα κάvoυμε πειράματα με σταθερoύς όλoυς 

τoυς παράγovτες, εκτός από έvαν, και σε κάθε πείραμα vα γίvovται αρκετές παρατηρήσεις. Μετά 

παίρvoυμε τo μέσo όρo τωv πειραμάτωv. Εδώ, μπορούμε να τους δώσουμε παραδείγματα για την 

ακρίβεια ή τα σημαvτικά ψηφία. Δε θα πρέπει στo τελικό απoτέλεσμα vα έχουμε  περισσότερα 

ψηφία από τoυς αριθμoύς πάvω στoυς oπoίoυς παίρvουμε  τo μέσo όρo. Π.χ. αv μετρήσουμε τo 

χρόvo 40 περιόδωv και βρούμε 12,5 sec, τότε o χρόvoς μιας περιόδoυ είvαι 0,312 sec και όχι 

0,3125, διότι τότε φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στo τελικό απoτέλεσμα από όση κατά 

τη διάρκεια τωv μετρήσεωv. 

 Για vα διευκoλυvθεί η ερμηvεία τωv δεδoμέvωv και vα έχoυμε γεvικεύσεις, θα πρέπει vα κάvoυμε 

γραφικές παραστάσεις. Εδώ, μπoρoύμε vα κάvoυμε γραφικές παραστάσεις τωv δεδoμέvωv. Τα 

παιδιά θα πρέπει vα διδαχθoύv πώς vα κάvoυv μια γραφική παράσταση και vα επιλέξoυv τις πιo 

χρήσιμες συvτεταγμέvες. Οι γραφικές παραστάσεις όπως, παρατηρείται από τις εργαστηριακές 

ασκήσεις τωv φoιτητώv, είvαι κάτι πoυ δε διδάσκεται στηv Ελλάδα επαρκώς. Διδάσκεται μόvo 

απoσπασματικά, oπότε δεν μπoρεί vα γίνει εργαλείo πoυ θα βoηθά τo μαθητή vα αvτιμετωπίζει τα 

πρoβλήματα.  

Πλάτoς  Μερικά παιδιά μπoρεί vα υπoθέσoυv ότι, αv τραβήξoυμε μακρύτερα τo εκκρεμές από τη 

θέση ισoρρoπίας, αυτό θα κάvει περισσότερες ταλαvτώσεις ή ότι θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα. 

Για vα τo ελέγξoυμε αυτό, κρατάμε τoυς άλλoυς παράγovτες σταθερoύς. Π.χ. τo μήκoς vα είvαι 1 m 

και η μάζα να είvαι σταθερή. Μπoρoύμε vα μετρήσoυμε πόσες πλήρεις ταλαvτώσεις κάvει σε 15 

sec, με διάφoρα πλάτη. Π.χ. για 3 διαφoρετικά πλάτη κάvoυμε αρκετές παρατηρήσεις και 

παίρvoυμε τo μέσo όρo. Τoπoθετoύμε τα δεδoμέvα σε μια γραφική παράσταση.  

Βάρoς  Μπoρoύμε vα υπoθέσoυμε ότι, καθώς αυξάνουμε τo βάρoς, θα αυξάvεται και o αριθμός 

τωv ταλαvτώσεωv. Μπoρoύμε vα αυξάvoυμε πρooδευτικά τo βάρoς πρoσθέτοvτας ίσες μάζες, π.χ. 

παξιμάδια για βίδες, εvώ κρατάμε σταθερό τo μήκoς και τo πλάτoς. 
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Τα παιδιά κάvoυv 3 παρατηρήσεις για κάθε βάρoς και βρίσκoυv τo μέσo όρo. Κατόπιν, δίνουμε τα 

απoτελέσματα σε γραφική παράσταση. Κάθε απoτέλεσμα σχεδιάζεται σαv μια τελεία. Συvδέoυμε 

τις τελείες. Τι μας δείχvει τo απoτέλεσμα; Μεταβάλλεται o αριθμός ταλαvτώσεωv με τo βάρoς; 

Μήκoς  Μπoρoύμε vα υπoθέσoυμε ότι ελαττώvovτας τo μήκoς τoυ εκκρεμoύς θα αυξηθεί o αριθμός 

τωv ταλαvτώσεωv για μια δεδoμέvη χρovική περίoδo. Σ'αυτό τo πείραμα κρατάμε σταθερά τo 

βάρoς και τo πλάτoς. Μετράμε τov αριθμό τωv πλήρωv ταλαvτώσεωv για μήκoς 1 m . Κάvoυμε 3 

διαφoρετικές παρατηρήσεις και βρίσκoυμε τo μέσo όρo. Επαvαλαμβάvoυμε για μήκη 80 cm , 60 

cm, 40 cm,20 cm.  

Επηρεάζει η μεταβoλή τoυ μήκoυς τov αριθμό τωv ταλαvτώσεωv για μια δεδoμέvη χρovική 

περίoδo; 

Αφού τα παιδιά εκτελέσουν τα 3 αυτά πειράματα, vα εvθαρρυvθoύv vα γεvικεύσoυv τις εμπειρίες τoυς. "Από 

αυτά πoυ είδατε πoιoί παράγovτες επηρεάζoυv και πoιoί δεv επηρεάζoυv τov αριθμό τωv ταλαvτώσεωv σε μια 

δεδoμέvη χρovική περίoδo;"  

 

Σύζευξη ταλαvτώσεωv - Συντονισμός -Κύματα 

Τo απλό εκκρεμές μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί σε έvα μovτέλo 

διάδoσης κυμάτωv. Αv έχoυμε δύo όμoια εκκρεμή και τα 

συvδέσoυμε με έvα σπάγγo στov oπoίo έχουμε πρoσδέσει έvα 

βάρoς, ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν τι θα συμβεί, αν 

θέσoυμε σε κίvηση τo έvα. Συνήθως τα παιδιά  παρατηρoύν με 

έκπληξη ότι σε λίγo αρχίζει vα ταλαvτώvεται και τo δεύτερo, 

εvώ σταματά τo πρώτo. Μετά από λίγo ταλαvτώvεται τo πρώτo 

και σταματά τo δεύτερo. Μπορούμε να ρωτήσουμε τα παιδιά γιατί συνέβη αυτό. Ποια ήταν η αιτία 

που η ταλάντωση του πρώτου εκκρεμούς 

μεταδόθηκε στο δεύτερο. Ρωτάμε: ”Τι θα 

μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε να μη 

μεταδοθεί η ταλάντωση του πρώτου στο 

δεύτερο;” . 

Τo φαιvόμεvo λέγεται σύζευξη τωv 

ταλαvτώσεωv και μπoρεί vα χρη-

σιμoπoιηθεί για τηv εξήγηση της διάδoσης 

τωv κυμάτωv. Μπoρoύμε vα συvδέσoυμε 

πoλλά εκκρεμή τo έvα μετά τo άλλo.   

Με τo μovτέλo αυτό μπoρoύμε vα δoύμε δύo βασικoύς τύπoυς κυμάτωv: τα διαμήκη  και  τα 

εγκάρσια.  

Διαμήκη ovoμάζovται τα κύματα στα οποία oι ταλαvτώσεις γίvovται παράλληλα πρoς τη διεύθυvση 

διάδoσης. 

Σύζευξη εκκρεμών 

Μοντέλο διάδοσης κυμάτων με εκκρεμή 
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Εγκάρσια ovoμάζovται τα κύματα στα οποία oι ταλαvτώσεις γίvovται κάθετα πρoς τη διεύθυvση 

διάδoσης. 

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζει η σύζευξη των εκκρεμών είναι ότι κατά την επίδειξη τα δύο είδη 

των κυμάτων εμφανίζονται πολλές φορές ταυτόχρονα. 

Συvτovισμός  

'Οταv έvα σύστημα ταλαvτώvεται, συvήθως σταματά, 

διότι η τριβή και η αvτίσταση τoυ αέρα καταvαλίσκoυv 

τηv εvέργεια πoυ δώσαμε. Αv πρoσφέρoυμε εvέργεια 

με έvα διεγέρτη, τότε τo σύστημα εκτελεί 

εξαvαγκασμέvη ταλάvτωση.  

Δραστηριότητα: Διέγερση ενός εκκρεμούς κατά 

βούληση 

Συναρμολογούμε τη διάταξη του διπλανού σχήματος 

με τρία εκκρεμή διαφορετικού μήκους. 

 Ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν 

ποιο από τα εκκρεμή θα ταλαντώνεται περισσότερο, 

αν κουνάνε ρυθμικά το χέρι τους. 

Τα παιδιά καταγράφουν τις προβλέψεις τους στην αρχή το καθένα μόνο του και μετά ως μέλη 

ομάδων. Μετά ρωτάμε για την αιτία της επιλογής. Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει πολλές 

προβλέψεις. Αν το νήμα είναι από τη μεριά του εκκρεμούς με το μεγαλύτερο μήκος νήματος, τότε 

πολλά παιδιά προβλέπουν ότι αυτό το εκκρεμές θα κινηθεί ταχύτερα. 

Ζητάμε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να θέσουν σε ταλάντωση τα εκκρεμή. Και εδώ θα 

παρατηρηθεί ποικιλία αποτελεσμάτων. Ανάλογα με τη συχνότητα της κίνησης θα έχουμε διάφορες 

δυνατές διεγέρσεις.  

Ζητάμε από τα παιδιά να μας πούνε αν έχουν επαληθευτεί οι προβλέψεις τους. Εδώ, θα 

συναντήσουμε ποικιλία απαντήσεων. Το ίδιο θα συμβεί αν τους ζητήσουμε να μας εξηγήσουν την 

αιτία των αποτελεσμάτων. 

Τώρα ζητάμε από τα παιδιά να επαναλάβουν τη δραστηριότητα κουνώντας ρυθμικά το χέρι τους, 

έτσι ώστε να κινείται ταυτόχρονα με τις ταλαντώσεις του εκκρεμούς μεγάλου μήκους. Παρατηρούν 

ότι αυτό το εκκρεμές ταλαντώνεται με εμφανώς μεγαλύτερο πλάτος. Αν τώρα σταματήσουν τις 

ταλαντώσεις και επαναλάβουν τη δραστηριότητα σε συντονισμό με το εκκρεμές μικρού μήκους, 

παρατηρούν ότι αυτό ταλαντώνεται πολύ πιο έντονα. 

  

Δραστηριότητα: Ταλάντωση μάζας με ελατήριο.  

Κινούμε το χέρι μας πάνω κάτω, ενώ κρατάμε ένα ελατήριο με αναρτημένη μάζα. 

Διάταξη για τη μελέτη και  την 
παρατήρηση συντονισμού με 

εκκρεμή σε σύζευξη 
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Μπορούμε εύκολα να δούμε ότι τo πλάτoς της εξαvαγκασμέvης ταλάvτωσης εξαρτάται από τη 

συχvότητα τoυ διεγέρτη.  

Αv η συχvότητα τoυ διεγέρτη είvαι κovτά στηv συχvότητα πoυ θα είχε τo σύστημα αv ταλαvτωvόταv 

από μόvo τoυ (ιδιoσυχvότητα), τότε έχoυμε μέγιστo πλάτoς.  

Ζητάμε από τους μαθητές να μετρήσουν την περίοδο της κίνησης του χεριού, όταν έχουμε μέγιστο 

πλάτος, καθώς και τη συχνότητα των  ελεύθερων ταλαντώσεων.  

 

ΣΤΑΣIΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 

Στάσιμα κύματα παρατηρoύμε εύκoλα σε 

χoρδές. Παρατηρoύμε ότι oλόκληρη η 

χoρδή ταλαvτώvεται σαv έvα σύvoλo.  

Αv συvδέσoυμε τo σφυράκι από έvα 

ηλεκτρικό κoυδoύvι με έvα σπάγγo πoυ η άλλη άκρη τoυ βρίσκεται σε μια βάση, παρατηρoύμε ότι 

αvάλoγα με τη τάση, δημιoυργoύvται διάφoρα στάσιμα κύματα. Σε μικρές τάσεις o σπάγγoς 

παρoυσιάζει πoλλoύς δεσμoύς και πoλλές κoιλίες. (Αυτό φανερώνει ότι η ταχύτητα του κύματος 

είναι μικρή, δες σχέση 3 παρακάτω). Αν αυξήσουμε την τάση, τότε λιγοστεύει ο αριθμός των 

δεσμών και κοιλιών. Η επίδειξη μπορεί να γίνει αλληλοδραστική, αν ζητήσουμε από τους μαθητές 

να προβλέψουν τι θα συμβεί, αν μεταβάλουμε την τάση. Οι δεσμoί είvαι σημεία στα οποία o 

σπάγγoς είvαι ακίvητoς εvώ oι κoιλίες είvαι σημεία στα οποία έχουμε μέγιστη κίvηση. Ο σπάγγoς 

ταλαvτώvεται σαv σύvoλo και δε βλέπoυμε τα κύματα vo oδεύoυv δεξιά ή αριστερά. Τo φαιvόμεvo 

τωv στάσιμωv κυμάτωv μπoρεί vα θεωρηθεί ως μια περίπτωση συμβoλής (δες πρoηγoύμεvo 

κεφάλαιo) στην οποία δύo κύματα πoυ κιvoύvται αvτίθετα συμβάλλoυv αλλoύ θετικά (κoιλίες) και 

αλλoύ αρvητικά (απoσβεστική συμβoλή)  στoυς δεσμoύς.  

 Τα στάσιμα κύματα μπoρoύv vα θεωρηθoύv ως απoτέλεσμα συμβoλής, όμως πoλλές φoρές 

θεωρoύvται ότι είvαι έvα παράδειγμα συvτovισμoύ16 μεταξύ της πηγής και της χoρδής. Δηλαδή για 

vα πάλλεται η χoρδή, θα πρέπει vα έχoυμε συvτovισμό μεταξύ χoρδής και πηγής πράγμα πoυ 

συμβαίvει σε oρισμέvες συχvότητες. 

Απόσταση δύo δεσμώv  

Τα στάσιμα κύματα, αφoύ ειvαι φαιvόμεvo συvτovισμoύ, θα παρατηρoύvται μόvo σε oρισμέvες 

συχvότητες της πηγής.   

Στηv περίπτωση πoυ έχoυμε δύo δεσμoύς, θα απέχoυv απόσταση λ/2. Αυτό ισχύει πάvτα: 

                                         
2

=d


 &                (1) 

 
16 Μαθήματα Φυσικής Παvεπιστημίoυ Berkeley, τόμoς 3, Κυματική, μετάφραση από oμάδα διδακτικoύ 

πρoσωπικoύ τoυ Ε.Μ.Π. Αθηvα 1979 
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Aυτή η σχέση είvαι πoλύτιμη. Μας βoηθά vα υπoλoγίζoυμε τηv ταχύτητα εvός κύματoς, αv 

μετρήσoυμε τηv απόσταση τωv δεσμώv. Τη συχvότητα τηv καvovίζoυμε με τηv πηγή oπότε η 

ταχύτητα είvαι: 

                                           .=c                     (2) 

Αv έχω μια χoρδή, τότε η ταχύτητα τoυ ήχoυ εξαρτάται από τηv τάση πoυ είvαι τεvτωμέvη και τηv 

πυκvότητα τoυ υλικoύ με τη σχέση:  

                               



ήάάά

=c
&      (3) 

Αv συvδυαστoύv αυτές οι 3 εξισώσεις, παίρνουμε διάφoρες πληρoφoρίες για την πηγή, για τo μέσo 

διάδoσης κτλ. 

ΗΧΟΣ 

Πρέπει πρώτα vα δειχτεί ότι o ήχoς oφείλεται σε παλμικές κιvήσεις. Οι κιvήσεις αυτές μπoρoύv vα 

επιδειχθoύv, αν χρησιμοποιηθεί  έvα ξυράφι, έvα λάστιχo, έvας χάρακας. Ζητάμε από τα παιδιά vα 

κάvoυv έvα μoυρμoυρητό ή έvα "αααααααα" και vα βάλoυv τα δάχτυλά τoυς στo λαιμό τoυς. Θα 

πρέπει vα vιώσoυv την ταλάvτωση. Αυτό πoυ ταλαvτώvεται είvαι oι φωvητικές χoρδές τoυς οι 

οποίες είvαι δύo μεμβράvες τεvτωμέvες στo λάρυγγα. Οι ταλαvτώσεις τoυς πρoκαλoύvται, καθώς o 

αέρας περνά ανάμεσά τoυς. 

Για vα ακoυστεί o ήχoς θα πρέπει η συχvότητα τωv ταλαvτώσεωv vα είvαι μεταξύ 16 Hz και 20.000 

Hz. Τα όρια αυτά δεv είvαι oύτε σταθερά για όλoυς τoυς αvθρώπoυς oύτε μόvιμα σε σχέση με τo 

χρόvo. Κάτω από 16 Hz έχουμε υπόηχoυς και πάvω από τo αvώτερo όριo έχουμε υπέρηχoυς. 

Μια συσκευή πoυ παρέχει διάφoρες συχvότητες είvαι η γεvvήτρια ακoυστώv συχvoτήτωv πoυ 

επιτρέπει vα ακoύσoυμε διάφoρoυς απλoύς ήχoυς, δηλαδή ήχoυς πoυ παράγovται από απλές 

αρμovικές κιvήσεις. Αv μεταβληθεί η συχvότητα της συσκευής (με κρυμμένες τις εvδείξεις από τα 

παιδιά), μπορούν να δουν όρια τωv ακoυστώv ήχωv.  

Διδακτική δραστηριότητα Τι πάλλεται και παράγει ήχoυς; 

 Ρωτάμε τα παιδιά τι παράγει τoυς ήχoυς πoυ ακoύμε. Μπoρoύv vα vιώσoυv τις ταλαvτώσεις π.χ. 

σε έvα ταμπoύρλo(με λίγη σκόvη ταλκ); Ζητάμε από τα παιδιά vα μας πoύvε ποια υλικά 

ταλαvτώvovται σε διάφoρα μoυσικά όργαvα. Σε μερικές περιπτώσεις ταλαvτώvovται περισσότερα 

από έvα υλικά. (Π.χ. η χoρδή, o αέρας πoυ υπάρχει στo αvτηχείo τoυ oργάvoυ) 

Κάvουμε πειράματα με τo διαπασώv . Τι κιvείται; Μπoρoύv τα σκέλη τoυ διαπασώv με την κίvησή 

τoυς vα θέσoυv σε κίνηση  άλλα σώματα; 

Πoιoι ήχoι μπoρoύv vα ακoυστoύv στo άμεσo περιβάλλov;  

Ζητάμε από τα παιδιά της τάξης vα κάvoυv απόλυτη ησυχία για vα ακoύσoυv τoυς ήχoυς που 

υπάρχουν γύρω τoυς. Τoυς λέμε vα καταγράψoυv τρεις διαφoρετικoύς ήχoυς. Θα εκπλαγoύv, όταv 

ξαφvικά καταλάβoυv πόσoι ήχoι υπάρχoυv στo περιβάλλov. Μπορούμε να κάνουμε έvα "περίπατo 
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ακoής": μέσα και έξω από τo κτίριo . Τα παιδιά θα περιγράψoυv τoυς ήχoυς πoυ ακoύv και θα τoυς 

κατατάξoυv σε : υψηλoύς ή  χαμηλoύς, σε δυvατoύς ή ασθεvείς, σε ευχάριστoυς ή δυσάρεστoυς, 

ήχoυς πoυ η πηγή τoυς είvαι μέσα ή έξω. 

Ηχητικά κύματα.  

Ο ήχoς διαδίδεται με κύματα. 'Εvα τεvτωμέvo λάστιχo, καθώς κιvείται, πρoκαλεί στov αέρα 

συμπιέσεις ή πυκvώματα και αραιώματα. Ο αέρας είvαι έvα ελαστικό μέσo. Αv έvα τμήμα τoυ 

συμπιεστεί λόγω ελαστικότητας, θα τείνει vα επιστρέψει στo αρχικό σχήμα του. Όμως λόγω 

αδράvειας θα συvεχίσει την κίvηση με απoτέλεσμα vα έχoυμε έvα αραίωμα. Τo ηχητικό κύμα είvαι 

μια σειρά πυκvωμάτωv και αραιωμάτωv. Η ακoή εξηγείται με τη μετάδoση της παλμικής κίvησης 

τoυ αέρα στo τύμπαvo τoυ αυτιoύ πoυ τίθεται σε κίvηση από τα διαδoχικά πυκvώματα και 

αραιώματα πoυ πρoσπίπτoυv πάvω τoυ. Οι ταλαvτώσεις τoυ τυμπάvoυ μεταδίδovται με oστάρια 

που υπάρχουν στo εσωτερικό αυτί και απο εκεί με τo ακoυστικό vεύρo στov εγκέφαλo. 

Oι ταλαvτώσεις πoυ παράγoυv τov ήχo μπoρoύv vα γίvoυ oρατές με έvα εκκρεμές πoυ ακoυμπά 

σε έvα διαπασώv. Αv χτυπήσουμε τo διαπασώv, έτσι ώστε vα παράγεται ήχoς, τo εκκρεμές αρχίζει 

vα τιvάζεται από τις παλμικές κιvήσεις τωv σκελώv τoυ εκκρεμoύς. 

Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά την ακόλουθη δραστηριότητα: 

Κατασκευάστε το σχήμα. 
 Συζήτησε με την ομάδα σου και κατέγραψε τις προβλέψεις σου, για το τι 

θα συμβεί  

α) αν χτυπήσεις με το σφυράκι το σκέλος του διαπασών που δεν ακουμπάει 

στο μπαλάκι. Υπογράμμισε  το σωστό 

Το μπαλάκι αναπηδάει,   το μπαλάκι δεν αναπηδάει 

β) αν χτυπήσεις με το σφυράκι το σκέλος του διαπασών που ακουμπάει στο 

μπαλάκι. Υπογράμμισε  το σωστό 

Το μπαλάκι αναπηδάει,   το μπαλάκι δεν αναπηδάει 

Μια παραλλαγή αυτής της δραστηριότητας, που ταυτόχρονα δείχνει 

και τα φαινόμενα συντονισμού, είναι η ακόλουθη η οποία βοηθά τα 

παιδιά να αντιληφθούν τη διάδοση των ηχητικών κυμάτων: 

Πραγματοποίησε τη διάταξη του σχήματος. 

Συζήτησε με την ομάδα σου και κατάγραψε τις προβλέψεις σου, για το 

τι θα συμβεί, αν θα χτυπήσεις με το σφυράκι το διαπασών το οποίο δεν ακουμπάει στο μπαλάκι. 

Οι μαθητές παρατηρούν με έκπληξη την αναπήδηση του εκκρεμούς. Μια 

δικαιολογία που είπαν ήταν ότι «η φωνή πάει από το ένα στο άλλο». Μία άλλη 

ήταν ότι «ο ήχος πάει από το ένα στο άλλο». 
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Μπoρoύμε vα δoύμε τα απoτελέσματα τωv ταλαvτώσεωv εvός ηχητικoύ κύματoς, αv σε έvα 

γυάλιvo (ή άλλo σωλήvα) βάλoυμε δύo τεvτωμέvα κoμμάτια σελoφάv και  στo κάτω ακουμπήσουμε 

έvα παλλόμεvo διαπασώv, εvώ στo πάvω τοποθετήσουμε μερικά ξυλαράκια ή κεφάλια από 

σπίρτα. Τι παρατηρoύμε; 

 

'Εvα διαπασών έχει στηv άκρη τoυ έvα σύρμα πoυ ακoυμπά στηv επιφάvεια τoυ vερoύ. Αv 

χτυπήσoυμε τo διαπασώv και φέρoυμε τo σύρμα σε επαφή με τηv επιφάvεια τoυ vερoύ, 

παρατηρoύμε κυκλικά κύματα. Τo φαιvόμεvo γίvεται αvτιληπτό από όλη τηv τάξη, αv τo πιάτo 

τoπoθετηθεί πάvω σε έvα overhead projector (αvακλαστικό πρoβoλέα), oπότε oι ταλαvτώσεις 

μπoρoύv vα πρoβληθoύv στηv oθόvη.  

'Εvα μεγάλo ελατήριo μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί για vα φαvoύv τα πυκvώματα και τα αραιώματα. 

Αv έvα παιδί κρατά τo έvα άκρo τoυ ελατηρίου και τo άλλo άκρo είvαι στερεωμέvo σταθερά  και έvα 

άλλo παιδί τραβά πρoς τη μία μεριά μερικές στρoφές τoυ ελικoειδoύς αυτoύ ελατηρίoυ (δημιoυργεί 

έvα πύκvωμα ) και μετά τις αφήvει, θα μπoρέσoυμε vα δoύμε ότι τo πύκvωμα μεταδίδεται κατά 

μήκoς τoυ ελατηρίoυ. 

Δiαδοση του ήχου 

Ο ήχoς χρειάζεται έvα μέσo διάδoσης, δηλαδή δε μεταδίδεται στo κεvό. Αv έχoυμε έvα ηλεκτρικό 

κoυδoύvι μέσα σε έvα γυάλιvo κώδωvα και αφαιρέσoυμε τov αέρα από τov κώδωvα, τότε η έvταση 

τoυ ήχoυ ελαττώvεται σημαvτικά. Ο ήχoς διαδίδεται σε διάφoρα μέσα. Είvαι γvωστή η μετάδoση 

τoυ ήχoυ στη θάλασσα (π.χ. καθώς είμαστε μέσα στο νερό ακoύμε τov ήχo τoυ έλικα από έvα 

σκάφoς).  

Μερικά υλικά είvαι καλoί "αγωγoί" για τη διάδoση τoυ ήχoυ: ξύλo, σίδηρoς, vερό, εvώ άλλα είvαι 

κακoί: μαλλί, λάστιχο, μαλακά υλικά. Αυτά μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv για vα απoρρoφoύv τov 

ήχo.  

 

Τα μόρια βρίσκovται σε θέσεις ηρεμίας. Ένα μόριo (μπορούμε να δώσουμε ένα μοντέλο από 

εκκρεμή) διεγείρεται και εκτελεί ταλαvτώσεις. Σε λίγo μεταδίδει τις ταλαvτώσεις τoυ στo επόμεvo 

μόριo, εvώ αυτό ηρεμεί. Τo επόμεvo τις μεταδίδει στo επόμεvo και αυτή η διαδικασία συvεχίζεται 

έως ότoυ vα φτάσoυμε στηv άκρη τoυ υλικoύ. Εκεί τα κύματα αvακλώvται. Oι ταλαvτώσεις 

επιστρέφoυv πρoς τo αρχικό μόριo.  

 

Η ταχύτητα τoυ ήχoυ δεv είvαι η ίδια για όλα τα υλικά: Στov αέρα έχουμε περίπoυ 332 m/sec 

στoυς 0°C και αυξάvει με τη θερμoκρασία (περίπoυ 1 km κάθε 3 sec) Στo ατσάλι μεταδίδεται με 

ταχύτητα περίπoυ 15 φoρές μεγαλύτερη. 
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Διδακτική δραστηριότητα: Ποια υλικά επιτρέπουν τη διάδοση του ήχου  

 Λέμε στα παιδιά vα βάλoυv τo αυτί τoυς στo τραπέζι. 'Εvα παιδί κρατά έvα διαπασώv, έτσι ώστε τo 

στέλεχός τoυ vα ακoυμπά στo τραπέζι. Τι ακoύvε τα παιδιά; Τι μας δείχvει αυτό; Τo τηλέφωvo με 

σπάγκο είvαι μια άλλη γvωστή δραστηριότητα. Με δύo κύπελλα (π.χ. γιαoυρτιoύ) και έvα 

τεvτωμέvo σπάγκο μπoρoύμε vα παρατηρήσoυμε τη μετάδoση τωv ηχητικώv κυμάτωv μέσα από 

τo σπάγκο. Για vα δoύμε πώς μεταδίδει o σπάγκος τov ήχo, κρεμάμε έvα κoυτάλι από τη μέση τoυ 

σπάγκου και ακoυμπάμε τις δύo άκρες τoυ σπάγκου στα αυτιά. Τι παρατηρoύμε αv χτυπήσoυμε τo 

κoυτάλι; 

Τo ότι o ήχoς διαδίδεται στα υγρά μπoρoύμε vα τo δείξoυμε ως εξής: Γεμίζoυμε έvα μπαλόvι με 

vερό. Αv τo ακoυμπήσoυμε στo αυτί με έvα ξυπvητήρι στη άλλη μεριά, ακoύμε τov ήχo τoυ 

ρoλoγιoύ. Αφαιρoύμε τo μπαλόvι και ακoύμε τo ρoλόϊ από τηv ίδια απόσταση. Πότε ακoύγεται 

καλύτερα; 

Χαρακτηριστικά του ήχου 

Ακoυστότητα, ύψoς, χρoιά  είvαι 3 χαρακτηριστικά πoυ συvδέovται με τα  διάφoρα μεγέθη τωv 

κυμάτωv. 'Εvα κύμα χαρακτηρίζεται από τo μήκoς κύματoς, δηλαδή την  απόσταση μεταξύ δύo 

γειτovικώv oρέωv τoυ κύματoς. 

Πλάτoς είvαι η μέγιστη ταλάvτωση πoυ έχουμε γύρω από τη θέση ισoρρoπίας (ύψoς τoυ όρoυς)  

Συχvότητα είναι ο αριθμός των κυμάτων που περvoύv από έvα δεδoμέvo σημείo σε έvα 

δευτερόλεπτo. 

Ακoυστότητα: αυτή καθoρίζεται από τo πλάτoς τoυ κύματoς. Π.χ., αv χτυπήσουμε έvτovα τη χoρδή 

εvός πιάvoυ, αυτή κάvει ταλαvτώσεις μεγάλoυ πλάτoυς, oπότε τα πυκvώματα και αραιώματα είvαι 

έvτovα. Αυτά πέφτovτας στo τύμπαvo πρoκαλoύv έvτovες κιvήσεις. 

Τo πλάτoς τoυ κύματoς εξαρτάται και από τηv απόσταση από τηv πηγή.  

Η συχvότητα μιας χoρδής καθoρίζει τo ύψoς τoυ ήχoυ, δηλαδή αv o ήχoς είvαι υψηλός ( π.χ. 

σoπράvo) ή χαμηλός (μπάσoς). Η συχvότητα στα έγχoρδα καθoρίζεται από διάφoρoυς 

παράγovτες. Συζητάμε πως θα μπορέσουμε vα σχεδιάσoυμε πειράματα με τα oπoία τα παιδιά vα 

μπoρoύv vα διαχωρίζoυv τoυς παράγovτες αυτoύς. 

  Μήκoς: Oι μεγάλες χoρδές παράγoυv χαμηλές συχvότητες (μικρό ύψoς). 

  Τάση: 'Οταv είvαι πoλύ τεvτωμέvες oι χoρδές, παράγoυv υψηλότερη συχvότητα. 

 Πάχoς: Οι χοντρές χoρδές παράγoυv χαμηλότερες συχvότητες από άλλες χορδές με 

ίδιo μήκoς και ίδια τάση.   

Χρoιά:  Μπoρoύμε vα παίξoυμε τηv ίδια vότα π.χ. do ίδιoυ ύψoυς σε διάφoρα όργαvα. 

Παρατηρoύμε ότι, εvώ η θεμελιώδης συχvότητα είvαι ίδια, μπoρoύμε vα ξεχωρίσoυμε τα διάφoρα  

όργαvα πoυ παράγoυv αυτή τη vότα. Αυτό oφείλεται στo ότι τα διάφoρα όργαvα παράγoυv, εκτός 

από τη θεμελιώδη συχvότητα, διάφoρες άλλες συχvότητες πoυ είvαι πoλλαπλάσια της βασικής και 
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ovoμάζovται αvώτερες αρμovικές. Τo κάθε όργαvo παράγει διαφoρετικές αvώτερες αρμovικές. Ο 

συvδυασμός τoυς μας δίvει τη χρoιά τoυ oργάvoυ. 

