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ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ.∆/ΝΣΗ Π & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
 
 
 
             Βόλος   07/10/2008 
             Αρ. Πρωτ. Φ.Σχ.Συµβ/7557              

Tαχ. ∆/νση:     Συγκρ. «Μουρτζούκου»                                                     
Τ. Κ. :              38333 ΒΟΛΟΣ                                                                          
Πληροφορίες: Ξενάκης Χ.. 
Τηλέφωνο:     2421 0 72701 - 2                                                   
Fax :               2421 0 72701 

 
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ του Νοµού  
         Μαγνησίας 

         (υπόψη των καθηγητών/-τριών  
         που διδάσκουν Φυσική στη Β τάξη) 

 
 
Θέµα: «Τα λάθη του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β Γυµνασίου» 
 
Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι/-σες 
 
    Σας στέλνω σε µορφή εκτυπώσιµη το κείµενο του σεµιναρίου που υλοποιήσαµε 

στο ΕΚΦΕ την Τετάρτη 1-10-08. 

    Παρακαλώ να το συµβουλευτείτε πριν τη διδασκαλία των αντίστοιχων 

κεφαλαίων. 

    Φυσικά, επιπλέον παρατηρήσεις και προσθήκες εκ µέρους σας είναι επιθυµητές! 

    Πιστεύοντας ότι η κριτική που σας στέλνω στοχεύει στη βελτίωση της 

διδασκαλίας της Φυσικής, είµαι πάντα στη διάθεσή σας για εποικοδοµητικές 

συζητήσεις.    

 
 
 
                                                                                               Με εκτίµηση 
                                                  
 
                                                                                            ∆ρ. Χ.Θ. Ξενάκης 
                                                                                          Σχ.Σύµβουλος ΠΕ04 
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΄΄ΛΑΘΗ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
στο καινούριο βιβλίο ΦΥΣΙΚΗΣ της Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ΄΄ 

∆ρ. Χ. Θ. Ξενάκης Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04 
 

 ΄΄Είναι εξαιρετικά δύσκολο το να γράψει κανείς ένα σχολικό βιβλίο ΦΥΣΙΚΗΣ και σχετικά 
εύκολο το να το κρίνει (. . . και να το κατακρίνει!)΄΄. 

 
Μερικές ΓΕΝΙΚΕΣ κατ’ αρχήν παρατηρήσεις: 
 

� Οι ώρες διδασκαλίας που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα είναι 
ανεπαρκείς! 

 Απαιτούνται:  
• 47 ώρες για διδασκαλία των ενοτήτων  
• 5 ώρες για διαθεµατικότητα  
• 5 ώρες για τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις  

                                                                                                      ∆ηλαδή, σύνολο 57 ώρες. 
� Στην πράξη, όµως, έχουµε µόνο 45 ώρες περίπου! 

 
 Το ύφος γραφής του βιβλίου ∆ΕΝ είναι ενιαίο!  
 Το µέγεθος της γραµµατοσειράς αποθαρρύνει τους µαθητές.  
 Οι απλουστεύσεις και οι συντοµεύσεις αλλά και το πλήθος των εννοιών και 
πληροφοριών δηµιουργούν πολλά προβλήµατα κατανόησης!  

 Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται χρήση δυσνόητων µαθηµατικών εργαλείων 
(διανύσµατα, ρυθµοί µεταβολής, κλπ.) 

 
                                            Ας περάσουµε στις επιµέρους επισηµάνσεις: 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Σελίδα 11, εικόνα 1.4  

   Ο µαθητής είναι αδύνατο να αναγνωρίσει τα τεχνολογικά προϊόντα που παριστάνονται 
καθώς και ποιοι κλάδοι των Φυσικών Επιστηµών συµµετέχουν στην παραγωγή τους!  

 Σελίδα 14, §1.3 
    Οι συµβολισµοί των µονάδων των φυσικών µεγεθών είναι ορισµένοι και δεν µπορεί το Kg να 
γράφεται kg, το λίτρο να είναι άλλοτε L και άλλοτε l, κλπ. 

 Σελίδα 17, §1.3 
    Στην εύρεση της πυκνότητας δεν υπάρχει ο τύπος του βάρους ενώ στην εργαστηριακή 
άσκηση χρησιµοποιείται!  

