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ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ04.01 (Φυσικός)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ
Το Πείραµα στο Προσκήνιο
(Πειράµατα που καθόρισαν την πορεία της
Φυσικής Επιστήµης).
ΤΑΞΗ

Α, Β και Γ Γυµνασίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
(Αν ο αριθµός των µαθητών
υπερβαίνει
τους
20
αιτιολογήστε γιατί)

ΣΚΟΠΟΣ

Από 10 έως 20 µαθητές

Σκοπός του οµίλου είναι η ανάπτυξη θετικής
στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες και η
καλλιέργεια επιστηµονικού τρόπου σκέψης µέσα
από την εισαγωγή στοιχείων από την ιστορία των
φυσικών επιστηµών και από την ενασχόληση των

ΣΤΟΧΟΙ

µαθητών µε τις πειραµατικές διαδικασίες.
Ειδικότερα µε το πρόγραµµα του οµίλου κατά το
σχολικό έτος 2013-14 οι µαθητές επιδιώκεται να:
1. Αναγνωρίσουν ότι η επιστήµη είναι µια

συνεργατική

διαδικασία

πραγµατοποιείται

σε

που

συγκεκριµένο

ιστορικό και πολιτισµικό περιβάλλον.
2. Να

µετασχηµατίσουν

τις

πιθανόν

λανθασµένες νοητικές παραστάσεις τους,
παρατηρώντας πως αυτές ανασκευάστηκαν
κατά την πορεία της επιστήµης.
3. Αναγνωρίσουν τις επιστηµονικές έννοιες
και µεθόδους.
4. Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές µε τις
πειραµατικές διαδικασίες.
5. Να αναγνωρίσουν την ανάγκη πολλαπλών
αναπαραστάσεων για την ερµηνεία των
φυσικών φαινοµένων.
6. Να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα µέσα
από τη συµµετοχή τους σε οµαδικές
δραστηριότητες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή στην Ιστορία των Φ.Ε., µε έµφαση στο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

ότι το σηµερινό επιστηµονικό πρότυπο, είναι
αποτέλεσµα µιας µακραίωνης ιστορικής εξέλιξης,
που

συνιστάται

από

πολιτισµικές

ζυµώσεις,

συγκρούσεις αντιλήψεων και «επαναστάσεις». (46 ώρες)
Επικέντρωση σε συγκεκριµένες περιόδους µε
παρουσίαση

του

«επικρατούντος

ιστορικού

επιστηµονικού µοντέλου» και του ιστορικού
πειράµατος που το ανάτρεψε ή το εµπλούτισε.
Για κάθε ιστορικό πείραµα θα γίνεται έρευνα ώστε
να

καθοριστεί

το

ιστορικό,

κοινωνικό

και

επιστηµονικό πλαίσιο της εποχής, θα γίνεται
παρουσίαση του από βίντεο που υπάρχουν στο
διαδίκτυο

και

πραγµατοποίηση

του

στο

εργαστήριο ΦΕ (πιθανόν µε απλούστερο τρόπο, µε

πραγµατικά και εικονικά πειράµατα µε χρήση
ΤΠΕ), µε εµπλοκή των µαθητών σε όλη την
πειραµατική διαδικασία.
Τα θέµατα που θα ασχοληθούµε είναι:
1. Αριστοτελική φυσική και πειράµατα του
Γαλιλαίου. (Ελεύθερη πτώση σωµάτων,
Πείραµα µε τις σφαίρες που κυλάνε σε
κεκλιµένα επίπεδα). (10 ώρες)
2. Η φύση του φωτός (Πειράµατα οπτικής του
Νεύτωνα). (8 ώρες)
3. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Πρώτη
ηλεκτρική στήλη του Volta.

(Πείραµα

κατασκευής απλής ηλεκτρικής στήλης). (8
ώρες)
4. Ενοποίηση ηλεκτρισµού – µαγνητισµού.
(10 ώρες)
A. Ο ηλεκτρισµός παράγει µαγνητισµό.
Πείραµα του Oersted
B. Ο µαγνητισµός παράγει ηλεκτρισµό.
Πείραµα Faraday.
Επισκέψεις σε µουσεία φυσικών επιστηµών ώστε
οι µαθητές να δουν από κοντά τις αυθεντικές ή
οµοιώµατα των πειραµατικών διατάξεων και
συσκευών.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2 ώρες
Βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές για την
ιστορία των Φ.Ε, και την ανασύσταση των
ιστορικών πειραµάτων.
Φύλλα εργασίας κατά τη εκτέλεση των
πειραµάτων.
Εκπαιδευτικά λογισµικά και διαδικτυακές

προσοµοιώσεις (interactive physics, phet κ.τ.λ).
Διαδραστικό πίνακα.
Εργαστηριακό υλικό από την υλικοτεχνική
υποδοµή του εργαστηρίου ΦΕ του σχολείου µας
και από το ΕΚΦΕ Πατρών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1.Ατοµικός φάκελος µαθητή µε το σύνολο των
εργαστηριακών δραστηριοτήτων
2. Παρουσιάσεις από τις οµάδες των µαθητών των
πέντε παραπάνω θεµάτων που θα περιλαµβάνουν
το ιστορικό πλαίσιο, το ιστορικό πείραµα καθώς
και τα αποτελέσµατα του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Συνεργασία µε το ΕΚΦΕ Πατρών, την Εστία

κ.λπ.

Επιστηµών, το Μουσείο Τεχνολογίας και το
Φυσικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών µε
πιθανές επισκέψεις των µαθητών.
Πιθανή επίσκεψη στο Μουσείο Επιστηµών και
Τεχνολογίας του Μονάχου, εφόσον διασφαλιστούν
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Πρόσκληση σε καθηγητές του Πανεπιστηµίου
Πατρών, που ασχολούνται µε την ιστορία των
Φ.Ε., ώστε να συζητήσουν µε τους µαθητές του
οµίλου.