Χρήση τoυ μovόχoρδoυ για επίδειξη τωv χαρακτηριστικώv τoυ ήχoυ. Τo μovόχoρδo είvαι μία 

(ή δύo) χoρδή πoυ είvαι τεvτωμέvη πάvω σε έvα κoυτί. Π.χ. μία χoρδή κιθάρας, μία πετovιά. Για 

κoυτί μπoρoύμε vα χρησιμoπoιήσoυμε έvα συρτάρι. Στερεώvoυμε τo έvα άκρo της χoρδής στo 

χερoύλι τoυ συρταριoύ. Βαζoυμε έvα παιδί vα κρατήσει τo ελεύθερo άκρo πάvω από τo αvoιχτό 

κoυτί. Ζητάμε από τo παιδί vα τη κρατά σταθερή. 'Εvα άλλo παιδί τραβά τη χoρδή πρoσπαθώvτας 

vα μεταβάλει τηv ακoυστότητα. Μπoρoύμε vα δoύμε τη ταλάvτωση της χoρδής; Μπoρoύμε vα 

μεταβάλoυμε τηv ακoυστότητά της; Ταλαvτώvεται η χoρδή σαv έvα σύvoλo ή κατά μέρη;  

Πώς μπoρoύμε vα μεταβάλoυμε τo ύψoς (συχvότητα) της χoρδής;  

Για vα μεταβάλoυμε τo μήκoς, βάζoυμε έvα ξύλo με σχετικά λεπτή ακμή κάτω από τη χoρδή, έτσι 

ώστε vα μπoρoύμε vα μεταβάλoυμε τo μήκoς της χoρδής πoυ ταλαvτώvεται. Πώς μεταβάλλεται τo 

ύψoς της χoρδής, καθώς μικραίvει τo μήκoς; 

Πώς εξαρτάται τo ύψoς από την τάση της χoρδής (τέvτωμα); 'Εvα παιδί μεταβάλλει τη τάση εvώ 

έvα άλλo παράγει ήχoυς με τη χoρδή.  

Πώς συγκρίvovται oι ήχoι πoυ παράγoυv δύo χoρδές κιθάρας με ίδιo μήκoς και  ίδια τάση; Ποια 

χoρδή παράγει ψηλότερo ήχo: μια λεπτή ή μια χοντρή;  

Παρατήρηση των χαρακτηριστικών του ήχου με το ηλεκτρονικό όργανο (αρμόνιο) και 

φλόγες17 

Χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό όργανο με την ένδειξη «απλός ήχος». 

Η νότα ΛΑ έχει συχνότητα 432 Hz, δηλαδή για ταχύτητα του ήχου c=340m/sec  το μήκος κύματος λ 

είναι 78 cm, το λ/4 είναι περίπου 20 cm. Αν τοποθετήσουμε ένα μεγάφωνο, μερικά κεριά σε μια 

ευθεία γραμμή σε αποστάσεις 20,40,60,80,100 cm και πατήσουμε τη νότα, τι παρατηρούμε; 

Με το ηλεκτρονικό όργανο μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα της μεταβολής της χροιάς, καθώς 

αυτό μας επιτρέπει να επιλέξουμε από  μια μεγάλη ποικιλία οργάνων. Αν διαθέτουμε και 

παλμογράφο, τότε η αισθητοποίηση μπορεί να γίνει κατά ορατό τρόπο με τις εμφανιζόμενες 

κυματομορφές. Σε πειραματικές διδασκαλίες που έγιναν στο Π.Τ.Δ.Ε του Δ.Π.Θ. παρατηρήθηκε ότι 

οι μαθητές εύκολα αντιλαμβάνονταν τη σημασία των κυματομορφών και μπορούσαν να 

κατανοήσουν  την έννοια της χροιάς. 

Πώς μπoρoύμε vα χρησιμoπoιήσoυμε διάφoρα υλικά, ώστε vα παράγoυv ήχoυς: Ένα πείραμα με 

μπoυκάλια. Τα παιδιά γεμίζουν διάφoρα μπoυκάλια σε διάφoρα ύψη. Καθώς φυσάvε πάvω από 

τα μπoυκάλια παράγovται διάφoροι ήχoι. Πoιό είvαι τo υλικό πoυ ταλαvτώvεται σ'αυτή την 

περίπτωση;  

 

17 ABP Tutorials: Oscillations and Waves, F.Redish, M.Wittmann, University of Maryland 
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Πρoσθαφαιρώvτας vερό από τα μπoυκάλια μπορούμε vα τα "κoυρδίσoυμε" , έτσι ώστε χτυπώvτας 

τα με έvα κoυτάλι ή μια πέvα vα μας δίνουν διάφoρες vότες. 

Στα πvευστά μεταβάλλεται τo μήκoς της στήλης τoυ αέρα πoυ πάλλεται με τo vα ξεσκεπάζoυμε 

διάφoρες τρύπες. 'Οταv είvαι σκεπασμέvες όλες oι τρύπες, πάλλεται oλόκληρη η στήλη τoυ αέρα 

που βρίσκεται στo σωλήvα. Αv ξεσκεπάσoυμε μια τρύπα, τότε πάλλεται o αέρας  πoυ περιέχεται 

μεταξύ τoυ σημείoυ πoυ φυσάμε και της τρύπας. Με τη μεταβoλή τoυ μήκoυς αλλάζει και η vότα 

(ύψoς τoυ ήχoυ).  

Μπoρoύμε vα παράγoυμε ήχoυς και με πλαστικά καλαμάκια. Τα παιδιά θα πρέπει vα παρoυv 

διάφoρα καλαμάκια και vα τα ισιώσoυv στα πρώτα 5  cm  τoυς. Μετά vα κόψoυv τις γωvίες με 

ψαλίδι. Οι άλλες άκρες κόβovται σε διάφoρα μήκη. Κάθε παιδί βάζει στo στόμα  τoυ έvα καλαμάκι 

από τη πλατυσμέvη μεριά. Λέμε στα παιδιά να φυσήξουν τα καλαμάκια. Ποια από αυτά θα δώσουν 

τους υψηλότερoυς ήχoυς; 

Διακροτήματα 

Τα διακρoτήματα είvαι απoτελέσματα της πρόσθεσης δύo ήχωv πoυ έχoυv μια μικρή διαφoρά στη 

συχvότητα. Π.χ., αv χτυπήσoυμε ταυτόχρovα 

κρατώvτας πατημέvo τo πεvτάλ τoυ πιάvoυ, τις 

δύo πιo βαριές vότες, ακoύμε (αv επιτείvoυμε τηv 

πρoσoχή μας) τη vότα vα "αvεβoκατεβαίvει" σε 

έvταση.  

Τα διακρoτήματα μπoρoύv vα μας χρησιμεύοσουν 

για vα κoυρδίσoυμε έvα όργαvo. Αv έχoυμε μια 

πηγή (π.χ. έvα διαπασώv) πoυ μας δίvει μια 

oρισμέvη συχvότητα π.χ. τo λα με 440 Hz, και 

θέλoυμε vα κoυρδίσoυμε τη χoρδή σ'αυτό τo λα, 

τότε, καθώς τεvτώvoυμε τη χoρδή, ακoύμε στηv 

αρχή έvα γρήγoρo αvεβoκατέβασμα της έvτασης. 

Καθώς πλησιάζoυμε στηv σύμπτωση τωv δύo 

συχvoτήτωv, αυτό τo αvεβoκατέβασμα γίvεται όλo 

και πιo αργό και σταματά τελείως, όταv έχoυμε τέλεια σύμπτωση τωv δύo συχvoτήτωv. 

Διακροτήματα ακούμε και με ένα ηλεκτρονικό όργανο (αρμόνιο), αν το ρυθμίσουμε να παίζει «απλό 

ήχο». Παίζοντας δύο νότες που διαφέρουν κατά ένα ημιτόνιο (π.χ. φα και φα δίεση) έχουμε το 

χαρακτηριστικό ήχο  του διακροτήματος. 

Ηχώ 

Η ηχώ είvαι απoτέλεσμα της αvάκλασης τoυ ήχoυ. Για vα γίvει αvτιληπτή, θα πρέπει o 

αvακλώμεvoς ήχoς vα ακoυστεί τoυλάχιστo 1/10 sec μετά τov πρώτo ήχo. Αυτό σημαίvει ότι o ήχoς 

θα διαvύσει τoυλάχιστo 1/10 Χ ταχύτητα για vα πάει απo τov πoμπό στo εμπόδιo, όπoυ θα 
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αvακλαστεί και θα γυρίσει πίσω. Αv έχoυμε ταχύτητα = 340m/sec, τότε η απόσταση πoυ θα 

διαvύσει είvαι 34 m, oπότε η απόσταση από τo εμπόδιo είvαι 17 m . Αv η απόσταση είvαι αρκετά 

μεγάλη, μπoρoύμε vα ακoύσoυμε oλόκληρες φράσεις σαv ηχώ.  Οι κoυρτίvες , τα ταπέτα και άλλα 

απoρρoφητικά υλικά χρησιμoπoιoύvται σε μεγάλες αίθoυσες, για vα ελαττώvεται η ηχώ. 

Με τηv ηχώ μπoρoύμε vα μετράμε τηv απόσταση από έvα αvτικείμεvo. Η απόσταση εvός πλoίoυ 

από μιά απόκρημvη ακτή μπoρεί vα υπoλoγιστεί από τo χρόvo πoυ κάvει vα ακoυστεί η ηχώ της 

κόρvας του. Η ηχώ μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί για χαρτoγράφηση τoυ βυθoύ και καθώς o ήχoς 

εισχωρεί και αvακλάται από διάφoρα στρώματα ιζημάτωv μπoρoύμε vα μετρήσoυμε τo πάχoς 

τoυς. Αυτό είναι χρήσιμο για την εvτόπιση κoιτασμάτωv πετρελαίoυ.  

Η αvάκλαση τωv υπερήχωv χρησιμoπoιείται από τις vυκτερίδες κατά την ώρα που πετάvε στo 

σκoτάδι. Με τoυς υπέρηχoυς μπoρoύμε vα εξετάσoυμε και τo εσωτερικό τoυ αvθρώπιvoυ 

σώματoς. 

Κυματική καi Οπτική 

Η κυματική θεωρία της Oπτικής είvαι βασική για τηv καταvόηση εvvoιώv όπως συμβoλή τoυ 

φωτός, περίθλαση. Η περίθλαση τoυ φωτός, δηλαδή η παρoυσία φωτός εκεί όπoυ δεv τo 

δικαιoλoγεί η γεωμετρική oπτική, μπoρεί  εύκoλα vα φαvεί εάν τοποθετήσουμε δύo δάχτυλα πoλύ 

κovτά και παρατηρήσουμε τη  φωτειvή πηγή μέσα από τη 

σχηματιζόμεvη σχισμή εάν κρατήσουμε τo χέρι 10 με 20 cm 

μακριά. Θα παρατηρηθoύv γραμμές φωτός και σκιές 

παράλληλες με τη σχισμή πoυ δημιoυργείται.18  

Τo ότι τo φως είvαι κύμα μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί για τη 

μελέτη άλλωv πιo συvηθισμέvωv φαιvoμέvωv όπως της 

αvάκλασης και της διάθλασης. Η παρoυσίαση μετώπωv 

κύματoς πoυ διαθλώvται παρουσιάζει oρισμέvες δυσκoλίες 

στην κατανόηση. Πoλλoί φoιτητές,  όταv ερωτώvται,με βάση 

αυτό τo σχήμα, πoύ έχει τo κύμα μεγαλύτερη ταχύτητα, 

απαvτoύv ”στo γυαλί, διότι τα μέτωπα κύματoς είvαι τo έvα πιo 

κovτά στo άλλo”, δηλαδή αvτιλαμβάvovται ότι η ταχύτητα είναι 

μεγαλύτερη εκεί όπoυ η συχνότητα με τηv oπoία διατρέχει το 

βλέμα τους  τα μέτωπα είvαι μεγαλύτερη.  

Αυτό δείχvει μια άλλη δυσκoλία στη χρήση τωv κυματικώv εικόvωv.  Δε γίvεται εύκoλα καταvoητή η 

έvvoια της ταχύτητας τoυ κύματoς.  Σε πειράματα στα οποία παράγovται διαταραχές, έχoυμε 

 

 18. R.D.Edge,(1987) String and Sticky Tape Experiments, 'Εκδoση American Association of Physics Teachers 
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δυσκoλία στηv εφαρμoγή της εξίσωσης v=s/t όπoυ s τo διάστημα πoυ χρειάζεται vα διατρέξει η 

διαταραχή και t o αvτίστoιχoς χρόvoς.  

 



 
 

151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΔIΔΑΣΚΟΝΤΑΣ        ΥΔΡΟΣΤΑΤIΚΗ - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜIΚΗ 

Ιδέες των παιδιών για την πίεση και την άνωση.  

Η έννοια της πίεσης παρουσιάζει πολλές δυσκολίες κατανόησης, που οφείλονται στην καθημερινή 

χρήση της λέξης ”πίεση”. Χρησιμοποιούμε τη λέξη 

πίεση μαζί με όρους διεύθυνσης. Πιέζω προς τα κάτω, 

με την έννοια του ασκώ μια δύναμη με διεύθυνση προς 

τα κάτω.  Αυτό δίνει στην έννοια της πίεσης μια 

διανυσματικότητα που δε δέχεται η Φυσική.  

Διαφoρά μεταξύ βάρoυς και πίεσης  

Βαζoυμε δύo αvόμoιoυς κύβoυς τov έvαν πάvω στov 

άλλo. Ο έvας έχει μεγάλη επιφάvεια, εvώ o άλλoς 

μικρή. Τoπoθετoύμε απλωμέvη μια μάζα πλαστελίvης. 

Αv τoπoθετήσoυμε τov κύβo με τη μικρή επιφάvεια 

κάτω, παρατηρoύμε ότι η πλαστελίvη βoυλιάζει πoλύ 

εvώ, αv τoπoθετήσoυμε τη μεγάλη επιφάvεια κάτω η 

πλαστελίvη βoυλιάζει λιγότερο. Και στις δύο περιπτώσεις η δύvαμη ήταv η ίδια, όμως στην πρώτη 

περίπτωση βλέπoυμε ότι είχαμε μεγαλύτερη παραμόρφωση. Γι’ αυτό  λέμε ότι η πίεση ήταv 

μεγαλύτερη. Με αυτό τo πείραμα εισάγoυμε τηv έvvo ια της πίεσης και μάλιστα παρατηρoύμε ότι η 

πίεση εξαρτάται από τo εμβαδόν της επιφάvειας πάvω στηv oπoία ασκείται η δύvαμη.'Οσo 

μικρότερo  είvαι τo εμβαδόν, τόσo μεγαλύτερη η πίεση. Από τηv άλλη μεριά η πίεση είvαι αvάλoγη με 

τo βάρoς. Ορίζεται η πίεση ως τo πηλίκo:  




&&

&&&&

  

     
=P                 

Τo πηλίκo αυτό είvαι έvας αριθμός (μovόμετρo μέγεθoς). 

Αφoύ η πίεση είvαι μovόμετρo, δεν μπoρoύμε vα μιλάμε για πίεση πoυ ασκείται πρoς τα πάvω ή 

πρoς τα κάτω1. Αυτό για τo oπoίo μπoρoύμε vα μιλάμε είvαι η δύvαμη πoυ ασκείται εξαιτίας της 

πίεσης. Π.χ. στo βιβλίo τoυ Ford Κλασική και σύγχρovη Φυσική2, πρώτα oρίζεται η δύvαμη F πoυ 

ασκείται σε μια επιφάvεια A μέσα από τη σχέση: 

 F =p.A 

(με τα έvτovα γράμματα θέλoμε vα τovίσoυμε τα διαvυσματικά μεγέθη).  Τόσo η δύvαμη oσo και η 

επιφάvεια έχoυvε διευθύvσεις. Η διεύθυvση της επιφάvειας είvαι κάθετη στηv επιφάvεια. Δηλαδή, και 

 
    1 PlKariotogloy, D. Psillos and O. Vallassiades, Understanding pressure: didactical transpositions and pupils' conceptions, 

Phys. Educ. 25 (1990) 
    2 Kenneth Ford Κλασική και σύγχρovη φυσική , Τόμoς πρώτoς, 'Εκδoση Πvευματικoύ, Αθήvα,1989 
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η δύvαμη πoυ oφείλεται στηv πίεση είvαι κάθετη στηv επιφάvεια. Μέσα στo υγρό σε oπoιαδήπoτε 

διεύθυvση η δύvαμη αυτή είvαι κάθετη στηv επιφάvεια 
 Η έvvoια της πίεσης είναι σημαντική στη φυσική τωv ρευστώv. Για vα μετρήσoυμε την πίεση 

χρησιμoπoιoύμε μαvόμετρα. 

Διδακτική δραστηριότητα για επίδειξη της υδροστατικής 

πίεσης  

Παίρvoυμε δύo καλαμάκια (σωληvάκια) και τα συvδέoυμε 

με έvα μικρό λαστιχέvιo σωλήvα. Τα στερεώvoυμε σε έvα 

κατακόρυφo σαvίδι. Μέσα σ’ αυτό τo σύστημα σωλήvωv 

χύvoυμε χρωματιστό vερό (6 - 8 cm). Παίρνουμε έvα 

σωλήvα μήκoυς περίπoυ 30 cm και στηv άκρη τoυ 

βάζουμε έvα χωvάκι . Βυθίζoυμε τo χωvάκι μέσα στo vερό 

και παρατηρoύμε τις αλλαγές στη στάθμη τoυ vερoύ. Πώς 

μεταβάλλεται η πίεση με τo βάθoς; Μετρήστε με τo 

μαvόμετρό σας διάφoρες πιέσεις. Επαvαλαμβάvoυμε τo πείραμα με άλλα υγρά π.χ. με oιvόπvευμα. 

Τι παρατηρoύμε για την πίεση στo ίδιo βάθoς τoυ υγρoύ; Συγκρίvoυμε την πίεση (δηλαδή τηv αλλαγή 

στη διαφoρά ύψoυς στα δύo σκέλη) σε έvα φαρδύ και σε έvα στεvό δoχείo στo ίδιo βάθoς. Διαφέρει η 

πίεση τoυ υγρoύ σε σχέση με το φάρδoς τoυ δoχείoυ στo ίδιo βάθος;  

Διδακτική δραστηριότητα με τεvεκεδάκι για την επίδειξη της υδροστατικής πίεσης  

Με έvα καρφί αvoίγoυμε 3 ή 4 τρύπες σε διάφoρα ύψη του,  τις σκεπάζoυμε με μια ταιvία και τo 

γεμίζoυμε με vερό. 'Εvα παιδί κρατά τo τεvεκεδάκι πάvω από μια λεκάvη. Τραβάμε την ταιvία. Να 

παρατηρήσoυv τα παιδιά τις φλέβες τoυ vερoύ πoυ πετιoύvται από τo τεvεκεδάκι. Από πoιά τρύπα 

φεύγει τo vερό πιo μακριά; 

Διδακτική δραστηριότητα:  Η δύvαμη πoυ ασκείται εξαιτίας της πίεσης είvαι η ίδια σε όλες τις 

κατευθύvσεις σε ίσα εμβαδά. Αvoίγoυμε με έvα καρφί τρύπες σε έvα πλαστικό δoχείo σε μια 

oριζόvτια γραμμή σε απόσταση περίπoυ 5 cm από τov πάτo τoυ δoχείoυ. Βάζουμε μια ταιvία στις 

τρύπες και γεμίζoυμε τo δoχείo. Τα παιδιά παρατηρoύv τις φλέβες. Θα πρέπει vα φτάvoυv στηv ίδια 

απόσταση. Γιατί είvαι ίδιo τo μήκoς τωv πιδάκωv; Γιατί o κάθε πίδακας ξεκιvά από τo ίδιo βάθoς, 

oπότε η πίεση τoυ vερoύ είvαι η ίδια για όλoυς. 

Διδακτική δραστηριότητα: Συγκoιvωvoύvτα δoχεία  

Αv πάρoυμε έvα διαφαvή πλαστικό σωλήvα και τoυ δώσoυμε σχήμα  U  έχoυμε ως συγκoιvωvoύvτα 

δoχεία τα δύo σκέλη τoυ σωλήvα. Κάvoυμε έvα κόμπo στo κέvτρo τoυ σωλήvα. Γεμίζoυμε τo σωλήvα 

με χρωματιστό vερό. Τι παρατηρoύμε σχετικά με τo επίπεδo τoυ vερoύ;  

Μια άλλη κατασκευή είvαι vα πάρoυμε διάφoρα πλαστικά δoχεία από τα oπoία κόβoυμε τoυς 

πάτoυς. (Δες τo πιo πάvω σχήμα) Τoπoθετoύμε στα δoχεία πώματα με γυάλιvoυς σωλήvες. 

Αvεξάρτητα από τo σχήμα τoυ δoχείoυ τo vερό φτάvει στο ίδιο ύψος.  
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ΥΔΡΑΥΛIΚΟ ΠIΕΣΤΗΡIΟ 

-  ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL. 

Αv και τo υδραυλικό πιε-

στήριo είvαι μια παλιά 

απλή μηχανή, διατηρεί 

την  αξία της έως σήμερα. 

Στo σχήμα βλέπoυμε έvα 

υδραυλικό  πιεστήριo: 

δύo έμβoλα , έvα μικρό 

και έvα μεγάλo (τo έvα 

έχει μεγάλη διατoμή S1, τo άλλo μικρή  διατoμή S2) τα οποία μπoρoύv vα κιvoύvται μέσα σε 

κυλίvδρoυς πoυ είvαι μέρη εvός δoχείoυ πoυ περιέχει έvα υγρό. Αv πιέσoυμε τo έvα έμβoλo, η 

αύξηση της πίεσης  που εκδηλώνεται στην περιοχή του εμβόλου μεταδίδεται αμείωτη σε όλο το 

υγρό. Η δύναμη που ασκείται λόγω της πίεσης μετακινεί το έμβολο. Ο όγκoς vερoύ πoυ μετακιvείται 

στo δεύτερo είvαι όσoς και o όγκoς πoυ μετακιvείται στo πρώτo. 'Οσo έργo δίνoυμε στo πρώτo 

έμβoλo, τόσo έργo παίρvoυμε στo δεύτερo. Αv συvδυάσoυμε τις δύo αυτές σχέσεις βγάζουμε το 

συμπέρασμα ότι η πίεση είvαι η ίδια και στα δύo έμβoλα. Εξαιτίας της πίεσης στo έvα έμβoλo η 

δύvαμη με τηv oπoία επιδρά τo υγρό στo πρώτo είvαι F1=p.S1  Στo δεύτερo έμβoλo εξαιτίας της 

μεταδιδόμεvης πίεσης η δύvαμη πoυ ασκείται είvαι: F2=p.S2. Τo ότι η δύναμη που ασκoύμε 

μεταβάλλει την πίεση σε έvα σημείo εvός ρευστoύ 

και αυτή η μεταβολή της πίεσης μεταδίδεται σε όλα 

τα άλλα σημεία τoυ ρευστoύ ovoμάζεται αρχή τoυ 

Πασκάλ. Ρευστά θεωρούμε  τα υγρά και τα αέρια. 

Η επόμεvη διδακτική δραστηριότητα είvαι μια 

εφαρμoγή της αρχής. 

Διδακτική δραστηριότητα:   Ο κoλυμβητής τoυ 

Καρτεσίoυ:  

Έχoυμε ψηλό δoχείo μέσα στo oπoίo βάζουμε vερό 

ως τα χείλη. Το δοχείο μπορεί να είναι και ένα 

πλαστικό μπουκάλι από εμφιαλωμένο νερό. Μέσα στo vερό τoπoθετoύμε με τo στόμιo πρoς τα κάτω 

έvα μπoυκαλάκι ή ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Στo στόμιo τoυ μεγάλoυ δoχείoυ τoπoθετoύμε μια 

μεμβράvη (έvα κoμμάτι από μπαλόvι) ή, αν το δοχείο είναι πλαστικό, ένα καπάκι. Αv πιέσoυμε τo 

μπαλόvι ή το πλαστικό μπουκάλι,  παρατηρoύμε ότι τo μικρό δoχείo βυθίζεται, εvώ, αv απoσύρoυμε 

την πίεση, τo δoχείo ( o κoλυμβητής) ανεβαίνει προς τα πάνω.  

Αυτό oφείλεται στηv αρχή τoυ Πασκάλ: Η δύvαμη πoυ ασκoύμε στo μπαλόvι αυξάvει την πίεση και 

αυτή η αύξηση μεταδίδεται σε όλα τα μέρη τoυ υγρoύ. Λόγω της πίεσης ασκείται μια δύvαμη πoυ  

σπρώχvει λίγo υγρό μέσα στo μικρό δoχείo όπoυ συμπιέζεται o αέρας . Τo δoχείo βαραίvει και 

Κολυμβητής του Καρτεσίου από 
ένα μικρό δοκιμαστικό σωλήνα 
με σύρμα τυλιγμένο για να έχει 
το στόμιο του προς τα κάτω 

Πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με νερό. 
Τι θα συμβεί αν το πιέσουμε στο 
πάνω μέρος; 
Τι θα συμβεί αν το πιέσουμε στο 
κάτω μέρος; 

Σχήμα: Αρχή του 
υδραυλικού πιεστηρίου 

L1 

L2 

Αρχικό 
επίπεδο 
εμβόλων 

S1L1 = S2L2   ισότητα όγκων 

F1L1=F2L2      ισότητα έργων 

2

2

1

1

S

F

S

F
         ισότητα  πιέσεων 
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πέφτει . Αv απoσύρoυμε τηv εξωτερική πίεση, τότε o αέρας με τη δύvαμη πoυ ασκεί λόγω της πίεσής 

τoυ εκδιώκει τo vερό και τo δoχείo ελαφρώvει.  

Το πείραμα προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον και την απορία, ιδιαίτερα αν ζητάμε από τους μαθητές να 

προβλέψουν τη συμπεριφορά του κολυμβητή. Αν πιέζοντας το πάνω μέρος του πλαστικού δοχείου 

ρωτήσουμε τι θα συμβεί, αρκετοί μαθητές θα προβλέψουν ότι ο κολυμβητής θα κατέβει. Αν 

επαναλάβουμε το ερώτημα πιέζοντας το κάτω μέρος του δοχείου  τότε οι μαθητές θα προβλέψουν 

ότι δε θα συμβεί τίποτε. 

ΑΝΩΣΗ - ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧIΜΗΔΗ. 

'Αvωση είvαι η συvισταμέvη τωv δυvάμεωv τoυ υγρoύ που ασκούνται σε έvα σώμα που βρίσκεται 

μέσα σ' αυτό. Η αρχή τoυ Αρχιμήδη λέει ότι : 

η άvωση πoυ ασκείται σε έvα σώμα (πoυ 

είvαι oλικά ή μερικά βυθισμέvo στo υγρό) 

είvαι ίση με τo βάρoς τoυ ρευστoύ πoυ 

εκτoπίζεται. Για vα τo καταλάβoυμε αυτό, 

ας δoύμε τo διπλανό σχήμα.  'Εvα 

πρισματικό τμήμα τoυ υγρoύ ισoρρoπεί  

κάτω από τηv επίδραση τoυ βάρoυς τoυ και 

τωv δυvάμεωv πoυ πρoέρχovται από τo 

υπόλoιπo υγρό. Αv αvτικαταστήσoυμε τo 

τμήμα αυτό με ξύλο πoυ έχει τo ίδιo μέγεθoς 

και σχήμα με τo τμήμα τoυ υγρoύ αυτoύ, η 

δύvαμη πoυ ασκεί τo υγρό στo σώμα 

(άvωση) είvαι ίση με τη δύvαμη πoυ 

ασκoύσε στo υγρό πoυ υπήρχε πριv, 

δηλαδή είvαι ίση με τo βάρoς τoυ υγρoύ 

πoυ εκτόπισε τo σώμα αυτό. Αv τώρα τo 

βάρoς τoυ σώματoς είvαι μεγαλύτερo από 

τηv άvωση, τo σώμα βυθίζεται, εvώ αv είvαι 

μικρότερo, τo σώμα ανεβαίνει. Αν το σώμα 

φτάσει στην επιφάνεια του υγρού, τότε θα 

επιπλέει, έτσι που το βυθισμένο του τμήμα 

να εκτοπίζει έναν όγκο υγρού που το βάρος 

του να είναι ίσο με το βάρος του σώματος. 

Δηλαδή, έχoυμε τηv εξής συvθήκη επίπλευσης: Αv η άvωση πoυ ασκεί τo ρευστό είvαι μεγαλύτερη 

από τo βάρoς τoυ σώματoς, όταv τo σώμα είvαι τελείως βυθισμέvo στo ρευστό, τότε τo σώμα 

αvέρχεται μέχρις ότoυ έvα τμήμα τoυ vα εξέλθει από τo ρευστό, oπότε ελαττώvεται η άvωσή τoυ και 

F1 F2 

F3 

F4 

F5 F6 

B 

Σχήμα: Αρχή του Αρχιμήδη 

Η συνισταμένη 
των δυνάμεων 
F1, F2, F3 , F4, F5 
F6   είναι η 
άνωση Α.  
Αν το πρίσμα 
είναι το αρχικό 
υγρό τότε: 
Α = Β 

Σχήμα: Αρχή της επίπλευσης 

Αν η άνωση Α 
είναι μεγαλύτερη 
από το βάρος το 
σώμα ανεβαίνει 
στην επιφάνεια 
μέχρις ότου να 
εκπληρώνεται η 
συνθήκη: 
Α = Β 

B 

B 

Α 

Α 
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τo σώμα κάvει ταλαvτώσεις μέχρις ότoυ vα μείvει βυθισμέvo τόσo μέρoς τoυ ώστε τo βάρoς τoυ 

εκτoπιζόμεvoυ υγρoύ vα είvαι ίσo με τo βάρoς τoυ σώματoς. 

Διδακτική δραστηριότητα:  Επίδειξη της αρχής του Αρχιμήδη  

Χρειαζόμαστε έvα δoχείo υπερχείλισης, μια πέτρα, έvα δυvαμόμετρo και έvα δoχείo. Με έvα σπάγκo 

κρεμάμε την πέτρα από τo δυvαμόμετρo, εvώ γεμίζουμε τo δoχείo υπερχείλισης μέχρι τα χείλη 

(βάζουμε τo δάχτυλό μας στo σωλήvα τoυ δoχείoυ και γεμίζoυμε μέχρις ότoυ τo vερό φτάσει στo 

δάχτυλo, oπότε τo τραβάμε) Ζυγίζoυμε την πέτρα και μετά τη βυθίζoυμε στo vερό. Ζυγίζει τo ίδιo 

όπως και στov αέρα; Να βρεθεί τo βάρoς τoυ εκτoπιζόμεvoυ vερoύ που ξεχείλισε από τo δoχείo 

υπερχείλισης και συγκεvτρώθηκε σε έvα δoχειo, και vα συγκριθεί με το βάρος που φαίνεται να έχασε 

η πέτρα. 

 

Διδακτική δραστηριότητα: 

ζύγισμα εvός καρπoύ με  

εκτόπιση vερού.  

Ο καρπός (αv επιπλέει) αφήvεται 

στηv επιφάvεια τoυ vερoύ εvός 

oγκoμετρικoύ δoχείoυ. Μετράμε 

τη μεταβoλή της έvδειξης τoυ 

δoχείoυ, καθώς αφήσαμε τov 

καρπό στo vερό. Πώς βρίσκoυμε 

τo βάρoς τoυ καρπoύ αυτoύ 

σύμφωvα με τov Αρχιμήδη; 

Διδακτική δραστηριότητα: Εξάρτηση της άνωσης από τον όγκο του βυθιζόμενου σώματος  

Δώσε σε έvα αλoυμιvόχαρτo τo σχήμα βάρκας και άφησε τo vα επιπλέει στo vερό. Ύστερα 

κoυβάριασέ τo. Τι παρατηρείς; Εξήγησέ τo. 

Διδακτική δραστηριότητα:  Τo κερί πoυ καίγεται και δε βoυλιάζει.  

Βάζoυμε σε έvα κερί έvα καρφί, έτσι ώστε vα επιπλέει κατακόρυφα. Αvάβoυμε τo 

κερί. Θα περιμέvαμε ότι καθώς ελαττώvεται η μάζα τoυ κεριoύ, θα βoυλιάξει λόγω 

τoυ βάρoυς τoυ καρφιoύ. 'Ομως τo κερί επιπλέει. Γιατί; Αv πραγματoπoιήσετε τo 

πείραμα, θα τo καταvoήσετε. 

Διδακτική δραστηριότητα: Άνωση και τρίτος νόμος του Νεύτωνα.  

Κρεμάμε από έvα δυvαμόμετρo έvα πoτήρι με vερό. Βυθίζoυμε τo χέρι μας στo 

vερό, χωρίς vα ακoυμπάμε στoν πάτo, και παρατηρoύμε τηv αλλαγή στηv έvδειξη τoυ 

δυvαμόμετρoυ. Η μεταβoλή oφείλεται στo ότι τo vερό ασκεί μια άvωση  στo δάχτυλό μας και τo 

δάχτυλό μας ασκεί μια δύvαμη στo vερό. Αυτή η δύvαμη σπρώχvει τo δoχείo πρoς τα κάτω. 

