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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α του σεναρίου – σχεδίου διδασκαλίας  

Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου βάσει του τροποποιημένου (σχολικό έτος 2010-2011) Προγράμματος 

Σπουδών. 
 

Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου. 

«Διατήρηση της ενέργειας» βάσει του ΦΕΚ 1213 14/7/2011 

Υποενότητες : Θερμοκρασία και θερμόμετρο. Θερμότητα και θερμιδομετρία. 

 

Σκοπός και στόχοι του σεναρίου. 
Γενικός σκοπός 

Μακροσκοπικός ορισμός της θερμοκρασίας με αξιοποίηση της καθημερινής εμπειρίας. Χρήση της Ιστορίας 

των Επιστημών για τον ορισμό και την κατανόηση της έννοιας της θερμότητας. Κατανόηση της διαδικασίας 

μέτρησης της θερμοκρασίας μέσω της θερμικής ισορροπίας. Επανάκληση της γνώσης του νόμου της 

θερμιδομετρίας που οι μαθητές διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο. Διαφοροποίηση των εννοιών θερμοκρασία – 

θερμότητα. 

 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και την μαθησιακή διαδικασία. 

Γνώσεις: 

1. Να ορίζουν την έννοια θερμοκρασία από παραδείγματα καθημερινής εμπειρίας. 

2. Να περιγράφουν το φαινόμενο της διαστολής και ιδιαίτερα της γραμμικής διαστολής και τις πρακτικές 

εφαρμογές της. 

3. Να μπορούν να μετατρέπουν βαθμούς Κέλβιν σε βαθμούς Κελσίου και το αντίστροφο. 

4. Να δίνουν παραδείγματα που δείχνουν ότι διαφορά ενός βαθμού στην κλίμακα Κέλβιν είναι ίδια με την 

διαφορά ενός βαθμού στην κλίμακα Κελσίου.  

5. Να γνωρίζουν τις περιπέτειες που πέρασε η έννοια θερμότητα μέχρι την διαμόρφωση της όπως την 

ξέρουμε σήμερα. 

6. Να περιγράφουν το καθοριστικό πείραμα του Joule.  

7. Να διατυπώνουν την ισοδυναμία θερμότητας και μηχανικής ενέργειας και να δίνουν παράδειγμα 

μεταβολής θερμοκρασίας και από τις δύο. 

8. Να αναφέρουν τους τρείς μηχανισμούς διάδοσης της θερμότητας και να περιγράφουν πρακτικές 

εφαρμογές τους. 

9. Να γράφουν τον θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας. 

10. Να ορίζουν κάθε ένα φυσικό μέγεθος που υπάρχει στον θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας και την 

μονάδα του. 

11. Σε ένα πείραμα (πραγματικό ή εικονικό) θέρμανσης νερού από την στερεή μέχρι την αέρια φάση να 

αντιστοιχίζουν τις διαφορετικές περιοχές της γραφικής παράστασης θερμοκρασίας-χρόνου με τα φαινόμενα 

που συμβαίνουν κατά το πείραμα. 

12. Να διαφοροποιούν την έννοια της θερμοκρασίας και της θερμότητας χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα 

μία μετατροπή φάσης. 
 

Ικανότητες: 

1. Να δίνουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου να φαίνεται ότι οι επιστήμονες δημιούργησαν φυσικά μεγέθη 

για να περιγράψουν ιδιοτήτες των σωμάτων.  

2. Να γνωρίζουν ότι για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της τιμής ενός φυσικού μεγέθους χρησιμοποιούμε 

την διαδικασία της μέτρησης. 

3. Να συνδέουν την λειτουργία των οργάνων μέτρησης με το κατάλληλο φυσικό φαινόμενο. 
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4. Να  εξηγούν ότι στην Φυσική μία έννοια οικοδομείται σταδιακά και πολλές φορές απαιτήθηκαν αιώνες 

μέχρι να πάρει την σημερινή της μορφή. 

5. Να αντιδιαστέλλουν φυσικές έννοιες που συνήθως συγχέονται χρησιμοποιώντας πειραματικά 

αποτελέσματα. 

6. Να χρησιμοποιούν γραφικές παραστάσεις για να υπολογίζουν τιμές φυσικών μεγεθών. 

7. Να συσχετίζουν δεδομένα από πείραμα με τις διαφορετικές φάσεις του πειράματος. 
 

Στάσεις: 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν : 

1. Να υπερασπίζονται την άποψή τους με επιχειρήματα. 

