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εκπαιδευτικοφ 
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Τίτλοσ του ομίλου 

 Τα Μακθματικά ςυνάντθςαν  τθ Φυςικι 
και ζκαναν ……..πειράματα 

 
Δεν μποπείρ να διδάξειρ ηίποηα ζηον άνθπυπο. Το μόνο πος μποπείρ να κάνειρ είναι να ηον βοηθήζειρ να 

ανακαλύτει αςηό πος έσει μέζα ηος.», Γκαλιλέο Γκαλιλέι. 

Θεματική/ζσ που 
εντάςςεται ο όμιλοσ 

Μακθματικά - Φυςικι 

Αριθμόσ ωρϊν ομίλου 
ανά εβδομάδα 

2 

Τάξη ή τάξεισ που 
απευθφνεται ο όμιλοσ 

Α’, Β’, Γ’ Λυκείου 



Προςδοκϊμενα 
μαθηςιακά 

αποτελζςματα 

Σθνπόο ηνπ νκίινπ είλαη ε θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο ηεο εμέιημεο 
ηωλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο κέρξη ζήκεξα θαη ηεο 

ζπνπδαηόηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ πνξεία απηή . 

Σηόρνη ηνπ νκίινπ είλαη αθελόο ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηωλ 
Φπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ 
πνιηηηζκνύ. 

Να αληηιακβάλνληαη ην πείξακα ζαλ κέζν επαιήζεπζεο ηωλ Φπζηθώλ 

θαηλνκέλωλ 

Να ζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλαξκνινγνύλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ώζηε λα 

κπνξνύλ λα απαληνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξωηήκαηα. 

Να δηαηππώλνπλ ζπκπεξάζκαηα κε θαηάιιειε καζεκαηηθή επεμεξγαζία 

ηωλ κεηξήζεωλ ηνπο.  

 

 

Δηδαζθαιία βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ ζπλαληώληαη ζηα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα ηνπ Λπθείνπ κέζα από πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ηωλ 
Φπζηθώλ Επηζηεκώλ . Ταπηόρξνλα ζα κπνξνύζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εηθνληθό εξγαζηήξην. 

Θέινπκε λα πξνζθέξνπκε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα 
κειεηήζνπλ πεηξάκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηωλ Φπζηθώλ 
Επηζηεκώλ. 

 

  

 

 



Διδακτική μεθοδολογία 
Μζκοδοσ  Project, προςζγγιςθ STEAM, βιωματικι μάκθςθ, 
μακθτοκεντρικι μάκθςθ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα  
 

 Ποιεσ είναι οι δεξιότθτεσ που πρζπει να ζχει ζνασ νζοσ ςτο ψθφιακό 
οικοςφςτθμα μζςα ςτο οποίο ιδθ όλοι ηοφμε και το οποίο επθρεάηει 
όλο και περιςςότερο κάκε ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα; Όλεσ οι 
μελζτεσ ςυμφωνοφν ότι κα πρζπει να καλλιεργιςει και να αναπτφξει 
δεξιότθτεσ όπωσ κριτικι ςκζψθ και να επιλφει προβλιματα.  

 Στθ ςχολικι μακθματικι εκπαίδευςθ, θ επίλυςθ μακθματικϊν 
προβλθμάτων προςδιορίηεται πλζον ωσ κεμελιϊδθσ ςτόχοσ αλλά 
ελάχιςτα ειςάγεται ςτο ςχολείο.  

 Ζνα πρόβλθμα είναι μια μακθματικι ερϊτθςθ που κάποιοσ δεν ξζρει 
αρχικά πϊσ να τθν προςεγγίςει. Τα προβλιματα δεν ζρχονται με 
τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ. . Από τθ φφςθ τουσ απαιτοφν ζρευνα και 
τεχνικζσ μαηί με ςυγκζντρωςθ, επιμονι και εφευρετικότθτα.  