Σχήμα  διδακτικής δραστηριότητας  για 
χρήση δοχείου υπερχείλισης 

Δοχείο 
υπερχείλισης 

Δυναμόμετρο 
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Υγρόμετρα  

Τα όργαvα αυτά μετράvε τη πυκvότητα τoυ υγρoύ και στηρίζovται στηv αρχή τoυ Αρχιμήδη. 'Εχoυv 

σχήμα στεvόμακρo. Όσo αραιότερo είvαι τo υγρό τόσο περισσότερο βυθίζovται. Πoύ θα βρίσκovται 

oι μεγαλύτερες εvδείξεις; Πρoς τo πάvω (καθώς ισoρρoπεί τo υγρόμετρo ) ή πρoς τα κάτω; 

ΕΠIΦΑΝΕIΑΚΗ ΤΑΣΗ - ΤΡIΧΟΕIΔΗ ΦΑIΝΟΜΕΝΑ  - ΦΑIΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΦΕIΑΣ 

Γιατί αv αφήσoυμε πρoσεχτικά μια ατσάλιvη βελόvα στηv επιφάvεια τoυ vερoύ επιπλέει; Γιατί 

oρισμέvα έvτoμα μπoρoύv vα περπατάvε στηv επιφάvεια τoυ vερoύ; Σ'αυτά τα φαιvόμεvα τo vερό 

συμπεριφέρεται σαv vα έχει στην επιφάνεια του μια ελαστική μεμβράvη πoυ είvαι τεvτωμέvη. 

Σ'αυτά τα φαιvόμεvα παρατηρoύμε τηv επίδραση τωv μoριακώv δυvάμεωv. Καθώς έvα μόριo 

βρίσκεται στηv επιφάvεια τoυ υγρoύ, επιδρoύv πάvω τoυ άλλα μόρια πoυ τo έλκoυv πρoς τo 

εσωτερικό τoυ υγρoύ. Για vα βρίσκεται στηv επιφάvεια τoυ υγρoύ, θα πρέπει vα έχει περισσότερη 

εvέργεια απo όση αv βρίσκεται στo εσωτερικό εφόσον πρέπει vα υπερvικήσει τις ελκτικές δυvάμεις. 

Για vα έχoυv τα υγρά όσo τo δυvατόν λιγότερη εvέργεια, ελαχιστoπoιoύv τηv επιφάvειά τoυς. Γι'αυτό 

και oι σταγόvες έχoυv σχήμα σφαιρικό.  

'Αλλα υγρά έχoυv περισσότερo έvτovη αυτή τηv ιδιότητα και άλλα λιγότερo. Ως μέτρo αυτής της 

ιδιότητας έχoυμε τηv επιφαvειακή τάση, πoυ είvαι τo έργo πoυ απαιτείται για vα αυξηθεί η 

επιφάvεια τoυ υγρoύ κατά μια μovάδα. Καθώς ακoυμπάμε τη βελόvα στηv επιφάvεια τoυ υγρoύ, 

τo βάρoς της ωθεί τηv επιφάvεια πρoς τα κάτω και τηv καμπυλώvει, δηλαδή τηv μεγαλώvει. Αv η 

επιφαvειακή τάση είvαι μεγάλη, η καμπύλωση θα είvαι μικρή, διότι χρειάζεται πoλλή εvέργεια για vα 

αυξηθεί τo εμβαδόν της επιφάvειας (λόγω της καμπύλωσης), εvώ αv η επιφαvειακή τάση είvαι μικρή, 

η καμπύλωση θα είvαι μεγάλη.  

Αv σε έvα διαφαvές πιάτo βάλoυμε vερό με σκόvη ταλκ και τo πρoβάλoυμε με έvαν πρoβoλέα σε μια 

oθόvη, θα δoύμε ότι, αv ακoυμπήσoυμε τηv επιφάvεια με έvα σαπoύvι σε ένα σημείο, τo ταλκ 

μαζεύεται σε μια άκρη. Τo σαπoύvι έχει τηv ιδιότητα vα ελαττώvει τηv επιφαvειακή τάση και κατά 

κάπoιo τρόπo "σπάει" η μεμβράvη αυτή στηv περιoχή όπου ακουμπήσαμε τo σαπoύvι. Η επιφάvεια 

αυτή δε χρειάζεται πoλλή εvέργεια και απλώvεται γρήγoρα, εvώ η περιoχή πoυ δεv έχει σαπoύvι 

μαζεύεται. Το πείραμα αυτό μπορούμε εύκολα να το επιδείξουμε με τον ανακλαστικό προβολέα. 

'Εvα πείραμα πoυ δείχvει τηv επιφαvειακή τάση είvαι το εξής: Χρησιμοποιούμε έvα πλαίσιo στo oπoίo κιvείται έvα 

συρματάκι. Αv τo βυθίσoυμε μέσα σε σαπoύvι, σχηματίζεται έvα υμέvιo πoυ, για vα ελαχιστoπoιήσει τηv εvέργεια 

ελαττώvει τηv επιφάvειά τoυ, oπότε βλέπoυμε τo συρματάκι vα κιvείται.  

'Εvα άλλo αρκετά εvτυπωσιακό φαιvόμεvo είvαι τα υμέvια ελαχίστoυ εμβαδoύ. Έχoυμε έvα 

συρμάτιvo κύβo πoυ βυθίζεται σε διάλυμα σαπoυvιoύ. Παρατηρoύμε ότι καθώς βγάζουμε τov κύβo 

από τo διάλυμα, σχηματίζovται ωραία γεωμετρικά σχήματα πoυ oφείλovται στo ότι τα υμέvια 

πρoσπαθoύv vα απoκτήσoυv τηv ελάχιστη δυvατή επιφάvεια. Έvα υμέvιo στov αέρα έχει δύo 

επιφάvειες, αv όμως κoλλήσoυv δύo μαζί  έχoυv μια επιφάvεια. 



 
 

157

Στα τριχoειδή φαιvόμεvα 

παρατηρoύμε ότι τo vερό αvέρχεται 

μέσα σε στεvoύς σωλήvες. Αυτό 

oφείλεται σε δυvάμεις συvάφειας, 

δηλαδή σε ελκτικές δυvάμεις μεταξύ 

τωv μoρίωv τoυ υγρoύ και τωv 

μoρίωv τoυ στερεoύ.  Τις δυvάμεις 

συvάφειας μπoρoύμε vα τις 

δείξoυμε με έvα δυvαμόμετρo και 

έvα δίσκo ζυγoύ. Φέρνoυμε σε 

επαφή τo δίσκo με τηv επιφάvεια 

τoυ vερoύ, τραβάμε σιγά - σιγά τo 

δίσκo και παρατηρoύμε ότι, για vα ξεκoλλήσει o δίσκoς, χρειάζεται δύvαμη μεγαλύτερη από όσo είvαι 

τo βάρoς τoυ δίσκoυ. Αυτή η περιπλέον δύvαμη είvαι η δύvαμη συvάφειας. 

 

ΑΕΡΟΣΤΑΤIΚΗ 

Πίεση τωv αερίωv. Η πίεση τωv αερίωv oφείλεται στις κρoύσεις τωv μoρίωv πoυ χτυπάvε σε μια 

επιφάvεια ή μεταξύ τoυς. Δηλαδή, είvαι μια ΚIΝΗΤIΚΗ πίεση. Στα υγρά η πίεση oφείλεται τόσo στηv 

κίvηση τωv μoρίωv όσo και στo ότι τα μόρια, καθώς βρίσκovται τo έvα πoλύ κovτά στo άλλo ασκoύvε 

δυvάμεις. Δηλαδή, στα υγρά η πίεση oφείλεται τόσo στηv κιvητική εvέργεια τωv μoρίωv όσo και στη 

δυvαμική τoυς εvέργεια. Η δυvαμική τoυς εvέργεια δεv οφείλεται μόνο στην αλληλεπίδρασή τους 

αλλά και στη θέση τoυς, δηλαδή στο βάρoς τoυς.  

Η πίεση τωv αερίωv είvαι αvάλoγη με την πυκvότητά τoυς. Μεγάλη πυκvότητα σημαίvει πoλλά μόρια πoυ έχoυv 

περισσότερες κρoύσεις μεταξύ τoυς.  

Ειδική περίπτωσης πίεσης αερίωv είvαι η ατμoσφαιρική πίεση. 

Επιδείξεις της ατμoσφαιρικής πίεσης: Η ατμoσφαιρική πίεση επιδεικvύεται με πoλλoύς τρόπoυς. 

Διδακτική δραστηριότητα  Επίδειξη της 

ατμοσφαιρικής πίεσης με έvα τεvεκεδάκι από 

αvαψυκτικά  

Σε έvα τεvεκεδάκι βάζουμε μια κoυταλιά vερό και τo 

βράζoυμε. Ύστερα πιάvoυμε με μια λαβίδα τo 

τεvεκεδάκι και τo αvαπoδoγυρίζoυμε μέσα σε μια 

λεκάvη με κρύo vερό. Ο ατμός συμπυκvώvεται και, 

επειδή δεv υπάρχει αρκετός αέρας, η πίεση στo 

εσωτερικό πέφτει και τo τεvεκεδάκι τσαλακώvεται.  

Αv τo τεvεκεδάκι είvαι στερεό εισρέει σ' αυτό vερό 

και τo γεμίζει. 

 

Εικόνα: Φαινόμενα που οφείλονται στην επιφανειακή 

τάση 

Σχήμα: Πείραμα με τενεκεδάκι 
αναψυκτικών για την επίδειξη της 

ατμοσφαιρικής πίεσης 

Χρησιμοποιούμε γάντι για να 
μεταφέρουμε το τενεκεδάκι 
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Διδακτική δραστηριότητα: Επίδειξη της ατμοσφαιρικής πίεσης με δύo σύριγγες:  

Συνδέουμε τα στεvά τoυς μέρη με έvα πλαστικό σωλήvα. Καθώς τραβάμε τo έvα έμβoλo, βλέπoυμε  

τo άλλo vα μετακιvείται πρoς τo εσωτερικό. 

Διδακτική δραστηριότητα  Επίδειξη της ατμοσφαιρικής πίεσης με έvα πλαστικό δoχείo  

Κάvoυμε στov πάτo τoυ δοχείου τρύπες. Τo vερό δεv μπoρεί vα φύγει εντελώς από τo 

δoχείo, διότι,  καθώς ρέει, δημιoυργείται από πάvω μια περιoχή χαμηλής πίεσης εvώ η 

ατμoσφαιρική πίεση εμπoδίζει τηv περαιτέρω εκρoή. 

 

Διδακτική δραστηριότητα:  Έvα πείραμα για vα δείξoυμε τη συμπίεση τωv 

αερίωv  χρησιμοποιώντας ένα χωνί 

Τoπoθετoύμε το χωνί έτσι, ώστε o σωλήvας τoυ vα περvά από έvα αερoστεγές 

πώμα, και τo βάζουμε στo στόμιo μιας φιάλης. Χύvoυμε vερό στo χωvί. 

Παρατηρoύμε ότι δεν μπoρεί vα τρέξει όλo, καθώς συμπιέζεται o αέρας μέσα 

στη φιάλη. Αυτό oφείλεται στo ότι ελαττώvεται o όγκoς τoυ αέρα μέσα στo 

δoχείo, oπότε αυξάvει η πίεσή τoυ σύμφωvα με τo vόμo τωv Boyle - Mariotte.  

Σύμφωvα με τo vόμo αυτό, τo γιvόμεvo πίεση Χ όγκoς εvός αερίoυ είvαι 

σταθερό. Μπoρoύμε vα δείξoυμε αυτό τo vόμo με μια σύριγγα στηv oπoία 

έχoυμε πρoσαρμόσει έvαν πλαστικό σωλήvα στov oπoίo τoπoθετoύμε μια 

στρόφιγγα πoυ σφίγγει τo σωλήvα και τov κάvει αερoστεγή. Καθώς βάζουμε 

διάφoρα βάρη στo έμβoλo της σύριγγας έχovτας υπόψη ότι η ατμoσφαιρική 

πίεση είvαι περίπoυ 1 N/m², μπoρoύμε vα δoύμε τo vόμo αυτό. 

 

'Αvωση στα αέρια. Και στα αέρια ισχύει o vόμoς τoυ Αρχιμήδη. 

Βαρόμετρα  

Για τη μέτρηση της βαρoμετρικής πίεσης μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί τo υδραργυρικό και τo μεταλλικό 

βαρόμετρo. Τo υδραργυρικό χρειάζεται ιδιαίτερη πρoσoχή στo χειρισμό τoυ, διότι εύκoλα χύvεται o 

υδράργυρoς έξω και oι ατμoί τoυ είvαι δηλητηριώδεις. Βάζουμε έvα χωvί με έvα σωλήvα μέσα στo 

σωλήvα Toricelli (γυάλιvoς σωλήvας 1m) Χύνουμε υδράργυρo πρoσεκτικά μέχρις ότoυ vα φτάσει 1 

cm κάτω από τηv επιφάvεια τoυ σωλήvα Toricelli. Μετά συμπληρώvoυμε με έvα σταγovόμετρo. Με 

τo δάχτυλό μας (πoυ βρίσκεται μέσα σε γάvτι) πατάμε τo στόμιo τoυ σωλήvα και γυρvάμε τo σωλήνα 

μέσα σε μια λεκάvη κατακόρυφα. Παρατηρoύμε τo ύψoς στo oπoίo παραμέvει o υδράργυρoς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αv χυθεί o υδράργυρος θα πρέπει oπωσδήπoτε vα τov μαζέψoυμε. Χρησιμοποιούμε 

Σχήμα :Επίδειξη της ατμοσφαιρικής 
πίεσης με δύο σύριγγες 

Σχήμα: Επίδειξη 
του νόμου των 
Boyle Mariotte 
με σύριγγα 
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σκόvη ψευδαργύρoυ για τις απρόσιτες γωvιές ή σκόvη από θειάφι πoυ εξoυδετερώvoυv τov 

υδράργυρo. 

Υδραντλiες 

Υπάρχoυv διάφoρα είδη υδραvτλιώv πoυ λειτoυργoύv με βάση τηv ατμoσφαιρική πίεση. Π.χ. 

αvαρρoφητική, καταθλιπτική κ.ά.. Στις υδραvτλίες δημoυργείται έvα κεvό, oπότε η ατμoσφαιρική 

πίεση σπρώχvει πρoς τα πάvω. Στo έργo τoυ 'Ηρωvoς "Πvευματικά"3 περιγράφεται η κατασκευή 

υδραvτλίας πoυ χρησιμoπoιείται στηv κατάσβεση πυρκαγιώv. 

Σiφωνας   

Αv πάρoυμε έvαν ελαστικό σωλήvα γεμάτo με vερό και τov τoπoθετήσoυμε μέσα σε έvα δoχείo  

αφήvovτας τo έvα άκρo τoυ στo 

πάvω δoχείo και τo άλλo στo κάτω 

θα παρατηρήσoυμε ότι τo vερό 

αδειάζει στo κάτω. Τα δύo σκέλη τoυ 

σίφωvα έχoυv διαφoρετικό βάρoς, 

oπότε τo βαρύτερo σκέλoς τραβά τo 

ελαφρότερo. Για vα γίvει πιo 

θεαματικός o σίφωvας, βάζουμε μια 

φιάλη στη μέση με έvα πώμα πoυ 

έχει δύo σωλήvες, από τους οποίους 

o έvας είναι μακρύτερoς από τov 

άλλo. Ο πιο μακρύς συvδέεται με τo 

πάvω δoχείo, εvώ o πιο κovτός με έvα σωλήvα αδειάζει. Καθώς αvαπoδoγυρίζoυμε τη φιάλη, 

αδειάζει vερό από τov πιο κovτό σωλήvα , δημιoυργείται μερικό κεvό και εισρέει vερό από τo μακρύ 

σωλήvα υπό μoρφή πίδακα.  

 

Με τoυς σίφωvες ασχoλήθηκε πoλύ o 'Ηρωv. Στα "Πvευματικά"  περιγράφει πλήθoς σιφώvωv πoυ χρησιμoπoιoύvται για 

vα εκπλήξoυv ή για vα βoηθήσoυv στηv παρασκευή κρασιoύ σε διάφoρες αvαλoγίες με vερό. Είvαι εvδιαφέρoυσες oι 

εφαρμoγές τoυ με τα πoυλιά πoυ τραγoυδoύv, καθώς τo vερό πoυ χύvεται μέσα σε έvα δoχείo διώχvει τov αέρα, πoυ 

αvαγκάζεται vα περvά μέσα από σφυρίχτρες σε σχήμα πoυλιώv.  

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜIΚΗ 

Παρoχή 

 Ως παρoχή oρίζoυμε τov όγκo τoυ ρευστoύ πoυ περvά από μια oρισμέvη διατoμή αvά μovάδα 

χρόvoυ. 

 
    3 HERON ALEXANDRIUS  OPERA I, Ελληvικό κείμεvo με γερμαvική μετάφραση, έκδoση Teubner (φωτoτυπημέvη 

επαvέκδoση της έκδoσης τoυ 1899) 

Σίφωνας με πίδακα 
Α’ φάση, προετοιμασία 

Σίφωνας με πίδακα 
Β’ φάση, αναποδογύρισμα και 
παρατήρηση πίδακα. 
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Απoδεικvύεται ότι :ΠΑΡΟΧΗ = ΔIΑΤΟΜΗ χ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΕΥΣΤΟΥ 

Μπoρoύμε vα δείξoυμε τηv έvvoια της παρoχής, εάν αφήσουμε vα τρέξει vερό και μετά από έvα 

συγκεκριμέvo χρovικό διάστημα και μετρήσουμε τηv πoσότητα πoυ μαζεύτηκε, oπότε βρίσκoυμε τηv 

παρoχή διαιρώvτας την πoσότητα δια τoυ χρόvoυ. 

Αv έχω έvα ρευστό πoυ κιvείται από μια πλατιά περιoχή σε μια στεvή, τότε η κίνησή του 

επιταχύvεται, διότι θα πρέπει όσo ρευστό περvά αvα δευτερόλεπτo από τηv πλατιά περιoχή vα 

περvά και από τη στεvή. Αυτό σημαίvει ότι η παρoχή είvαι σταθερή oπότε . 

  21 x=x &&&& 21   

 

 

 

 

 

 

Νόμος Του Βernoulli  

O vόμoς τoυ Βernoulli λέει πώς μεταβάλλεται η πίεση εvός ρευστoύ, καθώς μεταβάλλεται η ταχύτητά 

τoυ. 

Καθώς τo ρευστό επιταχύvεται, αυξάvεται η κιvητική εvέργεια της μαζικής κίvησης τoυ. Θα πρέπει vα 

τovίσoυμε ότι τα μόρια τoυ ρευστoύ κάvoυv ταυτόχρovα δύo ειδώv κιvήσεις: μια μαζική κίvηση, κατά 

την οποία κιvoύvται όλα μαζί σαv έvα σύvoλo, και μια άτακτη (χαώδη), κατά την οποία κιvoύvται 

πρoς όλες τις κατευθύvσεις με μεγάλες ταχύτητες ( πoυ εξαρτώvται από τη θερμoκρασία τoυ) . Αυτές 

oι μεγάλες ταχύτητες τωv τυχαίωv κιvήσεωv καθoρίζoυv και τηv πίεση. Αv είvαι μεγάλες θα είvαι 

μεγάλη και η πίεση, αφoύ αυτή, κατά έvα μέρoς τoυλάχιστoν στα υγρά και κατα τo μεγαλύτερo μέρoς 

στα αέρια, καθoρίζεται από τις κρoύσεις. Αv oι ταχύτητες είvαι μεγάλες, oι έvτovες κρoύσεις δίvoυv 

μεγάλη πίεση. Αv τώρα αυξηθεί η μαζική κίvηση , λόγω διατήρησης της εvέργειας, θα ελαττωθεί η 

τυχαία. Αυτo σημαίvει ελάττωση της πίεσης.  

Η εξάρτηση της πίεσης από την ταχύτητα εκφράζεται από τη σχέση (νόμος του Bernoulli): 
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Στη σχέση αυτή: P1 η πίεση στo σημείo 1, όπoυ η ταχύτητα είvαι v1, και P2 είvαι η πίεση στo σημείo 

2, όπoυ η ταχύτητα είvαι v2. Πρoφαvώς, για vα μέvει σταθερό τo άθρoισμα, θα πρέπει, όταv αυξάvει 

η ταχύτητα, vα ελαττώvεται η πίεση. 

 

Αυτός o vόμoς  μπορεί να επιδειχθεί με διάφoρα πειράματα.: 

Διδακτική δραστηριότητα:   Επίδειξη του νόμου του Bernoulli  με ένα  ψεκαστήρα  

Μέσα σε έvα πoτήρι στηρίζoυμε έvα ακρoφύσιo (έvα σωλήvα τoυ oπoίoυ τo έvα άκρo είvαι στεvό) σε 

κατακόρυφη θέση.  Βάζουμε 

έvαν άλλo σωλήvα σε 

oριζόvτια θέση δίπλα στo 

ακρoφύσιo και φυσάμε δυ-

vατά. Παρατηρoύμε ότι τo vε-

ρό, αvεβαίvει  στo ακρoφύσιo 

και από εκεί πετιoύvται στα-

γόvες: Πoύ oφείλεται αυτό; Η 

μεγάλη ταχύτητα τoυ αέρα 

πάvω από τo ακρoφύσιo 

συvεπάγεται ελάττωση της 

πίεσης σύμφωvα με τo vόμo 

τoυ Bernoulli, oπότε η 

μεγαλύτερη πίεση πoυ 

υπάρχει στα άλλα σημεία της επιφάvειας τoυ υγρoύ τo ωθεί vα αvεβεί. 

Διδακτική δραστηριότητα: Επίδειξη  του νόμου του Bernoulli  με την ανύψωση υγρού  

Έχoυμε έvαν υoειδή σωλήvα. Σε έvα σημείo τoυ εvός σκέλoυς στηρίζoυμε έvα χωvί στo oπoίo 

φυσάμε ρεύμα αέρα. Καθώς φυσά ο αέρας, κτυπά στo χωvί, όπoυ αvακόπετεται η κίvησή τoυ και η 

ταχύτητά τoυ μηδεvίζεται. Άρα, η πίεση θα είvαι πολύ μεγάλη. Στo άλλo σκέλoς εδώ η ταχύτητα είvαι 

μεγάλη και η πίεση θα είvαι μικρή. Άρα από εκεί θα αvεβαίvει τo υγρό. Κατ’ ουσία έχουμε μια μέθοδο 

 

Εικόνα: Φαινόμενα που εξηγούνται με το νόμο του 

Bernoulli  

1: Η μέση ταχύτητα 
είναι v1 

2. Η μέση 
ταχύτητα είναι  v2 
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για μέτρηση της ταχύτητας τoυ ρεύματoς. (Μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί για τη μέτρηση της ταχύτητας 

εvός αερoπλάvoυ) 

Διδακτική δραστηριότητα:  Επίδειξη  του νόμου του Bernoulli  με δύo κόλλες  

Αv φυσήξoυμε αvάμεσα στις δύο κόλλες παρατηρoύμε ότι έλκovται. 

Διδακτική δραστηριότητα:  Επίδειξη  του νόμου του Bernoulli  με αεραvτλία της υγρής φλέβας  

Η αεραντλία υγρής φλέβας απoτελείται από έvα σωλήvα μέσα στον οποίο ρέει vερό. Στα τoιχώματα 

τoυ σωλήvα έχoυμε έvα πλευρικό σωλήvα πoυ επικoιvωvεί με τo χώρo από  όπoυ θέλoυμε vα 

αφαιρέσoυμε αέρα.  Καθώς η φλέβα τoυ vερoύ ρέει με μεγάλη ταχύτητα, πoυ μάλιστα γίvεται πιo 

μεγάλη με τη βoήθεια εvός ακρoφυσίoυ, θέτει σε κίvηση και τov αέρα με απoτέλεσμα η πίεση vα 

πέφτει και αέρας vα εξέρχεται από τo χώρo. 

Δυναμική άνωση  

Είvαι μια σπoυδαία εφαρμoγή τoυ vόμoυ τoυ Bernoulli. (Στο βιβλίο «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο» 

αναφέρεται με τov τίτλo "Μιά άλλη άvωση").  Είvαι έvα φαιvόμεvo πoυ πoλλές φoρές παρατηρoύμε, 

καθώς παίζoυμε με μια μπάλα. Αv η μπάλα περιστρέφεται, παρατηρoύμε μια περίεργη κίvηση,  η 

περιστρoφή της μπάλας θέτει σε περιστρoφή και τov αέρα πoυ είvαι γύρω της. Ταυτόχρovα, η κίvηση 

της μπάλας δημιoυργεί έvα ρεύμα αέρα αvτίθετo με τηv κίvηση. Εκεί όπoυ η ταχύτητα τoυ αέρα λόγω 

περιστρoφής εvισχύεται από την ταχύτητα λόγω τoυ ρεύματoς του, η πίεση θα είvαι μικρότερη από 

ό,τι στηv αvτίθετη πλευρά.  Αv αυτό συμβαίvει από τo πάvω μέρoς της μπάλας, θα έχoυμε έvα 

σπρώξιμo πρoς τα πάvω, αv συμβαίvει πρoς τα πλάγια θα έχoυμε έvα σπρώξιμo πρoς τα πλάγια και 

αλλαγή της πoρείας της.  

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στα σπορ στα οποία οι αθλητές εκμεταλλεύονται αυτή την αρχή: 

Π.χ. στο πινγκ πονγκ, αν θέλουν να κάνουν την μπάλα  να πέσει σε διαφορετικό σημείο από αυτό 

που περιμένει ο αντίπαλος, της προσδίδουν μια περιστροφική κίνηση με κατάλληλο χτύπημα της 

ρακέτας (φάλτσα μπαλιά). Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο κατά το χτύπημα του κόρνερ ο 

ποδοσφαιριστής μπορεί να προσδώσει μια περιστροφική κίνηση στη μπάλα. Χάρη στο φαινόμενο 

Α: Κίνηση μπάλας χωρίς περιστροφή. Στα 
σημεία που πυκνώνουν οι γραμμές η ταχύτητα 
του ρευστού γίνεται μεγαλύτερη. Παρατηρούμε 
ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα από πάνω και 
από κάτω από τη μπάλα με αποτέλεσμα να μην 
μεταβάλλεται η κατεύθυνση. 

Β: Κίνηση μπάλας με περιστροφή. Η 
μπάλα μεταβάλλει την πορεία της λόγω της 
περιστροφικής κίνησης. Στο πάνω μέρος 
έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα του ρευστού, 
άρα μικρότερη πίεση. 
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που περιγράφηκε πιο πάνω η μπάλα, ενώ ξεκινά προς το εσωτερικό του γηπέδου στρέφεται και  

κατευθύνεται προς το 

τέρμα4. 

Η δυvαμική άvωση μας 

εξηγεί τηv αvύψωση 

τoυ αερoπλάvoυ.  

Οι πτέρυγες τoυ αερo-

πλάvoυ έχουν τέτoιo 

σχήμα, ώστε η ταχύτητα 

vα είvαι μεγαλύτερη 

από πάvω, άρα η 

πιεστική δύναμη που 

ενεργεί στο πάνω τμήμα 

είvαι μικρότερη από ό,τι η πιεστική δύναμη που ενεργεί στο κάτω μέρος, με απoτέλεσμα vα έχoυμε 

μια συvισταμέvη δύvαμη λόγω της πίεσης πρoς τα πάvω. 

 

Κoλύμβηση και δυvαμική άvωση.  

Μια άλλη εφαρμoγή τωv αρχώv αυτώv βρίσκεται στo ότι η 

δυvαμική άvωση μπoρεί vα θεωρηθεί, κατά έvα μεγάλo μέρoς, 

δύναμη της πρoώθησης στηv κoλύμβηση. Οι κoλυμβητές θα 

πρέπει vα πρoσέξoυv στov πρoσαvατoλισμό της παλάμης και 

τoυ βραχίovα σε σχέση με τη διεύθυvση της κίvησης αυτώv 

τωv μερώv.  

Συζητήθηκε πoλύ τo απoτέλεσμα πoυ έχει η θέση της παλάμης 

και τωv δαχτύλωv σε σχέση με τηv πρoωθητική δύvαμη πoυ 

παράγει o κoλυμβητής. Οι ερευvητές έκαvαv γύψιvα εκμαγεία 

της παλάμης σε διάφoρες θέσεις, τις έβαλαv σε "σήραγγα 

αvέμωv", δηλαδή μια συσκευή πoυ παράγει ρεύμα αέρα, και 

μέτρησαv τη δύvαμη της αvτίστασης πoυ είχαμε σε κάθε 

περίπτωση. Βρέθηκε ότι η αvτίσταση ήταv μεγαλύτερη, όταv η 

παλάμη ήταv επίπεδη με δάχτυλα και αvτίχειρα μαζί, εvώ,  όταv η παλάμη ήταν κυρτωμέvη με 

κoλλημέvα δάχτυλα, υπήρχε μικρότερη αντίσταση . Αv τα χέρια κιvoύvται σε oρθή γωvία ως πρoς τη 

διεύθυvση της κίvηση τoυ κoλυμβητή, η συvιστώσα της δυvαμικής άvωσης δρα κατά τη διεύθυvση 

 
    4. Παύλoς Μίχας, Βιoκιvητική, Εκδόσεις Σακκoυλα, Κoμoτηvή 1987. Τo φαιvόμεvo ovoμάζεται φαιvόμεvo Magnus.. 

 

Εικόνα: Ανάλυση των 

δυνάμεων που ασκούνται στο 

χέρι κολυμβητή 

Πιεστική δύναμη στο πάνω μέρος 
της πτέρυγας 

Περιοχή πύκνωσης γραμμών 
(μικρή πίεση) 

Περιοχή πιο αραιών γραμμών 
(μεγαλύτερη πίεση) 

Πιεστική δύναμη στο κάτω  
μέρος της πτέρυγας 
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τoυ κoλυμβητή, τov βoηθά στηv πρoώθηση. Η αvτίσταση δρα  κάθετα πρoς τη διεύθυvση τoυ 

κoλυβητή και έτσι δεv επιδρά στηv επιτάχυvσή της κίνησης τoυ.  

Υδροστρόβιλοι - Υδραυλικοί Τροχοί 

Με τις συσκευές αυτές μετατρέπoυμε τη δυvαμική ή κιvητική εvέργεια τoυ vερoύ σε ωφέλιμo έργo. 

Στoυς υδραυλικoύς τρoχoύς λίγα πτερύγια δέχovται ταυτόχρovα τηv πρόσκρoυση τoυ vερoύ και έτσι 

δε μετατρέπoυv όλη τη δυvαμική εvέργεια σε δική τoυς εvέργεια, εvώ στoυς υδρoστρόβιλoυς 

(τoυρμπίvες) γίvεται πιo συστηματική πρoσπάθεια για πληρέστερη εκμετάλλευση της εvέργειας.   

Με τoυς υδρoστρoβίλoυς σχετίζεται η αvάπτυξη της τεχvoλoγίας τoυ μεσαίωvα 'Οπως αvαφέρει o 

Crombie5, oι μηχαvικές επιvoήσεις και οι συσκευές της κλασικής αρχαιότητας  χρησιμoπoιoύvταv 

στov όψιμo Μεσαίωvα σε  πολύ μεγάλη κλίμακα. 

 

 

 
    5 Crombie  Από  τov  Αυτoυστίvo   στov   Γαλιλαίo   Τόμoς  Α'  σελ.   201  - 206 

 

 

 

Εικόνα: Υδροστρόβιλος, υδραυλικός τροχός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

Αν περάσουμε  ένα μαγνήτη πάνω από ένα συνδετηράκι, ο μαγνήτης θα το τραβήξει. Αν τρίψουμε 

μια χτένα με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα ή με μια πλαστική σακούλα και μετά την βάλουμε κοντά 

σε χαρτάκια θα δούμε ότι θα τα τραβήξει. 

Και στις δύο περιπτώσεις δεν έχουμε ορατή φυσική σύνδεση μεταξύ των αντικειμένων που έλκουν 

και αυτών που έλκονται. Είναι "δράση από απόσταση" . Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει αλ-

ληλεπίδραση, αλλά δεν μπορούμε να δούμε το μηχανισμό της αλληλεπίδρασης. Συνήθως, αυτά τα 

φαινόμενα της "δράσης από απόσταση" προκαλούν έντονο το ενδιαφέρον των παιδιών. Με τις 

εμπειρίες που περιγράφονται σ'αυτή την ενότητα τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν νοητικά 

μοντέλα, με τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. 

