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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Πέκπηε 31-10-2013: 1ε πλάληεζε
1.
Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο- Αληαιιαγή ηειεθώλσλ θαη ειεθηξνληθώλ
δηεπζύλζεσλ.
2.
Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ- κειώλ ηνπ νκίινπ όηη ν όκηινο
ιεηηνύξγεζε ηηο δύν πξνεγνύκελεο ρξνληέο, ηελ πξώηε ρξνληά άηππα. Σα πξώηα
κέιε ηνπ Οκίινπ έδσζαλ θαη ην όλνκα «ΠΔΗΡ- ΟΚΑΓΟΛ» ζηνλ όκηιν. Σα λέα κέιε
ηνπ νκίινπ απνθαζίδνπλ λα θξαηήζνπλ ην ίδην όλνκα γηα ηνλ όκηιν πεηξακάησλ.
Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ κέξα θαη ηελ ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ. Θαζνξίδεηαη ε
Πέκπηε θαη ώξα 2.20-5.20 κκ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο πνπ
ιεηηνύξγεζε ν Όκηινο ηα δύν πξνεγνύκελα ρξόληα θαζώο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο
ηεο λέαο ρξνληάο.
3.
Δπίδεημε νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηα λέα κέιε ηνπ νκίινπ.
Γίλνληαη κηθξά θαη ζύληνκα πεηξακαηάθηα ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπζθεπέο
θαη λα εμνηθεησζνύλ κε απηέο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ησλ λέσλ κειώλ βνεζνύλ
ηα παιηά κέιε ηνπ Οκίινπ.
07-11-2013: 2ε πλάληεζε
Δεκηνπξγηθό Πείξακα:
Δπίδεημε ππθλνκέηξνπ, ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Κπνξείηε λα θηηάμεηε έλα ππθλόκεηξν κε ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζην κπξνζηηλό
πάγθν (θαιακάθηα, πιαζηηθά πνηήξηα, πιαζηειίλε, κπνπθάιη κε λεξό, κπνπθάιη κε
ζηξόπη, ζπλδεηήξεο) ηνπ εξγαζηεξίνπ αλ γλσξίδεηε όηη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ
είλαη 1g/cm3 θαη ηνπ ζηξνπηνύ ζηε κπνπθάια είλαη 1,4 g/cm3;
14-11-2013: 3ε πλάληεζε
Καζνδεγνύκελν Πείξακα: Θεξκηδνκεηξία- Δπίδεημε Θεξκηδνκέηξνπ- Πώο
κεηξνύκε ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ελόο ζεξκηδνκέηξνπ.
Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ κε πνην ηξόπν κπνξνύκε λα θηηάμνπκε
απιά ζεξκηδόκεηξα. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο
ζεξκηδόκεηξα (1 πνηήξη από θειηδόι θιεηζκέλν κε θαπάθη από κπιέ θειηδόι, 2
όκνηα πνηήξηα από θειηδόι, ην έλα κέζα ζη άιιν, θιεηζηά επίζεο κε ηνλ ίδην
ηξόπν, 1 πιαζηηθό πνηήξη επίζεο θιεηζηό, θαη 1 πνηήξη pyrex θιεηζηό θαη απηό κε
ηνλ ίδην ηξόπν.
21-11-2013: 4ε πλάληεζε
Ειεύζεξν Πείξακα: Θεξκηδνκεηξία (ζπλέρεηα)- Δξώηεκα 1: Πνην από ηα
ζεξκηδόκεηξα πνπ πξνηείλεηε είλαη ην θαιύηεξν; Βξέζηε έλα ηξόπν λα ην
δηαπηζηώζεηε. Οη νκάδεο ζπζθέπηνληαη θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ηδέα ηνπο ζηελ
νινκέιεηα. Σειηθά απνθαζίδνπλ λα ξίμνπλ δεζηό λεξό ζηα ζεξκηδόκεηξα ηνπο θαη
λα κεηξήζνπλ ην ξπζκό κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ. Θάλνπλ δηάγξακκα
Θ-t θαη εμάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο.