2. Να αναμορφώνουν εσφαλμένες, παγιωμένες, απόψεις τους μέσω της βιωματικής μάθησης. 

3. Να στέκονται κριτικά απέναντι στην τρέχουσα επιστημονική γνώση μαθαίνοντας ότι αυτή συνέχεια 

αναμορφώνεται και βελτιώνεται μέσα από καινούργιες ανακαλύψεις. 

 

Προτεινόμενη διδακτική μέθοδος 
Εμπλουτισμένη διδασκαλία με προσομοιώσεις και πειραματισμό ή/και παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων 

πειραμάτων.  

Σε διαφορετικά σημεία της διδασκαλίας εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι διδασκόμενοι 

καλούνται να επιχειρηματολογήσουν για τις απόψεις τους και να τις αναμορφώσουν μέσα από συζήτηση 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων ή τις ανακαλούμενες εμπειρίες. 

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι μαθητές να οδηγούνται από την εμπειρία στην γνώση. 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Η διδακτική παρέμβαση προβλέπεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες χωρίς την αξιολόγηση. 
 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

Γενική περιγραφή 

1η διδακτική ώρα. 
1. Ο διδάσκων δείχνει φωτογραφίες από υγρό άζωτο και λάβα. 
 

2. Ζητά από τους μαθητές και τις μαθήτριες να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας την θερμοκρασία που 

νομίζουν ότι έχει το υγρό άζωτο και η λάβα. Αποκαλύπτει την πραγματική θερμοκρασία των σωμάτων 

αυτών. 

3. Ζητά από τους μαθητές/τριες να γράψουν τι νομίζουν ότι είναι η θερμοκρασία. 
 

4. Οι μαθητές/τριες συζητούν και με την καθοδήγηση του διδάσκοντος καταλήγουν και γράφουν τον σωστό 

ορισμό. 
 

5. Ο διδάσκων ρωτά τα παιδιά αν την συγκεκριμένη στιγμή ζεσταίνονται ή κρυώνουν. Ξεκινά συζήτηση που 

αποδεικνύει ότι για την αντικειμενική μέτρηση της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη η χρήση θερμομέτρων. 
 

6. Με την καθοδήγηση του διδάσκοντος εκτελείται πείραμα 

βίντεο θερμικής διαστολής ή ο διδάσκων δείχνει αντίστοιχο 

βίντεο (π.χ. Thermal Expansion.flv).  

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και 

προσπαθούν να διατυπώσουν έναν ορισμό για την θερμική 

διαστολή. Οι ορισμοί συζητώνται στην τάξη και ο ακριβέστερος 

καταγράφεται. 

7.  Παρουσιάζονται εικόνες με φαινόμενα και πρακτικές εφαρμογές γραμμικής διαστολής. Με όμοια  

διαδικασία όπως παραπάνω (βίντεο Linear Thermal expansion.flv) τα παιδιά συζητούν και καταγράφουν τον 

ορισμό της γραμμικής διαστολής. 
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8. Ο διδάσκων παρουσιάζει την κλίμακα Κελσίου και Κέλβιν και αναλόγως με το 

επίπεδο της τάξης εξηγεί και τα γεγονότα που οδήγησαν στην δημιουργία της 

κλίμακας Κέλβιν. Οι μαθητές εξασκούνται στην μετατροπή θερμοκρασίας από 

βαθμούς Κελσίου σε Κέλβιν και το αντίστροφο. Μετατρέπουν συγκεκριμένη 

διαφορά θερμοκρασίας από Κελσίου σε Κέλβιν. 

 

2η Διδακτική ώρα 
9. Οι μαθητές/τριες καταγράφουν τι θυμούνται ότι είναι η θερμότητα. 

 

10. Ο διδάσκων ξεκινά την αφήγηση για την περιπέτεια της έννοιας «θερμότητα» από την αρχαία εποχή 

μιλώντας για το στοιχείο Φωτιά. Αναφέρει ότι τον 17ο αιώνα η θερμότητα ονομαζόταν Φλογιστό, τον 18ο 

Θερμιδικό και τον 19ο ο Joule αποδεικνύει ότι η θερμότητα είναι ισοδύναμη με την μηχανική ενέργεια με την 

έννοια ότι επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα - αύξηση της θερμοκρασίας. Συνοπτικά παρουσιάζει τι πρέσβευε η 

κάθε θεωρία και ποιο ήταν το κύριο πειραματικό δεδομένο που την ανέτρεψε. 