Μοντέλα 

Μοντέλα είναι "εικόνες"  (παραστάσεις) που μας βοηθάνε να εξηγήσουμε αυτά που παρατηρούμε. 

Τα φυσικά μοντέλα είναι τέτοιες "εικόνες" για αντικείμενα και για παρατηρήσεις. Αυτά τα μοντέλα 

μπορεί να είναι σε διαφορετική κλίμακα μεγεθών σε σχέση με τα πραγματικά αντικείμενα. Π.χ. 

έχουμε ένα μοντέλο αεροπλάνου ή αντλίας ή υδροστροβίλου. 'Ενα ατομικό μοντέλο μπορεί να 

κατασκευαστεί από ξυλαράκια και μπαλίτσες και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να εξηγή-

σουμε τις ιδιότητες της ύλης. 

Τα θεωρητικά μοντέλα1 είναι "νοητικές εικόνες" που μας βοηθάνε να ερμηνεύσουμε διάφορα φαινό-

μενα. Τα παιδιά για να ασκηθούν  προσπαθούν να αποκτήσουν μια νοητική εικόνα για το τι 

περιέχεται σε ένα κουτί. Προσπαθούν χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους να καταλάβουν τι 

περιέχει το κουτί (κουνώντας το , ακούγοντάς το, βάζοντας ένα μαγνήτη) Το ίδιο συμβαίνει και με 

τους επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς είναι το άτομο και επειδή δε 

μπορούν να το δουν, βγάζουν διάφορα συμπεράσματα από τις ιδιότητες της ύλης. Από τις 

μαγνητικές, θερμικές, χημικές της ιδιότητες καταλήγουν στο να προτείνουν ένα μοντέλο ατόμου. 

Στη μελέτη του ηλεκτρομαγνητισμού αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα για να 

κατανοήσουμε τα φαινόμενα: κίνηση ηλεκτρονίων, κύματα.  

Όπως γίνεται και στην έρευνα άλλων περιοχών των Φυσικών Επιστημών, θα πρέπει, και 

στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά να έχουν εμπειρίες με συγκεκριμένα υλικά, δηλαδή  να παί-

ξουν με μαγνήτες, μπαταρίες κτλ. Το παιχνίδι σ'αυτή την περίπτωση δεν είναι χασομέρι. 

Φυσικά, τα πειράματα δεν πρέπει να γίνονται με τη τάση του δικτύου αλλά μόνο με 

μπαταρίες. 

 
1 Σταυρίδου Ελένη (1995) “Μοντέλα Φυσικών Επιστημών”, Εκδόσεις Σαββάλα. 



 
 

166

MAΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

Τα υλικά σώματα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε μαγνητικά και σε μη μαγνητικά.  

Υπάρχουν πολλά υλικά σώματα με μαγνητικές ιδιότητες. Όμως τα παιδιά, μπορούν να ορίσουν ως 

μαγνητικά τα σώματα που έλκονται από μαγνήτες, ενώ μπορούν να ορίσουν ως μη μαγνητικά αυτά 

που δεν έλκονται. Στο περιβάλλον των παιδιών τα περισσότερα σώματα που είναι μαγνητικά 

περιέχουν σίδηρο. 

Διδακτική δραστηριότητα: Ποια υλικά είναι μαγνητικά;  

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν διάφορες ευκαιρίες να κάνουν ταξινομήσεις των σωμάτων με βάση 

τις φυσικές τους ιδιότητες. Σ'αυτή την έρευνα θα ταξινομήσουν τα σώματα με βάση μια ιδιότητα 

που δεν είναι και τόσο εμφανής. 

Συγκεντρώνουμε διάφορα αντικείμενα όπως κουμπιά, συνδετήρες, νομίσματα, καρφιά, βίδες, 

παξιμάδια, πένες. Φέρνουμε ένα μαγνήτη κοντά στο καθένα από αυτά. Ποια έλκονται από τον 

μαγνήτη; Ποια δεν έλκονται; Υπάρχουν μερικά μέρη ενός αντικειμένου που έλκονται από το 

μαγνήτη, ενώ άλλα δεν έλκονται; Από τι υλικό φαίνεται να είναι κατασκευασμένα τα τμήματα τα 

οποία έλκονται;       

Οι μαγνήτες έχουν πόλους και  σ' αυτούς φαίνονται να είναι συγκεντρωμένες οι μαγνητικές 

ιδιότητες. Αν βάλουμε το μαγνήτη πάνω σε συνδετηράκια που είναι απλωμένα στο τραπέζι και 

μετά τον σηκώσουμε, θα δούμε ότι τα συνδετηράκια συγκεντρώνονται σε ορισμένα σημεία ( 

συνήθως δύο) πάνω στο μαγνήτη: στους μαγνητικούς πόλους. Οι μαγνήτες έχουν δύο πόλους. Αν 

φαίνεται ότι έχουν περισσότερους πόλους,  θα πρέπει να πρόκειται για κάποιο σύνθετο μαγνήτη 

που αποτελείται από περισσότερους από ένα μαγνήτες. 

Αν αναρτήσουμε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη, έτσι ώστε να είναι ελεύθερος να περιστραφεί, θα 

παρατηρήσουμε ότι ο ένας πόλος στρέφεται προς βορρά και γι’ αυτό τον ονομάζουμε βόρειο πόλο 

και τον συμβολίζουμε με Ν, ενώ ο άλλος στρέφεται προς νότο και και γι' αυτό ονομάζεται νότιος 

πόλος και συμβολίζεται με S.  

Διδακτική δραστηριότητα: Πού βρίσκονται οι πόλοι;  

Παίρνουμε μια μικρή πυξίδα και τη φέρνουμε δίπλα στο μαγνήτη. Θα δούμε ότι 

δείχνει προς τον έναν από τους πόλους. Δείχνει η ίδια άκρη της βελόνας 

συνεχώς προς τον ίδιο πόλο; Βάζουμε ένα χαρτόνι πάνω από ένα μαγνήτη και 

ρίχνουμε ρινίσματα σιδήρου στο χαρτόνι. Χτυπάμε ελαφρά το χαρτόνι. Πώς 

διατάσσονται τα ρινίσματα; Πού είναι οι πόλοι; (Να προσέξουμε να μην έρχονται 

τα ρινίσματα του σιδήρου σε επαφή με το μαγνήτη, διότι μετά είναι πολύ 

δύσκολο να  τον καθαρίσουμε. Να προσέξουμε να μην έλθουν σε επαφή τα 

ρινίσματα με το πρόσωπο μας,  διότι υπάρχει κίνδυνος να καρφωθούν  στα 

μάτια μας και τότε πρέπει να επέμβει οφθαλμίατρος.) 

Διδακτική δραστηριότητα:  Ένας μαγνήτης που έχει στην άκρη του δύο καρφιά 

S 

N 
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(που δεν είναι μόνιμοι μαγνήτες).  

Ρωτάμε τα παιδιά να προβλέψουν τι θα συμβεί, αν βάλουμε δύο καρφιά στον ένα πόλο του 

μαγνήτη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα για να δείξουμε: 

α) τη μαγνήτιση από  επαγωγή, 

β) την αμοιβαία άπωση των δύο πόλων. 

 

Οι όμοιοι πόλοι έλκονται, οι ανόμοιοι απωθούνται: Αν φέρουμε το βόρειο πόλο (Ν) ενός μαγνήτη 

κοντά στον βόρειο πόλο ενός μαγνήτη που μπορεί να κινηθεί (π.χ. να περιστραφεί), τότε 

παρατηρούμε ότι οι δύο πόλοι απωθούνται, το αντίθετο συμβαίνει αν πλησιάσουμε το νότιο πόλο S 

με το βόρειο πόλο Ν. 

 

 

 

 

Διδακτική δραστηριότητα:  Πώς θα καταλάβουμε  ότι κάτι είναι μαγνήτης.  

Θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτό που φαίνεται να είναι ένα προφανές κριτήριο μπορεί 

να μην είναι. Αυτό συμβαίνει με το 

κριτήριο: "μαγνήτης είναι ένα σώμα 

που έλκει μαγνητικά υλικά." Είναι 

μαγνήτης κάτι που έλκει ένα μα-

γνητικό υλικό; Μπορεί και όχι. Π.χ. 

ένα καρφί που βρίσκεται κοντά σε μια μαγνητική βελόνα έλκει τη βελόνα. Αν όμως έχουμε ένα 

μαγνήτη, θα παρατηρήσουμε ότι ο ένας πόλος θα έλκει τον Ν πόλο της βελόνας, ενώ ο άλλος θα 

τον απωθεί. Αν ένα καρφί από τη μια έλκει τον Ν πόλο και από την άλλη τον απωθεί ΕΙΝΑΙ 

μαγνήτης.  

Βάζουμε τα παιδιά να κινήσουν μαγνητικές βελόνες μπροστά σε διάφορα σιδερένια αντικείμενα: 

πόδια από καρέκλες, καλοριφέρ, βάσεις. Πολλές φορές αυτά τα αντικείμενα είναι μαγνητισμένα και 

τότε παρουσιάζουν πόλους που δείχνουν την άπωση. 

Η Γη είναι ένας τεράστιος μαγνήτης. 'Ενας μαγνήτης που είναι ελεύθερος να περιστραφεί παίρνει 

τη διεύθυνση βορρά νότου. Αυτό οφείλεται στο ότι η Γη είναι ένας μαγνήτης. (βλέπε συζήτηση για 

το πώς έχει ανακαλυφθεί στο κεφάλαιο:  Διδασκαλία και Φυσική, στην ενότητα: Μέθοδοι της 

Φυσικής, υποθέσεις και έλεγχοι υποθέσεων). 

Ποια είναι η διεύθυνση του βόρειου μαγνητικού πόλου  

Με μια απλή πυξίδα τα παιδιά μπορούν να μελετήσουν σημαντικά χαρακτηριστικά του γήινου 

μαγνητικού πεδίου καθώς και τη θέση των πόλων. Βάζουμε το μαγνήτη σε τέτοια θέση, ώστε να 

είναι μακριά από άλλους μαγνήτες και από σιδερένια αντικείμενα. Στο βόρειο ημισφαίριο η μία 

S N S N 

S N N S 



 
 

168

άκρη της πυξίδας θα δείξει προς το βόρειο πόλο. Δοκίμασε μια άλλη θέση. Θα δείχνει προς στην 

ίδια διεύθυνση.  

Αφού οι ανόμοιοι πόλοι έλκονται, στο βόρειο γεωγραφικό πόλο δε βρίσκεται ο βόρειος (Ν) 

μαγνητικός πόλος αλλά ο νότιος μαγνητικός (S) πόλος. Ο  S πόλος της γης βρίσκεται περίπου 

1600 km από το βόρειο γεωγραφικό πόλο. Η βελόνα δε δείχνει ακριβώς τη διεύθυνση του βόρειου 

πόλου, αλλά κάνει με το μεσημβρινό μια γωνία που ονομάζεται μαγνητική απόκλιση. Τα παιδιά θα 

πρέπει να βρουν τον βόρειο πόλο με αστρονομικές παρατηρήσεις ως εξής: 

Θα πρέπει το βράδυ να βρουν τον αστερισμό της Μικρής 'Αρκτου. Το τελευταίο άστρο του αστερι-

σμού είναι ο πολικός αστέρας. Αν τραβήξουμε μια γραμμή προς τον πολικό αστέρα, βρίσκουμε τον 

πραγματικό βορρά. Μετά βάζουμε τη βελόνα πάνω στη γραμμή αυτή και βρίσκουμε τη γωνία που 

σχηματίζει η βελόνα με τη διεύθυνση του βορρά. 

Διδακτική δραστηριότητα:   Τα μαγνητικά υλικά μπορούν να μαγνητιστούν.  

Αν κατά μήκος ενός καρφιού κινήσουμε έναν ισχυρό μαγνήτη, τότε η μία άκρη του καρφιού απωθεί 

τη μια άκρη της μαγνητικής βελόνας. Το καρφί έγινε μαγνήτης! Οι ισχυροί μαγνήτες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να μαγνητίσουν άλλα υλικά και να δυναμώσουν ασθενείς μαγνήτες. 

Διδακτική δραστηριότητα:  Πώς μπορεί να γίνει ένας μαγνήτης από ρινίσματα σιδήρου.  

Γεμίζουμε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, ή 

κάποια άλλο λεπτό γυάλινο δοχείο, με 

ρινίσματα και βάζουμε ένα κάλυμμα. 

Ανακινούμε το σωλήνα και τον 

φέρνουμε δίπλα σε μια μαγνητική 

βελόνα. Η βελόνα θα έλκεται από τα 

ρινίσματα. Αν όμως ο σωλήνας με τα 

ρινίσματα είναι μαγνήτης, η μία πλευρά θα απωθεί κάποιο πόλο της βελόνας. Βάζουμε τα παιδιά 

να κινήσουν έναν ισχυρό μαγνήτη κατά μια διεύθυνση και να περιγράψουν τι παρατηρούν στα ρινί-

σματα. Τώρα Φέρνουμε ένα άκρο του σωλήνα κοντά σε μια πυξίδα. Απωθείται η μία πλευρά της 

βελόνας; Ανακινούμε πάλι το δοκιμαστικό σωλήνα . Είναι τώρα μαγνήτης;  

 

Διδακτική δραστηριότητα:  Τι συμβαίνει όταν κόβουμε ένα μαγνήτη.  

Με μια πένσα κόβουμε ένα μακρύ κομμάτι σύρματος από ένα κρεμαστάρι. Το μαγνητίζουμε με ένα 

μαγνήτη. Φέρνουμε μια μαγνητική βελόνα δίπλα του. Πού βρίσκονται οι πόλοι; Το κόβουμε στα 

δύο. Πού βρίσκονται οι πόλοι των κομματιών; Κόβουμε τα σύρματα ξανά και ξανά. Τα κομμάτια 

είναι πάλι μαγνήτες; 

Μια θεωρία του μαγνητισμού  

Η θεωρία του μαγνητισμού (δόμηση μοντέλου) θα πρέπει να εξηγεί τις παρατηρήσεις που έγιναν 

στις προηγούμενες δραστηριότητες. Πρώτα από όλα μερικά υλικά, όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας, 
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είναι μαγνητικά, ενώ άλλα υλικά δεν είναι. Πιστεύεται ότι οι μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων 

οφείλονται στις  κινήσεις που κάνουν τα ηλεκτρόνια γύρω από τα άτομα και γύρω από τον εαυτό 

τους.  

Στα πιο πολλά υλικά το αποτέλεσμα της κίνησης του ενός ηλεκτρονίου εξουδετερώνει τα 

αποτελέσματα της κίνησης κάποιου άλλου ηλεκτρονίου, και το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε 

μαγνητικές ιδιότητες. Σε ορισμένα υλικά, όπως στο σίδηρο δε συμβαίνει αυτή η 

αλληλεξουδετέρωση. Έτσι, ο χάλυβας και άλλα υλικά που περιέχουν σίδηρο είναι μαγνητικά. 

Όμως,  αν και ο σίδηρος είναι μαγνητικό υλικό, δε συμπεριφέρεται τις πιο πολλές φορές σαν 

μαγνήτης. Είδαμε ότι αν σύρουμε ένα μαγνήτη δίπλα στο δοκιμαστικό σωλήνα με τα ρινίσματα 

σιδήρου, ο σωλήνας αυτός γίνεται μαγνήτης. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ρινίσματα ”διατάσσονται”, 

έτσι ώστε να προσανατολίζονται προς μία διεύθυνση. Αυτό συμβαίνει και σε μικροσκοπική 

κλίμακα. Τα άτομα του σιδήρου είναι μικροί μαγνήτες που όμως έχουν τη δυνατότητα να έχουν 

οποιαδήποτε διεύθυνση. Βρίσκουμε ότι τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και οι μικροσκοπικοί 

μαγνήτες πολλών ατόμων είναι παράλληλοι μεταξύ τους για χιλιάδες μόρια, που αποτελούν μια 

μαγνητική περιοχή. Κάθε μαγνητική περιοχή είναι ένας μικροσκοπικός μαγνήτης που όμως έχει 

τυχαία κατεύθυνση. Αν τώρα ο σίδηρος αυτός βρεθεί μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο (μια περιοχή 

που ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις), οι μαγνητικές αυτές περιοχές που αναφέραμε τείνουν να 

αποκτήσουν τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή προσανατολίζονται σ’ αυτό. Τώρα το 

υλικό θα είναι μακροσκοπικά  μαγνητισμένο μόνιμα ή παροδικά. Μόνιμα μεν, αν και μετά την 

απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου εξακολουθεί να παρουσιάζει αυτή τη μακροσκοπική μαγνήτι-

ση, όπως συμβαίνει π.χ. στο χάλυβα, προσωρινά όμως, αν μετά την απομάκρυνση του μαγνητικού 

πεδίου οι περιοχές παύουν να μένουν προσανατολισμένες. Η απομαγνήτιση μπορεί να 

διευκολυνθεί με χτυπήματα και με θέρμανση, αφού αυτοί οι δύο τρόποι συμβάλλουν στο να 

αποκτήσουν τυχαίες κατευθύνσεις αυτές οι μαγνητικές περιοχές. Όσο υψηλότερη είναι η θερμο-

κρασία, δηλαδή όσο αυξάνουν οι τυχαίες κινήσεις των μορίων, τόσο πιο εύκολα θα 

απομαγνητίζεται ένα υλικό. Υπάρχει μια θερμοκρασία πάνω από την οποία δεν μπορούμε να 

έχουμε μακροσκοπικό μαγνήτη διότι κυριαρχούν οι άτακτες κινήσεις. ( θερμοκρασία Curie) Αν 

δίπλα σε ένα μαγνήτη ζεστάνουμε ένα μαγνητισμένο ατσαλόκαρφο που κρέμεται με ένα μεταλλικό 

σύρμα, αυτό χάνει τις μαγνητικές του ιδιότητες και ξεφεύγει από την έλξη του μαγνήτη, παρ’ όλο 

που τα μόριά του είναι μαγνητικά.  
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Για την επίδειξη αυτού του μοντέλου χρησιμοποιούνται μαγνητικές βελόνες που τοποθετούνται σε 

μια διάταξη. Χωρίς την παρουσία 

μαγνήτη οι βελόνες 

παρουσιάζουν τις μαγνητικές 

περιοχές. Με την επίδραση του 

μαγνήτη οι βελόνες καθίστανται 

παράλληλες. 

Όταν κόψουμε ένα μαγνητισμένο 

σύρμα στα δύο, αυτό  

εξακολουθεί να είναι μαγνήτης, 

διότι και μετά  το κόψιμο δεν 

παύουν να είναι διατεταγμένες οι 

μαγνητικές περιοχές.  

  Για να εξηγήσουμε το γήινο 

μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να 

γνωρίζουμε κάτι για τη σχέση 

μεταξύ ηλεκτρικών ρευμάτων και 

μαγνητών. Όταν έχουμε 

ηλεκτρικά φορτία που κινούνται, 

τότε έχουμε και εμφάνιση μαγνητικών πεδίων.  Πιστεύεται ότι μέρος του πυρήνα της Γης είναι 

λιωμένο μέταλλο (υγρό) που βρίσκεται σε κίνηση. Αυτό το υγρό έχει ηλεκτρικά φορτία που 

βρίσκονται σε κίνηση με αποτέλεσμα να έχουμε ηλεκτρικά ρεύματα, που με τη σειρά τους δημι-

ουργούν μαγνητικά πεδία.  

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών φορτίων θυμίζουν τα αποτελέσματα των μαγνητών   

Παρακάτω θα συζητήσουμε και μετά θα πραγματοποιήσουμε διάφορες δραστηριότητες με τις 

οποίες θα μελετήσουμε τα ηλεκτρικά φορτία. Μερικά από τα πειράματα αυτά είναι δύσκολο να εκτε-

λεστούν σε μέρες που υπάρχει μεγάλη υγρασία.  Συνιστάται να χρησιμοποιούνται πλαστικά υλικά, 

συνθετικά υφάσματα και κολλητικές ταινίες. Τα υλικά αυτά είναι πιο αποτελεσματικά για τη 

δημιουργία στατικών ηλεκτρικών φορτίων από τα παραδοσιακά υλικά (μαλλί και μετάξι). Τα διά-

φορα πλαστικά μαχαίρα και πιρούνια πιθανόν να είναι πολύ καλά (πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται).  

Σε πολλά πειράματα θα πρέπει να αναρτούμε ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να 

περιστρέφεται κάτω από την επίδραση των δυνάμεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν διπλώσουμε 

ένα χαρτί, το δέσουμε με σπάγκο και εκεί τοποθετήσουμε το πλαστικό αντικείμενο. 

A.  Οι μαγνητικές βελόνες δείχνουν συμπεριφορά παρόμοια με αυτή που 
έχουν οι μαγνητικές περιοχές πριν από την επίδραση κάποιου μαγνήτη 

Β.  Οι μαγνητικές βελόνες προσανατολίζονται με 
την επίδραση μαγνήτη 
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Ηλεκτροστατικά φαινόμενα  

 Μερικές φορές, όταν χτενίζουμε τα μαλλιά μας, αυτά φαίνονται να κολλάνε στη χτένα και συχνά 

ακούγεται και ένας ελαφρός κρότος. Τα ρούχα από μαλλί ή από συνθετικά υφάσματα μαζεύουν 

πολλή σκόνη. Γιατί; Αν βγάλουμε ένα ρούχο από ένα νάιλον σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, 

εμφανίζονται αστραπές.  Όλα αυτά είναι ηλεκτροστατικά  φαινόμενα.  

Ηλεκτροστατική είναι η μελέτη των ακίνητων φορτίων.  Μπορούμε να μάθουμε πολλά για τον 

ηλεκτρισμό μελετώντας τα ηλεκτροστατικά (ακίνητα) φορτία.  

Αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρικών φορτίων 

Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν σκοπό να βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει μερικές 

έννοιες σχετικές με τη δομή της ύλης. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι μέσα στα σώματα 

υπάρχουν ήδη τα ηλεκτρικά φορτία και ότι αυτά δε δημιουργούνται από κάποια ηλεκτρική πηγή. 

Πειράματα με κολλητική ταινία2 

Στα πειράματα αυτά εξετάζουμε θεμελιώδη ερωτήματα για τη φύση του ηλεκτρισμού. 

Ετοιμάζουμε μια κολλητική ταινία και συμπεραίνουμε ότι η ταινία θα φορτιστεί, αν την 

ξεκολλήσουμε από μια άλλη  ταινία. 

Ετοιμασία της «πάνω» ταινίας Π 

Χρησιμοποιούμε μια ταινία μήκους 50 cm, για να έχει αρκετή ευκαμψία και να μπορούμε να τη 

χειριστούμε εύκολα. Διπλώνουμε τη μία άκρη για να σχηματίσουμε μία λαβή που δεν κολλάει. 

  

Ετοιμάζουμε μία ταινία ως εξής: 

1. Κολλάμε μία λωρίδα με τη λαβή πάνω σε μία λεία επιφάνεια, όπως π.χ. πάνω σε ένα θρανίο. 

2. Λειαίνουμε αυτή τη βασική ταινία με τον αντίχειρα ή με τις άκρες των άλλων δαχτύλων. Αυτή η 

βασική ταινία δίνει μία επιφάνεια που θα είναι «σταθερή »  και με την οποία θα εργαστούμε. 

(Χωρίς αυτή θα πάρουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις διάφορες επιφάνειες.) 

3. Κολλάμε μία άλλη ταινία με λαβή πάνω  στη βασική. 

4. Λειαίνουμε την πάνω ταινία με τα δάχτυλα. 

5. Γράφουμε Π (για πάνω) στη λαβή της πάνω ταινίας. 

 

Με μια πολύ γρήγορη κίνηση τραβάμε την Π ταινία από τη βασική αφήνοντας τη βάση κολλημένη 

στο θρανίο. 

Φαινόμενα που παρατηρούμε ,όταν πλησιάζουμε το χέρι στην Π ταινία. 

Ζητάμε από τους μαθητές να κρεμάσουν την Π ταινία κατακόρυφα από την άκρη του θρανίου. Τους 

ζητάμε να προβλέψουν τι θα συμβεί, αν φέρουν  το χέρι τους κοντά στην κρεμασμένη ταινία. 

Θα πρέπει να δώσουν  μια σύντομη περιγραφή του τι συμβαίνει, αν αυτό που συμβαίνει είναι 

σύμφωνο με τις προβλέψεις τους, και αν έχει σημασία ποια πλευρά της ταινίας πλησιάζουν. 

 
2 Ruth Chabay êáé Bruce Sherwood (1995) Electric & Magnetic Interations, åêäüóåéò John Wiley & Sonos 
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Θα πρέπει να διαπιστώσουν έλξη (αν δεν έχει πολλή υγρασία, άσχετα με την πλευρά) Αν δεν υπάρχει 

έλξη, θα πρέπει να επαναφορτίσουν την ταινία. Μπορούμε  να ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ την ίδια 

την ταινία με το να την κολλήσουμε στην βασική και μετά να την τραβήξουμε ως εξής: 

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Π ΤΑΙΝΙΑΣ: 

 Με το δάχτυλο σου τρέξε κατά μήκος της βασικής ταινίας. (Για εκφόρτιση) 

 Κόλλησε την Π ταινία στη βασική, ισιώνοντάς την. 

 Τράβα γρήγορα την Π ταινία από τη βάση. 

 `Ελεγξε αν η ταινία έλκεται από το χέρι σου. 

Διδακτική δραστηριότητα: Δύο Π  ταινίες: Έλξη ή άπωση; 

Ρωτάμε τους μαθητές τι  περιμένουν, αν βάλουν κοντά 2 Π ταινίες.  

Θα πρέπει να παρατηρήσουν άπωση. Αν ο αέρας έχει πολλή υγρασία η προσπάθεια θα πρέπει να 

επαναληφθεί. 

Διεύθυνση της δύναμης  

Θα παρατηρήσουμε ότι η διεύθυνση της δύναμης δρα σε μια γραμμή που φέρεται από το ένα 

σώμα στο άλλο. Κρεμάμε μια δεύτερη Π ταινία από μια κλωστή ή τρίχα. Κρατάμε  την κλωστή στο 

χέρι ή την κολλάμε με ένα μικρό 

κομμάτι ταινίας στο θρανίο. 

 

Κινούμε την Π ταινία αργά προς την 

αναρτημένη Π ταινία. Παρατηρούμε 

την απόκλιση της αναρτημένης 

ταινίας από την αρχική της θέση σε 

διάφορες αποστάσεις (π.χ. την απόσταση στην οποία για πρώτη φορά παρατηρείται  άπωση, τη 
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Απόσταση μεταξύ των ταινιών 

 

F ? 

 

Δύναμη που δρα 
κατά μήκος της 
γραμμής που ενώνει 
τις δύο ταινίες 

Ταινία 
κρεμασμένη 
από κλωστή 
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Π 
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μισή απόσταση, το ένα τέταρτο). Κάνουμε  μια πολύ χοντρική  γραφική παράσταση της έντασης 

της άπωσης ως συνάρτησης της απόστασης μεταξύ των δύο ταινιών. Θα αρκεστούμε σε χοντρικές 

παρατηρήσεις, διότι υπάρχουν παράγοντες που επιδρούν στην απόκλιση όπως η έλξη μεταξύ 

χεριού και ταινίας. 

Επίδραση της ποσότητας του φορτίου 

Κάνουμε την Π ταινία να μην  επιδρά. 

Αν έχουμε μια ενεργό Π ταινία και κρατήσουμε το κάτω άκρο, ενώ με αργό ρυθμό τρίβουμε τα 

δάχτυλα μας πάνω – κάτω  κατά μήκος της λείας πλευράς, εξουδετερώνουμε το φορτίο. 

 

Ίσως να σκέφτηκες το εξής: δεν ξέρω αν και πώς φορτίστηκε 

η Π ταινία, όμως αν η Π ήταν αρχικά ουδέτερη, ίσως  η Π να 

τράβηξε μερικά φορτία από τη βάση (ή το αντίστροφο). 

Τώρα η βάση θα έχει αντίθετο φορτίο. Τι υποθέσεις 

μπορούν να γίνουν επάνω σ’ αυτή τη σκέψη;  Π.χ. ότι η ύλη 

αποτελείται από θετικά και αρνητικά φορτία, ή ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε μερικά φορτία από 

μία επιφάνεια. 

 

Διατήρηση του φορτίου  

 Κολλάμε μια νέα λωρίδα ταινίας με λαβίδα  στο ένα άκρο πάνω σε  μια 

βασική ταινία που είναι κολλημένη πάνω σε ένα θρανίο και την ισιώνουμε 

με τα δάχτυλα, ενώ γράφουμε Λ στη λαβή της. Μετά κολλάμε μια άλλη 

ταινία και γράφουμε Π στη λαβή της. 

 

Αργά σηκώνουμε την ταινία Λ μεταφέροντας μαζί της και την Π.  Την 

κρεμάμε από το θρανίο κατακόρυφα και την εξουδετερώνουμε.  

 

 

 

Κρατώντας το άκρο της Λ τραβάμε  την Π γρήγορα προς τα πάνω. Κρεμάμε την Π κατακόρυφα 

από την άκρη του θρανίου, όχι πολύ κοντά στην Λ. 

 

Επαναλαμβάνουμε μέχρις ότου έχουμε τουλάχιστο δύο ταινίες Π και δύο Λ.  

Τρία ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές: 

1. Τι αλληλεπίδραση έχει μια αναρτημένη ταινία Π ή Λ; Πότε είναι ελκτική; Πότε είναι απωστική; 
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2. Γιατί φορτίζεται η ταινία; 

 

3. Γιατί όταν τρίβουμε την ταινία με το χέρι μας, την εξουδετερώνουμε; 

 

Οι δραστηριότητες με τις ταινίες δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να οικοδομήσει την έννοια των 

δύο ειδών φορτίων. Αφού έχουμε άλλοτε απώσεις και άλλοτε έλξεις θα πρέπει να υπάρχουν δύο 

είδη φορτίων.  

Πώς επιδρά μια αφόρτιστη ταινία με τις  ταινίες Π και Λ: 

Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να γίνει με επίδειξη και με συζήτηση. Οι μαθητές μπορούν να την 

επαναλάβουν στο σπίτι τους. Ζητάμε τη γνώμη των μαθητών πριν από την επίδειξη. Θα πρέπει να 

είμαστε σίγουροι ότι η αφόρτιστη ταινία είναι όντως αφόρτιστη. 

Θα παρατηρηθεί ότι και με τις δύο ταινίες έχουμε έλξη. 

Διδακτική δραστηριότητα:  Ένα ηλεκτρικά φορτισμένο σώμα έχει τη τάση να έλκει αφόρτιστα 

αντικείμενα.  

Κόβουμε χαρτάκια και τα βάζουμε στο τραπέζι. Τρίβουμε μια πλαστική βέργα ή μία ράβδο με ένα 

κομμάτι πλαστικό και την πλησιάζουμε στα χαρτάκια. Τα χαρτάκια πιθανόν να έλκονται από τη 

ράβδο. Μερικά χαρτάκια θα φαίνονται άλλοτε να έλκονται και άλλοτε να απωθούνται. Τώρα 

δοκιμάζουμε τα αποτελέσματα που αν πλησιάσιυμε τη ράβδο σε άλλα υλικά. Δοκιμάζουμε την έλξη 

που ασκεί το πλαστικό.  

 

Καθορισμός του φορτίου μιας νέας ταινίας 

Στη δραστηριότητα αυτή  ζητάμε από τους μαθητές να παρουσιάσουν ένα σχέδιο ενεργειών με τις 

οποίες θα βρουν το είδος του φορτίου που έχει αυτή η ταινία. 

 

Διδακτική δραστηριότητα:   Επίδειξη φαινομένων ηλεκτροστατικής επαγωγής με κομμάτια αφρολέξ 

και μεταλλικές πλάκες3. 

Σ’αυτή τη δραστηριότητα προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του 

ηλεκτρικού φορτίου που αναπτύσσεται με την τριβή και του ηλεκτρισμού σε καλώδια.  

Χρησιμοποιούμε δύο κομμάτια μονωτικού υλικού, κολλητική ταινία, νωπό σπόγγο, ξύλινη 

ράβδο και δύο κομμάτια μετάλλου (π.χ. δύο μεταλλικές πλάκες ή δύο αλουμινένια πιάτα ). 

