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Ένας συνοπτικός απολογισμός… 

Lab-e-Ρη Φυσική. O Όμιλος Φυσικής λειτούργησε 8η συνεχή χρονιά και φέτος στο 

σχολείο μας με την συμμετοχή 15 μαθητών/τριών (Α και Β Λυκείου). 

Lab, όπως λέμε εργαστήριο… 

Στις  συναντήσεις μας, που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία, τις Πέμπτες 

στο εργαστήριο Φυσικής: 

Οι μαθητές/τριες μέλη του της lab-e-Ρης Φυσικής: 

• Ειχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στην χρήση των οργάνων μέτρησης που 

διαθέτει το σχολικό εργαστήριο Φυσικής από τα πιο απλά, όπως ο βερνιέρος 

και οι φωτοπύλες (λειτουργίες F1, F2, F3), τα αμπερόμετρα και τα βολτόμετρα 

μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως το φασματοσκόπιο. 

• Σχεδίασαν, εκτέλεσαν πειράματα, πήραν μετρήσεις, σχεδίασαν γραφικές 

παραστάσεις, συζήτησαν και σχολίασαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και 

διατύπωσαν τα συμπεράσματά τους. 

 

Συγκεκριμένα: 

• Υπολόγισαν πειραματικά και με ένα πείραμα Φυσικής, την τιμή του διάσημου 

και πανταχού παρόντος αριθμού π. 

Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε την χρήση του απλού εκκρεμούς:  

Α.Με βάση την εξίσωση από την οποία προκύπτει η περίοδος του απλού 
εκκρεμούς για μικρές γωνίες απόκλισης από την κατακόρυφο (φ<100 ) 
και για μήκος του νήματος + ακτίνα του σφαιριδίου του 
εκκρεμούς=g/16. 
Υπολογισμός του σχετικού σφάλματος.  
Συζήτηση - σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 
 

Β. Από την γραφική παράσταση Τ2=f(l),  όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης του  
      εκκρεμούς και l το μήκος του νήματός του. 

Υπολογισμός του σχετικού σφάλματος.  
Συζήτηση - σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 
 

• Μελέτησαν την Οριζόντια Βολή ως σύνθετη κίνηση  (Ευθύγραμμη Ομαλή 

Κίνηση στον οριζόντιο άξονα-Ελεύθερη Πτώση στον κατακόρυφο άξονα) και 

υπολόγισαν την  επιτάχυνση της βαρύτητας. Υπολόγισαν επίσης το σχετικό 

σφάλμα των μετρήσεων που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία  και 

σχολίασαν την τιμή του. 

• Μελέτησαν την Τριβή, αναζήτησαν στη σχετική βιβλιογραφία την εξέλιξη των 

επιστημονικών θεωριών για την φύση της Τριβής, διερεύνησαν σε ποιες 

περιπτώσεις η Τριβή είναι επιθυμητή και σε ποιες ανεπιθύμητη,  ενώ 



πειραματικά,  χρησιμοποιώντας το τριβόμετρο του σχολικού εργαστηρίου και 

τις φωτοπύλες, υπολόγισαν τους συντελεστές Οριακής Τριβής και Τριβής 

Ολισθήσεως για μια ποικιλία συνδυασμών υλικών (π.χ. μέταλλο-ξύλο, 

πλαστικό-ξύλο, λάστιχο-ξύλο).  Τέλος ανέτρεξαν σε σχετικούς πίνακας για να 

συγκρίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τις τιμές που δίνονται από 

την βιβλιογραφία. 

• Εκτέλεσαν πειράματα Οπτικής εικονικά (e-Φυσική) και πραγματικά 

μελετώντας φαινόμενα που έχουν σχέση με την διάδοση του φωτός 

(ανάκλαση, διάθλαση, ολική ανάκλαση), υλοποιώντας το ψηφιακό υλικό-

σενάριο που είναι αναρτημένο στην δ/νση: http://aesop.iep.edu.gr/node/7647 

• Συζήτηση για τον  Δρα Φυσικό Ν. Καρυωτάκη, για την ανατομία του 

Οφθαλμού, την Όραση, την Πόλωση του Φωτός και τα Πολωτικά Φίλτρα. 

Και αυτή την σχολική χρονιά τα μέλη του Ομίλου Φυσικής στο πλαίσιο του 3ου άξονα 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου (Ρητορική-Διαπραγμάτευση-Εκπόνηση 

Επιστημονικών Εργασιών-Συμμετοχή σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς)  

εκπόνησαν εργασίες και συμμετείχαν διαδικτυακά και με φυσική παρουσία:  

• Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM STARS GREECE (STEM Stars Greece 

(athens-science-festival.gr), φθάνοντας μέχρι την τελική φάση του 

διαγωνισμού, με την παρουσίαση της εφαρμογής SIR_COVID_CALCULATOR . 

• Στην Διαδικτυακή Διημερίδα με αφορμή τα 100 από την Μικρασιατική 

Καταστροφή, με την παρουσίαση της εργασίας «Οι Θετικές Επιστήμες στη 

Μικρασία. Από τους Ίωνες θετικούς φιλοσόφους έως τον Καραθεοδωρή». Την 

Διημερίδα διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ στη 

διοργάνωση συμμετείχαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Στην 

Διαδικτυακή Διημερίδα συμμετείχαν με εργασίες μαθητών τους, 32 σχολεία 

απ’ όλη την Ελλάδα.  

• Στο πρόγραμμα μΝΕΤ, (μΝΕΤ_phase1) μετρήσεων των μιονίων της κοσμικής 

ακτινοβολίας μέσω ενός δικτύου τηλεσκοπίων μιονίων, που έχει 

εγκαταστήσει το Εργαστήριο Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, με έδρα την Πάτρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκαν, κατά χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2022-Μάϊος 2022, 

τρεις διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις του Δ/ντη του εργαστηρίου 

Φυσικής αναπλ. Καθηγητή Αντ. Λέϊσου (α) με τους εκπαιδευτικούς του 

δικτύου σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και (β) δυο διαδικτυακές 

επίσης συναντήσεις με τους μαθητές των αντίστοιχων σχολείων. Στο πλαίσιο 

του προγράμματος, οι μαθητές/τριες μέλη του Ομίλου Φυσικής έλαβαν 

μετρήσεις των μιονίων της κοσμικής ακτινοβολίας για το χρονικό διάστημα    

1-31 Μαϊου 2022, συζήτησαν και σχολίασαν τα αποτελέσματα και 

οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα (ΖΑΝΝΕΙΟ_ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ) . Το πρόγραμμα 

λήψης των μετρήσεων θα συνεχιστεί και κατά το σχολικό έτος 2022-23. 
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