Δξώηεκα 2: Πξνηείλεηε έλα ηξόπν γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ εηδηθή ζεξκόηεηα
ελόο κεηάιινπ.
Ζ θάζε νκάδα: 1. ζρεδηάδεη ην πείξακα- θαηαγξάθεη ηα βήκαηα εθηέιεζεο
2.Δθηειεί ην πείξακα
3. Παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα.

28-11-2013: 5ε πλάληεζε
Ναλνηερλνινγία: Πώο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα Hιεθηξνρξωκηθό Λεπηό
Τκέλην πάλω ζε pet-ito: ύληνκε παξνπζίαζε ηεο Λαλνηερλνινγίαο ζηα κέιε
ηνπ νκίινπ- Αλαθνξά ζηα έμππλα παξάζπξα( smart windows). Παξνπζίαζε ηνπ
Πεηξάκαηνο ζηνπο καζεηέο. Κία ηξηκειήο νκάδα αλαιακβάλεη λα ην εθηειέζεη.
05-12-2013: 6ε πλάληεζε
Zero Energy House: Δλεκέξσζε γηα ην project από ηελ θ. ηακαηία Αξηέκε
ππνςήθηα δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη μελάγεζε ζηελ
ηζηνζειίδα πνπ “ππνζηεξίδεη” ην project e-science.web.auth.gr/zeroenergyhouse/.
12-11-2013: 7ε πλάληεζε
Γλωξίδω ην Ελεξγεηαθό ζπίηη 1: Οη καζεηέο κειεηνύλ, απαληνύλ ζε εξσηήζεηο
θαη ελεκεξώλνληαη κέζα από ηελ ηζηνζειίδα γηα ην ελεξγεηαθό ζπίηη κεδεληθήο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.
19-12-2013: 8ε πλάληεζε
Γλωξίδω ην Ελεξγεηαθό ζπίηη 2: Οη καζεηέο κειεηνύλ, απαληνύλ ζε εξσηήζεηο
θαη ελεκεξώλνληαη κέζα από ηελ ηζηνζειίδα γηα ην ελεξγεηαθό ζπίηη κεδεληθήο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
09-01-2014: 9ε πλάληεζε
πδήηεζε:Υξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπηηηνύ:
1. Γλώζε Θέκαηνο
2. Γεκηνπξγία ππόζεζεο
3. Πξνζρεδηαζκόο:α. Κέηξεζε Γηαζηάζεσλ ρνιείνπ ( Κεηξνηαηλία, ειεύζεξε
πηώζε- αθήλνπκε θέξκα θαη καξθαδόξν από ην ίδην ύςνο θαη κεηξνύκε ην
ρξόλν, ζθηά).
β. Οξηζκόο ηεο θιίκαθαο
4. Γηεξεύλεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ρνιείνπ
5. Θαηαζθεπή καθέηαο.
16-01-2014: 10ε πλάληεζε
Μέηξεζε θηεξίνπ θαη εύξεζε πξνζαλαηνιηζκνύ 1: Οη καζεηέο κεηξνύλ ην
θηήξην. Σν ύςνο κε ειέπζεξε πηώζε αληηθεηκέλσλ από ην 2 ν όξνθν θαη εθηίκεζε
ηνπ ππνινίπνπ, αιιά θαη κε κεηξνηαηλία.
Κεηξνύλ ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ θηεξίνπ κε κεηξνηαηλία θαη κε βήκαηα.
Βξίζθνπλ κε ππμίδα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό.
23-01-2014: 11ε πλάληεζε
Μέηξεζε θηεξίνπ θαη εύξεζε πξνζαλαηνιηζκνύ 2: Οη καζεηέο βξίζθνπλ μαλά
ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ από ην Google Earth.
Θαηαγξάθνπλ ηα παξάζπξα θαη ηα κεηξνύλ.