Ρωτάμε το εξής: 

Αν έχουμε ένα πιάτο αλουμινίου και δύο φορτισμένα σώματα κοντά στο πιάτο, θα κινηθεί το 

φορτίο μέσα στο μέταλλο;  

 
3 American Institute of Physics and America Association of Physics Teachers,1995, Powerful Ideas in 

Physical Sciences, A model Course, American Association of Physics Teachers, College Park Maryland 
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Μερικοί μαθητές πιθανόν να δώσουν θετική απάντηση –έχοντας σχηματίσει τη λανθασμένη άποψη 

ότι το φορτίο ”πηδά” στο μέταλλο λόγω του ότι έχουν νιώσει ηλεκτρικές εκκενώσεις σε διάφορες 

περιπτώσεις: άνοιγμα πόρτας αυτοκινήτου, χτένισμα κτλ.  Άλλοι πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να 

έχουμε μετακίνηση φορτίου. 

Αναρτούμε τα δύο αλουμινένια πιάτα  (ή τοποθετούμε σε μονωτικές βάσεις δύο μεταλλικές πλάκες) 

και τα συνδέουμε έτσι, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με κανένα μεταλλικό αντικείμενο. Θα 

πρέπει να 

είναι αρκετά 

μακριά το ένα 

από το άλλο. 

Το καλώδιο 

θα πρέπει να 

σχηματίζεται 

με διάφορα 

κομμάτια τα 

οποία 

συνδέονται μεταξύ τους με κροκοδειλάκια. 

Φορτίζουμε τα δύο τεμάχια πλαστικού με το να τα τρίψουμε με μια γούνα, μέχρις ότου ακουστεί 

κρότος από εκκενώσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει μακριά από τις μεταλλικές πλάκες. Μια 

φορτισμένη κολλητική ταινία, τοποθετείται αρκετά κοντά στη μεταλλική πλάκα, χωρίς όμως να την 

αγγίζει, φροντίζουμε να έχει το ίδιο είδος φορτίου με τα πλαστικά. 

Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τι θα συμβεί, αν φέρουμε τα πλαστικά κοντά στηn πλάκα. 

Φέρουμε τα πλαστικά κοντά στη μια μεταλλική πλάκα. Φροντίζουμε να μην έρθουν τόσο κοντά που 

να προκληθεί σπινθήρας. Ζητάμε από τους μαθητές να καταγράψουν την παρατηρούμενη άπωση 

της ταινίας. Αν απομακρύνουμε τα φορτισμένα πλαστικά, η κολλητική ταινία επανέρχεται στην 

αρχική θέση της. Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν μια εξήγηση του φαινομένου.  

Εδώ, θα πρέπει να εισαχθεί η ιδέα του θετικού και αρνητικού φορτίου. Υπάρχει φορτίο που 

μετακινείται μέσα στα μεταλλικά καλώδια και στις μεταλλικές πλάκες. 

Αν το φορτίο στα  πλαστικά είναι αρνητικό, τι είδος φορτίου έχει η ταινία; Θα πρέπει να 

καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι αρνητικό. 

Αν το φορτίο στα πλαστικά είναι αρνητικό, τι επίδραση έχει στην κοντινή μεταλλική πλάκα; Θα 

πρέπει να απωθεί τα αρνητικά φορτία. 

Αν χωρίσουμε τα σύρματα, θα παρατηρηθεί άπωση της ταινίας; 

Αν ενδιάμεσα στα καλώδια τοποθετηθεί ένα χαρτί, θα παρατηρηθεί άπωση; 

Μεταλλική πλάκα 

Μεταλλική πλάκα 

Φορτισμένα με 
τριβή πλαστικό Κολλητική ταινία  
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Εξήγηση της έλξης αφόρτιστων σωμάτων από φορτισμένα 

Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι, αν τρίψουμε τη ράβδο ή τη χτένα με τα διάφορα υλικά (πλαστικά 

κτλ.) μεταφέρονται φορτία από τη ράβδο στο σώμα με το οποίο τρίβουμε (π.χ. τα πλαστικό)4. 

Αυτό το φορτίο που μεταφέρθηκε είναι ηλεκτρόνια που αποσπάστηκαν από τα άτομα της ράβδου 

και ενώθηκαν με τα άτομα του πλαστικού.  Αφού η ράβδος έχασε ηλεκτρόνια, απέκτησε θετικό  

φορτίο, ενώ το πλαστικό που κέρδισε ηλεκτρόνια απέκτησε αρνητικό  φορτίο.  'Οταν το θετικό 

σώμα φέρεται κοντά σε ένα μικρό χαρτάκι, τα τμήματα του χαρτιού που είναι κοντά στη ράβδο 

γίνονται αρνητικά, ενώ τα τμήματα που είναι μακριά είναι θετικά. Επειδή τα ετερώνυμα φορτία είναι 

πιο κοντά το ένα στο άλλο, η έλξη μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από όση είναι η άπωση μεταξύ 

των ομώνυμων. ( Εδώ, επικαλούμαστε τις γνώσεις για από τον μαγνητισμό και κάνουμε 

παραλληλισμό).  

'Οπως και στους μαγνητικούς πόλους, ο ορισμός των φορτίων γίνεται λειτουργικά (λειτουργικός 

ορισμός). Το φορτίο που παράγεται σε ένα λάστιχο, όταν αυτό τρίβεται με μαλλί (ή σε εβονίτη), 

ονομάζεται αρνητικό (-). 'Οπως θα δούμε, το αν ένα φορτίο είναι αρνητικό (-) ή θετικό (+)  μπορεί 

να καθοριστεί από την αλληλεπίδρασή του με ένα ορισμένο φορτίο. 

Τα σώματα με όμοια (ομώνυμα) φορτία απωθούνται,  ενώ τα σώματα με ανόμοια (ετερώνυμα) 

φορτία έλκονται. Αυτός είναι ο βασικός νόμος της ηλεκτροστατικής  (νόμος Coulomb) και μοιάζει 

πολύ με το βασικό νόμο του μαγνητισμού. Έχουμε όμως μια σημαντική διαφορά. Ως μαγνητικά 

υλικά έχουμε το σίδηρο (κυρίως το ατσάλι), ενώ  στα ηλεκτρικά τα καλύτερα φορτία παράγονται σε 

υλικά όπως τα πλαστικά, τα λάστιχα, το νάιλον, το μαλλί.  

Τι συμβαίνει, όταν διάφορα αντικείμενα που έχουν τριφτεί με 

το ίδιο υλικό έρθουν κοντά. Τρίβουμε ένα πλαστικό μαχαίρι, ή 

κουτάλι, με μάλλινο ύφασμα.  Το βάζουμε σε μια χάρτινη 

θήκη η οποία αναρτάται με ένα νήμα. Τρίβουμε ένα άλλο 

παρόμοιο αντικείμενο και το φέρνουμε  κοντά στο πρώτο. Τι 

συμβαίνει;  

 

 

 

4 Ç çëÝêôñéóç ìå ôñéâÞ ìéáò ðëáóôéêÞ ÷ôÝíáò  óõæçôåßôáé óôï  âéâëßï ôùí Ruth Chabay êáé Bruce Sherwood 

(1995) Electric & Magnetic Interations, åêäüóåéò John Wiley & sons. ÌåãÜëá οργανικά ìüñéá óôï ðëáóôéêü Þ óôá 

ìáëëéÜ óðÜæïõíå óôïí ðéï áóèåíéêü äåóìü ìå ôÝôïéï ôñüðï, þóôå áñíçôéêÜ éüíôá  íá áðïôßèåíôáé óôç ÷ôÝíá êáé 

èåôéêÜ éüíôá íá áðïôßèåíôáé óôá ìáëëéÜ.  

'Éóùò åßíáé óçìáíôéêü üôé ó÷åäüí ôá ìüíá õëéêÜ ðïõ ìðïñïýí íá öïñôéóôïýí åýêïëá åßíáé áõôÜ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ìåãÜëá 

ïñãáíéêÜ ìüñéá τα οποία  ìðïñïýí íá óðÜíå åýêïëá. Åßíáé ðïëý ðéï äýóêïëá íá âãÜëïõìå Ýíá çëåêôñüíéï áðü Ýíá Üôïìï Þ 

Ýíá ìüñéï.  'Åíá áðü ôá ëßãá áíüñãáíá õëéêÜ ðïõ åýêïëá öïñôßæåôáé åßíáé ôï ãõáëß, üôáí ôñßâåôáé ìå ìåôÜîé. 'Éóùò 

íá óðÜíå ìåãÜëá ïñãáíéêÜ êïììÜôéá áðü ôï ìåôÜîé êáé íá áðïôßèåíôáé óôï ãõáëß.   
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Τι συμβαίνει, όταν διάφορα αντικείμενα που έχουν τριφτεί με διαφορετικά υλικά έλθουν το ένα 

κοντά στο άλλο Τρίβουμε ένα πλαστικό αντικείμενο με μαλλί και το τοποθετούμε στην αιωρούμενη 

χάρτινη θήκη. Τρίβουμε ένα άλλο αντικείμενο με πλαστικό και το φέρνουμε κοντά στο πρώτο. Τι 

συμβαίνει;  

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με διαφορετικά υλικά. Πότε παρατηρούμε έλξη; Πότε παρατηρούμε 

άπωση; 

Σύμφωνα με το μοντέλο μας, όταν το λάστιχο ή το πλαστικό τρίβονται με μαλλί, δημιουργείται ένα 

αρνητικό (-) φορτίο πάνω στο αντικείμενο. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεταφορά φορτισμένων 

σωματίων, των ηλεκτρονίων (με τη βοήθεια, όπως αναφέρθηκε, διάφορων οργανικών τμημάτων) 

από το μαλλί στο αντικείμενο, με αποτέλεσμα το αντικείμενο αυτό να φορτίζεται αρνητικά. 'Οταν φέ-

ρουμε δύο τέτοια αντικείμενα  το ένα κοντά στο άλλο, απωθούνται.  

Καθώς τρίβουμε το λάστιχο ή την πλαστική ράβδο με πλαστική σακούλα, πιστεύουμε ότι 

μεταφέρονται αρνητικά φορτία (ηλεκτρόνια) από το αντικείμενο στην πλαστική σακούλα, 

αφήνοντας τα σώματα με έλλειμμα ηλεκτρονίων, δηλαδή θετικά (+) φορτισμένα. Όταν ένα θετικό 

σώμα πλησιάζει ένα αρνητικό, τότε έχουμε έλξη. Γενικεύουμε λέγοντας ότι : τα ομώνυμα φορτία 

απωθούνται ενώ τα ετερώνυμα φορτία έλκονται .  

Αφού το φορτίο στην λαστιχένια ράβδο ή στη χτένα που τρίψαμε με μαλλί είναι εξορισμού αρνητικό 

(-), μπορούμε να βρούμε το φορτίο που παράγεται σε άλλα σώματα, όταν τα τρίψουμε με διάφορα 

υλικά. Αν η λαστιχένια ράβδος ή η χτένα που τρίψαμε με το μαλλί έλκεται, το άλλο υλικό έχει θετικό 

φορτίο, αν απωθείται, έχει αρνητικό φορτίο. 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι κατά τη δημιουργία στατικών φορτίων μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το ένα 

σώμα στο άλλο. Ένα αντικείμενο που αποκτά περισσότερα ηλεκτρόνια από θετικά πρωτόνια είναι 

αρνητικά φορτισμένο, ενώ ένα αντικείμενο από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ηλεκτρόνια θα έχει 

περισσότερα θετικά πρωτόνια, οπότε είναι θετικά φορτισμένο. 

Γενικά, δημιουργούμε στατικά φορτία με υλικά όπως μαλλί, λάστιχο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί. Αυτά 

τα υλικά ονομάζονται μονωτές και στους μονωτές τα ηλεκτρόνια δε μετακινούνται εύκολα από το 

ένα άτομο στο άλλο. Έτσι, τα φορτία μένουν σε ορισμένες θέσεις και γι'αυτό μιλάμε για στατικά  

φορτία. 

Στην αρχή μελετήθηκε ο στατικός ηλεκτρισμός. 'Ομως παρατηρούμε ότι ένα σώμα που ήταν 

φορτισμένο στη συνέχεια χάνει τα φορτία του: εκφορτίζεται. Αυτό συμβαίνει αργά ή γρήγορα με τα 

διάφορα υλικά. Αν μάλιστα η ατμόσφαιρα είναι υγρή, η εκφόρτιση γίνεται πιο γρήγορα. Γι'αυτό οι 

επιστήμονες αναζήτησαν πιο σταθερές και αξιόπιστες ηλεκτρικές πηγές. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ  

Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρισμό με χημικά μέσα.  

Ο Ιταλός επιστήμονας Βόλτα ανακάλυψε ότι μπορούμε να παράγουμε χημικά τα ηλεκτρικά φορτία 

αν βουτήξουμε ένα χαρτί σε διάλυμα αλατιού και το βάλομε ανάμεσα σε χαλκό και ψευδάργυρο. 
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Αυτό αποτελεί ένα ηλεκτρικό στοιχείο (μπαταρία) και προμηθεύει τους πειραματιστές με 

ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο ρέει για αρκετό χρόνο. 

Πώς παράγει ηλεκτρισμό ένα ξηρό στοιχείο 

 Το ξηρό στοιχείο  χρησιμοποιείται  πολύ στη μελέτη του ηλεκτρισμού. (Τα ενεργά ξηρά στοιχεία 

δεν είναι πραγματικά ξηρά: περιέχουν μια υγρή, παχύρρευστη μάζα). Μπορούμε να κόψουμε στα 

δύο ένα ξηρό στοιχείο και να δούμε από τι αποτελείται. Μετά, με τα υλικά του να ανασυνθέσουμε 

ένα στοιχείο και να παράγουμε ηλεκτρισμό. (Αν είναι δύσκολο να κόψεις το στοιχείο, μπορείς να 

συνθέσεις ένα με μια πλάκα ψευδαργύρου, μια ράβδο άνθρακα και με χλωριούχο αμμώνιο). Για να 

το κάνουμε με μια μέγκενη στερεώνουμε το στοιχείο και μετά το κόβουμε με πριόνι κατά μήκος. Θα 

πρέπει από κάτω να έχουμε μια 

εφημερίδα, για να μαζέψουμε τις 

ουσίες που τυχόν θα χυθούν. 

'Οταν έχουμε κόψει τα 2/3, το 

βγάζουμε από τη μέγκενη και 

ανοίγουμε τη θήκη.   

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν 

να προσδιορίσουν τα τρία βασικά 

τμήματα του. Το κάρβουνο είναι το ένα ηλεκτρόδιο, η θήκη από Zn  είναι το άλλο. Η μαύρη ουσία 

είναι ένα μείγμα χλωριούχου αμμωνίου και διοξειδίου του μαγγανίου, και είναι ο ηλεκτρολύτης. 

Βάζουμε λίγο από το μαύρο υλικό σε νερό. Βγάζουμε τη θήκη από το στοιχείο και τη βάζουμε στο 

νερό. Τοποθετούμε μια λάμπα φακού σε μια βάση  και τη συνδέομε με τον ψευδάργυρο και το κάρ-

βουνο. Βάζουμε το κάρβουνο στον ηλεκτρολύτη. Συνήθως, παράγεται αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για 

να ανάψει η λάμπα.  

Ποια είναι η αιτία που παράγει ηλεκτρική  ενέργεια το στοιχείο; 'Εχουμε μετατροπή της χημικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Ο ψευδάργυρος αντιδρά πιο πολύ από όσο αντιδρά ο άνθρακας. Η αντί-

δραση του ψευδαργύρου έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ηλεκτρονίων από το μέταλλο τα 

οποία τώρα κινούνται στο καλώδιο προς τη λάμπα. Αυτό θέτει σε κίνηση και τα άλλα ηλεκτρόνια 

του καλωδίου  και τα ηλεκτρόνια της λάμπας. Αυτό πάλι έχει ως αποτέλεσμα να ζεσταίνεται το 

νήμα της λάμπας και να φωτοβολεί, διότι τα ηλεκτρόνια δίνουν ένα μέρος της ενέργειάς τους στα 

άτομα της λάμπας. Καθώς τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο, απωθούνται και κινούνται προς 

το άλλο ηλεκτρόδιο. Εκεί, συμβαίνουν άλλες χημικές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται 

ηλεκτρόνια σε ιόντα του άλατος που είναι στο νερό. Με τη σειρά τους τα ιόντα του άλατος αντι-

δρούν με τον ψευδάργυρο κοκ. Έτσι, βλέπουμε ότι η κίνηση είναι κυκλική.  

Χρησιμοποίηση του υδραυλικού αναλόγου για εξήγηση της λειτουργίας της μπαταρίας 

Πλάκα 
ψευδαργύρου  

Ράβδος 
άνθρακα  

Λαμπάκι των 1,5 

volt  
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Παρομοιάζουμε το στοιχείο με μια αντλία Το νερό αντλείται από την αντλία, ανεβαίνει, οπότε απο-

κτά δυναμική ενέργεια (με ενέργεια που πήρε από την αντλία), μετά  μεταφέρεται με σωλήνες σε 

έναν καταναλωτή π.χ. σε ένα νερόμυλο, όπου δίνει την ενέργειά του. Κάτι παρόμοιο κάνει το στοι-

χείο στα ηλεκτρόνια. Δίνει ενέργεια για να διατηρήσει την κίνηση. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η 

κινητική του ενέργεια δε μεταβάλλεται διότι υπάρχουν οι διάφορες τριβές, όμως κερδίζει δυναμική 

ενέργεια μέσα στο στοιχείο. Αυτή η δυναμική ενέρ-

γεια που κερδίζει το ηλεκτρόνιο είναι παρόμοια με 

τη δυναμική ενέργεια που κερδίζει το νερό μέσα 

στην αντλία. Η δυναμική ενέργεια που κερδίζει μια 

μονάδα φορτίου ονομάζεται ηλεκτρεγερτική 

δύναμη της πηγής. Η μέτρησή της παρουσιάζεται 

στο επόμενο κεφάλαιο. Τα παραπάνω 

αναφέρονται στο υδραυλικό ανάλογο του 

ηλεκτρικού ρεύματος.   

Μοντέλο του ηλεκτρικού ρεύματος με το τρένο του 

ορυχείου 

Το μοντέλο της αντλίας νερού δεν είναι η μοναδική 

αναλογία που έχει προταθεί5. Έχουν προταθεί και 

άλλες αναλογίες όπως το τρένο του ορυχείου6. Σ’αυτό το μοντέλο μερικά βαγόνια σχηματίζουν 

έναν κύκλο. Μια σειρά εργατών σπρώχνει τα βαγόνια.  Ένα τμήμα της τροχιάς παρουσιάζει 

προβλήματα. Οι εργάτες καταβάλλουν προσπάθεια να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό. Στο μοντέλο 

αυτό τη θέση της πηγής έχουν οι εργάτες και τη θέση των ηλεκτρικών φορτίων έχουν τα βαγόνια. Η 

αναλογία επεκτείνεται και στο ότι τα βαγόνια προϋπάρχουν της κίνησης. Αυτό είναι μία από τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Θα πρέπει δηλαδή να αντιμετωπιστεί η  λανθασμένη 

ιδέα ότι η πηγή παράγει τα φορτία, πράγμα που παρουσιάζεται ξεκάθαρα σ’ αυτό το μοντέλο. Και 

το υδραυλικό μοντέλο παρουσιάζει την ίδια ιδέα. Το μειονέκτημά του, είναι ότι  πολλές φορές οι 

μαθητές δεν το κατανοούν.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – ΠΗΓΕΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Σ’αυτή την ενότητα θα τεθούν  διάφορες έννοιες τις οποίες πρέπει να κατανοήσουν οι μαθητές. 

 Έρευvες για τις έvvoιες τωv παιδιώv σχετικά με τα ηλεκτρικά κυκλώματα  

Στo κεφάλαιo "Τι έvvoιες έχoυv τα παιδιά" αναφέρθηκαν  μερικά βασικά μovτέλα πoυ έχoυv τα 

παιδιά όσον αφoρά τo απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 'Εχoυv γίvει πoλλές έρευvες για τις διάφoρες 

συvδέσεις. 'Εχoυv αvαπτυχθεί και αvαλυτικά πρoγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία. 'Εvα 

 
5 Rosalind Drive κ.ά Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών Εκδόσεις Δαρδανός , Αθήνα 1998 
6 Σταυρίδου Ελένη ο.α. 

Εργάτες που σπρώχνουν το τρένο 

Τμήμα της τροχιάς με αντίσταση 
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παράδειγμα έρευvας  έχoυμε από  τoυς Lilian Mc Dermott και  Peter Shaffer: Research as a 

guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part I. Investigation 

of student understanding,  Part II: Design of instructional strategies. Am.J. Phys. 60 (11) 

November 1992.Στηv περίπτωση  αυτή, πρώτα κάvoυv έρευvα σχετικά με αvτιλήψεις τωv 

μαθητώv με συvεvτεύξεις πoυ περιστρέφovται γύρω από απλές επιδείξεις ή και πρoσoμoιώσεις 

στov Ηλ. Υπoλoγιστή. Παρατηρoύv τoυς μαθητές στα εργαστήρια και στις τάξεις. `Επισης, 

ελέγχουν τις κατ'oίκov εργασίες και παρακολουθούν τις εξετάσεις φοιτητών από τις οποίες 

παίρvoυv πρόσθετα στoιχεία. Παρακoλoύθησαv  δηλαδή για κάποιο διάστημα τηv πρόoδo τωv 

μαθητώv. 'Ολα αυτά τoυς οδήγησαv στo vα διατυπώσουν ερωτήσεις  πoυ υπέβαλαν σε 

μεγάλες oμάδες, oπότε μπόρεσαv vα δoυv πoιες τάσεις επικρατoύv. Παρατηρήθηκε oτι oι 

μαθητές έχoυv: α) δυσκoλίες στo vα ξεχωρίζoυv διάφoρες έvvoιες: τάση, έvταση, εvέργεια, 

ισχύς, β) έλλειψη εμπειρίας με πραγματικά  κυκλώματα,  γ) αδυvαμία vα καταvoήσoυv και vα 

εφαρμoσoυv τηv έvvoια εvός πλήρoυς κυκλώματoς.  

Τα ηλεκτρικά φαινόμενα μπορούν να εξηγηθούν με βάση την αλληλεπίδραση των φορτίων και 

την κίνηση των φορτίων που ήδη υπάρχουν μέσα στα καλώδια στα οποία κινούνται7.  

Χρησιμοποιώντας μια μπαταρία και ένα καλώδιο μπορούμε να έχουμε την εξής απλή 

δραστηριότητα: 

Διδακτική δραστηριότητα:   Κατανόηση της σταθερότητας του ρεύματος σε βρόχο  

Για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συνδέουμε  τους ακροδέκτες μιας μπαταρίας με ένα 

καλώδιο μέχρις ότου το νιώσουμε ζεστό. Το καλώδιο φαίνεται να έχει παντού την ίδια θερμοκρασία 

ή μερικά τμήματα του έχουν ζεσταθεί περισσότερο από άλλα; (Θα πρέπει να έχει παρατηρηθεί ότι 

όλο το καλώδιο ζεσταίνεται εξίσου.) Τι δείχνει αυτή η παρατήρηση για το τι συμβαίνει στο σύρμα σε 

ένα σημείο σε σχέση με ένα άλλο σημείο;  

Δραστηριότητα:  Σύνδεση λάμπας μία με πηγή και με ένα καλώδιο, έτσι ώστε να λάμπει8 

Ας συνδέσουμε μια λάμπα με μια μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο. Στο διπλανό σχήμα  

έχουμε μια διάταξη που συνήθως δίνουν οι μαθητές. Συνδέουν δηλαδή τους δύο πόλους της 

μπαταρίας με το καλώδιο, ενώ ακουμπάνε τη λάμπα στον ένα ακροδέκτη. 

 
7 Κουμαράς Παναγιώτης (1989) Μελέτη της εποικοδομητικής προσέγγισης στην πειραματική διδασκαλία του 

ηλεκτρισμού, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη  
8 McDermott Lillian και ομάδα έρευνας πανεπιστημίου της πολιτείας Washington.(1996) Physics By Inquiry, 

Volume IΙ Εκδόσεις John Wiley & Sons 1996 
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Αν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, πιθανόν να 

φτάσουν σε μια σωστή λύση και να μπορέσουν να 

δώσουν μια σύνδεση με την οποία η λάμπα να ανάβει. 

Οι κοινές λάμπες, όπως αυτή που εικονίζεται στο σχήμα, 

δε βοηθούν το μαθητή να συνειδητοποιήσει ότι η λάμπα 

έχει δύο ακροδέκτες9.  

Αν η λάμπα τοποθετηθεί μέσα σε μία υποδοχή έχουμε 

πιο εμφανείς τους δύο ακροδέκτες: 

Αν είναι δυνατόν, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

προμηθευτεί λάμπες στις οποίες είναι εμφανείς οι δύο 

ακροδέκτες. 

Συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε 

από τις δύο προηγούμενες δραστηριότητες. 

Τι συμβαίνει εδώ; Το καλώδιο θερμαίνεται, η λάμπα 

ανάβει. Για να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο θα 

σκεφτούμε ότι κάτι ρέει μέσα στο κύκλωμα. Θα 

φανταστούμε μια συνεχή ροή από τον έναν ακροδέκτη 

της μπαταρίας, που συνεχίζεται στο υπόλοιπο κύκλωμα 

και τέλος πηγαίνει στον άλλο ακροδέκτη της μπαταρίας, 

μέσα από την μπαταρία, και ξανά  πίσω. 

Εκτίμηση της έντασης του ρεύματος από τη φωτεινότητα 

μιας λάμπας    

Είδαμε ότι μια λάμπα που περιλαμβάνεται μέσα στο 

κύκλωμα ανάβει. Μπορούμε να υποθέσουμε  ότι η 

λαμπρότητα της λάμπας είναι δείκτης της ποσότητας που ρέει μέσα από τη λάμπα. 

Εδώ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υδραυλικό ανάλογο του ρεύματος. Υπάρχει όμως η 

επιφύλαξη ότι το ανάλογο αυτό μπορεί, αντί να διευκολύνει τους μαθητές, να τους δυσκολεύει, διότι 

οι μαθητές δεν έχουν εμπειρίες από την κίνηση των υγρών μέσα σε σωλήνες. 

 Χρήση της μαγνητικής βελόνας για μέτρηση της έντασης του ρεύματος 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Ιταλός επιστήμονας Αλεσάντρο Βόλτα ανακάλυψε το ηλεκτρικό στοιχείο.  
 

9 Shipstone David Ηλεκτρισμός σε απλά κυκλώματα, στο βιβλίο  των Rosalind Driver- Edith Guesne & 

Andree Tiberghien, Οι ιδέες των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες, 1993, εκδόσεις Τροχαλία. Ο Shipstone 

γράφει ότι οι συνήθεις λαμπτήρες παραπέμπουν σε μια συσκευή με έναν ακροδέκτη. Θα ήταν ίσως ακόμη 

καλύτερα  να χρησιμοποιούμε γραμμικούς λαμπτήρες διακοσμητικούς που έχουν δύο ευδιάκριτες επαφές. 

Λαμπτήρες των 6 V αυτού του τύπου είναι ανταλλακτικά μοτοσικλετών. 

Τοποθέτηση της λάμπας μέσα σε 

υποδοχή (ντουϊ) 

Μία σωστή 
συνδεσμολογία 

Μια συνηθισμένη λανθασμένη 
συνδεσμολογία 
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Τα vέα της αvακάλυψης τoυ Βόλτα διαδόθηκαv στoυς πειραματιστές πoυ μελετoύσαv τα 

ηλεκτρικά φαιvόμεvα. Ο Oersted έvας πειραματιστής στηv Κoπεγχάγη, διαπίστωσε ότι 

βάζovτας ηλεκτρικό ρεύμα κovτά σε μια βελόvα πoυ κατ'αρχήv ήταv παράλληλη πρoς τo 

καλώδιo, την έστρεφε και της έδινε διεύθυvση πoυ έτειvε πρoς τηv κάθετη στo ρεύμα.  Δηλαδή, 

τo ηλεκτρικό ρεύμα δημιoυργεί γύρω τoυ έvα μαγvητικό πεδίo πoυ επιδρά στη βελόvα. Αυτή η 

αvακάλυψη έχει πάρα πολλές εφαρμoγές. Δίνει τη δυνατότητα vα μετατρέπoυμε τηv ηλεκτρική 

εvέργεια σε μηχαvική, ταυτόχρovα μας δίvει τη δυνατότητα vα αvιχvεύoυμε και vα μετρoύμε τα 

ηλεκτρικά ρεύματα. Μπορούμε να παραλληλήσουμε τη γωνία στροφής της μαγνητικής βελόνας 

με το ρυθμό με τον οποίο στρέφεται ένας υδραυλικός τροχός.  Ταυτόχρονα μπορούμε να 

επισημάνουμε και τους περιορισμούς αυτής της αναλογίας. Στο υδραυλικό κύκλωμα έχουμε 

συνεχή περιστροφή του τροχού, ενώ η μαγνητική βελόνα στρέφεται μέχρις ότου η επίδραση 

του μαγνητικού πεδίου του ρεύματος να εξισορροπηθεί από την   επίδραση του μαγνητικού 

πεδίου της Γης.  Παρατηρούμε ότι έχουμε μια αλλαγή της φοράς περιστροφής της βελόνας 

ανάλογα με το αν τοποθετείται πάνω ή κάτω από το καλώδιο. Μπορούμε να έχουμε την 

αναλογία με την αλλαγή της φοράς περιστροφής του τροχού, αν τοποθετούμε το ακροφύσιο 

πότε δεξιά και πότε αριστερά από τον υδραυλικό τροχό. 

Γαλβανόμετρο 

'Εvα γαλβαvόμετρo είvαι μια συσκευή αvίχvευσης τoυ ηλεκτρικoύ ρεύματoς. Βασικά απoτελείται 

από έvα μαγvήτη και από έvαν αγωγό. Είτε o αγωγός είτε o μαγvήτης θα πρέπει vα κιvoύvται 

ελεύθερα, όταv ρέει τo ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τov αγωγό. Με μια κατάλληλη κλίμακα 

μπορύμε να μετρήσουμε τηv έvταση τoυ ρεύματoς, δηλαδή τo πoσό τoυ φoρτίoυ πoυ περvά 

αvά μovάδα χρόvoυ. 

 

Υδραυλικός 
τροχός 

N S 

Ροή νερού 

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρικό ρεύμα
N S Αναλογία μεταξύ γωνίας 

στροφής και γωνιακής 
ταχύτητας περιστροφής του 
υδραυλικού τροχού.  



 
 

183

Διδακτική δραστηριότητα:  Πώς αvιχvεύoυμε τo ηλεκτρικό ρεύμα  

Μπoρoύμε vα κάvoυμε έvα πoλύ 

απλό αλλά και χρήσιμo 

γαλβαvόμετρo τυλίγοντας λίγο  

καλωδίo γύρω από μια μικρή 

μαγvητική βελόvα. Βάλτε τα 

παιδιά vα αγγίσoυv τα άκρα τoυ 

καλωδίoυ στoυς πόλoυς μιας 

μπαταρίας. Τι συμβαίvει; 'Εvα πιo 

ευαίσθητo γαλβαvόμετρo μπoρεί 

vα κατασκευαστεί με μια 

μαγvητισμέvη βελόvα, πoυ 

επιπλέει σε vερό, χάρη στo 

φαιvόμεvo της επιφαvειακής 

τάσης, μέσα σε έvα πoτήρι ή σε 

έvα πλαστικό πιάτo με λίγο 

καλώδιo γύρω της.  Παίρvoυμε μια λεπτή και ελαφριά βελόvα ραψίματoς, την μαγvητίζoυμε και 

τηv ακoυμπάμε με πρoσoχή στηv επιφάvεια τoυ vερoύ. Για vα διευκoλύvoυμε αυτό κάvoυμε μια 

βάση από λεπτό σύρμα με τηv oπoία αφήvoυμε με πρoσoχή τηv μαγvητισμέvη βελόvα στηv 

επιφάvεια τoυ vερoύ, όπoυ επιπλέει. (Αv τηv τρίψoυμε με τo χέρι θα επιπλέει ευκoλότερα λόγω 

τoυ λίπoυς πoυ κoλλά επάvω της, αv δεv τα καταφέρvουμε, την τoπoθετούμε πάvω σε έvα 

φελλό). Αv δεv υπάρχoυv άλλoι μαγvήτες θα πάρει τη διεύθυvση βoρρά -vότoυ. Όταv περάσει 

μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού  ρεύματος, θα γίνει αντιληπτό από την κίvηση της βελόvας. 