 Η κεματικι του  ομίλου  παρζχει ζνα κοινωνικό περιβάλλον ςτουσ 
μακθτζσ να αλλθλεπιδροφν αναηθτϊντασ νζεσ προκλιςεισ ςτα 
μακθματικά και τθν φυςικι ϊςτε να μποροφν να βιϊνουν τθν 
απόλαυςθ τθσ επιςτθμονικισ  ζρευνασ.  

 Τα μακιματα είναι ανεξάρτθτα και αποτελοφνται από προβλιματα 
διαφόρων επιπζδων δυςκολίασ, καλφπτοντασ μια ποικιλία κεμάτων 
όπωσ διερεφνθςθ προβλιματοσ, ςτρατθγικζσ επίλυςθσ, ςφνκεςθ 
προβλθμάτων και επίλυςθ με χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 

Διδακτικό υλικό (ζντυπο 
και ηλεκτρονικό) 

 Μακθματικό Λογιςμικό και λογιςμικό Φυςικισ 

 Σθμειϊςεισ των εκπαιδευτικϊν 

 Άρκρα και βιβλία από τθν ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραφία 

 Σχολικά βιβλία 

Τρόποσ επιλογήσ 
μαθητϊν Ανοικτι πρόςκλθςθ βάςει ενδιαφερόντων ςχετικϊν με το κζμα. 

(δεν προκφπτει ανάγκθ εφαρμογισ δοκιμαςίασ ανίχνευςθσ 

ενδιαφερόντων / κλίςεων λόγω τθσ ελαςτικότθτασ ςτθ μορφι του 

παραδοτζου και του τρόπου επικοινωνίασ με το κοινό και λόγω τθσ 

προςδοκίασ του εκπαιδευτικοφ να υπάρξουν πξωηνγελείο επθαηξίεο 

ανάπτυξθσ δεξιοτιτων) 

Τρόποι αξιολόγηςησ 
μαθητϊν 

● Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθ λιψθ αποφάςεων 

● Συνζπεια ςε ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ  

● Συςτθματικι ςυμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ 

● Συμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ανατροφοδότθςθσ 



Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου  

● Δευτζρα 14.00μμ-15.45μμ(με δυνατότθτα αλλαγισ) 

Τόποσ διεξαγωγήσ 
ομίλου 

● Σ.Ε.Φ.Ε 

Ειδικοί εξωτερικοί 
ςυνεργάτεσ 

●  

Συνεργαςίεσ (ιδρφματα, 
οργανιςμοί, ςχολεία, 
φορείσ, πρόςωπα κ.ά.) 

● Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα : Επίςκεψθ ςτα  εργαςτιρια του 
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν  ςτο τμιμα Φυςικισ όπου οι μακθτζσ κα 
ζχουν τθν δυνατότθτα να παρακολουκιςουν και να ςυμμετζχουν  ςε 
ςχεδιαςμό και παρακολοφκθςθ πειραμάτων 

 Επίςκεψθ ςτο ςχολείο ακαδθμαΐκϊν  για ομιλία και ςυηιτθςθ με τουσ 
μακθτζσ. 

 

 Επίςκεψθ ςτο ΕΚΦΕ Ν. Αχαΐασ  
 

 Εκτόσ από τα προγραµµατιςµζνα µακιµατα, ςτα πλαίςια του οµίλου 
κα πραγµατοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ϊςτε οι µακθτζσ κα 
ζρκουν ςε επαφι µε ειδικοφσ επιςτιµονεσ και ειδικευµζνο 
εξοπλιςµό 

  

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

● Απρόβλεπτθ δυνατότθτα  

Τρόποσ αξιολόγηςησ του 
ομίλου 

● Διαμορφωτικι και τελικι αξιολόγθςθ  

● Αυτοαξιολόγθςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ 

● Ειδικά διαμορφωμζνθ ρουμπρίκα 

o Αξιολόγθςθ διαδικαςίασ 

o Αξιολόγθςθ παραδοτζων 

Παραδοτζα 
● Διδακτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί 

● Αναλυτικό θμερολόγιο καταγραφισ δραςτθριοτιτων 

● Παρουςιολόγιο μακθτϊν 

● Εργαςίεσ μακθτϊν 

 