 Σελίδα 18, ερώτηση 5 
    Ζητείται η χρήση δυνάµεων του 10, ακόµη και αρνητικών! 

 Σελίδα 19, άσκηση 1 
     Χαρακτηρίζεται δύσκολη! 
 

Β. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
1. ∆ύναµη= ΑΙΤΙΑ κίνησης   ή    ∆ύναµη = ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ της κίνησης; 
                  
   ∆ιαβάζουµε:  

� σελ. 21 ΄΄Στην ενότητα αυτή θα µελετήσουµε κάποια στοιχεία που αφορούν την κίνηση 
και την ΑΙΤΙΑ που την προκαλεί, δηλαδή τη ∆ΥΝΑΜΗ΄΄.  

� σελ. 24 ΄΄Θα ασχοληθούµε µε την περιγραφή της κίνησης αγνοώντας την ΑΙΤΙΑ που την 
προκαλεί΄΄  

� σελ. 43 ΄΄Στο προηγούµενο κεφάλαιο µελετήσαµε τις κινήσεις των σωµάτων. 
Αγνοήσαµε όµως την ΑΙΤΙΑ που προκαλεί τη ΜΕΤΑΒΟΛΗ στην κινητική κατάσταση των 
σωµάτων΄΄. 
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� Σχολιάζουµε: 
 Στις δύο πρώτες αναφορές η δύναµη θεωρείται ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ενώ στην τρίτη 
αναφορά θεωρείται ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ!  

� ΠΡΟΣΟΧΗ!  
   Μία από τις ανατροπές που προκάλεσε η παρέµβαση του Νεύτωνα ήταν η σοβαρότατη 
αλλαγή στον ορισµό της έννοιας ΄΄δύναµη΄΄, η οποία  
   Από ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ έγινε ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ της κίνησης! Και πάνω στην αλλαγή αυτή 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΘΗΚΕ η κλασική Φυσική! 
 

 Από την εποχή του ΄΄νόµου της Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ΄΄ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ!  
� Απορία: Γιατί άραγε επιµένουν στο ΄΄∆ΥΝΑΜΗ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ΄΄;  

    Αγνοούν ότι υπάρχει κίνηση ΧΩΡΙΣ δύναµη; 
� Η απάντηση έρχεται αργότερα!  

    Στη σελίδα 54 διαβάζουµε ότι την ΧΩΡΙΣ δυνάµεις ΚΙΝΗΣΗ τη θεωρούν ως ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ!  
- Άρα, ως κίνηση θεωρούν µόνο την µεταβαλλόµενη και ΟΧΙ την ευθύγραµµη οµαλή. 
 

� Στη σελ. 23 διαβάζουµε:  
   ΄΄Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να µελετήσουµε την κίνηση. Να οικοδοµήσουµε τις ΕΝΝΟΙΕΣ και 
τα ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ που χρειαζόµαστε για να περιγράψουµε κάποια από τα χαρακτηριστικά 
της΄΄. 

 Σχόλιο:  
   Σε κανένα σηµείο του βιβλίου δεν φαίνεται η διάκριση ανάµεσα στους όρους ΕΝΝΟΙΑ και 
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ!  
-   Η ταχύτητα, π.χ., αλλού αναφέρεται ως ΕΝΝΟΙΑ και αλλού ως ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ. Το ίδιο 
και η µετατόπιση! 
 

 Ερώτηση:  
- Ποιες, λοιπόν, είναι οι ΄΄έννοιες΄΄ και ποια τα ΄΄φυσικά µεγέθη΄΄ ώστε να δικαιολογείται η 

παραπάνω διατύπωση: ΄΄. . . τις έννοιες και τα φυσικά µεγέθη΄΄;  
� Απάντηση:  

   ΌΛΑ τα φυσικά µεγέθη είναι ΄΄έννοιες΄΄ της Φυσικής, αλλά όλες οι ΄΄έννοιες΄΄ της φυσικής 
∆ΕΝ είναι φυσικά µεγέθη, παρά ΜΟΝΟΝ εκείνες που επινοήσαµε τρόπους και τις 
ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ!  