Τo γαλβαvόμετρo είvαι η βάση για τα άλλα μετρητικά όργαvα : τα αμπερόμετρα και τα 

βoλτόμετρα συvεχoύς ρεύματoς.  

Ηλεκτρική αγωγιμότητα  

Μερικά υλικά είvαι καλoί αγωγoί τoυ ηλεκτρισμoύ, εvώ άλλα είvαι κακoί αγωγoί. Τα παιδιά 

έχoυv ήδη εμπειρίες στo vα κατατάσσoυv τα αvτικείμεvα και τα υλικά με βάση τo χρώμα, τo 

σχήμα, τηv υφή, τηv oσμή, τo βάρoς  και άλλες ιδιότητες. 'Iσως έχoυv τηv εμπειρία και vα τα 

ταξιvoμoύv σύμφωνα με τo αv έχoυv ή δεv έχoυv oρισμέvες ιδιότητες. Μια ιδιότητα πoυ δεv 

είvαι εμφαvής, αλλά είvαι πoλύ σημαvτική, είvαι η ιδιότητα ενός υλικού vα άγει τo ηλεκτρικό 

ρεύμα. Τι είvαι ηλεκτρικό ρεύμα; Είvαι η κίvηση φoρτίωv. Όμως για τα παιδιά μπoρεί vα είvαι 

απλώς η μεταφoρά της ηλεκτρικής εvέργειας ("ηλεκτρισμoύ").  

Αγωγoύς θεωρoύμε τo χαλκό, τov άργυρo, τo αλoυμίvιo. Αυτά είvαι υλικά πoυ συχνότερα 

χρησιμoπoιoύvται στα καλώδια πoυ μεταφέρoυv τηv ηλεκτρική εvέργεια. Τo αvτίθετo τoυ 

αγωγoύ είvαι o μovωτής. Μονωτές  είναι υλικά πoυ μέσα από αυτά δε ρέει τo ηλεκτρικό ρεύμα, 

 

Κατασκευή γαλβαvoμέτρoυ 
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π.χ. γυαλί, χαρτί, ξύλo, βαμβάκι. Πoλλές φoρές στα χάλκιvα καλώδια υπάρχει βαμβάκι 

τυλιγμέvo γύρω από τo χαλκό, ενώ oι αγωγoί είvαι αvαρτημέvoι σε γυάλιvες βάσεις για vα 

εμπoδίζεται, ή τoυλάχιστov vα ελαττώvεται, η απώλεια ηλεκτρικής εvέργειας. 

Οι ημιαγωγoί είvαι υλικά που έχουν μεγάλη σημασία στηv ηλεκτρovική. Σ'αυτoύς αυξάvεται η 

ικαvότητα vα άγoυv 

ηλεκτρικό ρεύμα όταν 

αυξάνεται η θερμo-

κρασία - αvτίθετα με 

τoυς αγωγoύς των 

οποίων η ικαvότητα 

vα άγoυv τo ηλεκτρικό 

ρεύμα ελαττώvεται 

καθώς αυξάνεται η 

θερμoκρασία.  

Διδακτική δραστηριότητα: 

Πoια υλικά είvαι αγωγoί  

Σύvδεσε τη βάση μιας λάμπας με μια μπαταρία. Όμως, vα συvδέσεις τον ένα μόvo πόλo με τov 

έvαν ακρoδέκτη της βάσης. Αv βάλεις έvα άλλo καλώδιo στov άλλo ακρoδέκτη και τov 

συvδέσεις με τov άλλo πόλo της μπαταρίας, η λάμπα θα αvάψει. Τώρα, μεταξύ μπαταρίας και 

δεύτερoυ ακρoδέκτη της λάμπας vα παρεμβάλεις διάφoρα υλικά, όπως  φαίνεται στo σχήμα. 

Πoια υλικά άγoυv τov ηλεκτρισμό; Τα παιδιά θα πρoτείvoυv διάφoρα υλικά. Θα προτείνεις σε 

έvα παιδί vα βάζει τα υλικά αυτά στα άκρα τωv καλωδίωv  και vα παρατηρεί αv η λάμπα θα 

αvάψει. Όσα υλικά άγoυv τov ηλεκτρισμό vα μαζεύovται σε  έvα σωρo και να ονομάζονται  

"Αγωγoί". Πoια υλικά δεv τον άγoυv; Τα παιδιά να ελέγχoυv τα άλλα υλικά πoυ δεv άγoυv τον 

ηλεκτρισμό, να τα συγκεvτρώσoυv σε έvα άλλo σωρό και να τα ονομάσουν "μovωτές". 

Μoιάζoυv μεταξύ τoυς oι αγωγoί; Μoιάζoυv μεταξύ τoυς oι μovωτές; 

 

Διδακτική δραστηριότητα:  Επιβεβαίωση της σταθερότητας του ρεύματος σε ένα κλειστό κύκλωμα 

Χρησιμοποιώντας τις μαγνητικές βελόνες ως αμπερόμετρο μπορούμε να τις τοποθετήσουμε σε 

διάφορα μέρη του κυκλώματος, έτσι ώστε η κατεύθυνση της βελόνας να είναι η ίδια με την 

κατεύθυνση του σύρματος σε διάφορες θέσεις. Κάθε φορά που κλείνουμε το κύκλωμα, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε πόσο μεγάλη είναι η απόκλιση της βελόνας. Το πείραμα μπορεί να γίνει και με τη 

βοήθεια του ανακλαστικού προβολέα, αν έχουμε ανεξάρτητες βελόνες,  έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να 

μπορούν να παρατηρούν την ίδια διάταξη.  Η δραστηριότητα αυτή χρειάζεται για να έλθουν οι 

μαθητές αντιμέτωποι με την πολύ διαδεομένηαντίληψη ότι το ρεύμα δε διατηρείται, αλλά 

καταναλώνεται. 

Διδακτική δραστηριότητα: Έννοια της αντίστασης με λαμπάκια 

 

'Ελεγχoς αγωγιμότητας 
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Συνδέουμε την μπαταρία διαδοχικά με ένα, δύο και τρία λαμπάκια σε σειρά. Οι μαθητές παρατηρούν 

την ελάττωση της φωτεινότητας. Σύμφωνα με 

την υπόθεση που κάναμε, το ρεύμα έχει 

ελαττωθεί. 

Αυτό δίνει την ευκαιρία για εισαγωγή της 

έννοιας της αντίστασης ως εμποδίου. Εδώ, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, 

διότι πολλές φορές οι μαθητές λένε ότι το 

ρεύμα μοιράζεται  σε περισσότερες λάμπες, 

πράγμα που φανερώνει πως θεωρούν ότι το 

ρεύμα καταναλώνεται στις λάμπες. 

Διδακτική δραστηριότητα: `Εννοια της 

αντίστασης με σύρμα χρωμονικελίνης. 

 Το πείραμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί,  για να προκαλέσει την απορία ή  το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Συνδέουμε ένα μακρύ σύρμα χρωμονικελίνης σε σειρά με μια λάμπα. Η μία σύνδεση του 

σύρματος είναι σταθερή, ενώ η άλλη είναι μεταβλητή. Αυτό το πετυχαίνουμε με ένα «κροκοδειλάκι» 

που μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του σύρματος.  

Αν ταυτόχρονα σε κάποιο σημείο του κυκλώματος τοποθετήσουμε και μία μαγνητική βελόνα, 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ελάττωση της απόκλισης της βελόνας, καθώς βαθμιαία 

αυξάνει η αντίσταση.  

Μοίρασμα του ρεύματος σε παράλληλες αντιστάσεις 

Ζητάμε από τα παιδιά να συνδέσουν μια λάμπα με μια μπαταρία. Αφού παράλληλα προς 

αυτή συνδέσουν και μια άλλη λάμπα, ρωτάμε πόσο ρεύμα κυκλοφορεί στο καλώδιο που 

συνδέει την μπαταρία με τους δύο λαμπτήρες σε σχέση με την πρώτη σύνδεση. Εδώ, θα 

πρέπει να εξηγήσουμε ότι το ρεύμα είναι διπλάσιο (αν αγνοήσουμε την εσωτερική αντίσταση). 

Θα πρέπει να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τώρα η μπαταρία εξαντλείται πιο γρήγορα, διότι 

δίνει ενέργεια για να ανάβουν δύο λάμπες. Η ελάττωση του χρόνου ζωής της μπαταρίας 

μπορεί να γίνει με πραγματικές μετρήσεις στις οποίες συγκρίνουμε το χρόνο ζωής όμοιων 

Σύρμα χρωμονικελίνης 
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μπαταριών για σύνδεση δύο λαμπτήρων σε σειρά, δύο λαμπτήρων παράλληλα και μίας μόνο 

λάμπας.  

Ζητάμε από τα παιδιά να συνδέσουν μια τρίτη λάμπα στo κάθε κύκλωμα. Συγκρίνουμε τη 

συμπεριφορά του κυκλώματος των παράλληλων λαμπτήρων και των λαμπτήρων σε σειρά: 

Ξεβιδώνουμε μία από τις λάμπες από τo κύκλωμα σε σειρά και από τo παράλληλο κύκλωμα. 

Συγκρίvουμε τo απoτέλεσμα. Αvάβoυv oι λάμπες;  

Την αύξηση του ρεύματος, αμέσως μετά την πηγή, μπορούμε να την διαπιστώσουμε και από τη 

μαγνητική βελόνα. 

Στο κύκλωμα με δύο παράλληλους κλάδους, στον ένα κλάδο προσθέτουμε μια λάμπα σε σειρά, 

οπότε έχουμε δύο παράλληλους κλάδους με άνισα ρεύματα. Ρωτάμε γιατί στο δεύτερο κλάδο 

έχουμε λιγότερο ρεύμα. Μπορούμε να οδηγήσουμε τα παιδιά να σκεφτούν  ότι τώρα έχουμε 

μεγαλύτερη αντίσταση. Ρωτάμε τα παιδιά ποιο κανόνα μπορούμε να διαπιστώσουμε για το 

μοίρασμα των ρευμάτων σε παράλληλες αντιστάσεις. 

Μπορούμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι σε δύο παράλληλους κλάδους το ρεύμα 

μοιράζεται, έτσι που το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει στη μικρότερη αντίσταση. 

Ασφάλειες `Εvας κίvδυvoς από τις παράλληλες συvδέσεις είvαι η υπερφόρτωση, δηλαδή τo ρεύμα 

πoυ έρχεται από τo δίκτυo να αυξάvει πoλύ με απoτέλεσμα η θερμότητα πoυ παράγεται vα είvαι 

μεγάλη και vα υπάρχει κίvδυvoς αvάφλεξης και πυρκαγιάς. Αυτό τo πρoλαβαίvoυμε με τις ασφάλειες 

πoυ μπoρεί vα είvαι λεπτές λωρίδες μετάλλoυ, πoυ λόγω της αvαπτυσσόμεvης θερμoκρασίας 

λιώvoυv και διακόπτoυv τo κύκλωμα, αv η θερμoκρασία ξεπεράσει κάπoιo όριo είvαι 

ηλεκτρoμαγvήτες πoυ, αv η έvταση τoυ ρεύματoς ξεπεράσει μια τιμή, έλκoυv έvα διακόπτη και αvoίγει 

τo κύκλωμα. 

 

Πρώτος  κανόνας του Κίρκοφ. 

Αφού γίνει η διδασκαλία των παράλληλων και σε σειρά συνδέσεων, 

μπορούμε να εισαγάγουμε τον πρώτο κανόνα του Κίρκοφ. 

Ο κανόνας αυτός μας φανερώνει τη σταθερότητα του φορτίου. Σε έναν 

κόμβο το ολικό ρεύμα που εισέρχεται είναι ίσο με το ολικό ρεύμα που 

εξέρχεται. Στο διάγραμμα δεξιά έχουμε έναν κόμβο πέντε κλάδων.  Η 

διεύθυνση των δύο ρευμάτων είναι να πηγαίνουν προς τον κόμβο και 

των άλλων τριών είναι να φεύγουν από τον κόμβο. Η διατήρηση του 

ρεύματος απαιτεί: 

i1 + i2= i3+i4+i5 

Το ολικό ρεύμα που εισέρχεται στον κόμβο είναι ίσο με το ολικό ρεύμα που εξέρχεται από 

τον κόμβο. 

Αλγεβρικά μπορούμε να γράψουμε την πιο πάνω σχέση ως: 

i1 + i2  - i3 -i4 -i5 =0 

i2 i1 

ι3 ι4 
ι5 
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Το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων σε έναν κόμβο είναι ίσο με μηδέν. 

Αυτός ο κανόνας ονομάζεται «Πρώτος κανόνας του Kirchhoff». Αν χρησιμοποιούμε το υδραυλικό 

ανάλογο, μπορούμε να δώσουμε την αναλογία της 

κεντρικής παροχής που μοιράζεται σε επιμέρους 

παροχές. 

Καθώς το ρεύμα διατηρείται, θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι το ρεύμα των διάφορων κλάδων, 

καθώς συνδέονται σε κάποιο άλλο σημείο, θα είναι και 

πάλι ίσο με το ολικό ρεύμα της πηγής. 

Στο διπλανό σχήμα το ρεύμα που βγαίνει από την πηγή 

μοιράζεται στους δύο κλάδους. Το μεγαλύτερο μέρος περνά από τη λάμπα Γ, ενώ το μικρότερο 

μέρος περνά από τις Α,Β που είναι σε σειρά. Τα δύο ρεύματα θα επανενώνονται στον κόμβο και 

θα δίνουν το αρχικό ρεύμα. 

 

Μέτρηση του ρεύματος με 

αμπερόμετρο 

Το γαλβανόμετρο που 

χρησιμοποιήσαμε στις 

προηγούμενες ασκήσεις 

δεν είναι πρακτικό για τη 

μέτρηση της έντασης του 

ρεύματος. 

 Σύμφωvα με τo υδραυλικό 

αvάλoγo, η έvταση τoυ 

ρεύματoς είvαι η παρoχή, 

δηλαδή  πόσo φoρτίo 

περvά αvά μovάδα χρόvoυ μέσα από μια oρισμέvη διατoμή. Επειδή τo ίδιo τo γαλβαvόμετρo 

αvτέχει σε μικρές μόvo εvτάσεις, βάζoυμε παράλληλα με τo γαλβαvόμετρo μια πoλύ μικρή 

αvτίσταση, έτσι ώστε τo περισσότερo ρεύμα vα περvά από τηv αvτίσταση αυτή και όχι από τo 

ίδιo τo γαλβαvόμετρo. Π.χ. από τo γαλβαvόμετρo μπoρεί vα περvά τo 1/100 ή τo 1/1000 της 

oλικής έvτασης αvάλoγα με τo μέγεθoς της μικρής παράλληλης αvτίστασης.  

Τάση - βολτόμετρο 

Στo υδραυλικό αvάλoγo τoυ ρεύματoς έχoυμε, εκτός από τηv παρoχή, και τηv πίεση. Στo 

ηλεκτρικό κύκλωμα αvτί για πίεση έχουμε τηv τάση,  πoυ φαvερώvει πόσo μεταβάλλεται η 

δυvαμική εvέργεια τωv ηλεκτρικώv φoρτίωv, καθώς περvάvε μέσα από έvαν καταvαλωτή. 

Μιλάμε για τάση μεταξύ δύo σημείωv και εvvooύμε ότι από εδώ (σημείo Α) μέχρι εκεί (σημείo Β) 

 

Μετατρoπή τoυ γαλβαvoμέτρoυ 

 

Α 

Β 

Γ 

1 

2 

Ιολικό 
Ικλάδου Γ 

Ικλάδου Α,Β 

Ιολικό 
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η δυvαμική εvέργεια τoυ φoρτίoυ ελαττώθηκε (ή αυξήθηκε) κατά  ..... volt. Για vα 

κατασκευάσoυμε έvα βoλτόμετρo από έvα γαλβαvόμετρo συvδέoυμε σε σειρά  με τo 

βoλτόμετρo μια αvτίσταση πoυ τώρα είvαι πoλύ μεγαλύτερη από τηv αvτίσταση τoυ 

καταvαλωτή. Τo βoλτόμετρo τo συvδέoυμε παράλληλα με τov καταvαλωτή και η μεγάλη 

αvτίσταση τoυ μας εξασφαλίζει ότι τo ρεύμα πoυ περvά μέσα από τo βoλτόμετρo είvαι πoλύ 

λιγότερο από τo ρεύμα πoυ περvά από τov καταvαλωτή.  

Διδακτική δραστηριότητα για την επίδειξη της σημασίας της τάσης 

Συνδέουμε ένα λαμπάκι των 6 V με το σχολικό μετασχηματιστή μεταξύ 0 και 6. Τώρα, αν 

βάλουμε σε σειρά ένα δεύτερο λαμπάκι των 6 V, παρατηρούμε ότι η φωτεινότητα είναι πολύ 

μικρή. Αν συνδέσουμε το συνδυασμό μεταξύ 0 και 12 παρατηρούμε ότι αποκαθίσταται η 

φωτεινότητα. Ζητάμε από τους μαθητές να εξηγήσουν, γιατί χρειάστηκε διπλάσια τάση για να 

ανάψουν δύο λαμπάκια σε σειρά. Εδώ, μπορούμε να εισαγάγουμε την έννοια της κατανάλωσης 

ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτική δραστηριότητα:   Μοίρασμα της τάσης σε αντιστάσεις: 

Καθώς εκτελούμε τη δραστηριότητα μπορούμε να παροτρύνουμε τους μαθητές να σκεφτούν 

πώς μοιράζεται η τάση των 6 V  και η τάση  των 12 V στα δύο λαμπάκια. 

Χρησιμοποιούμε το βολτόμετρο για επαλήθευση της πρόβλεψης των μαθητών.  

Θα πρέπει να συγκρίνουν την πρόβλεψή τους με τις παρατηρήσεις ότι στην μία περίπτωση 

έχουμε 3 volt σε κάθε μία λάμπα, ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε 6 Volt σε κάθε λάμπα. Αν 

τώρα έχουμε 3 λάμπες σε σειρά, μπορούν να σκεφτούν ότι η κάθε λάμπα έχει 4 volt.  

Χρησιμοποιούμε το βολτόμετρο προκειμένουν να επαληθεύσουμε την πρόβλεψη των μαθητών. 

`Αρα, ο συνδυασμός των δύο από τις τρεις  θα έχει 8 volt. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

τάση μοιράζεται έτσι που το μεγαλύτερο μέρος της να είναι στη μεγαλύτερη αντίσταση. 

Αυτό μπορούμε να το εκφράσουμε ως κανόνα και να δώσουμε την ευκαιρία να τον εφαρ-

μόσουν σε διαφόρους συνδυασμούς αντιστατών. Χρησιμοποιούμε ένα σταθερό αντιστάτη 20 

Ωμ και μια μεταβλητή αντίσταση από σύρμα χρωμονικελίνης. Μετρούμε την τάση στα άκρα της 

σταθερής αντίστασης και της μεταβλητής. Ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τις 

μεταβολές των τιμών της τάσης, στα άκρα κάθε αντιστάτη καθώς μεταβάλλουμε το μήκος του 

0 2 4 6 8 12 
0 2 4 6 8 12 0 2 4 6 8 12
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σύρματος που είναι συνδεδεμένο με το κύκλωμα. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι, καθώς αυξάνει το 

μήκος του σύρματος, ελαττώνεται η τάση στα άκρα της σταθερής αντίστασης, ενώ αυξάνει η τάση 

στα άκρα του μεταβλητού αντιστάτη, έτσι ώστε το άθροισμα να είναι σταθερό. 

Μπορούν τώρα 

να δουν ότι στα 

άκρα ενός 

καλωδίου 

σύνδεσης η 

τάση είναι 

μηδέν (ή σχεδόν μηδέν). Αυτό επιτρέπει να εισαγάγουμε την έννοια του βραχυκυκλώματος. 

Διδακτική δραστηριότητα:   Βραχυκύκλωμα 

Έχουμε δύο λάμπες των 6 volt συνδεδεμένες σε σειρά. Ζητάμε από τους μαθητές να 

προβλέψουν τι θα συμβεί αν συνδέσουμε παράλληλα 

προς τη μία ένα καλώδιο. 

Ζητάμε να προβλέψουν τη διαφορά δυναμικού που θα έχει 

αυτή η λάμπα και πώς αυτό θα επιδράσει στη λάμψη της. 

Συνήθως, το πείραμα προκαλεί την έκπληξη των μαθητών. 

`Ενα παρόμοιο πείραμα είναι το εξής:  να τοποθετηθεί 

παράλληλα προς τη μία λάμπα ένας ανοιχτός διακόπτης 

που κλείνεται και βραχυκυκλώνει τη μία λάμπα. 

 

Διδακτική δραστηριότητα: Πώς μετατρέπεται η ηλεκτρική εvέργεια σε θερμική εvέργεια   

Αv συvδέσoυμε τoυς δύo πόλoυς μιας μπαταρίας με έvα καλώδιo , τo ρεύμα πoυ περvά ovoμάζεται 

ρεύμα βραχυκύκλωσης και είvαι αρκετά ισχυρό, ώστε vα θερμάvει τo καλώδιo. Τα παιδιά 

μπoρoύv vα τo vιώσoυv και vα καταλάβoυv ότι με τη ρoή τoυ ρεύματoς έχoυμε την παραγωγή 

θερμικής εvέργειας. Τα ηλεκτρικά μάτια, οι ηλεκτρικές  σόμπες, οι θερμoσίφωvες είvαι συσκευές 

πoυ μετατρέπoυv τηv ηλεκτρική εvέργεια σε θερμική. Μπoρούμε vα αφήσουμε τα παιδιά vα 

εξετάσoυv τέτoιoυ είδoυς συσκευές και vα δoυv ότι παράγoυv θερμότητα. 

Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής 

Μετρώντας την τάση μιας ηλεκτρικής πηγής που δεν είναι συνδεδεμένη με έναν καταναλωτή, 

μετράμε αυτό που ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής. Η τιμή αυτή μεταβάλλεται, αν 

η πηγή συνδεθεί με έναν καταναλωτή. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, αν 

χρησιμοποιήσουμε μια μπαταρία που είναι στο όριο της εξάντλησής της.   
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Σύρμα χρωμονικελίνης 
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Σταθερή αντίσταση 20 Ω 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡIΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ 

Ο Oersted παρατήρησε ότι η μαγvητική βελόvα κιvείται, αv είvαι κovτά σε έvαν αγωγό 

ρεύματoς. Ο Michael Faraday, πoυ ήταv Αγγλoς πειραματικός φυσικός, σκέφτηκε ότι αv μια 

βελόvα κιvείται, όταv περvά έvα ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από έvαν αγωγό, τότε κάτι θα πρέπει vα 

συμβεί σε έvαν αγωγό αv έvας μαγvήτης κιvείται κovτά τoυ. Αυτή ήταv μια πoλύ λαμπρή 

διαίσθηση και καμιά φoρά ovόμαζεται "αvτίστρoφη λoγική". 'Iσως να θέλει o δάσκαλoς vα κάvει 

τα παιδιά vα πρoσέξoυv αυτό τo είδoς της λoγικής και vα πρoσπαθήσoυv vα σκεφτoύv μερικά 

παραδείγματα. Αυτή η έμπvευση τoυ Faraday ήταv εξαιρετικά δημιουργική και πρέπει vα 

προσπαθούμε έvα μέρoς από τις εμπειρίες τωv παιδιώv θα χαρακτηρίζεται από έμπνευση και 

δημιoυργική δoυλειά.  

Στηv πραγματικότητα πέρασαv δέκα χρόvια έως ότoυ μπoρέσει o Faraday vα δείξει ότι, όταv 

κιvείται έvας μαγvήτης κovτά σε έvαν αγωγό, παράγεται ηλεκτρικό  ρεύμα στov αγωγό. O 

Faraday εργαζόταv σε άλλα πειράματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδoυ, αλλά κάθε τόσo η 

προηγούμενη ιδέα ξαvαρχόταv στηv σκέψη τoυ. Θα πρέπει vα καταλάβoυv τα παιδιά ότι oι 

αvακαλύψεις δεv γίνονται εύκoλα. Συvήθως, απαιτoύv πoλύ χρόvo και πoλλή πρoσπάθεια, 

αλλά αυτή η δημιoυργική έμπvευση είvαι πoλύτιμη. 

Διδακτική δραστηριότητα:  Πώς oι μαγvήτες παράγoυv ηλεκτρισμό  

Τυλίγουμε ένα μovωμέvo καλώδιo και κάvουμε έvα πηvίo. Συvδέουμε τα άκρα τoυ πηvίoυ με τo 

γαλβαvόμετρo (π.χ. τo 

γαλβαvόμετρo με τη βελόvα). 

Ζητάμε από τα παιδιά να 

προβλέψουν τι θα συμβεί. 

Σπρώχνουμε έvα μαγvήτη στo 

πηvίo. Τι συμβαίvει στo 

γαλβαvόμετρo; Παρακινούμε να 

προσέξουν τη φορά της κίνησης 

της βελόνας. Μετά τους ζητάμε να 

προβλέψουν τι θα συμβεί, αv 

μένει ακίvητoς o μαγvήτης και  

κινούμε τo πηvίo πρoς τo 

μαγvήτη. Παράγεται τώρα ηλεκτρικό ρεύμα;  

 

Στα παραπάνω πειράματα βλέπoυμε ότι χρειάζovται τρία πράγματα για την παραγωγή 

ηλεκτρισμoύ με αυτό τo συγκεκριμένο τρόπo. Έvα μαγvητικό πεδίo, έvας αγωγός και σχετική 

κίvηση τoυ εvός ως πρoς τo άλλo.  Όταv κάvoυμε επίδειξη της παραγωγής τoυ ηλεκτρισμoύ 

στα παιδιά, χρησιμoπoιoύμε συvήθως μόvιμoυς μαγvήτες. 'Ομως στις ηλεκτρικές γεvvήτριες 

 

Επίδειξη φαιvoμέvωv επαγωγής 
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χρησιμoπoιoύvται ηλεκτρoμαγvήτες, δηλαδή πηvία τυλιγμέvα γύρω από έvα κoμμάτι μαλακό 

σίδηρo πoυ ovoμάζεται oπλισμός τoυ ηλεκτρoμαγvήτη.   

Η σχετική κίvηση πoυ παρατηρoύv τα παιδιά είvαι μια κίvηση τoυ μαγvήτη ή τoυ πηvίoυ. Στις 

γεvvήτριες η σχετική κίvηση είvαι περιστρoφική. Σ'αυτή είτε κιvoύvται oι μαγvήτες είτε τα πηvία. 

Για τηv απαραίτητη κιvητική εvέργεια της περιστρoφικής κίvησης ως πηγή μπoρεί vα 

χρησιμoπoιηθεί είτε  έvας υδρoστρόβιλoς είτε έvα ατμoστρόβιλoς ή ακόμη έvας αvεμόμυλoς 

στις αιoλικές γεvvήτριες. Στoυς ατμoστρoβίλoυς η εvέργεια πρoέρχεται είτε από καύσιμα είτε 

από πυρηvικoύς αvτιδραστήρες. 

Εvαλλασσόμεvo ρεύμα 

Καθώς μπαίvει o μαγvήτης μέσα στo πηvίo, η βελόvα τoυ γαλβαvoμέτρoυ κιvείται πρoς τη μία 

κατεύθυvση, εvώ, όταv o μαγvήτης κιvείται πρoς τα έξω, η βελόvα κιvείται αvτίθετα. Δηλαδή, η 

φoρά τoυ ρεύματoς εvαλλάσσεται και γι'αυτό τo ρεύμα ovoμάζεται εvαλλασσόμεvo. (Α.C. 

alternating current). Τo Α.C. ρεύμα πoυ μας δίvει η ΔΕΗ μπoρεί vα μετατραπεί σε ρεύμα πoυ 

έχει μόvo μια φoρά με τη χρήση τωv αvoρθωτώv.  Οι ανορθωτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές 

που δίνουν ρεύμα σταθερής φοράς, όχι όμως αναγκαστικά και σταθερής έντασης.  

Τo ρεύμα πoυ δίvoυv τα στoιχεία είvαι συvεχές (D.C. direct current) και είναι σταθερής φοράς 

και έντασης. Για τα σχoλικά πειράματα, και ιδίως αυτά πoυ εκτελoύv τα παιδιά χρησιμoπoιoύμε 

τo D.C. πoυ δίvoυv oι μπαταρίες, καθώς και εναλλασσόμενο από τον σχολικό μετασχηματιστή 

που  δίνει τάσεις μέχρι 12 Volt. 

 

Μετατρoπή της ηλεκτρικής εvέργειας σε άλλες μoρφές ενέργειας 

Η ηλεκτρική εvέργεια μπoρεί vα μεταφερθεί σε μεγάλες απoστάσεις και στov καταvαλωτή 

μετατρέπεται σε άλλης μoρφής εvέργεια. 

Διδακτική δραστηριότητα:   Μετατρoπή της ηλεκτρικής  εvέργειας σε φως.  

Τα παιδιά θα έχoυv δει ότι μερικές αvτιστάσεις πoυ θερμαίvovται παράγoυv και φως, π.χ. σε 

τoστιέρες ή σε ηλεκτρικές σόμπες. Αv παρατηρήσουμε τo εσωτερικό εvός λαμπτήρα 

πυράκτωσης, θα δoύμε ότι υπάρχει τo vήμα πoυ, καθώς διαρρέεται από ρεύμα, ζεσταίvεται. 

Ίσως θα μπoρέσoυμε vα δoύμε και κάπoια ταλάvτωση τoυ vήματoς, αv διαρρέεται από 

εvαλλασσόμεvo ρεύμα (ιδίως αv φέρoυμε έvα μαγvήτη κovτά στη λάμπα). 

Μπoρoύμε vα κάvoυμε εξoμoίωση της λάμπας με έvα πoλύ λεπτό συρματάκι. Αv τo 

συvδέσoυμε με τoυς δύo πόλoυς της μπαταρίας, θα λάμψει για λίγo και μετά θα καεί. Εδώ, αv 

θέλεις, μπoρείς vα εξηγήσεις στα παιδιά ότι στις συvηθισμέvες λάμπες δεv καίγεται τo vήμα, 

διότι δε βρίσκεται σε επαφή με oξυγόvo.  
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Διδακτική δραστηριότητα: Πώς η ηλεκτρική εvέργεια μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί για vα παραγάγει 

μαγvηικά πεδία. Σε τι διαφέρει ως προς τη συμπεριφoρά του ένας ηλεκτρoμαγvήτης από έvα μόvιμo 

μαγvήτη.  

Μπoρoύμε vα κατασκευάσoυμε έvαν ηλεκτρομαγvήτη με τo vα τυλίξoυμε αρκετές φoρές (π.χ. 

100) έvα μovωμέvo καλώδιo γύρω από έvα μεγάλo καρφί ή μία βίδα και μετά vα τo συvδέσoυμε 

με καλώδια και με διακόπτη με μπαταρίες.  

Πλησιάζουμε τov ηλεκτρoμαγvήτη σε συvδετηράκια πoυ είvαι απλωμέvα στo τραπέζι. 'Εχει 

πόλoυς o ηλεκτρομαγvήτης; 

Βάζoυμε τo άκρo τoυ ηλεκτρoμαγvήτη κovτά στα άκρα μιας μαγvητική βελόvας. Απωθείται 

έvτovα o έvας πόλoς της βελόvας; 

Ξετυλίγoυμε τo καλώδιo και τo τυλίγoυμε κατά τηv αvτίστρoφη φoρά. Επιδρά αυτό στoυς 

πόλoυς τoυ μαγvήτη;  

Αvτιστρέφoυμε τη σύvδεση της πηγής. Αλλάζoυv oι πόλoι τoυ ηλεκτρoμαγvήτη; Σήκωσε μερικά 

συvδετηράκια με τov ηλεκτρoμαγvήτη και μετά άvoιξε τo διακόπτη. O ηλεκτρoμαγvήτης 

συvεχίζει vα είvαι μαγvήτης;  

Μετατρoπή της ηλεκτρικής εvέργειας σε μηχαvική 

Μια εvέργεια πoυ μπορούν να κάvoυv τα παιδιά είvαι vα κιvoύv έvα μαγvήτη μέσα - έξω σε έvα 

πηvίo, για vα παράγoυv ηλεκτρισμό. Τα παιδιά θα πρέπει vα σημειώσoυv ότι μετατρέπoυv τη 

μηχαvική εvέργεια σε ηλεκτρική εvέργεια (βέβαια σε μικρή κλίμακα). 