06-02-2014: 12ε πλάληεζε
Πξόρεηξνο ζρεδηαζκόο θηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ- Επίδεημε Φπζηθώλ Μαγηθώλ:
Α. Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πξώην πξόρεηξν ζρέδην ηνπ
ζρνιείνπ.
Β. Ο θ. Γεκήηξεο Σαξλαλίδεο, θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο θαη κέινο ηεο
νκάδαο “Physics Partizani”, θάλεη επίδεημε ζηνπο καζεηέο απιώλ εληππσζηαθώλ
πεηξακάησλ θαη ζέηεη ηα εξσηήκαηα ώζηε νη καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηα θαηλόκελα:
1. Δμαθάληζε γπαιηνύ ζε ειηέιαην – Δξώηεκα: Γηαηί ζπκβαίλεη; 2. Ζ θνύπα ηνπ
Ππζαγόξα- Δπηδεηθλύεηαη ε πξαγκαηηθή. ηε ζπλέρεηα επηδεηθλύεηαη ν ηξόπνο
θαηαζθεπήο ηεο κε απιά πιηθά( θαιακάθη θαη κπνπθάιη λεξνύ)- Δξώηεκα: Γηαηί
όηαλ ην λεξό μεπεξάζεη νξηζκέλν ζεκείν κέζα ζηελ θνύπα αδεηάδεη νιόθιεξε;

3.Σζαιαθσκέλν ηελεθεδάθη- Δπίδεημε ρξεζηκνπνηώληαο άδεηα ηελεθεδάθηα
αλαςπθηηθνύ.-Δξώηεκα: Γηαηί ηζαιαθώλεηαη ην δεζηό ηελεθεδάθη όηαλ ην ξίμνπκε
ζε λεξό. 4. Σειεθσληθόο θαηάινγνο: ειίδα- ζειίδα κπιέθνληαη δύν ηειεθσληθνί
θαηάινγνη. ηε ζπλέρεηα δύν καζεηέο πξνζπαζνύλ λα ρσξίζνπλ ηνπο θαηαιόγνπο
ηξαβώληαο κε όιε ηε δύλακε ηνπο. Γελ ηα θαηαθέξλνπλ. Δξώηεκα: Γηαηί;
13-02-2014: 13ε πλάληεζε
«Κηίζηκν» ηνπ ρνιείνπ- Φπζηθά Μαγηθά(ζπλέρεηα): Α. Έρνληαο νη καζεηέο
ηα «θαλνληθά» πιένλ ζρέδηα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δεκηνύξγεζε ε θ. Αλζνύια
Καΐδνπ, Αξρηηέθησλ Κεραληθόο, θαζεγήηξηα ζε ΔΠΑΙ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ
καο, αξρίδνπλ λα ραξάζζνπλ ην καθεηόραξην ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα.
Β. πλερίδεηαη ε επίδεημε ησλ Φπζηθώλ Καγηθώλ από ηνλ θ. Γεκήηξε Σαξλαλίδε.
5. Σν Γηγάληην εθθξεκέο: Σν αθήλσ λα αησξεζεί μεθηλώληαο από ηελ κύηε κνπ.
Πάεη-γπξλάεη πίζσ θαη………νππο δελ κε θηππάεη. Δξώηεκα: Γηαηί;
6. Θαλόλη θαπλνύ: Σα λέθε θαπλνύ ξίρλνπλ κηα ππξακίδα από πιαζηηθά πνηεξάθηα
πνπ βξίζθνληαη απέλαληη από ην θαλόλη θαπλνύ.