� Η έννοια ΄΄ΤΡΟΧΙΑ΄΄ καθώς και η έννοια ΄΄ΚΥΜΑ΄΄ ∆ΕΝ είναι ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ!  
 

� Στη σελίδα 26, ο ορισµός του µονόµετρου µεγέθους είναι προβληµατικός (΄΄. . . 
προσδιορίζονται µόνο από έναν αριθµό, το µέτρο τους…).  

� Στη σελίδα 31 διαβάζουµε:  
   ΄΄…ορίζουµε ένα νέο φυσικό µέγεθος, τη µέση διανυσµατική ταχύτητα…κλπ.΄΄ 

� Σχολιάζουµε:  
   Οι Συντάκτες του Προγράµµατος Σπουδών αλλά και οι Συγγραφείς, παρουσιάζουν τη 
∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ των εννοιών: θέση, µετατόπιση, µέση ταχύτητα και στιγµιαία ταχύτητα 
µε έναν αρκετά αυστηρό τρόπο! 

 ∆ΙΑΦΩΝΟΥΜΕ µε την επιλογή αυτή! 
 

� και ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΜΕ: 
• Εφόσον το µοναδικό φαινόµενο που προτείνεται για διδασκαλία είναι η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ 

ΚΙΝΗΣΗ, η διανυσµατικότητα των εννοιών: θέση, µετατόπιση, µέση ταχύτητα και 
ταχύτητα ∆ΕΝ είναι απαραίτητη!  

• Ειδικά η διανυσµατικότητα της µέσης ταχύτητας συνιστά πανευρωπαϊκή πρωτιά!  
� Σχόλιο:  

    Η διανυσµατικότητα της ταχύτητας είναι αναγκαία αλλά και θεµελιώδης στη νευτωνική 
σύνθεση, µόνον στην καµπυλόγραµµη κίνηση και στη σύνθετη κίνηση!  
 

� Υπάρχει όµως και ένα άλλο ΣΟΒΑΡΟ ζήτηµα:  
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� Ο διδάσκων καλείται µέσα σε έξι διδακτικές ώρες να µυήσει τους/τις 13χρονους 
µαθητές/-τριες στις έννοιες: 

 σηµείο αναφοράς, σύστηµα αναφοράς, σχετική κίνηση, τροχιά, υλικό σηµείο, έννοια, 
φυσικό µέγεθος, χρονική στιγµή, χρονικό διάστηµα, ευθύγραµµη κίνηση, µονόµετρο και 
διανυσµατικό µέγεθος, µέτρο, κατεύθυνση, διεύθυνση, φορά, θέση, µετατόπιση, µήκος 
διαδροµής, µέση ταχύτητα (στην καθηµερινή γλώσσα) και µέση διανυσµατική ταχύτητα, 
γραφικές απεικονίσεις στην κίνηση, κίνηση µε σταθερή ταχύτητα 

 είκοσι τέσσερις έννοιες για εξοικείωση! 
 

� Και βέβαια, στις 6 αυτές ώρες, ο διδάσκων (επιπλέον) καλείται: 
 να κάνει εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας του  
 να ενθαρρύνει τους µαθητές να κάνουν µετρήσεις  
 να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τις µονάδες µέτρησης  
 να παρουσιάσει σωστά την ιδιαιτερότητα της γλώσσας της φυσικής  
 να θέσει ερωτήµατα αλλά και να απαντήσει σε ερωτήµατα  
 να λύσει ασκήσεις, να αξιολογήσει ποικιλότροπα τους διδασκόµενους, αλλά και  
 να υλοποιήσει τη ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Α.Π.Σ.! 

 
� Και από τη µεριά του ο ΜΑΘΗΤΗΣ καλείται τις τρεις πρώτες εβδοµάδες, 
 να αναγνωρίσει τη διαφορά αλγεβρικής τιµής από το µέτρο  
 να απαντήσει σε ερωτήσεις  
 να λύσει ασκήσεις 
 να εξοικειωθεί µε τις 24 έννοιες (προϊόντα νοητικής αφαίρεσης)  
 να αναζητήσει πληροφορίες για το πώς προσδιορίζεται η κλίµακα Μποφόρ, για το τι 
είναι το ανεµόµετρο, να το κατασκευάσει µε απλά υλικά  

 να φτιάξει ένα άλµπουµ µε φωτογραφίες που έστειλε το Voyager II, να αναζητήσει 
φωτογραφίες από τα µακρινά σηµεία του Σύµπαντος και να τις . . . ταξινοµήσει ανάλογα 
µε την απόσταση από τον Γαλαξία µας, κλπ.!! 

