
ΌΜΙΛΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΗΜΕΙΑ: 

 «ΥΡΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ» 

Εμπλοστίζοντας θαη τρωματίζοντας ηηο δξάζεηο ηνπ απηόο ν Όκηινο 

ζπλερίδεη θαη θέηνο ηελ «παξάδνζε» ηνπ Οκίινπ Φπζηθήο 2010-11, 11-12, 12-

13, πξνζζέηνληαο, ρξώκαηα θαη ζπλεξγαζίεο κε δηαζεκαηηθό ηξόπν. 

 

Οη καζεηέο: 

Θα μελαγεζνύλ ζηα θπζηθά 

θαηλόκελα ηνπ κηθξόθνζκνπ 

θαη καθξόθνζκνπ 

πξνζπαζώληαο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ηάμε 

κεγέζνπο θαη ηε δνκή ζε 

θπζηθά ή ρεκηθά κεγέζε θαη 

θαηλόκελα. 

ΦΤΙΚΗ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ-ΠΤΡΗΝΙΚΗ

τισ μικρζσ διαςτάςεισ

ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ-ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ

τισ μεγάλεσ διαςτάςεισ

Επιταχυντζσ Μικροςκόπια      Γυμνό μάτι -κιάλια          Σηλεςκόπια
Ανιχνευτζσ Οπτικά και ραδιοτηλεςκόπια           

ΣΑ ΔΤΟ ΜΕΣΩΠΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Θα ζπλαληεζνύλ κε εξσηήκαηα, έξεπλεο θαη εξεπλεηέο ηεο 

ζύγρξνλεο θπζηθήο θαη ρεκείαο, ιακβάλνληαο κέξνο, ζην κέηξν 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (εξγαζία κε 

δεδνκέλα από ην κεγάιν επηηαρπληή LHC ηνπ CERN θαη επίζθεςε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζην Διιεληθό Κέληξν Δξεπλώλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ «Γεκόθξηηνο», ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη ην 

ΑΣΔΗ Αζήλαο) . 

  

Μπνξείηε λα δείηε ηελ πεξζηλή 

εξγαζία ησλ καζεηώλ ηνπ Οκίινπ  

ζρεηηθή κε ζηνηρεηώδε ζσκάηηα θαη 

αιιειεπηδξάζεηο,  ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ΔΜΠ: 
www.physics.ntua.gr/POPPHYS/MAS

TERCLASSES/MC_2013/ στα Σοπικά 

Masterclasses ή απευθείας στο 

www.physics.ntua.gr/POPPHYS/MASTERC

LASSES/MC_2013/VARVAKEIO_2013.pdf 

 

http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/MASTERCLASSES/MC_2013/
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/MASTERCLASSES/MC_2013/
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/MASTERCLASSES/MC_2013/VARVAKEIO_2013.pdf
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/MASTERCLASSES/MC_2013/VARVAKEIO_2013.pdf


  

Καζώο ην θώο απνθαιύπηεη  ηελ δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ θαη ηελ 

αθνινπζεί, ε αλαδήηεζή καο  γηα ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ  ζα καο 

νδεγήζεη ζε ηαμίδηα αλάκεζα ζηελ επηζηήκε , ηελ ηερλνινγία θαη 

ηελ ηέρλε.

  

Έηζη από ηα θσηόληα θαη ηα ζσκαηίδηα Higgs, ζα πεξηπιαλεζνύκε 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε ζρεηηθόηεηα, αλαξξηρόκελνη ζηηο 

θιίκαθεο κεγέζνπο, ζηα ηόληα θαη ηνπο ρεκηθνύο δεζκνύο γηα λα 

αγγίμνπκε ηνλ καγηθό θόζκν ησλ ρξσκάησλ ηεο επηζηήκεο ησλ 

αζηεξηώλ, ηεο δσήο θαη ηεο  ηέρλεο. 

Πξαγκαηνπνηώληαο θαηάιιειεο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη 

ζπδεηώληαο κε επηζηήκνλεο θαη 

θαιιηηέρλεο,  ζα εμεξεπλήζνπκε  

ηελ ζύλζεζή θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ρξσζηηθώλ ζην ρξόλν. 