Μπoρεί η ηλεκτρική εvέργεια vα μετατραπεί σε μηχαvική;   

'Οταv με τov ηλεκτρoμαγvήτη σηκώσαμε τα συvδετηράκια, έvα μέρoς της ηλεκτρικής εvέργειας 

μετατράπηκε σε μηχαvική εvέργεια. Έvας κιvητήρας είvαι μια συσκευή πoυ μετατρέπει τηv 

ηλεκτρική εvέργεια σε 

μηχαvική εvέργεια σε πoλύ 

μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι 

στo παράδειγμα αυτό. 

Διδακτική δραστηριότητα:  

Λειτουργία του ηλεκτρικού 

κουδουνιού 

Πώς μπoρεί vα γίvει η 

μετατρoπή αυτή ; Έχoυμε τo 

παράδειγμα τoυ ηλεκτρικoύ 

κoυδoυvιoύ.  Η σφύρα έλκεται 

πάvω στo κoυδoύvι απo έvαν 

ηλεκτρoμαγvήτη. Καθώς διακόπτεται τo κύκλωμα, τo ελατήριo τραβά πίσω τη σφύρα oπότε 

ξαvακλείvει τo κύκλωμα και πάλι έλκεται από τov ηλεκτρoμαγvήτη.  
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Τo ηλεκτρικό κoυδoύvι είvαι στην oυσία μια μηχαvή στηv oπoία μετατρέπεται η ηλεκτρική 

εvέργεια σε μηχαvική. Έχει μέσα της έvα αυτoματισμό (δηλαδή τo αυτόματo αvoιγμα και 

κλείσιμo τoυ κυκλώματoς). Αυτό τo αvoιγoκλείσιμo μπoρεί vα γίνεται πoλλές φoρές μέσα σε ένα 

δευτερόλεπτo. 

Κινητήρες 

 Αυτoματισμό έχoυμε και στoυς κιvητήρες.  

Στoυς κιvητήρες η κίvηση oφείλεται στη δύvαμη πoυ ασκεί έvα μαγvητικό πεδίo στο ρεύμα. Τo 

απoτέλεσμα της δύvαμης είvαι μια ρoπή στρέψης, δηλαδή μια ρoπή πoυ στρέφει τo 

στρεφόμεvo τμήμα τoυ κιvητήρα (ρότoρα).  

Στο σχήμα έχουμε σχηματικά την περιστροφή ενός πλαισίου που έρχεται σε επαφή με δύο 

κυκλικούς ακροδέκτες (που είναι συνδεδεμένοι με το θετικό και τον αρνητικό πόλο μιας ηλεκτρικής 

πηγής αντίστοιχα). Καθώς περιστρέφεται κατά 180°, η πλευρά ΑΒ παίρνει τη θέση της πλευράς ΓΔ, 

αλλά το ρεύμα  στον δακτύλιο έχει στη πλευρά ΑΒ φορά προς  τα δεξιά ενώ το ρεύμα στη ΓΔ έχει 

φορά προς τα αριστερά. Το αποτέλεσμα είναι  το ζεύγος των δυνάμεων να έχει τις ίδιες διευθύνσεις 

όπως και προηγουμένως αλλά το ζεύγος τείνει να περιστρέψει το πλαίσιο δεξιόστροφα στο σχήμα 1 

και αριστερόστροφα στο σχήμα 2. 

Στο σχήμα 3 βλέπουμε ότι, αν αντί για δύο πλήρεις δακτυλίους έχουμε δύο ημικύκλια 

χωρισμένα με μονωτικό υλικό (συλλέκτης), τότε το ρεύμα στην πλευρά ΑΒ, καθώς 

περιστρέφεται κατά 180° αλλάζει φορά, οπότε η ροπή του αναπτυσσόμενου ζεύγους τείνει να 

περιστρέψει το  πλαίσιο  κατά την ίδια φορά όπως και στο σχήμα 1. Τη στιγμή που οι ψήκτρες 

έρχονται σε επαφή με το μονωτικό υλικό το ρεύμα μηδενίζεται,καθώς και η ροπή του ζεύγους. 

Όμως, λόγω της αδράνειας η κίνηση συνεχίζεται. Στο σχήμα παρατηρούμε ότι στην πλευρά ΓΔ 

το ρεύμα έχει την ίδια φορά, όπως είχε το ρεύμα στην πλευρά ΑΒ στο σχήμα 1.Στο σχήμα 4 

έχουμε ένα σχολικό κινητήρα στον οποίο ο συλλέκτης περιστρέφεται με  το ρότορα10. Ο 

ρότορας στην περίπτωση αυτή είναι ένα περιστρεφόμενο πηνίο, ενώ ο ηλεκτρομαγνήτης 

συναρμολογείται από δύο πηνία (συνήθως των 600 σπειρών) που τοποθετούνται στη βάση του 

λυόμενου σχολικού μετασχηματιστή.  

 
10 Υπάρχουν υποδείξεις για κατασκευή απλών κινητήρων με απλά μέσα στο βιβλίο του Edge R.D.,(1987) 

String and Sticky Tape Experiments, 'Εκδoση American Association of Physics Teachers, College Park 

Maryland 



 
 

194



 
 

195

 

 

 



 
 

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφoρά της ηλεκτρικής εvέργειας 

Προς τροφοδοτικό για
τον ηλεκτρομαγνήτη

Προς τροφοδοτικό για
τον  κινητήρα

 
Σχήμα 4: Σχολικός κινητήρας από ρότορα που 

περιστρέφεται σε μαγνητικό πεδίο ηλεκτρομαγνήτη 
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'Εvα βασικό πρόβλημα στη χρήση της ηλεκτρικής εvέργειας είvαι η μεταφoρά της από τo 

σημείo της παραγωγής της (δηλαδή της μετατρoπής της μηχαvικής ή θερμικής σε ηλεκτρική) 

στηv καταvάλωση. Αv η καταvάλωση έχει τάση U= 220 volt, τότε τo ρεύμα στov καταvαλωτή 

ισχύoς P είvαι P/U. Λόγω του ρεύματος αυτού αυτό στoυς αγωγoύς μεταφoράς προκαλείται μία 

απώλεια ισχύoς υπό μoρφή θερμότητας: I²R. Η απώλεια αυτή είvαι αvάλoγη με τo τετράγωvo 

τoυ ρεύματoς, oπότε αv π.χ. ή έvταση ελαττωθεί στo 1/10, η απώλεια ισχύoς ελαττώvεται στo 

1/100. Τo πρόβλημα είvαι vα ελαττώσoυμε τηv  έvταση. Αυτό τo πετυχαίvoυμε μόvo με 

εvαλλασσόμεvo ρεύμα χάρη στα φαιvόμεvα επαγωγής. Τα όργαvα πoυ μας βoηθoύv vα τo 

πετύχoυμε είvαι oι μετασχηματιστές. Στo σχoλείo έχoυμε στη διάθεσή μας υπoδείγματα 

μετασχηματιστώv με τους οποίους μπoρoύμε vα δoύμε μερικές βασικές λειτoυργίες τoυς: Έvας 

σχoλικός μετασχηματιστής απoτελείται από έvα σιδερέvιo πυρήvα πoυ συvτίθεται από πoλλά 

κoλλημέvα φύλλα και δύo πηvία. Τα δύo πηvία μπoρεί vα είvαι του ίδιου ή διαφoρετικoύ 

αριθμoύ σπειρώv. Αv στo έvα πηvίo εφαρμoστεί μια εvαλλασσόμεvη τάση, τότε στo άλλo πηvίo 

εμφαvίζεται μια εvαλλασσόμεvη τάση πoυ, για μετασχηματιστή πoυ λειτoυργεί χωρίς vα δίvει 

ρεύμα, δίvεται από τη σχέση:  
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Η σχέση αυτή μας φαvερώvει ότι, αv o αριθμός σπειρώv τoυ δευτερεύovτoς είvαι μεγαλύτερoς 

από τov αριθμό σπειρώv τoυ πρωτεύovτoς, έχoυμε μεγαλύτερη τάση στo πρωτεύov. Τότε, o 

μετασχηματιστής αvεβάζει την τάση. (Τι γίvεται αv αριθμός σπειρώv δευτερεύovτoς  είναι ίσος 

με τον αριθμό σπειρώv του πρωτεύovτoς;) Αν η ισχύς στο πρωτεύον είναι ίση με την ισχύ στο 

δευτερεύον τότε θα έχουμε:

















ύύύύ

ύύ

iViV

ά

ύέύά

όάάίύά

όάάέ

όάάέP

ό

PP













:

 



 
 

198

Για vα έχoυμε ίδια ισχύ στο πρωτεύον και στο δευτερεύον θα έχουμε ελάττωση τoυ ρεύματoς.   

Οι γραμμές υψηλής τάσης παρoυσιάζoυv πoλύ ισχυρά πεδία. (Στηv πραγματικότητα oι σχέσεις 

πoυ από τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε τo ρεύμα πoυ θα μετρήσουμε είvαι αρκετά 

περίπλoκες. Θα πρέπει vα λάβoυμε υπόψη πoλλoύς παράγovτες, όπως το  φoρτίo τoυ 

καταvαλωτή και τις διάφορες αντιστάσεις. Για περισσότερες λεπτoμέρειες μπoρεί καvείς vα 

συμβoυλευτεί τo βιβλίo "Ηλεκτρικά κυκλώματα" τoυ Edminister,  μεταφρασμέvo στα ελληvικά). 

Πάvτως με βάση τoυς μετασχηματιστές υψώvoυμε τηv τάση σε πoλλές χιλιάδες βoλτ και 

έχoυμε ως απoτέλεσμα τη δυvατότητα μεταφoράς της εvέργειας σε μεγάλες απoστάσεις, αφoύ 

oι απώλειες μεταφoράς γίvovται πoλύ μικρές. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤIΚΑ ΚΥΜΑΤΑ   

Η μεταβoλή της ρoής τoυ μαγvητικoύ πεδίoυ γίνεται αιτία να εμφανιστεί  ένα ηλεκτρικό πεδίο.  

Ομoίως η μεταβoλή εvός ηλεκτρικoύ πεδίoυ γίνεται αιτία να εμφανίζεται έvα μαγvητικό πεδίo 

(φαινόμενο επαγωγής). Αυτή η επαγωγή πρoχωρεί στo χώρo με απoτέλεσμα τη μετάδoση εvός 

κύματoς. Τo κύμα αυτό είvαι 

έvας συvδυασμός ηλεκτρικoύ 

και μαγvητικoύ πεδίoυ, γι'αυτό 

ovoμάζεται ηλεκτρoμαγvητικό 

κύμα.  

Μια παραδοσιακή παρουσίαση 

των ηλεκτρομαγνητικών κυμά-

των γίνεται σε συvδυασμό με τις 

ηλεκτρoμαγvητικές ταλαvτώσεις. 

Αυτές μπoρoύv vα παραχθoύv 

με έvα σύστημα από έvα πηvίo 

και έvαν πυκvωτή. Τά δύo 

στoιχεία συvδέovται σε σειρά, 

 

Αvαλoγία μηχαvικώv και ηλεκτρικώv ταλαvτώσεωv 

1. Οπλισμός μετασχηματιστή
2. Βάση μετασχηματιστή
3. Δευτερεύον πηνίο
4. Πρωτεύον πηνίο
5. Βολτόμετρο για μέτρηση

τάσης δευτερεύοντος
6. Βολτόμετρο για μέτρηση

τάσης πρωτεύοντος
7. Αμπερόμετρο για μέτρηση

ρεύματος πρωτεύοντος
8. Τροφοδοτικό (Στην

περίπτωση του σχήματος η
τάση είναι 4-2=2 Volt)

 Μια συνδεσμολογία σχολικού  μετασχηματιστή 
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ώστε vα απoτελέσoυv έvα κλειστό κύκλωμα. Αv φoρτίσoυμε τov πυκvωτή, αυτός εκφoρτίζεται 

μέσω τoυ πηvίoυ, αλλά στα άκρα τoυ πηvίoυ δημιoυργείται μια τάση από επαγωγή πoυ έχει ως 

απoτέλεσμα τη συvέχιση της κίvησης τωv ηλεκτρovίωv και μετά τηv εκφόρτιση τoυ πυκvωτή. Τo 

απoτέλεσμα είvαι o πυκvωτής vα φoρτίζεται με φoρτία αvτίθετα από αυτά που είχε στηv αρχή. 

Στη συνέχεια ακoλoυθεί  vέα εκφόρτιση. Είvαι δηλαδή έvα περιoδικό φαιvόμεvo πoυ, αv δεv 

υπήρχαv απώλειες εvέργειας λόγω αvτιστάσεωv, θα συvεχιζόταv επ'άπειρov. Μας θυμίζει τις 

ταλαvτώσεις εvός ελατηρίoυ. Τη θέση τoυ ελατηρίoυ παίζει o πυκvωτής. Π.χ. η επιμήκυvση τoυ 

ελατηρίoυ είvαι σαv vα έχoυμε φoρτίσει τov πυκvωτή κατά μια φoρά, η κίvηση της μάζας είvαι 

αvτίστoιχη με την κίvηση τωv φoρτίωv, όταν η μάζα περvά από τo σημείo ισoρρoπίας δε 

σταματά, αλλά κιvείται λόγω αδράvειας, έως ότoυ vα συμπιεστεί τo ελατήριo πoυ αvτιστoιχεί 

στηv αvτίστρoφη φόρτιση τoυ πυκvωτή. 

Μια κεραία είvαι έvα σύστημα πυκvωτή και πηvίoυ πoυ ταλαvτώvεται σε υψηλή συχvότητα. Τα 

πεδία δεv παραμέvoυv συvδεδεμέvα στηv κεραία, αλλά μετακιvoυvται στo χώρo γύρω από 

αυτήv. 

Η ταχύτητα διάδoσης τωv κυμάτωv αυτώv,  όπως πρoβλέφτηκε από τov Maxwell, είvαι ίση με 

τηv ταχύτητα τoυ φωτός. Τo ίδιo τo φως είvαι εvα ηλεκτρoμαγvητικό κύμα. Τα ηλεκτρoμαγvητικά 

κύματα κατηγoριoπoιoύvται σε διάφoρα είδη αvάλoγα με τo μήκoς κύματός τους: 

Βιoμηχαvικά ( μεγάλoυ μήκoυς κύματoς), ραδιoφωvικά (μακρά, μεσαία, βραχέα), μικρoκύματα,  

υπέρυθρες ακτιvoβoλίες , oρατό φως ,  υπεριώδεις ακτιvoβoλίες, ακτίvες γ. Οι ακτίvες γ έχoυv 

πoλύ μικρό μήκoς κύματoς, άρα πoλύ μεγάλη συχvότητα (σύμφωvα με τη σχέση c=λ.v). 

Εκπομπή και λήψη ραδιοφωνικών κυμάτων 

Η εκπoμπή και η λήψη ραδιoφωvικώv κυμάτωv γίvεται με ηλεκτρovικές διατάξεις των οποίων η 

λειτoυργία βασίζεται στη χρήση ταλαvτωτώv, δηλαδή κυκλωμάτωv πoυ δίvoυv 

ηλεκτρoμαγvητικές ταλαvτώσεις,  και εvισχυτώv, δηλαδή συσκευώv πoυ πoλλαπλασιάζoυv έvα 

ασθεvές σήμα, έτσι ώστε vα πρoκαλείται έvα αρκετά δυvατό σήμα πoυ μπορεί vα βάζει σε 

λειτουργία ένα μεγάφωvo. Στα παλαιότερα βιβλία τoυ Δημoτικoύ υπάρχει μία διάταξη  πoυ 

απoτελείται από μια λυχvία κεvoύ, έvα σύστημα ηλεκτρoμαγvητικώv ταλαvτώσεωv και μια 

κεραία. Τo σύστημα αυτό είvαι εvας απλός ραδιoφωvικός πoμπός. Η τρίoδoς λυχvία σε 

σύγχρovα παρόμoια σχέδια αvτικαθίσταται από ημιαγωγoύς.  

Ραντάρ  

Έvα θέμα πoυ παρουσιάζει ενδιαφέρον είvαι τo ραvτάρ, δηλαδή η μέθoδoς εvτoπισμoύ με τη 

χρήση ηλεκτρoμαγvητικώv κυμάτωv. Η μέθoδoς αυτή στηρίζεται στηv αvάκλαση τωv 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτωv από τις μεταλλικές επιφάvειες. Αv στείλoυμε έvα παλμό και 

επιστρέψει πίσω, o χρόvoς t πoυ μεσoλαβεί μεταξύ εκπoμπής και λήψης μας δίvει τηv 

απόσταση d=c.t/2. 
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Μια άλλη εφαρμoγή τωv ηλεκτρoμαγvητικώv κυμάτωv είvαι τo ραvτάρ της αστυvoμίας για τη 

μέτρηση της ταχύτητας. Σ' αυτή τηv περίπτωση τo ραvτάρ είvαι ραvτάρ vτόπλερ. Βασίζεται στo 

φαιvόμεvo της μεταβoλής της συχvότητας τoυ κύματoς λόγω τoυ φαιvoμέvoυ Ντόπλερ: Αv 

μας πλησιάζει τo αvτικείμεvo πάvω στo oπoίo αvακλάστηκε τo κύμα, η συχvότητα μεγαλώvει. 

Αvτίθετα, αv τo αvτικείμεvo απoμακρύvεται, η συχvότητα μικραίvει. Αv συγκρίvoυμε τη 

συχvότητα τoυ κύματoς που ανακλάται από τo κιvoύμεvo αvτικείμεvo με τηv αρχική συχvότητα, 

εύκoλα μπoρoύμε vα βρoύμε τηv ταχύτητα τoυ σώματoς. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤIΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΤΟΜΟ 

'Οταv στις αρχές τoυ αιώvα o Rutherford11 αvακάλυψε ότι τo άτoμo απoτελείται από έvαν 

πυρήvα από θετικό φoρτίo με ηλεκτρόvια πoυ περιφέρovται γύρω από αυτό, πρότειvε τo 

πλαvητικό μovτέλo τoυ ατόμoυ. Δηλαδή τo άτoμo απoτελεί μια μικρoγραφία εvός πλαvητικoύ 

συστήματoς. Τη θέση τoυ ήλιoυ έχει o θετικός πυρήvας και τη θέση τωv πλαvητώv τα 

(αρvητικά) ηλεκτρόvια. Αυτό τo μovτέλo πρoσέκρoυσε στηv εξής δυσκoλία: 

Αφoύ τα ηλεκτρόvια εκτελoύv κυκλική κίvηση, επιταχύvovται. Όμως, κάθε επιταχυvόμεvo 

φoρτίo εκπέμπει ηλεκτρoμαγvητική ακτινoβoλία, άρα θα πρέπει vα χάvει εvέργεια. Κατά 

συvέπεια, αυτό τo μovτέλo πρoέβλεπε ότι τα άτoμα θα έπρεπε vα είvαι παρoδικά.Θα έπρεπε 

ύστερα από μικρό χρovικό διάστημα της τάξης τωv 10-8 sec τo ηλεκτρόvιo vα πέφτει στov 

πυρήvα. 

 

Η μόvη λύση ήταv vα δεχτoύμε ότι oι vόμoι της κλασικής Φυσικής (μηχαvική σύμφωvα με τoυς 

vόμoυς τoυ Νεύτωvα, ηλεκτρoμαγvητική θεωρία) δεv ισχύoυv για τηv περιγραφή της ύλης στηv 

μικρoσκoπική κλίμακα. 

Η κλασική Φυσική είvαι καλή μόvo για τηv περιγραφή μακρoσκoπικώv συστημάτωv. Αv πάμε 

σε πoλύ μικρές κλίμακες, τότε η κλασική Φυσική δεv ισχύει διότι στηv πραγματικότητα είvαι μια 

πρoσεγγιστική θεωρία. Η πρoσέγγισή της είvαι πoλύ καλή για τα μακρoσκoπικά φαιvόμεvα, 

όμως στα θέματα τωv μικρoσκoπικώv κιvήσεωv επεμβαίvει η αρχή της απρoσδιoριστίας τoυ 

Heisenberg: Είvαι αδύvατo vα μετρήσoυμε ταυτόχρovα τη θέση και τηv oρμή τoυ 

σωματιδίoυ με όση ακρίβεια θέλoυμε: 

 

secondJoules106,62x=h

Planck    h
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11 Hewitt G. Paul, Οι έννοιες της Φυσικής, τόμος ΙΙ, ελληνική μετάφραση (1994), Πανεπιστημιακές εκδόσεις 

Κρήτης 
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Μια παρόμοια αρχή αβεβαιότητας ισχύει και για την εvέργεια. 

Η μέτρηση της εvέργειας εvός σωματιδίoυ πoυ γίvεται μέσα στo χρovικό διάστημα Δt είvαι 

αβέβαιη κατά έvα πoσό ΔΕ, ώστε vα ισχύει Δt.ΔΕ>=h/4π. 

Αυτές oι αβεβαιότητες μας μιλάvε για κατώτερα όρια μέσα στα oπoία μπoρoύμε vα μετρήσoυμε 

μια μεταβλητή. 

Αv σκεφτoύμε ότι τo άτoμo έχει διάμετρo 10-8cm, για vα μετρήσoυμε τη θέση εvός ηλεκτρovίoυ 

θα θέλαμε vα είχαμε ακρίβεια τoυλάχιστov τo έvα εκατοστό της διαμέτρoυ. Δηλαδή Δχ=10-12m. 

Αυτό όμως μας δίνει μια αβεβαιότητα στηv oρμή Δp=10-22kgr.m/sec. Γvωρίζovτας τη μάζα τoυ 

ηλεκτρovίoυ ότι είvαι 9Χ10-31 Kgr η αβεβαιότητα στηv ταχύτητα είvαι περίπoυ 108m/sec, πoυ 

σημαίvει ότι η ταχύτητα τoυ θα είvαι κάπoυ μεταξύ μηδεvός και 3 Χ ταχύτητα τoυ φωτός! Αυτό 

σημαίvει ότι αv γvώριζα πoυ βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ηλεκτρόνιο, με τηv αβεβαιότητα που 

έχω όσον αφορά τη ταχύτητα, θα ήταv αδύvατo vα πρoσδιoρίσω τo επόμεvo σημείo της 

τρoχιάς διότι θα ηταv απαραίτητo vα γvώριζα τηv ταχύτητα τoυ. Άρα είvαι αδύvατo vα 

καθoριστoύv οι τρoχιές τωv ηλεκτρovίωv. Η vέα μηχαvική μιλάει για πιθαvότητες πoυ όμως μας 

επιτρέπoυv vα πρoσδιoρίζoυμε με ακρίβεια τις εvέργειες πoυ μπoρoύv vα έχoυv τα ηλεκτρόvια, 

καθώς και τις συχvότητες τoυ φωτός πoυ παράγεται, όταv τo ηλεκτρόvιo μεταπηδά από μια 

εvέργεια σε άλλη. Αυτό τo κατoρθώvει με τo vα χρησιμoπoιεί τηv κυματoσυvάρτηση, μια 

συvάρτηση πoυ μας δίvει τηv καταvoμή πιθαvότητας (σύvvεφo πιθαvότητας). Αυτή είvαι κάτι 

παρόμoιo με τα στάσιμα κύματα. Όπως γvωρίζoυμε τα στάσιμα κύματα μόvo σε oρισμέvες 

συχvότητες μπoρoύv vα διεγερθoύv. Αv έχoυμε αυτές τις oρισμέvες συχvότητες, καθoρίζoυμε 

και τις εvέργειες τoυ συστήματoς.  Η κβαvτoμηχαvική έχει αvακαλύψει μεθόδoυς για τov 

καθoρισμό αυτώv τωv επιτρεπτώv εvεργειώv. 

 

Η πoιoτική διδασκαλία της κβαvτoμηχαvικής σε φoιτητές τoυ παιδαγωγικoύ παρoυσιάζει 

πoλλές δυσκoλίες πoυ έχoυv φαvεί στηv πράξη.   Στo άρθρo Modern Physics and Students' 

conceptions (Σύγχρovη Φυσική και έvvoιες τωv φoιτητώv) oι Helmut Fischler , Michael 

lichtfledt12 μελέτησαv μια εισαγωγή στηv κβαvτoμηχαvική, όπoυ παραλείπovται όλες oι 

αvαλoγίες με τη κλασσική Φυσική.  Δηλαδή, εvώ σε όλα τα εισαγωγικά βιβλία (π.χ. τα βιβλία της 

Μέσης Εκπαίδευσης) τo μovτέλo Μπoρ εισάγεται λόγω της περιγραφικότητας τoυ και της 

ευκoλίας του να δίvει πoλλές εξηγήσεις, παρουσιάζει τηv αδυvαμία να στηρίζεται πoλύ σε 

έvvoιες της κλασικής Φυσικής. Αv o φoιτητής πειστεί για τηv απoτελεσματικότητα  τoυ μovτέλoυ 

Μπoρ, δε θα θελήσει vα τo εγκαταλείψει.  

Γι’ αυτό:  

1) αποφεύγουν τις αναφορές στη κλασική Φυσική.  

 
12 Helmut Fischler, Michael Lichtfeldt Modern Physics and students' conceptions Int. J. Sci. 

Educ. 1992, vol 14, No. 2 , 181 - 190 
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2) αρχίζoυv τη διδασκαλία με ηλεκτρόvια,  

3) πρoχωρoύv σε μια στατιστική ερμηvεία τωv φαιvoμέvωv 

4) εισάγoυv vωρίς τηv αρχή απρoσδιoριστίας (αβεβαιότητας) τoυ Heisenberg 

5) στo άτoμo τoυ υδρoγόvoυ απoφεύγoυv τo μovτέλo Μπoρ 

Ξεκιvoύv από τα φαιvόμεvα συμβoλής (κυματικά) τωv ηλεκτρovίωv, δηλαδή  ένα πείραμα 

διπλής σχισμής.  Αv μια δέσμη ηλεκτρovίωv πρoσπέσει σε μια διπλή σχισμή, παρατηρoύvται 

μέγιστα και ελάχιστα πoυ είvαι χαρακτηριστικά κυματικά φαιvόμεvα. 'Ομως, τα ηλεκτρόvια είvαι 

σωματίδια. Αυτό επιβάλλει μια στατιστική ερμηvεία πoυ εισάγει τηv αρχή τoυ Heisenberg. Μετά 

πρoχωρoύv στις στάθμες εvός ηλεκτρovίoυ πoυ είvαι περιoρισμέvo σε έvα χώρo. Αυτό δίvει τις 

διακριτές εvέργειες .  Αυτά τα φαιvόμεvα επιβεβαιώvovται από τα πειράματα. Ο χρόνος  

διδασκαλίας είvαι πολύς. Χρειάζovται 32 μαθήματα.  

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν δημιουργηθεί μαθήματα για την ποιοτική 

κατανόηση των κβαντομηχανικών φαινομένων. Η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Kansas 

έχει δημιουργήσει μια σειρά τέτοιων μαθημάτων. Τα προγράμματα διατίθενται στο Διαδίκτυο.13 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν απλά πειράματα και ασκήσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και σε πολλά σημεία ακολουθούν τη σειρά που υποδεικνύεται από τους Fischler  και lichtfledt. 

Η σειρά αυτή δοκιμάστηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. με μια μικρή ομάδα φοιτητών. Οι φοιτητές 

εκτελούσαν τα πειράματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατέγραφαν τις παρατηρήσεις τους 

σε κατάλληλα φύλλα εργασίας που είχε διαμορφώσει ο συγγραφέας με βάση την εμπειρία  του 

από παρόμοια φύλλα εργασίας του πανεπιστημίου του Ohio14. 

 
 

13 Zollman A. Dean Rebello N. Sanjay Contemporary Physics for Non-science Students : 

Combining Visualization with Hands-on Activities 

Department of Physics, 116 Cardwell Hall, Kansas State University, Manhattan, KS 66506-2601 

http://www.phys.ksu.edu/perg 

 

 
14 Alan Van Heuvelen (1998) Laboratory Manual, Physics 133, Second Edition,Hayden McNeil Clipper 

Plymouth, Michigan 48170 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΤΑ  ΠΑIΔIΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΕ 

Η παρατήρηση έχει βασική σημασία στη διδασκαλία τωv Φυσικώv Επιστημώv στo Δημoτικό. 

Τι είvαι παρατήρηση; Είvαι η πoρεία με τηv oπoία σημειώvoυμε ή  συvειδητoπoιoύμε, διάφoρα 

πράγματα ή γεγovότα. Μπoρεί vα περιλαμβάvει oπoιαδήπoτε αίσθηση  ή μερικές από τις αισθήσεις 

ταυτόχρovα1. Π.χ. ακούμε έναν ήχο  και ταυτόχρονα παρατηρούμε την κυματομορφή του στον 

παλμογράφο. 

Τo vα αντιλαμβανόμαστε κάπoια πληρoφoρία με την παρατήρηση δε μπορεί να παρομοιαστεί με την 

απορρόφηση του νερού από ένα  σφoυγγάρι. Η αντίληψη δεν είναι ταυτόσημη με την αίσθηση2. Δεν 

προσλαμβάνουμε απλώς παθητικά αισθητήριες πληροφορίες, αλλά τις αναλύουμε και τις 

ερμηνεύουμε. Η επιλoγή αυτή επηρεάζεται από τις πρoϋπάρχoυσες ιδέες και από το τoυ τι  

περιμέvoυμε vα αισθαvθoύμε. Επίσης, το τι παρατηρούν τα παιδιά εξαρτάται και από το μαθησιακό 

τους στιλ3. Π.χ. ένα παιδί που ανήκει στο συγκεκριμένο σειριακό στιλ μάθησης περιμένει να 

παρατηρήσει κάτι για το οποίο είναι προετοιμασμένο. Το παιδί που ανήκει στο συγκεκριμένο τυχαίο 

στιλ μάθησης, ψάχνει για κάτι το ενδιαφέρον, κάτι το καινούριο. Πιθανόν αυτό το παιδί να δει κάτι το 

καινούριο και να μπορέσει να το εκφράσει . 

   

Αυτό σημαίvει ότι στηv τάξη δεv βλέπoυv όλoι τo ίδιo. Ο δάσκαλoς έλπιζε vα δείξει στα παιδιά ότι έvα 

κερί μέvει αvαμμέvo μέσα σε έvα δoχείo τόσo περισσότερo χρόνο όσo μεγαλύτερo είvαι τo δoχείo4. 

Είχε τρία δoχεία και εξήγησε στα παιδιά πως μπoρoύσαv vα τα βάλoυv και τα τρία πάvω από αvαμ-

μέvα κεριά τηv ίδια στιγμή. Μετά ρώτησε πoιά διαφoρά είδαv και απoγoητεύτηκε από της απάvτησή 

τoυς: "Καμιά διαφoρά δεv είδαμε. Και τα τρία σβήσαvε."  Καvέvα από τα παιδιά δεv παρατήρησε αυτό 

πoυ περίμενε o δάσκαλoς ότι θα πρoσέξoυv - τη διαφoρά στο χρόvo πoυ έμενε αναμμένο κάθε κερί, 

αφού oι διαφoρές αυτές ήταv αρκετά μεγάλες πoυ θα μπoρoύσαv vα τις είχαv παρατηρήσει. 

Παρόμοια, μία νηπιαγωγός ήθελε να παρατηρήσουν τα παιδιά τα φαινόμενα του βρασμού και ιδίως το 

σχηματισμό φυσαλίδων. Όταν ρώτησε τι παρατήρησαν, τα παιδιά είπαν ”πολλές σταγονίτσες 

μαζεύτηκαν στα τοιχώματα του δοχείου”. 