� Τι µπορούµε να ΣΥΜΠΕΡΑΝΟΥΜΕ; 
 

� Και οι παλινωδίες συνεχίζονται! 
 στη σελίδα 33, η σταθερή ταχύτητα ορίζεται ως η ταχύτητα µε σταθερό µέτρο, 
αγνοώντας τη διανυσµατικότητά της  

 στην ίδια σελίδα διαβάζουµε: ΄΄Οι ιθαγενείς Καλαχάρι της Αφρικής κυνηγούν το 
γατόπαρδο και µπορούν να το πιάσουν΄΄.  

*∆ΕΝ υπάρχει λαός (ή φυλή) Καλαχάρι!  
  Μάλλον πρόκειται για τους Βουσµάνους, τον αρχαιότερο λαό της Νότιας Αφρικής που 
κατοικεί στην έρηµο Καλαχάρι. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι τους ονόµασαν ΄΄Bushman΄΄ 
δηλαδή ΄΄άνθρωποι των θάµνων΄΄. 

 Στις ασκήσεις 6, 7 και 8 της σελίδας 40, τα διαγράµµατα ∆ΕΝ γίνονται κατανοητά από 
τους µαθητές καθώς δεν έχουν το ανάλογο µαθηµατικό υπόβαθρο! 

 

Γ. ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
 

 Στη σελίδα 43 (αρχή) ήδη έχει επισηµανθεί η ασαφής σχέση ΄΄δύναµης και κίνησης΄΄.  
 Στη σελίδα 46 (αρχή) αναφέρεται ο νόµος του Hook ποιοτικά, ενώ η µαθηµατική του 
έκφραση αναδύεται ξαφνικά στην εργαστηριακή άσκηση.  

 Στην ίδια σελίδα αναφέρεται το 1Ν χωρίς να ορίζεται και να εξηγείται.  
 Στη σελίδα 48, στην εικόνα 3.19, ο συµβολισµός των δυνάµεων δε δικαιολογεί την 
οριζόντια κίνηση του παγοδρόµου. Οµοίως και στην εικόνα 3.28 της σελίδας 51.  

 
 Στη σελίδα 50 (΄΄Σύνθεση δυνάµεων µε την ίδια διεύθυνση΄΄) διαβάζουµε:  

   ΄΄Εάν δύο ή περισσότερες δυνάµεις… έχουν την ίδια ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΦΟΡΑ…΄΄ και πιο 
κάτω, ΄΄Εάν δύο δυνάµεις …έχουν αντίθετη ΦΟΡΑ, η συνισταµένη τους έχει τη ΦΟΡΑ της 
µεγαλύτερης…΄΄. 
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   ΕΝΩ, στη σελίδα 58 διαβάζουµε, ΄΄Οι βαρυτικές δυνάµεις…έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ…΄΄. 

� ΣΧΟΛΙΟ:  
   Έχει διερευνηθεί από ειδικούς ότι οι τρεις γεωµετρικές έννοιες ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΦΟΡΑ και 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ εµφανίζουν µεγάλες δυσκολίες στην κατανόησή τους, ακόµη και για µαθητές 
Λυκείου!  
* Γιατί επιµένουν οι συγγραφείς να διατηρούν τις έννοιες ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΦΟΡΑ, αφού 
ΜΟΝΟΝ µε την έννοια ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ θα µπορούσαν να περιγράψουν τη σύνθεση δυνάµεων; 
 

 Σελίδα 51:  
� Οι µαθητές δεν ξέρουν να υπολογίσουν την Fολ, καθώς ∆ΕΝ έχουν διδαχθεί (ακόµη) το 

πυθαγόρειο θεώρηµα.  
*Ακόµη, 

 οι δυνάµεις που ασκούνται από τραχιά επιφάνεια, η ανάλυση δύναµης σε κεκλιµένο 
επίπεδο (λείο ή τραχύ), είναι δυσνόητες διαδικασίες για παιδιά αυτής της ηλικίας.  

