
Διδακτικοί στόχοι και άξονες της παρέμβασης ανά εργαστηριακή άσκηση που θα 

παρουσιαστεί στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Α2: 

• Οι μαθητές να ορίζουν και να αναγνωρίζουν μια περιοδική κίνηση, καθώς και το απλό 

εκκρεμές. 

• Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την πειραματική διαδικασία του προσδιορισμού της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) και να αναγνωρίζουν τα σφάλματα που υπεισέρχονται στις 

μετρήσεις. 

• Να παρουσιαστούν στους μαθητές εφαρμογές της καθημερινότητας αλλά και του 

τεχνολογικού μας πολιτισμού σχετικές με το εκκρεμές και να κατονομάζουν οι μαθητές 

μερικές από αυτές. 

 

Α4: 

• Να πραγματοποιηθεί ορισμός και ανάλυση της επιταχυνόμενης κίνησης ποσοτικά, ποιοτικά 

και με ανάλυση δυνάμεων. 

• Οι μαθητές να πειραματιστούν (με την επίβλεψη και συμμετοχή των φοιτητών) με στόχο τον 

υπολογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και 

αξιοποιώντας γραφικές παραστάσεις. 

• Κατόπιν συζήτησης, να εξαχθούν τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων στα επιστημονικά 

πειράματα και στην καθημερινότητα. 

 

Β2: 

• Να παρουσιαστεί η μηχανή του Atwood με σύντομες ιστορικές αναφορές και εστίαση στα 

φυσικά φαινόμενα που εμπλέκονται κατά τον πειραματισμό με αυτή. 

• Οι μαθητές να συμμετέχουν με βοήθεια και ανάλυση από τους φοιτητές στον υπολογισμό 

επιτάχυνσης αξιοποιώντας πειραματικά τη μηχανή Atwood. 

• Να παρουσιαστούν σχετικές εφαρμογές της μηχανής Atwood. 

 

Β4: 

• Να οριστεί από τους φοιτητές το μέγεθος της στροφορμής και η αρχή διατήρησής της. 

• Οι μαθητές να εμπλακούν (όσο είναι δυνατό και εφικτό) στην πειραματική επιβεβαίωση της 

αρχής διατήρησης της στροφορμής, με τη χρήση αισθητήρων διασυνδεδεμένων με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και αξιοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις που δημιουργούνται. 

• Να συζητηθούν και να σχολιαστούν σχετικές εφαρμογές σε τεχνολογία, καθημερινότητα και 

επιστήμη. 

 

 



Β5: 

• Να πραγματοποιηθεί θεωρητική και πειραματική παρουσίαση του ζυγού στρέψης του 

Cavendish. 

• Να πραγματοποιηθεί πειραματική επίδειξη λειτουργίας της διάταξης με ενδεικτική λήψη 

μετρήσεων από τους μαθητές. 

• Να παρουσιαστεί στους μαθητές ο τρόπος υπολογισμού της παγκόσμιας σταθεράς της 

βαρύτητας G από γνωστά και ήδη καταγεγραμμένα πειραματικά δεδομένα. 

• Να αναφερθούν εφαρμογές της αρχής λειτουργίας του ζυγού στρέψης, αν ο χρόνος το 

επιτρέπει. 

 

Β7: 

• Οι μαθητές να αναφέρουν τι ονομάζουμε περιοδικές κινήσεις και να διακρίνουν τις 

αρμονικές κινήσεις ως υποσύνολο των περιοδικών. 

• Να παρουσιαστεί το μαθηματικό εκκρεμές σε αντιδιαστολή με το φυσικό εκκρεμές. 

• Οι μαθητές να εμπλακούν στη λήψη πειραματικών μετρήσεων και τον υπολογισμό της 

περιόδου ενός φυσικού εκκρεμούς. 

• Να πραγματοποιηθεί σύγκριση της τιμής της πειραματικά υπολογιζόμενης περιόδου του 

φυσικού εκκρεμούς και να συγκριθεί με την αναμενόμενη θεωρητική τιμή της. 

• Να συζητηθούν ή και να παρουσιαστούν στους μαθητές βασικά είδη εκκρεμών (φυσικό, 

στροφικό κλπ) και να συζητηθούν πρακτικές εφαρμογές τους. 

 

Β8: 

• Να παρουσιαστεί θεωρητικά ο νόμος του Hooke. 

• Να πραγματοποιηθεί πειραματική επιβεβαίωση του νόμου του Hooke με εμπλοκή των 

συμμετεχόντων μαθητών. 

• Να πραγματοποιηθεί μικρή συζήτηση σχετικά με τα ελατήρια, τα χαρακτηριστικά τους 

(σταθερά ελατηρίου) και τις κύριες εφαρμογές τους. 