Εναλλακτικά αν από το προηγούμενο μάθημα υπάρχει χρονική απόσταση μίας εβδομάδας αναθέτει σε ομάδες 

μαθητών να παρουσιάσουν στην τάξη τις παραπάνω έννοιες μέσα σε τρία λεπτά η καθεμία ομάδα. 

 

11. Τελικά μετά την παρουσίαση και την συζήτηση οι μαθητές ξαναγράφουν τι είναι θερμότητα. 

Παρουσιάζονται οι μονάδες της θερμότητας στο S.I., καθώς και οι πρακτικές. 

 

12. Ο διδάσκων παρουσιάζει τρόπους διάδοσης της θερμότητας μέσα από παραδείγματα της καθημερινής 

ζωής αλλά και της γεωλογίας, της αστρονομίας κ.α. 

 

13. Οι μαθητές γράφουν τι νομίζουν ότι είναι η θερμική ισορροπία. Ο 

διδάσκων μέσα από παραδείγματα καθοδηγεί τους μαθητές να κατανοήσουν 

τι είναι θερμική ισορροπία. 

Αναφέρει ότι η μέτρηση της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα στηρίζεται 

στο φαινόμενο της θερμικής διαστολής. 

 

 

3η Διδακτική ώρα 
14. Ο διδάσκωνυπενθυμίζει στους μαθητές τον θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας. Οι μαθητές τον 

καταγράφουν και ονομάζουν όλα τα φυσικά μεγέθη που εμπλέκονται σε αυτόν. 

 

15. Για να κατανοήσουν οι μαθητές την ειδική θερμότητα χρησιμοποιούν πίνακα με την ειδική θερμότητα 

διαφορετικών υλικών και προσπαθούν να αιτιολογήσουν ποιό υλικό χρειάζεται λιγότερη θερμότητα ώστε να 

ανέβει η θερμοκρασία του κατά ένα βαθμό. 

 

16. Χρησιμοποιούν γραφικές παραστάσεις θερμότητας – χρόνου και θερμοκρασίας-χρόνου από ένα πείραμα 

θέρμανσης νερού για να υπολογίσουν την ειδική θερμότητα του νερού.  

 

17. Χρησιμοποιούν τον θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας για να επιλύσουν προβλήματα αύξησης ή 

μείωσης της θερμοκρασίας, θερμικής αλληλεπιδρασης δύο σωμάτων με διαφορετική θερμοκρασία κ.α. 

 

4η Διδακτική ώρα 
18. Ο διδάσκων με ερώτηση πολλαπλής επιλογής καταγράφει τις απόψεις των μαθητών για το αν η 

θερμότητα και η θερμοκρασία είναι ταυτόσημες έννοιες. 

 

19. Παρουσιάζει πείραμα με βρασμό νερού (πραγματικό ή εικονικό – αρχείο WaterPhaseChange1.lab με το 

λογισμικό ΣΕΠ-) ή/και βιντεοσκοπημένο πείραμα (Elevation of boiling point of water by addition of 

salt.flv) και αντιδιαστέλλει τις δύο έννοιες. 
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20. Οι μαθητές/τριες αφού παρακολουθήσουν την προσομοίωση μετατροπής του πάγου σε νερό και κατόπιν 

σε ατμό σημειώνουν στην γραφική παράσταση θερμοκρασίας-χρόνου τις διαφορετικές καταστάσεις του 

νερού. 

 

21. Καταγράφουν τον ορισμό της μετατροπής φάσης. 

 

22. Οι μαθητές/τριες συζητούν ανά ομάδες για το αν μπορούν 

να εφαρμόσουν τον θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας κατά 

τις μετατροπές φάσης. Καταγράφουν την άποψη τους και 

αιτιολογούν με βάση όσα παρακολούθησαν στα πειράματα. 
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Υλικοτεχνική Υποδομή 
Υπολογιστής συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα. 

Διατάξεις από το σχολικό εργαστήριο. 

 

 

Τα φύλλα εργασίας και το φύλλο αξιολόγησης δίδονται σε ξεχωριστά αρχεία. Συγκεκριμένα είναι τα αρχεία : 
Φύλλο Εργασίας Θερμοκρασία Διαστολή Θερμότητα.doc 
Φύλλο Εργασίας Νόμος Θερμιδομετρίας Μετατροπές.doc 
Φύλλο Αξιολόγησης Νόμος Θερμιδομετρίας Μετατροπές.doc 
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