 
� Σελίδα 53, §3.4 

   Τίτλος: ΄΄∆ύναµη και ισορροπία΄΄ και στη συνέχεια (σελ. 54) διαβάζουµε: ΄΄…ο Νεύτωνας 
χρησιµοποιώντας την έννοια της δύναµης διατύπωσε πιο ολοκληρωµένα την άποψη του 
Γαλιλαίου….΄΄. 

� Σχολιάζουµε:  
   Με τον τίτλο ΄΄δύναµη και ισορροπία΄΄ παρουσιάζεται ο νόµος της Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ (ο πρώτος 
νόµος της κίνησης του Νεύτωνα), µια από τις πιο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ συλλήψεις όλων των 
εποχών, ένας από τους νόµους που ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ τη Φυσική (!) δεν αξίζει ούτε έναν ΤΙΤΛΟ; 
(ενώ ο νόµος της Υδροστατικής, σελ. 68) αξίζει …τίτλο!). 
 

� Η άποψή µας: 
 Η επιλογή των ΤΙΤΛΩΝ (ζήτηµα ιδιαίτερα σηµαντικό για τη δοµή ενός σχολικού βιβλίου), 
σχετίζεται ΚΑΙ µε αυτό που µένει στον µαθητή, το ΙΖΗΜΑ από τις αναγνωστικές του 
διαδροµές στις σελίδες της Φυσικής και σηµατοδοτεί το ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ 
από κάτι ΑΛΛΟ! 

 Τα γνωστικά αντικείµενα ενός Προγράµµατος Φυσικής ∆ΕΝ είναι ισοδύναµα!  
   Ορισµένα, όπως η ΄΄διανυσµατική µέση ταχύτητα΄΄ ή ο ΄΄νόµος της Υδροστατικής΄΄ είναι 
σχετικώς ασήµαντα, ενώ κάποια άλλα όπως ο ΝΟΜΟΣ της Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ή η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ της 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι οι ΚΟΛΩΝΕΣ της Φυσικής και του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισµού! 
 

� Σελίδα 57, διαβάζουµε: 
   ΄΄Η µάζα και το βάρος ενός σώµατος συνδέονται µέσω ενός µεγέθους που ονοµάζεται 
επιτάχυνση της βαρύτητας (g) και µεταβάλλεται από τόπο σε τόπο΄΄, και πιο κάτω, ΄΄Η τιµή του 
g στην επιφάνεια της γης είναι περίπου 9,8 m/s²΄΄. 

 Σχόλιο:  
   Εφόσον τα παιδιά ∆ΕΝ ξέρουν τι είναι ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ, πώς θα ξέρουν τι είναι ΄΄επιτάχυνση 
της βαρύτητας΄΄ και τι είδους µονάδα είναι αυτό το: m/s²; 

 Ακόµη, στην ίδια σελίδα, δίνεται ο ορισµός του βάρους w=m.g, χωρίς να έχει αναφερθεί 
η µαθηµατική έκφραση του 2ου νόµου του Νεύτωνα! 

 Τέλος, στις σελίδες 57-58, στις εικόνες 3.40 και 3.41 δε γίνεται σαφής διάκριση των 
δυνάµεων ΄΄δράσης- αντίδρασης΄΄ και των ΄΄αντιθέτων δυνάµεων΄΄.  

 

∆. ΠΙΕΣΗ 
 

� Στη σελίδα 68 διαβάζουµε:  
    ΄΄Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί ονοµάζεται υδροστατική πίεση΄΄.  