 

 

 

Μέζσ ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο θαη αξραηνκεηξηθήο 

κειέηεο – ξαδηνρξνλνιόγεζεο δσγξαθηθώλ 

έξγσλ ηέρλεο (π.ρ. ζύγρξνλσλ, αλαγελλεζηα-

θώλ, βπδαληηλώλ εηθόλσλ θ.ι.π. έξγσλ) ζα 

απνθαιύπηνληαη κπζηηθά  ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

επηζηήκεο, παιηάο θαη  ζύγρξνλεο θαη ζα 

θσηίδεηαη ε ελόηεηα ηνπο παξά ηηο δηαθνξέο 

ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα κπνξείηε λα δείηε πην αλαιπηηθά ηελ πξόηαζε ηνπ 

Οκίινπ Φπζηθήο θαη Υεκείαο, όπσο θαηαηέζεθε ζην ΔΠ.Δ. ηνπ ρνιείνπ 

καο. 

 



ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

ΟΝΟΜΑ-ΕΚΠ/ΚΩΝ  

ΡΟΤΜΠΔΑ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΔ04 Φπζηθόο,       ΜΑΝΧΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΔ04 Υεκηθόο 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ  

ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΚΖ  ΚΑΗ ΥΖΜΔΗΑ 

ΥΡΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ΣΑΞΗ  

Α, Β ,Γ Λπθείνπ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 11-20 

ΣΟΧΟΙ  

Όζνλ αθνξά ηελ δηδαθηηθή έξεπλα; 

 Να  δνθηκαζζεί/ δηεξεπλεζεί ε δηδαθηηθή  ζεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο 
ζεσξεηηθήο θαη πεηξακαηηθήο  θπζηθήο θαη ρεκείαο ζε καζεηέο 
Λπθείνπ 

 Να κειεηεζνύλ  ραξαθηεξηζηηθά,  ζπκπεξηθνξέο  θαη ε επίδνζε 
καζεηώλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

 

Όζνλ αθνξά ηα καζεζηαθά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο: 

 Να γλσξίζνπλ, ζην βαζκό πνπ ηνπο επηηξέπεη ε λνεηηθή θαη 
γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε, ζεσξίεο  θαη εξεπλεηηθέο κεζόδνπο πνπ 
αθνξνύλ ηε ζύγρξνλε επηζηήκε- θπζηθήο θαη ρεκείαο.  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ ηάμε κεγέζνπο θαη δνκήο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
θπζηθά θαη ρεκηθά κεγέζε θαη θαηλόκελα  

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηνλ δηεξεπλεηηθό ηξόπν δνπιεηάο ηνπ 
επηζηήκνλα-εξεπλεηή. 

 Να εθηηκήζνπλ ηε ζέζε ησλ επηζηεκνληθώλ πξνζπαζεηώλ ηεο 
ρώξαο καο ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα γλσξίδνληαο 
πεηξάκαηα δηεζλνύο εκβέιεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ρώξα 
καο θαη ζην εμσηεξηθό κε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο  

 Να γλσξίζνπλ κέζα από ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο  

 Να γλσξίζνπλ εθαξκνζκέλα παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο ηεο 
επηζηήκεο κε ηελ ηέρλε 

 Να εκπλεπζηνύλ γηα ηηο κειινληηθέο ηνπο ζπνπδέο. 
 



ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 

Α) ΦΤΗΚΖ ΣΟΗΥΔΗΧΓΧΝ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΧΝ ΚΑΗ ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ 

( επέθηαζε ζηελ ζρνιηθή πιε θαη εθαξκνγή επί κέξνπο ζεκάησλ ηεο) 

 ηνηρεηώδε ζσκάηηα (ύιε-αληηύιε). 

 Θεκειηώδεηο Αιιειεπηδξάζεηο. 

 Καζηεξσκέλν πξόηππν θαη λεόηεξεο ζεσξίεο. 