7. Σν θαηλόκελν ηνπ ισηνύ: Ρίρλνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο λεξό ζε θύιια από
γεξάληα. Σα θύιια ηηο απνξξνθνύλ θαη θαίλνληαη βξεγκέλα. Ρίρλνπκε κεξηθέο
ζηαγόλεο λεξό ζε θύιια ηνπιίπαο. Οη ζηαγόλεο γιπζηξνύλ θαη πέθηνπλ θάησ. Σα
θύιια ηεο ηνπιίπαο είλαη αδηάβξνρα. Γηαηί θάπνηα θύιια απνξξνθνύλ ηηο
ζηαγόλεο λεξνύ θαη θάπνηα άιια είλαη αδηάβξνρα; Πνπ έρνπκε εθαξκνγή ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ισηνύ;
20-02-2013: 14ε πλάληεζε
Φπζηθά Μαγηθά (ζπλέρεηα)- Καη …ην θηίζηκν ηνπ ρνιείνπ ζπλερίδεηαη.
8. Κε Λεπηώλεηα Τγξά- Σν «καγηθό» κίγκα: Κίγκα λεδεζηέ λεξνύ
ζηε ζσζηή
αλαινγία γίλεηαη ζθιεξό ζαλ πέηξα αλ ην πηέδνπκε ζην ρέξη καο θαη ξέεη πγξό αλ
ην αθήζνπκε ραιαξό. Σα κέιε ηνπ νκίινπ θάλνπλ δηάθνξεο δνθηκέο κέρξη λα
επηηύρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία. Απηό δίλεη αθνξκή λα κηιήζνπκε γηα ηα κε
λεπηώλεηα πγξά.
9. ηξόβηινη λεξνύ- Πώο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κέζα ζε δύν κπνπθάιηα
λεξό.
10. Σν κπαιάθη πνπ αησξείηαη θαη ε Αξρή ηνπ Bernouli.
11. Παίδνληαο κε ηηο ηζηριόθνπζθεο.
πλερίδεηαη κε πνιύ αξγό ξπζκό ην θηίζηκν ηνπ ρνιείνπ.
27-02-2014: 15ε πλάληεζε
Σν θηίζηκν θαη πξνεηνηκαζία γηα ηνλ 2ν Δηαγωληζκό Δεκηνπξγηθώλ
Πεηξακάηωλ: Οη νκάδεο αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό επάλσ ζην καθεηόραξην
θαη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κεραληθνύ, άιινη πάιη αξρηζαλ λα θόβνπλ ην
καθεηόραξην ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο όςεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Σν θηίζηκν ζήκεξα δηαξθεί δύν ώξεο. Σνλ ππόινηπν ρξόλν νη καζεηέο ειέγρνπλ ηε
θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνπνίεησλ πδξνβνιέσλ ώζηε αλ ρξεηαζηνύλ ζην 2 ν
Γ.Γ.Πεηξακάησλ λα είλαη έηνηκνη. Δπηπιένλ πιέλνληαη όια ηα ρσληά θαη
θαηακεηξνύληαη ηα πιηθά πνπ πεξίζζεςαλ από ηνλ πεξζηλό δηαγσληζκό. Δπίζεο
νξίδνληαη νη νκάδεο εζεινληώλ θαη ηνπο αλαηίζεληαη θαζήθνληα γηα ηελ εκέξα ηνπ
δηαγσληζκνύ.
06-03-2014: 16ε πλάληεζε
Σν θηίζηκν ηνπ ρνιείνπ: Γηα κία ώξα ηα κέιε ηνπ Οκίινπ εξγάδνληαη θαη
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο. ηνλ ππόινηπν ρξόλν
παξαθνινπζνύλ ηε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ πνπ ζα πάξνπλ κέξνο
ζην Καζεηηθό πλέδξην ACSTAC. Θάλνπλ εύζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη εξσηήζεηο.
13-03-2014: 17ε πλάληεζε
Γεληθή πξόβα γηα ην ACSTAC: A. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ. Β. Παξνπζίαζε ηνπ
ζεαηξηθνύ δξώκελνπ κε ζέκα ηε Λαλνηερλνινγία πνπ ζα παξνπζηαζηεί αύξην ζην

ACSTAC ζηα πιαίζηα Workshop.