� Ερώτηση:  
΄΄Η πίεση (ακινήτου υγρού) είναι, δηλαδή, συνώνυµο της υδροστατικής πίεσης;΄΄ 
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• ∆ηλαδή, την αρχή του Πασκάλ θα µπορούσαµε να τη διατυπώσουµε ξεκινώντας µε τη 
φράση: ΄΄κάθε µεταβολή της υδροστατικής πίεσης…΄΄; 

• Τι συµβαίνει µε το υδραυλικό πιεστήριο: η ΄΄πίεση΄΄ είναι συνώνυµη της ΄΄υδροστατικής 
πίεσης΄΄; 

• Μ’ άλλα λόγια, είναι σίγουρο ότι ΄΄η ΠΙΕΣΗ σε ένα σηµείο που ισορροπεί ονοµάζεται 
Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ;΄΄ 

 
� Η απάντηση:  
� Οι έννοιες ΄΄πίεση (ακίνητου υγρού)΄΄ και ΄΄υδροστατική πίεση΄΄ ∆ΕΝ ταυτίζονται! Η 

πίεση ενός ακινήτου υγρού ∆ΕΝ ονοµάζεται ΄΄υδροστατική πίεση΄΄!! 
• Πιο συγκεκριµένα: 
 Όταν λέµε ότι ΄΄στο εσωτερικό ενός υγρού υπάρχει πίεση΄΄ εννοούµε ότι ΕΑΝ  

   µέσα στο υγρό βρεθεί η επιφάνεια ενός αντικειµένου, θα ασκηθεί σ’ αυτήν ∆ΥΝΑΜΗ. Η 
(πιεστική) αυτή δύναµη παριστάνεται µε ένα διάνυσµα ΚΑΘΕΤΟ στην επιφάνεια και θα ισούται 
µε το γινόµενο (πίεση του υγρού) Χ (εµβαδόν της επιφάνειας). 
 

� Εάν όµως θέσουµε το ερώτηµα: Σε τι ακριβώς αναφέρεται η έννοια ΄΄Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 
πίεση΄΄, η απάντηση που πρέπει να δώσουµε είναι ότι 

  -΄΄Καθώς βυθιζόµαστε όλο και πιο βαθιά σε ένα ακίνητο υγρό, η πίεση συνεχώς αυξάνεται και 
αυτό οφείλεται στη ΒΑΡΥΤΗΤΑ΄΄. 

� Προσοχή! 
• Εφόσον το υγρό είναι ακίνητο, η πίεση ενός σηµείου Μ σε βάθος h είναι µεγαλύτερη 

(από την πίεση στην επιφάνειά του) κατά την ποσότητα pgh (p= πυκνότητα υγρού). 
 Η επιπλέον αυτή πίεση οφείλεται στη βαρύτητα εφόσον το υγρό ισορροπεί!). Πρόκειται, 
δηλαδή, για υπερπίεση! 

 
� Σηµαντικά σχόλια: 
 Aν το ΥΓΡΟ βρίσκεται σε περιοχή χωρίς βαρύτητα, η πίεση προέρχεται αποκλειστικά 
από κάποιο εξωτερικό αίτιο (π.χ. έµβολο) και, εφόσον το υγρό ισορροπεί, είναι σε όλη 
την έκτασή του Ι∆ΙΑ!  

 Αν το υγρό βρίσκεται σε πεδίο βαρύτητας, η πίεση αυξάνεται µε το βάθος και, εφόσον 
ισορροπεί, η διαφορά των πιέσεων µεταξύ δύο σηµείων του ισούται µε pgh! 

 
 Εάν ένα ΑΕΡΙΟ βρίσκεται σε κλειστό δοχείο σε περιοχή χωρίς βαρύτητα, εφόσον 
ισορροπεί, έχει ΠΙΕΣΗ και αυτή είναι Ι∆ΙΑ σε ΟΛΗ του την έκταση!  

 Εάν το αέριο βρίσκεται σε πεδίο βαρύτητας, η διαφορά των πιέσεων δύο σηµείων του 
είναι ίση µε pgh. 

 
� Σηµαντική παρατήρηση: 
 Αν και στη σελίδα 76 του βιβλίου αναφέρεται η εξίσωση Ρολ. = Ρατµ. + pgh    
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρεται ότι ισχύει ΜΟΝΟΝ κατά την ισορροπία του υγρού και ότι 
είναι ταυτοχρόνως και συνθήκη ισορροπίας του υγρού! 

 
 Στη σελίδα 74 (§ 4.3) ο υπολογισµός για τη σύγκριση των δυνάµεων που ασκούνται 
λόγω της ατµοσφαιρικής πίεσης στο παράδειγµα, είναι ∆ΥΣΚΟΛΟΣ!  