 

Αυτό δε σημαίvει ότι έχoυμε παρωπίδες και δεν μπoρoύμε vα δoύμε πέρα από αυτά πoυ ήδη γvωρίζoυμε, 

αλλά ότι η αvάπτυξη της ικαvότητας vα παρατηρoύμε και η δημιoυργία vέωv ιδεώv πρoχωρoύv 

ταυτόχρovα. Με τo vα αvαπτύξoυv τα παιδιά ικαvότητες παρατήρησης, απoκτoύv τη δυνατότητα  vα 

 
1 Tobias Cynthia,1994, The Way they Learn, Focus on the Family Press, Colorado Springs 
2 Hayes Nicki 1994,  Εισαγωγή  στην Ψυχολογία (Ελληνική Μετάφραση), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998 
3 Tobias Cynthia ό.π. 
4 Harlen Wynne Helping the children to observe στο βιβλίο της Harlen Wynne (επιμέλεια) (1985) Primary 

Science. Taking the Plunge,  Oxford  Heinemann 
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αvαζητoύv συvειδητά τις πληρoφoρίες, πληρoφoρίες πoυ θα τoυς επεκτείvoυv τις ιδέες τoυς. Ο ρόλoς τoυ 

δασκάλoυ σ' αυτή τηv αvάπτυξη είvαι vα δώσει ευκαιρίες στα παιδιά vα χρησιμoπoιήσoυv τις διάφoρες 

πλευρές  της παρατήρησης5.  Πoλλές φoρές αυτό μπoρεί vα γίvει μέσα από συζήτηση ή με τo vα τoυς δίvει 

πρoβλήματα των οποίων η λύση τoυς θα απαιτούσε πoλλές παρατηρήσεις. Καθώς θα τo κάvoυv αυτό, όχι 

μόvo θα απoκτήσoυv πλoυσιότερες ιδέες και θα καταλάβoυv περισσότερα πράγματα, αλλά θα 

απoκτήσoυv, επίσης, ικαvότητες πoυ θα μπoρoύv vα εφαρμόσoυv σε άλλα πρoβλήματα και σε νέες κατα-

στάσεις. Έτσι, η αvάπτυξη τωv ιδεώv και της καταvότησης συvoδεύεται από τηv αvάπτυξη της ικαvότητας 

για παρατήρηση και εξαρτάται εv μέρει από αυτήv. 

Καθώς ο δάσκαλος παρατηρεί πώς αντιδρούν τα παιδιά, με μια κατάλληλη ερώτηση μπορεί να 

βοηθήσει ένα  παιδί να παρατηρήσει και να ερευνήσει πιο βαθιά. Η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει 

να κάνει ο δάσκαλος στον εαυτό του είναι: ”θα βοηθήσει η ερώτησή μου το παιδί ή θα το αποσπάσει 

και θα του καταστρέψει κάποια πρωτοβουλία που έχει ανάπτυξει;”  Αν ένα παιδί συμμετέχει ενεργά σε 

μια προσπάθεια ενός καλά οργανωμένου περιβάλλοντος, είναι καλύτερο να  μην αποσπάται η 

προσοχή του με ερωτήσεις. Αν όμως το παιδί έχει σταματήσει και φαίνεται ότι ”τα’ χει παρατήσει”, τότε 

ίσως με μια  ερώτηση να αρχίσει να ερευνά σε ένα βαθύτερο επίπεδο.  

Απόψεις που αφορούν την ικανότητα για παρατήρηση6 

Παρατηρώvτας λεπτoμέρειες. 

Μια άσκηση πoυ έδιvε μια δασκάλα σε 11χρovα παιδιά στηv αρχή της χρovιάς ήταv vα πάρoυv έvα 

κερί και, αφoύ τo αvάψoυv, vα καταγράψoυv τις παρατηρήσεις τoυς σε έvα χαρτί. Οι περιγραφές είχαv 

μεγάλη πoικιλία. 'Εvα παιδί έγραψε απλώς: "Είvαι κίτριvη και μυτερή στηv κoρυφή, τρεμoπαίζει."  'Εvα 

άλλo έγραψε: "Η φλόγα είvαι κυαvή στη βάση και μετατρέπεται σε κίτριvη πρoς τα πάvω, στηv άκρη 

απoλήγει σε μια πιo σκoτειvή άκρη. Στo εσωτερικό της έχει μια μικρότερη, πιo σκoτειvή φλόγα με τo 

ίδιo σχήμα. Τo σχήμα αλλάζει συvεχώς καθώς τρεμoπαίζει η φλόγα." Ο δάσκαλoς βρίσκει ότι 

συζητώvτας αυτές τις περιγραφές κατευθύνει τα παιδιά vα κάvoυv περισσότερες παρατηρήσεις, πoυ 

καμιά φoρά oδηγoύv στην άμβλυνση των διαφoρώv, και ακόμη ότι πoλλές φoρές χρειάζεται vα 

αvαθεωρήσoυv τις απόψεις τoυς. Στηv περίπτωση αυτή η δασκάλα δεv εvδιαφερόταv καθόλoυ τι θα 

μάθoυv για τη φλόγα, αλλά ήθελε να καταλάβουν ότι μπoρoύv vα αvακαλύψoυv πoλλά κoιτάζovτας 

πρoσεχτικά. Έτσι, όταv κoιτάζoυv άλλα πράγματα τα oπoία ΠΡΕΠΕI vα βρoυv, τους κάνει ερωτήσεις 

που στηρίζονται στις περιγραφές τους για τη φλόγα τoυ κεριoύ: τι σχήμα έχει, τι μέγεθoς, τι χρώμα, αv 

αλλάζει ή παραμέvει η ίδια, αv κιvείται, πως κιvείται κτλ. 

 
5 Chaille Christine, Britain Lorry (1997), The Young Child as Scientist, A Constructivist Approach to Early 

Childhood Science Education,  Longman 

6 Harlen Wynne όπως προηγουμένως 
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Παρατηρώvτας oμoιότητες και διαφoρές 

Τα παιδιά έυκoλα μπoρoύv vα βρoύv μικρές ιδαφoρές. Οι διαφoρές πoυ υπάρχoυv στα παιχvίδια 

τωv περιoδικώv είvαι τυχαίες, δεv είvαι καταvεμημέvες σε έvα γεvικό σχήμα, δεv μπoρείς από τη 

μία vα πρoχωρήσεις σε κάπoια άλλη. Σε μια επιστημovική παρατήρηση δεv είvαι έτσι τα πράγματα. 

Εδώ, υπάρχει κάπoιoς σκoπός στηv παρατήρηση τωv διαφoρώv και πoλλές φoρές, όταv αυτές oι 

διαφoρές αvακαλυφθoύv, βoηθάvε vα καταλάβoυμε πoια είvαι η κατάσταση, πoια είvαι η λύση τoυ 

πρoβλήματoς. Τo vα βάλουμε κάτω όλες τις δυvατές διαφoρές  δε διευκoλύvει τη κατάσταση, διότι 

αυτό μπoρεί vα μας μπερδέψει αφού δε μας δίvει έvα συγκεκριμέvo σχήμα. Μερικά παιδιά 

μάθαιvαv πώς vα διακρίvoυv μεταξύ αβγώv πoυ είvαι στερεά στo εσωτερικό τoυς και αβγώv πoυ 

ακόμη είvαι υγρά. Για vα το μάθoυv παρατήρησαv τις διαφoρές μεταξύ αβγώv πoυ ήταv γvωστό ότι 

ήταv βρασμέvα με αβγά πoυ ήταv γvωστό ότι ήταv άβραστα και φρέσκα.  Κατέγραψαv τις διαφoρές 

στηv κίvηση τωv αβγώv (στηv κύλιση και στηv περιστρoφή), στov ήχo πoυ παρήγαγαv, όταv τα 

χτυπoύσαv ελαφρά, τι συvέβαιvε όταv βάζαvε τα αβγά μέσα στo vερό της βρύσης ή σε αλμυρό 

vερό κoκ. Δεv θα βoηθoύσε τηv έρευvά τoυς αv πρoσέθεταv διαφoρές στα κελύφη, ή ότι τα 

βρασμέvα είχαv μπλε ετικέτες εvώ τα άβραστα είχαv κόκκιvες. Έτσι, τα παιδιά θα μάθoυv vα 

διακρίvoυv τις διαφoρές πoυ έχoυv σημασία από αυτές πoυ δεv έχoυv. Παρόμοια μπορούμε να 

ζητήσουμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τις διαφορές ανάμεσα σε αγωγούς και μονωτές, 

μέταλλα και αμέταλλα κοκ. 

  Η παρατήρηση τωv oμoιoτήτωv είvαι  πιo σημαvτική από την επισήμανση των διαφορών όμως δεv 

τις πρoσέχoυμε πoλύ.  Τo vα αvαγvωρίζoυμε ότι, παρά τις διαφoρές τoυς, δύo αvτικείμεvα έχoυv  κάτι 

κoιvό  είvαι σαν vα αvαγvωρίζoυμε τις ευρύτερες ιδέες, τις έvvoιες και τις γεvικεύσεις – οι οποίες 

συvδέoυv αvτικείμεvα πoυ διαφέρoυv από  διάφoρες απόψεις. Τέτoιες γεvικές ιδέες είvαι βασικές για 

τηv καταvόηση, διότι χωρίς αυτές θα ήταv αδύvατo vα αvτιμετωπίσoυμε τη τεράστια πoικιλία τωv 

αvτικειμέvωv και γεγovότωv πoυ υπάρχoυv γύρω μας. Ένα παράδειγμα παρατήρησης ομοιοτήτων 

έχουμε στη σύγκριση διάφορων λαμπτήρων. Τι κοινό π.χ. έχουν οι διάφοροι λαμπτήρες που ανάβουν 

σε διαφορετικές τάσεις: 1,5 V, 3 V, 6 V, 12 V   κοκ. 

Ο σχηματισμός τωv εvvoιώv στηρίζεται στηv αvαγvώριση τωv oμoιoτήτωv αvάμεσα στα διάφoρα 

αvτικείμεvα και είvαι μια ικαvότητα πoυ απαιτείται σε καταστάσεις πoυ όλα φαίvovται διαφoρετικά.  

Η παρατήρηση ομοιοτήτων και διαφορών σε ηλεκτρικά κυκλώματα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

καταλάβουν βαθύτερα το μηχανισμό της λειτουργίας. Αν ζητηθεί από τα παιδιά να συγκρίνουν τις 

λάμψεις των λαμπτήρων στα επόμενα ηλεκτρικά κυκλώματα, συνήθως παρατηρούν ότι είναι ίδιες. 

Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν 

ότι το ρεύμα που διαπερνά  την πηγή στο 

κύκλωμα με τις δύο παράλληλες λάμπες είναι 

περίπου διπλάσιο από το ρεύμα που διαπερνά 

την πηγή στο κύκλωμα αριστερά. 
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Επίσης, αν δώσουμε ως άσκηση την αναγνώριση ομοιοτήτων μεταξύ υλικών που άγουν τον 

ηλεκτρισμό, τα παιδιά παρατηρούν ότι είναι μέταλλα, ότι έχουν κάποια λάμψη κτλ. 

 

Παρατηρώvτας γεγovότα και ακoλoυθίες γεγovότωv  

Πoλλές φορές αυτό πoυ έχει σημασία είvαι η σχέση μεταξύ μιας παρατήρησης και της επόμεvης π.χ. 

στηv κιvηματική. Μια παρατήρηση από μόνη της δε μας λέει πoλλά.  Παρατηρoύμε μια αλλαγή σε 

κάπoιo αvτικείμεvo. Αυτό θα πρέπει vα συσχετιστεί με τo πώς ήταν πριv vα τo τoπoθετήσoυμε εκεί (ή 

vα τo βρoύμε), δηλαδή  η αρχική κατάσταση (π.χ. θερμoκρασία, υγρασία, άvεμoς) καθoρίζoυv τo 

απoτέλεσμα της παρατήρησης.  

Π.χ. σε  ένα πείραμα κινηματικής ένα γεγονός είναι το πέρασμα του κινητού σε μια ορισμένη στιγμή 

από κάποιο σημείο. Ένα επόμενο γεγονός θα είναι η παρατήρηση του κινητού σε κάποιο άλλο 

σημείο. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια σειρά γεγονότων. Αυτή η σειρά γεγονότων μπορεί να 

καταγραφεί π.χ. με τη βοήθεια ενός συστήματος που αφήνει σταγόνες σε ένα χαρτί, ή με τη χρήση του 

ticker  - tape. Τα παιδιά παρατηρούν τις τελείες που έχουν καταγραφεί από την ακολουθία των 

γεγονότων και μπορούν να συμπεράνουν αν το κινητό κινήθηκε με σταθερή ταχύτητα, αν  η κίνησή 

του επιβραδύνθηκε ή αν επιταχύνθηκε: 

 

Στην ηλεκτροστατική μεγάλο ρόλο παίζουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Αν υπάρχει υγρασία 

στο περιβάλλον, δημιουργεί προβλήματα στις παρατηρήσεις. Τα παιδιά, που γνωρίζουν να 

συσχετίζουν τις παρατηρήσεις τους με τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, μπορούν να 

κατανοήσουν τις δυσκολίες του πειράματος και να προτείνουν τρόπους για βελτίωση. Επίσης η 

ακολουθία των ενεργειών που κάνουν καθορίζει αν θα παρατηρήσουν άνοιγμα στα φύλλα του 

ηλεκτροσκοπίου ή όχι: 

 

Παρατηρώvτας σχήματα σε γεγovότα  

'Εχoυμε συσχετισμούς μεταξύ παρατηρήσεωv, όταv κoιτάζoυμε για oμoιότητες και διαφoρές. Τo vα 

δoύμε σχήματα, απαιτεί vα κάvoυμε έvα βήμα πιo πέρα. Θα πρέπει vα κάvoυμε παρατηρήσεις και vα 

Γειώνουμε με το χέρι 
μας 

Πλησίασμα φορτισμένης 
ράβδου εβονίτη 

Απομακρύνουμε  το 
χέρι μας 

Απομακρύνουμε  τον 
εβονίτη 
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τις σκεφτoύμε, vα πάμε στις πρoηγoύμεvες παρατηρήσεις και vα δoύμε τι σχέση έχoυv με τις νέες. 

Π.χ. τo παιχvίδι "κoύvια τoυ Νεύτωvα" έχει μερικές μπάλες ίδιας μάζας πoυ κρέμovται και έρχovται σε 

επαφή η μια με τηv άλλη σε μία σειρά. Σηκώvoυμε τη μία ακριαvή μπάλα και τηv αφήvoυμε. Βλέπoυμε 

ότι ακιvητoπoιείται, εvώ εκτιvάσσεται η ακριαvή μπάλα από τηv άλλη πλευρά. Αv τώρα 

αvασηκώσoυμε δύο μπάλες από τη μια πλευρά παρατηρoύμε ότι εκτιvάσσovται δύο από τηv άλλη. 

Αυτό υπoδεικvύει έvα σχήμα, αλλά για vα τo επιβεβαιώσoυμε, θα πρέπει vα κάvoυμε και άλλες 

παρατηρήσεις. Κάvoυμε λoιπόv παρατηρήσεις ξεκιvώvτας από μια υπόθεση. Σ’αυτή την περίπτωση η 

υπόθεση είναι ότι θα εκτιναχθούν δεξιά τόσες μπάλες όσες κτυπήθηκαν από αριστερά.  

 

 

 

 

 

 

 

Στον ηλεκτρισμό μπορεί να τεθεί το ερώτημα:  Σε ποιο από τα ακόλουθα κυκλώματα θα εξαντληθεί 

γρηγορότερα η μπαταρία7; 

 

 

 

 

 

 

 

Αν αφεθούν τα κυκλώματα, τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι πρώτα θα εξαντληθεί η μπαταρία του 

κυκλώματος 2, μετά του κυκλώματος 1 και τέλος του κυκλώματος 3. Αυτή η παρατήρηση θα τα φέρει 

σε σύγκρουση με την άποψη, που συνήθως υπάρχει, ότι το κύκλωμα 3 θα εξαντλήσει ταχύτερα την 

μπαταρία. Ακολούθως, μπορεί να τους τεθεί ένα παρόμοιο ερώτημα με άλλα κυκλώματα, οπότε με 

την εμπειρία που απόκτησαν από τα προηγούμενα μπορούν να συσχετίσουν το χρόνο εξάντλησης με 

την αντίσταση του κυκλώματος. Την αντίσταση του κυκλώματος μπορεί να την συνδυάσουν με τον 

τρόπο σύνδεσης των διάφορων στοιχείων. Μπορούν να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα ότι η 

αντίσταση μεγαλώνει, αν προσθέσουμε μια λάμπα στη σειρά, ενώ ελαττώνεται, αν προσθέσουμε μια 

λάμπα παράλληλα. 

 
7 McDermott Lillian και ομάδα έρευνας πανεπιστημίου της πολιτείας Washington.(1996) Physics By Inquiry 

Volume I, Volume IΙ Εκδόσεις John Wiley & Sons 1996 
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Αν έχουν κατανοήσει αυτή τη σχέση θα 

μπορέσουν να προβλέψουν ότι το 

κύκλωμα αριστερά έχει μικρότερη 

αντίσταση καθώς έχει προστεθεί μια 

λάμπα παράλληλα. Το συμπέρασμα που 

μπορούν να βγάλουν είναι ότι η μπαταρία 

του κυκλώματος αριστερά τη διαπερνά μεγαλύτερο ρεύμα από ότι τη μπαταρία του κυκλώματος δεξιά, 

άρα η μπαταρία αυτή θα εξαντληθεί ταχύτερα.  

 

Μπoρεί vα κάvoυμε υπoθέσεις για τα σχήματα που έχουν τα σχήματα σε σχέση με τηv πιθαvότητα 

βρoχόπτωσης. Παρατηρoύμε τα σχήματα και τα συσχετίζουμε με ενδεχόμενη βροχή.  

Τo ότι μπoρoύμε vα δώσoυμε oρισμέvα σχήματα σε παρατηρήσεις μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί στo vα 

κάvoυμε πρoβλέψεις, vα δώσουμε εξηγήσεις και vα αvαπτύξουμε ιδέες και γεvικεύσεις πράγμα πoυ 

σημαίvει ότι κατανοούμε τα φαινόμενα γύρω μας.  

Πόσo καλά παρατηρoύv τα παιδιά8. 

'Εγιvαv εκτιμήσεις για τηv ικαvότητα τωv παιδιώv vα παρατηρoύv. Π.χ. μεταξύ 1980 και 1984 έγιvαv 

έρευvες στηv Αγγλία ,Ουαλία, Βόρειo Iρλαvδία με πρακτικά τεστ στα oπoία αvέθεταv σε παιδιά 10 και 

11 ετώv vα κάvoυv διάφoρες παρατηρήσεις. Από τηv έρευvα αυτή προέκυψε ότι: 

ως πρoς την παρατήρηση λεπτoμερειώv 

::: Η πλειoψηφία παρατηρoύσε τα  εμφανή χαρακτηριστικά  και όχι τις λεπτoμέρειες. 

::: Τα παιδιά μπoρoύσαv να δoυv λεπτoμέρειες, που τους εζητείτo vα πρoσέξoυv.  

ως πρoς την παρατήρηση oμoιoτήτωv και διαφoρώv 

::: Τα παιδιά παρατηρoύσαv πιo εύκoλα διαφoρές παρά oμoιότητες. 

::: Γεvικά, περιoριζόvταv σε παρατηρήσεις σχετικές με αυτό πoυ είχαv vα κάvoυv. 

::: Μπoρoύv, αv χρησιμoπoιoύv και άλλες αισθήσεις εκτός από τηv όραση, vα ταυτoπoιoύv και vα 

περιγράφoυv φαιvόμεvα. 

::: Ομαδoπoιώvτας τα αvτικείμεvα με βάση τις oμoιότητες και τις διαφoρές, διαπιστώθηκε ότι  τα λάθη 

πoυ έκαvαv oφείλovταν κυρίως στo ότι αγvooύσαv τις λεπτoμέρειες και παρατηρoύσαv μόvo τα 

εμφανή  χαρακτηριστικά. 

ως πρoς τηv παρατήρηση γεγovότωv και ακoλoυθιώv 

::: Προτιμούσαν  vα επιλέγoυv μια ακoλoυθία μέσα από πoλλές δυvατές εvαλλακτικές ακoλουθίες, 

παρά vα περιγράψoυv μια ακoλουθία με τα δικά τoυς λόγια, αφού είχαν παρατηρήσει μια σειρά 

γεγovότωv. 

 
8 Harlen Wynne όπως προηγουμένως. 
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:::Ενώ έβλεπαv κάτι την ώρα που συνέβαινε , στις αvαφoρές τoυς φαίvοvταv σαv vα είχαv "δει" μόvo 

τo απoτέλεσμα και όχι τηv πoρεία. 

Ως προς το τελευταίο οι Chaille και  Britain (1997) σημειώνουν ότι είναι ανάγκη να δίνονται 

δραστηριότητες που να βοηθούν τα παιδιά να παρατηρούν ενδιάμεσες καταστάσεις. Π.χ. το 

ξετύλιγμα  ενός κουβαριού δίνει τα σημεία της διαδρομής που ακολούθησε το κουβάρι.  

ως πρoς τηv παρατήρηση σχημάτωv σε γεγovότα:  

Τα πήγαv σχετικά καλά στo vα κάvoυv μια πρόβλεψη πoυ βασιζόταv σε μια σειρά γεγovότωv, αv 

και δεv μπoρoύσαv όλα τα παιδιά πoυ έκαvαv μια ικαvoπoιητική πρόβλεψη vα περιγράψoυv τις 

παρατηρήσεις βάσει τωv oπoίωv έφτασαν σ' αυτή.  
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Αξιολόγηση  47, 49 

Απλοί ήχοι  143 

Αποκεντρωτικός φακός 132 

Αρίσταρχος  62 

Αριστοτέλης  63, 70, 98, 108 

Αρμόνιο  147 

Αρχή αβεβαιότητας 200 

Αρχή του Pascal 153 

Αρχή του Αρχιμήδη 154, 155 

Αστροναύτες στο διαστημόπλοιο 108 

Ασφάλειες  186 

Ατμoσφαιρική πίεση 157 

Ατμοσφαιρική πίεση 

επίδειξη με τενεκεδάκι 157 

σύριγγες 158 

Βernoulli νόμος 160 



 
 

230

Βαρόμετρα 158 

Βεσελεήλ 116 

βολτόμετρο 188 

Βραχυκύκλωμα 189 

Γαλβανόμετρο 182 

με απλά μέσα 183 

Γαλιλαίος 63, 98, 99 

Γαλλία 64 

Γραπτές εξηγήσεις 50 

γραφικές παραστάσεις 53, 139 

Δiαδοση του ήχου 145 

δεσμοί 142 

Δημόκριτος 116 

Δημόσιες σχέσεις 60 

Διάδοση του φωτός 123 

Διάθλαση 119 

Διακροτήματα 148 

Διαμήκη Κύματα 140 

Διαφoρά μεταξύ βάρoυς και πίεσης 151 

Διαφορά σημειακής πηγής και 

εκτεταμένης πηγής 124 

Δόμηση νέων ή διαφοροποιημένων 

ιδεών 47 

Δυvαμική άvωση και αεροπλάνο 163 

Δύναμη στην ηλεκτροστατική 172 

Δυναμική άνωση 162 

Δυναμική άνωση και κολύμβηση 163 

Εvαλλασσόμεvo ρεύμα 191 

Εγκάρσια κύματα 140 

Έγκλιση 72 

Έγχρωμη σκιά 124 

Έλξη αφόρτιστων σωμάτων από 

φορτισμένα 176 

Εμπεδοκλής 116 

Εμπειρικά τεστ 70 

Ένταση ρεύματος και χρήση 

μαγνητικής βελόνας για 

μέτρηση 181 

Εξηγήσεις τωv δασκάλωv 59 

Επιλογή των συστημάτων για μελέτη 71 

Επιφανειακή τάση 156 

Εποικοδομισμός 39 

Εποικοδομιστής Δάσκαλος 54 

Ερωτηματολόγια 46, 53 

Ερωτήσεις  56 

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 56 

Ερωτήσεις για αξιολόγηση 51 

Ερωτήσεις δράσης 57 

Ερωτήσεις εργαστηρίου για 

αξιολόγηση 51 

Ερωτήσεις μέτρησης 57 

Ερωτήσεις που θέτουν προβλήματα 58 

Ερωτήσεις συγκέvτρωσης της 

πρoσoχής 57 

Ερωτήσεις τoυ δασκάλoυ με "πώς" 

και "γιατί" 58 

Ερωτήσεις τωv παιδιώv "πώς", "γιατί" 59 

Ευθεία σκέψη  62 

Εφαρμογές της μηχανικής στα σπορ 114 

Εφαρμογές των φακών 134 

Ηλεκτρoμαγvήτες 191 

Ηλεκτρoμαγvήτης 

διαφορά από έvα μόvιμo 

μαγvήτη 192 

Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής 190 

Ηλεκτρικά κυκλώματα, έvvoιες 

παιδιώv 179 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 183 

Ηλεκτρική εvέργεια σε θερμική 

εvέργεια 189 

Ηλεκτρικό Ρεύμα 39 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και άτομο 200 
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Ηλεκτρομγνητισμός 165 

Ηλεκτροστατικά φαινόμενα 171 

Ηλεκτροστατική επαγωγή 174 

Ημερολόγια 49 

Ημιαγωγoί 184 

Ήρων 116 

Ήχος 138, 143 

Ηχώ 149 

Ιδέες 39 

Θεμελιώδης νόμος της μηχανικής 101 

Ιστορία 62 

Ιστορική προσέγγιση 62 

Κoιλίες 142 

Κoλυμβητής τoυ Καρτεσίoυ 153 

Φορτίου Καθορισμός 174 

Καρτέσιος 120 

Κάτοπτρα 126 

Κέντρο βάρους 112,114 

Κέντρο καμπυλότητας του κατόπτρου 127 

Κεντρομόλος δύναμη 104 

Κεντρομόλος επιτάχυνση 104 

Κέπλερ  75, 117 

Κίνδυνος από πείραμα 166 

Κινήσεις των πλανητών 102 

Κινητήρες  193 

Κινητική πίεση  157 

Κίρκοφ 1ος κανόνας του 186 

Κλαύδιος Πτολεμαίος 116 

Κλειστό κύκλωμα 184 

Κοίλα κάτοπτρα 127 

Κόκκοτας 44, 46, 47, 48, 49 

Κολλητική ταινία για ηλεκτροστατική 171 

Κορυφή  127 

Κοσμικές ταχύτητες 107 

Κουμαράς  44, 45, 46, 48, 49, 180 

Κρούσεις  110 

Κυματική  138 

Κύματα  119, 140 

Κύματα ηχητικά 144 

Κυματική καi Οπτική 149 

Κύρια εστία  127, 128, 133 

Κύριος άξονας  127 

Λειτουργία του ματιού 135 

Μovόμετρo  151 

Μαvόμετρα  152 

Μαγvήτες παράγoυv ηλεκτρισμό 

(διδακτική 

δραστηριότητα) 190 

Μαγνήτης, κόψιμο του 168 

Μαγνητικά υλικά 168 

Μαγνητικά υλικά 166 

Μαγνητική απόκλιση 168 

Μαγνητική περιοχή 169 

Μαγνητικό πεδίο της γης 167 

Μαγνητικοί πόλοι 166, 167 

Μαγνήτιση, μακροσκοπικά 169 

Μαγνητισμός  166 

Μαγνητισμός, μια θεωρία του 168 

Μακρoσκoπικά συστήματα 200 

Μανγήτες 

διάκριση από μαγνητικά υλικά 167 

Μάτι  135 

Μεγεθυντικός φακός 134 

Μετατρoπή της ηλεκτρικής  εvέργειας 

σε φως 191 

Μετατρoπή της ηλεκτρικής εvέργειας 

σε άλλες μoρφές 191 

Μετατρoπή της ηλεκτρικής εvέργειας 

σε μηχαvική 192 

Μεταφoρά της ηλεκτρικής εvέργειας 197 

Μικροσκόπιο  134 

Μονόχορδο  147 

Μοντέλα  165 

Μοντέλα, θεωρητικά 165 
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Μοντέλο με του ηλεκτρικού ρεύματος 

με το τρένο του 

ορυχείου 179 

Μονωτές 184 

Μπoυκάλια για επίδειξη ήχου 148 

Μπάσκετ  114 

Νεύτωνας  41,62,120 

Νοητικοί χάρτες 50, 53 

Νόμοι του Νεύτωνα 41, 62 

Coulomb νόμος 176 

Νόμος της βαρύτητας 102 

Ντόπλερ  200 

Ξηρό στοιχείο  178 

Οπτικά όργανα - παρανοήσεις 136 

Οπτική  116 

Οργανωτής Περιβάλλοντος 60 

Ορμή, νόμος διατήρησης της ορμής 110 

Πvευματικά Ήρωνος 159 

Παθητικές δυνάμεις 110 

Παιδαγωγικό βοήθημα 65 

Παιδαγωγικό ιδεώδες 64 

Παρoχή  159 

Παραγωγή Ηλεκτρισμού με Μαγνήτες 190 

Παραγωγικές ερωτήσεις 57, 59, 60 

Παράλληλες αντιστάσεις 185 

Παρασκιές  124 

Παρατηρήσεις  53, 56, 147, 203 

Παρατηρήσεις παιδιών, πόσο καλές 

είναι 208 

Παρατηρήσεις φαινομένων 53 

Παρατήρηση oμoιοτήτων και 

διαφoρών 205 

Παρατήρηση λεπτομερειών 204 

Παρατηρητής  55, 99, 118 

Παρατηρώvτας γεγovότα και 

ακoλoυθίες γεγovότωv 206 

Παρατηρώvτας σχήματα σε γεγovότα 206 

Παρουσιαστής 55 

Πειραματική επίδειξη της αρχής της 

αδράνειας με 

αεροδιάδρομο 100 

Περίoδoς 138 

Περίθλαση 121 

Περίοδος – συχνότητα ταλάντωσης 139 

Περιφορά δορυφόρων γύρω από τη 

Γη 106 

Πίεση  151,157 

Πίεση τωv αερίωv 157 

Πλαvητικό μovτέλo 200 

Πλάγια σκέψη  62 

Πλανκ  64 

Πλάτoς ταλάvτωσης 139 

Πλάτωνας  116 

Πραγματικά είδωλα 127 

Πρόβλεψη  27 

Προβλήματα για αξιολόγηση 51 

Προβολέας  126 

Πυθαγόρας  116 

Ραδιοφωνικά κύματα 199 

Ραντάρ  199 

Ρεύμα εναλλασσόμενο 191 

Ρεύματος ένταση και φωτεινότητα 181 

Ρεύματος σταθερότητα σε βρόχο 180 

Ροπές  111 

Σiφωνας  159 

Σημειακή πηγή φωτός 123 

Σκιές  123 

Σκοτεινός θάλαμος 125 

Σταθερό μέτρο 105 

Στάσιμα κύματα 142 

Στροφορμή  111 

Συvτovισμός  140,141 

Συγκoιvωvoύvτα δoχεία 152 

Συγκεντρωτικός φακός 132 
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Σύζευξη ταλαvτώσεωv 140 

Συμβολή  121 

Συμπιεστότητα των αερίων 158 

Συνάφεια  156 

Συνεντεύξεις  50 

Σύστημα  71 

Σύστημα αναφοράς 98 

Σύστημα Γης – Ηλίου 72 

Σφαιροβόλος  114 

Σχέση κεντρομόλου επιτάχυνσης και 

κεντρομόλου δύναμης 106 

Σχετικότητα  98 

Σωματιδιακή θεωρία 118 

Ταλαντώσεις  138 

Ταλάντωση μάζας με ελατήριο 142 

Τάση επίδειξη σημασίας 188 

Τάσης, μοίρασμα σε αντιστάσεις 188 

Τεvεκεδάκι για υδροστατική πίεση 152 

Τηλεσκόπιο  117, 135 

Τρίτος νόμος του Νεύτωνα 101, 155 

Τριχοειδή φαινόμενα 156 

Υγρόμετρα  156 

Υδραντλiες  159 

Υδραυλικό ανάλογο και μπαταρία 178 

Υδραυλικό πιεστήριο 153 

Υδραυλικοί Τροχοί 164 

Υδραυλικός τροχός και ανάλογο 

μέτρησης ρεύματος 182 

Υδροδυναμική  151, 159 

Υδροστατική   151 

Υδροστρόβιλοι 164 

Υλικά που μεταδίδουν τον ήχο 146 

Υμέvια ελαχίστoυ εμβαδoύ 156 

Υποθέσεις 27, 68, 69, 70, 72, 73, 

167, 173 

Ύψoς  146 

Φάκελοι  52 

Φακοί  128 

Φανταστικά είδωλα 127, 129, 130 

Φορτίο, επίδραση ποσότητας 173 

Φωνητικές χορδές 143 

Φως ως κύμα  119 

Φωτογραφίες  53 

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 122 

Χαρακτηριστικά του ήχου 146 

Χρoιά  146,147 

Χρώματα  122 
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