
Πρόταςθ λειτουργίασ ομίλου αριςτείασ και δθμιουργικότθτασ. 

Το πείραμα ςτη Φυςική.  Τι είναι; (Και τι δεν είναι). 

Διδάςκων: Παναγιώτησ Σάμιοσ 

Ώρεσ εβδομαδιαία: 2 

Γιατί κάνουμε πειράματα;  Πϊσ γίνεται ζνα πείραμα;  Από πότε απζκτθςαν τόςο μεγάλθ 

ςθμαςία τα πειράματα;  Ήταν πάντοτε αποδεκτά;  Γιατί δθμοςιεφουμε τα αποτελζςματά 

τουσ;  Μπορεί να πείραμα  να επικυρϊςει ι να καταρρίψει μια επιςτθμονικι κεωρία;   

Στόχοι του ομίλου είναι οι μακθτζσ: 

 Να εξοικειωκοφν με τθν πειραματικι μζκοδο.  Συγκεκριμζνα, κα δοκεί ζμφαςθ ςτισ 

ζννοιεσ: μζγεκοσ, μζτρθςθ, ςφάλμα. 

 Να αντιλθφκοφν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε όταν ςχεδιάηουμε ζνα 

πείραμα, να εντοπίηουν πικανζσ πθγζσ ςφαλμάτων και να προτείνουν τρόπουσ 

περιοριςμοφ τουσ. 

 Να μποροφν να χειρίηονται βαςικά μετρθτικά όργανα και να τα εντάςςουν ςτο 

ςχεδιαςμό ενόσ δικοφ τουσ πειράματοσ. 

 Να εργάηονται ςε ομάδεσ, να επεξεργάηονται τα πειραματικά δεδομζνα με τον 

παραδοςιακό τρόπο (αρικμομθχανι-μιλλιμετρζ) ι με τθ χριςθ λογιςμικοφ (excel-

graph) και να παρουςιάηουν τα αποτελζςματα των πειραμάτων που εκτελοφν. 

 Να αντιλθφκοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ πειραματικισ μεκόδου και τθσ ςχζςθσ τθσ 

με τισ αντιλιψεισ μασ για τθν Φφςθ. 

 Να μποροφν να διατυπϊνουν επιχειριματα υπζρ ι κατά ςυγκεκριμζνων 

ςυμπεραςμάτων που εξάγονται από πειραματικοφσ ελζγχουσ, να κατανοοφν ότι θ 

πειραματικι μζκοδοσ δεν είναι αυτονόθτθ και τον κομβικό ρόλο που παίηουν θ 

δθμοςίευςθ και το πρωτόκολλο καταγραφισ ςτθν αποδοχι τθσ. 

 Να μποροφν να εφαρμόηουν τθν επαλθκευςιμότθτα και τθν διαψευςιμότθτα ωσ 

κριτιρια του κατά πόςο μια υπόκεςθ είναι επιςτθμονικι ι όχι. 

 Ζμμεςοι ςτόχοι είναι: 1) θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτθν εκτζλεςθ πειραμάτων και θ 

προςζλκυςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό EUSO 2) θ γνωριμία με 

κεφάλαια τθσ Φυςικισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του 

Λυκείου. 

Αναλυτικό πρόγραμμα ομίλου: 

Φάςη 1η : (Οκτώβρησ-Δεκζμβρησ) Εκτζλεςθ πειραμάτων κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ, μζχρι 

το επίπεδο EUSO 

Φάςη 2η : (Γενάρησ-Φλεβάρησ) Ιςτορικι αναδρομι ςτθν εξζλιξθ τθσ πειραματικισ 

μεκόδου, τισ δυςκολίεσ που ςυνάντθςε ϊςτε να γίνει αποδεκτι και τθ ςθμερινι τθσ κζςθ 

ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

Φάςη 3η : (Μάρτησ-Μάησ) Ιςτορικά πειράματα που ζπαιξαν κομβικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ 

Φυςικισ, ςε πραγματικό ι εικονικό εργαςτιριο.  Το πείραμα του CERN, λογιςμικό HYPATIA.  
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Παραδοτζα: Παρουςιάςεισ πειραματικϊν αποτελεςμάτων ςε ψθφιακι μορφι, ςυνκετικζσ 

εργαςίεσ ςχετικζσ με τουσ ςτόχουσ που περιγράφονται. 
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