 Στη σελίδα 80, γίνεται εισαγωγή της έννοιας µέγιστη άνωση (Α) χωρίς αυτή να 
αναλύεται επαρκώς ώστε να γίνεται κατανοητή.  

 Στη σελίδα 85, η ερώτηση 11 χαρακτηρίζεται δύσκολη, όπως και στη σελίδα 86 οι 
ασκήσεις 6 και 9.  

 

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 Στη σελίδα 89 ( §5.1) ο ορισµός του ΕΡΓΟΥ ως µεταφορά ή µετατροπή ενέργειας κατά 
τη δράση µιας δύναµης ∆ΕΝ γίνεται κατανοητός! Οµοίως, στην ίδια σελίδα, η εξήγηση 
της εικόνας 5.5 είναι προβληµατική.  
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 Στη σελίδα 90 (αρχή) η φράση ΄΄…τόσο περισσότερο κουράζεται΄΄ δηµιουργεί 
παρανοήσεις.  

 Στη σελίδα 91, στη σχέση WF = F1 . ∆x    ο µαθητής δυσκολεύεται να υπολογίσει την 
οριζόντια συνιστώσα F1 της δύναµης F.  

 
 Στη σελίδα 92, το έργο του βάρους σε κεκλιµένο επίπεδο είναι δυσνόητο!  
 Στη σελίδα 95 (΄΄από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κινητική ενέργεια΄΄) η φράση 
΄΄…όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της σφαίρας, τόσο µεγαλύτερη είναι και η λακούβα 
που ανοίγει στο έδαφος΄΄, δηµιουργεί παρανοήσεις! 

 Στη σελίδα 96, η επισήµανση ότι ο τύπος της κινητικής ενέργειας ΄΄µπορεί ν’ αποδειχθεί 
…΄΄ είναι αδόκιµη, αφού οι µαθητές ∆ΕΝ διδάσκονται τη µεταβαλλόµενη κίνηση! 

 
� Γενικά, στην ενότητα ΕΝΕΡΓΕΙΑ, η δυναµική ενέργεια άλλοτε συµβολίζεται U, άλλοτε µε 

Uδυν. και η κινητική, άλλοτε µε Κ και άλλοτε µε Εκ. (βλέπε σελ. 98, µέσον). 
 Στη σελίδα 99, το παράδειγµα 5.4, εκτός της φυσικής δυσκολίας του, εµφανίζει και 
προβλήµατα ως προς τον συµβολισµό των µεγεθών.  

 Στη σελίδα 108 (΄΄ισχύς και κίνηση΄΄), η απόδειξη της σχέσης P=F.u   κρίνεται 
∆ΥΣΚΟΛΗ και ΠΕΡΙΤΤΗ!  

 Στη σελίδα 110, η ερώτηση 6 και στη σελίδα 113, η ερώτηση 12, είναι εξεζητηµένες! 
 

ΣΤ. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
 

 Στη σελίδα 119 (΄΄Η κλίµακα Κελσίου΄΄), η ιστορική αναδροµή της µετατροπής του 
θερµοσκοπίου σε θερµόµετρο κρίνεται δυσνόητη! 

 Στη σελίδα 120, η επισήµανση ότι οι θερµοκρασίες αναφοράς 0 και 100 ορίζονται 
αυθαίρετα, είναι περιττή, αφού αυτό ισχύει γενικά για τις µονάδες φυσικών µεγεθών!  

 Στην ίδια σελίδα, αναφέρεται ότι ΄΄τα πειράµατα έδειξαν ότι κανένα υλικό δεν µπορεί να 
ψυχθεί σε θερµοκρασία µικρότερη από –273ο C΄΄. Αυτό ∆ΕΝ είναι σωστό γιατί 
προέκυψε από θεωρητικούς υπολογισµούς µέσω της κινητικής θεωρίας των ιδανικών 
αερίων 

 Στη σελίδα 122 η πρόταση ΄΄τα σώµατα έχουν κινητική ή δυναµική ενέργεια, δεν 
περικλείουν όµως έργο…΄΄, απαιτεί περαιτέρω αποσαφήνιση.  

