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Από 10 έως 20 µαθητές

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του οµίλου είναι η ανάπτυξη θετικής στάσης
απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες και η καλλιέργεια
επιστηµονικού τρόπου σκέψης, µέσα από την εµβάθυνση
φυσικών εννοιών, την ενασχόληση των µαθητών µε τις
πειραµατικές διαδικασίες, τη χρήση των ΤΠΕ στην

ΣΤΟΧΟΙ

εκπαιδευτική διαδικασία και τη συµµετοχή τους σε
µαθητικούς διαγωνισµούς.
Ειδικότερα µε το πρόγραµµα του οµίλου κατά το σχολικό
έτος 2014-15 οι µαθητές επιδιώκεται :
1. Να αναγνωρίσουν ότι η επιστήµη είναι µια
συνεργατική διαδικασία που πραγµατοποιείται σε
συγκεκριµένο
περιβάλλον.

ιστορικό

και

πολιτισµικό

2. Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές µε τις
πειραµατικές διαδικασίες.
3. Να

αναγνωρίσουν

την

ανάγκη

πολλαπλών

αναπαραστάσεων για την ερµηνεία των φυσικών
φαινοµένων.
4. Να εξοικειωθούν µε τη χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
5. Να προσεγγίσουν τις φυσικές επιστήµες µε
βιωµατικό τρόπο.
6. Να µετασχηµατίσουν τις πιθανόν λανθασµένες
νοητικές παραστάσεις τους, εµβαθύνοντας στις
επιστηµονικές έννοιες και µεθόδους.
7. Να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα µέσα από τη
συµµετοχή τους σε οµαδικές δραστηριότητες.
8. Να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για τις φυσικές
επιστήµες µέσα από τη διαδικασία της ευγενούς
άµιλλας που δηµιουργεί η συµµετοχή τους σε
µαθητικούς διαγωνισµούς.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. Εισαγωγή στην Ιστορία των Φ.Ε., και στην ανάπτυξη
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

της επιστηµονικής µεθόδου µε έµφαση στο ρόλο της
πειραµατικής διαδικασίας.
B. Εισαγωγή στην πειραµατική διαδικασία:
Όργανα και µετρήσεις.
Θεωρία σφαλµάτων.
Μαθηµατική επεξεργασία των τιµών (µέση τιµή,
διαγράµµατα).
Γ.

Εµβάθυνση

σε

φυσικές

έννοιες

που

δεν

περιλαµβάνονται στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα
σπουδών, και τις οποίες θα χρειαστεί να γνωρίσουν οι
µαθητές για να εκτελέσουν τα πειράµατα, όπως για
παράδειγµα η έννοια της επιτάχυνσης, η ανάλυση
δυνάµεων, ο νόµος της θερµιδοµετρίας, κ.τ.λ.
Δ.

Πραγµατοποίηση πραγµατικών και εικονικών

πειραµάτων σε τοµείς όπως :
Μηχανική - Θερµότητα - Ηλεκτρισµός
Ε.

Προετοιµασία για συµµετοχή των µαθητών σε

µαθητικούς διαγωνισµούς φυσικής.
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

2 ώρες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.Στους µαθητές θα δοθούν φύλλα εργασίας κατά τη
εκτέλεση των πειραµάτων.
2.Υλικό από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
3.Για τα πραγµατικά εργαστήρια θα χρησιµοποιηθεί
εργαστηριακό υλικό από την υλικοτεχνική υποδοµή του
εργαστηρίου ΦΕ του σχολείου µας.
4. Για τα εικονικά εργαστήρια θα χρησιµοποιηθούν
προσοµοιώσεις και λογισµικά όπως (PHET, Interactive
Physics, Crocodile Physics, ΣΕΠ: Σύνθετο Εργαστηριακό
Περιβάλλον κ.α.)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Εκπόνηση ατοµικών ή / και οµαδικών εργασιών
σε θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του οµίλου.
2. Παρουσίαση

των

εργασιών

στη

σχολική

κοινότητα και στο διαδίκτυο.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Συνεργασία µε το ΕΚΦΕ Πατρών, την Εστία Επιστηµών,
κ.λπ.

το Φυσικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών και άλλους
φορείς.
Πιθανή συνεργασία µε οµίλους φυσικών επιστηµών του
σχολείου µας µε σκοπό τη διαθεµατική προσέγγιση
φαινοµένων του φυσικού κόσµου.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Ερευνητικά Κέντρα και
Μουσεία Επιστηµών.

ΑΛΛΟ

Με τη συµµετοχή τους στον όµιλο οι µαθητές θα έχουν
την ευκαιρία να εντρυφήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό στις

φυσικές έννοιες, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική η
συµµετοχή τους στους µαθητικούς διαγωνισµούς (όπως
Πανελλήνιος

Μαθητικός

Διαγωνισµός

Φυσικής

Γυµνασίου, διαγωνισµοί Grand Prix κ.α.) .
Η συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς φορείς που
προαναφέρθηκαν, η συµµετοχή σε διαγωνισµούς, η
παρουσίαση

των δράσεων του οµίλου µέσα από το

διαδίκτυο και σε επιστηµονικά συνέδρια ενισχύουν την
εξωστρέφεια της σχολικής µονάδας και διαχέουν τις
όποιες καλές πρακτικές στην εκπαιδευτική κοινότητα.