 ύγρξνλα πεηξάκαηα  θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ηνπ 
ζύκπαληνο (αζηξνθπζηθή). 
 

 

Β) ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΡΑΓΗΟΥΡΟΝΟΛΟΓΖΖ (επέθηαζε ζρνι. Ύιεο θαη 

δηαζεκαηηθόηεηα) 

Γ) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΥΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(εκβάζπλζε/ επέθηαζε/ εθαξκνγή/ ζηελ ζρνιηθή πιε α , θαη γ ιπθείνπ),  

Γ) ΣΟ ΦΧ : (επέθηαζε, εθαξκνγή θαη δηαζεκαηηθόηεηα ζρνι. Ύιεο ) 

 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  θαη  Ζ ΦΤΖ ΣΟΤ, ΦΑΜΑΣΑ, ΥΡΧΜΑ,  

 ΥΡΧΜΑΣΑ, ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ, ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ, ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ 

 ΥΡΧΣΗΚΔ ΟΤΗΔ (ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΑ, ΖΜΔΡΑ, Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ, ΥΖΜΗΚΖ ΤΣΑΖ, ΣΡΟΠΟΗ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ) 

Δ) ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΓΝΧΖ Δ ΔΡΓΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ. ΔΝΟΡΓΑΝΖ 

ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ. (εκβάζπλζε, εθαξκνγή , επέθηαζε ζρνι. ύιεο θαη 

δηαζεκαηηθή δηαρείξηζε) 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΔΡΟ 

 Δπεμεξγαζία πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ από ηνλ κεγάιν επηηαρπληή 
ηνπ Cern κε ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
(εξγαζία ζε νκάδεο 2-3 καζεηώλ)/ παξάιιειε επηθνηλσλία κε 
εξεπλεηέο από ην Cern 
 

 Δξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ πξνεηνηκαζία 
γηα ΔUSO 2014 
 

 Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ζε πεηξάκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηα  
εξγαζηήξηα ησλ  ΔΜΦΔ/ ΥΖΜ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, ΔΚΔΦΔ ‘Γεκόθξηηνο’,  
ΣΔΗ Αζήλαο - Σκήκα ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο 

 

 



 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ/ΔΚΠ/ΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ : 

 CERN θαηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ- Ηνύλην (LHC, ALICE, ATLAS, 
LHCb, CAST, Computer Centre θαη Atlas Control Centre) 
 

 ΔΜΠ (δηαιέμεηο θαζεγεηώλ- εξγαζηήξηα) 
 

 ΣΔΗ Αζήλαο - Σκήκα ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο 
(δηαιέμεηο θαζεγεηώλ- εξγαζηήξηα) 

 

 ΔΚΔΦΔ ‘Γεκόθξηηνο’ δηαιέμεηο θαη μελαγήζεηο ζε εξγαζηήξηα 
Αξραηνκεηξίαο, Υεκείαο, Δπηηαρπληή/ Ππξεληθό Αληηδξαζηήξα/ 
Ηλζηηηνύηνπ Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο  

 
 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ (δύν) 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  εκεηώζεηο δηαιέμεσλ 

 Υξήζε βηβιηνζήθεο ΔΜΠ θαη ΣΔΗ Αζήλαο 

 Φύιια εξγαζίαο/ Φύιια αμηνιόγεζεο 

 Πεηξακαηηθά δεδνκέλα από ην επηηαρπληή ηνπ Cern θαη θαηάιιειν 

ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ  

 Δξγαζίεο καζεηώλ-απνηειέζκαηα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο 

 Απνηειέζκαηα κειέηεο δηδαθηηθήο 

 Τιηθό δηαιέμεσλ  

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θύιια εξγαζίαο/ θύιια αμηνιόγεζεο 

 Έθζεζε  παξνπζίαζεο /αμηνιόγεζεο πξνόδνπ καζεηώλ 

 Έθζεζε αμηνιόγεζεο έξγνπ 
 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙ 

κ.λ.π. 

 

ΔΜΠ / ΔΜΦΔ/ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ (ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΦΠΦ) 

ΔΚΔΦΔ ‘ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ’ 

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

 

 

 

 


