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Τίηλορ ηος ομίλος ‘Η ζύγσπονη θςζική και η επικοινυνία ηηρ επιζηήμηρ’ 

 

 

Θεμαηική πος ενηάζζεηαι ο όμιλορ Φςζικών επιζηημών 

Απιθμόρ υπών ομίλος ανά εβδομάδα 2 (δύο) 

Τάξη ή ηάξειρ πος απεςθύνεηαι ο 

όμιλορ 

Α’, Β’, Γ’ Λπθείνπ 

Πποζδοκώμενα μαθηζιακά 

αποηελέζμαηα 

θνπόο ηνπ νκίινπ είλαη να ειζάγει ηη ζύγσπονη θςζική 

και να αναπηύξει ηη θανηαζία  και ηη δημιοςπγικόηηηα 

ησλ καζεηώλ.  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη είλαη: 

1. Να θαιιηεξγήζνπλ ηε θπζηθή θαη επηζηεκνινγηθή ζθέςε.  

2. Να δηαρσξίζνπλ ηηο επηζηήκεο θνζκνινγία θαη 

αζηξνθπζηθή, ηελ ζσκαηηδηαθή θπζηθή θαη ππξεληθή 

θπζηθή. 

3. Να γλσξίζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο ζύγρξνλεο θπζηθήο. 

4. Να δηεξεπλήζνπλ ηα Nobel θπζηθήο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

5. Να δηεξεπλήζνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηα κεγάια εξεπλεηηθά 

θέληξα ηνπ θόζκνπ (CERN, Perimeter Institute, ESA, LIGO, 

NASA θ.α). 

6. Ν’ αλαγλσξίζνπλ ηελ αέλαε αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 



7. Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα ηνπο δηαγσληζκνύο αζηξνλνκίαο 

θαη θπζηθήο. 

Επιπρόςθετοι ςτόχοι  

8. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα  

Α. ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνύλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμάγνπλ  απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο, κε γξαπηό θαη 

πξνθνξηθό ηξόπν.  

Β. αλαπηύζζνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη λα επηβεβαηώλνπλ ή λα 

απνξξίπηνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο απόςεηο.  

Γ. ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Γ. θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα αμηνπνηνύλ 

απνηειεζκαηηθά ην ρξόλν ρξήζε ηνπο. 

 

Διδακηική μεθοδολογία 
Θα εθαξκνζηεί ε επνηθνδνκεηηθή κεζνδνινγία κε 

νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε θαζώο θαη κε ηελ κέζνδνο 

project.  

 

Αναλςηικό Ππόγπαμμα (με 

ζςγκεκπιμένο 

σπονοδιάγπαμμα 

ςλοποίηζήρ από Οκηώβπιο μέσπι 

Μάιο ή Ιούνιο) 

Οθηώβξηνο  

 Δλδπλάκσζε νκάδαο, δηακόξθσζε ζηόρσλ, 

απνζαθήληζε απόςεσλ. 

 Αλαδήηεζε θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ θαη δεκηνπξγία 

ππννκάδσλ εξγαζίαο. 

Ννέκβξηνο 

 Δηζαγσγή ζην «θαζηεξσκέλν πξόηππν». 

 Δηζαγσγή ζηε ζσκαηηδηαθή θπζηθή. 

Γεθέκβξνο 

 Δηζαγσγή ζηελ ππξεληθή θπζηθή. 

 πκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό enen.eu 

Ιαλνπάξηνο  

 Nobel ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηώλ  

Φεβξνπάξηνο 

 Δθαξκνγέο ησλ Nobel 

Μάξηηνο 

 πκκεηνρή ζην Masterclass ηεο IPPOG 

Απξίιηνο 

 Οξγάλσζε εηθνληθώλ επηζθέςεσλ κε εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνύηα. 

Μάηνο  



 Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

θαζώο θαη αλάξηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Πξνθεηκέλνπ  νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά, ελδέρεηαη 

λα γίλνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο  πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο. 

Διδακηικό ςλικό (ένηςπο και 

ηλεκηπονικό) 

 Δπηζηεκνληθά βηβιία  

 Δπηζηεκνληθέο ηζηνζειίδεο εθιαΐθεπζεο ηεο θπζηθήο. 

 Ιζηνζειίδεο ηνπ CERN, Perimeter Institute, Fermi LAB, 

NASA θαη ESA 

Τπόπορ επιλογήρ μαθηηών Οη καζεηέο ζα επηιεγνύλ κεηά από αίηεζε ησλ 

γνλέσλ/θεδεκόλσλ.  ηελ πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνύ 

αηηήζεσλ ε επηινγή ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηώλ. 

Τπόποι αξιολόγηζηρ μαθηηών Η αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ θάζε καζεηή. 

Πποηεινόμενο υπολόγιο ππόγπαμμα 

ομίλος (ημέπα/ώπα έναπξηρ/ώπα 

λήξηρ) 

 

Τόπορ διεξαγυγήρ ομίλος Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 

θαζώο θαη εμ απνζηάζεσο αλ απηό θξηζεί αλαγθαίν ιόγσ ησλ 

ζπλζεθώλ. 

Ειδικοί εξυηεπικοί ζςνεπγάηερ  Χαιθηαδάθε Κσλ/λν  Δ.Κ.Φ.Δ Ρεζύκλνπ -Γεκηνπξγνύ 

εθαξκνγήο πξνζεδάθηζεο 

 

 

Σςνεπγαζίερ (ιδπύμαηα, οπγανιζμοί, 

ζσολεία, θοπείρ, ππόζυπα κ.ά.) 

Α) Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα 

B) https://www.thetippingpoint.org.gr/ 

  

  

 

Εκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζα πξνγξακκαηηζηνύλ επηζθέςεηο. 

Τπόπορ αξιολόγηζηρ ηος ομίλος Αμηνιόγεζε ζα γίλεη κε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ από 

ηνπο καζεηέο ζε δύν θάζεηο. Σν πξώην εξσηεκαηνιόγην  ζα 

ζπκπιεξσζεί ζηε κέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ώζηε λα γίλνπλ 

πξνζαξκνγέο θαη βειηηώζεηο) θαη ην δεύηεξν κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ. 
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