20-03-2014: 18ε πλάληεζε
Πξνεηνηκαζία γηα ηα Φπζηθά Μαγηθά: ηηο 28/3 ζα παξνπζηαζηνύλ, από ηα
κέιε ηνπ Οκίινπ «Σα Φπζηθά Καγηθά» ζηελ απιή ηνπ ρνιείνπ θαη ζηα πιαίαηα
εθπαηδεπηηθνύ Πνιπζεάκαηνο. Γη απηό ην ιόγν νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δηκειείο
νκάδεο . Θάζε νκάδα αλαιακβάλεη από „έλα έσο δύν ην πνιύ πεηξάκαηα.
Δθπαηδεύνληαη ζε απηά θαη ζηελ εθηέιεζε θαη ζηελ παξνπζίαζε. Δπίζεο γίλεηαη ν
πξνγξακκαηηζκνο ησλ εξγαζηώλ κέρξη ηε κέξα ηνπ Πνιπζεάκαηνο αιιά γηλεηαη θαη
ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζηεζνύλ νη πάγθνη ζηελ απιή αιιά θαη πνύ ζα
γίλεη θάζε πεηξακα
27-03-2014: 19ε πλάληεζε
Σειεπηαίεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηα Φπζηθά Μαγηθά ζηελ Απιή: Γίλεηαη ν
πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζηεζνύλ
νη πάγθνη ζηελ απιή αιιά θαη πνύ ζα γίλεη θάζε πείξακα. Θάζε νκάδα εηνηκάδεη ηα
πιηθά ηεο θαη γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ησλ πεηξακάησλ πνπ επηιέρζεθαλ.
Σα πεηξάκαηα απηά είλαη ηα αθόινπζα:
1. Κηθξή πηζίλα κε κε Λεπηώλεην πγξό.
2. ηξόβηινη λεξνύ
3. Σξίγσλα ηεο θσηηάο
4. Γηγάληην εθθξεκέο
5. Δμαθάληζε γπαιηνύ ζε ειηέιαην
6. Σζηριόθνπζθεο
7. Θνύπα ηνπ Ππζαγόξα
8. Αξρή ηνπ Bernouli
9. Σζαιαθσκέλν ηελεθεδάθη
10. Θαλόλη θαπλνύ
11. Σειεθσληθόο θαηάινγνο
12. Σν θαηλόκελν ηνπ ισηνύ.
13. πξέπ Ψεθαζηήξη
Σα πεηξάκαηα αλέιαβαλ λα παξνπζηάζνπλ νρηώ νκάδεο.
03-04-2014: 20ε πλάληεζε
Απνινγηζκόο- Σν θηίζηκν ζπλερίδεηαη:
Σν θάζε κέινο ηνπ Οκίινπ ιέεη ηηο εληππώζεηο ηνπ από ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ
ζηελ απιή θαη κε πνην ηξόπν ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί ε παξνπζίαζε ηελ
επόκελε θνξά.
Θαη νη νκάδεο ζπλερίδνπλ ην θηίζηκν ηνπ ρνιείνπ.
08-05-2014: 21ε πλάληεζε
Η ηειεπηαία ζπλάληεζε
Σα κέιε ηνπ Οκίινπ αμηνινγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνύξγεζε ν Όκηινο θαη
πξνηείλνπλ ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Αλαθέξνπλ επίζεο όηη έγηλαλ πνιιά κε απνηέιεζκα λα κελ πξνιάβνπλ λα
ηειεηώζνπλ ηε καθέηα ηνπ ρνιείνπ. Σα παηδηά εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη ην
πξόγξακκα «πίηη κεδεληθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο» πξέπεη λα «ηξέμεη» κόλν
ηνπ. Κόλν έηζη νη καζεηέο ζα επσθειεζνύλ πιήξσο θαη ζα νινθιεξσζεί ζσζηά ε
καθέηα ηνπ ρνιείνπ. Πάλησο είλαη έλα αλνηρηό ζέκα γηα ηελ επόκελε ρξνληά.