 Στην ίδια σελίδα διαβάζουµε: ΄΄η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας΄΄. Όµως, στη 
σελίδα 102 αναφέρεται ότι µορφές ενέργειας εκτός από τη Μηχανική, τη Χηµική, την 
Ηλεκτρική, την Ακτινοβολία και την Πυρηνική, είναι και η ΘΕΡΜΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΟΧΙ η 
θερµότητα! 

 
� Συνεπώς:  

   Καταλήγει κανείς στο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ότι η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ και η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ είναι 
το ίδιο πράγµα!  

 
� ΟΜΩΣ: 

   Στην Α΄ Λυκείου (σελ. 270) τα παιδιά θα µάθουν ότι: ΄΄η θερµότητα µετράει την ενέργεια που 
µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο ΧΩΡΙΣ η Ι∆ΙΑ να ΕΊΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ΄΄!  

� Εύλογα, προκύπτουν κάποια ερωτήµατα: 
 Η θερµότητα είναι ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;  
 Το έργο είναι ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;  
 Η θερµική ενέργεια είναι ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ;  
 Το βιβλίο της Α΄ Λυκείου τα λέει ΛΑΘΟΣ;  
 Οι θερµικές µηχανές µετατρέπουν τη θερµότητα σε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; (σελ. 129)  
 Η θερµότητα είναι ΄΄κάτι΄΄ σαν ΕΡΓΟ; 
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� ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 
 Η έννοια ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Thermal energy, Energie thermique, Energia Termica) 
θεωρείται µέρος της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ενέργειας ενός συστήµατος και ∆ΕΝ πρέπει να 
συγχέεται µε την έννοια ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (heat, chaleur, calore, wärme)  

• η οποία είναι ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (transfer energy)! 
 

Z. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

 Στη σελίδα 142, η έκφραση ΄΄Αν η θερµοκρασία είναι κάτω από το µηδέν το χιόνι 
παγώνει΄΄, είναι αδόκιµη!  

 Στη σελίδα 145, στα ΄΄σκαλοπάτια των µεταβολών κατάστασης΄΄, κρίνεται ∆ΥΣΚΟΛΗ η 
κατανόηση τόσων µαθηµατικών τύπων!  

 Στη σελίδα 146, χρησιµοποιείται η έννοια της ΘΕΡΜΙΚΗΣ ενέργειας, αντί για εκείνης της 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, µε αποτέλεσµα να καταλήγουµε σε ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ αποδείξεις! 

 Στη σελίδα 149 (΄΄Μαγειρεύοντας µε πίεση: Η χύτρα ταχύτητας΄΄), για να βρουν οι 
µαθητές τη σύσταση του κρέατος που τους ζητείται πρέπει ν’ ανατρέξουν στη 
…βιολογία της Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!  

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 Να επιλέγονται µε προσοχή οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που θα δίνονται στους 
µαθητές.  

 Η εισαγωγή των εννοιών ΄΄µονόµετρο και διανυσµατικό΄΄ να γίνεται ΠΡΙΝ τον ορισµό της 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ. 

 Η µελέτη της ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ να ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ της ΜΕΣΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ή να παραλείπεται.  

 Να αποσαφηνίζονται οι υπότιτλοι των εικόνων, διαγραµµάτων, φωτογραφιών κλπ. και 
να συζητούνται µε τους µαθητές.  

 
 Το βιβλίο είναι ΠΥΚΝΟΓΡΑΜΜΕΝΟ, µε µικρές γραµµατοσειρές και καταιγισµό 
πληροφοριών!  

� ΕΠΙΛΕΞΤΕ, σύµφωνα µε το επίπεδο της τάξης σας, την κατάλληλη διδακτική 
προσέγγιση, χρησιµοποιήστε το βοηθητικό υλικό που σας έχει δοθεί σε ηλεκτρονική 
µορφή, προσεγγίστε ένα ενδιαφέρον θέµα ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ, µπείτε στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και 
πέρα από τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις!  

� ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ότι απευθύνεστε σε παιδιά από 13 ως 15 ΧΡΟΝΩΝ! 
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