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Σύµφωνα µε τον οδηγό του διδάσκοντος (σελ. 76)  οι 
διδακτικοί στόχοι για το κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:  
 
Οι μαθητές: 
1. Να εξοικειωθούν με την έννοια της πίεσης και να τη διακρίνουν από τη δύναμη. 
2. Να είναι σε θέση να υπολογίζουν την πίεση αν γνωρίζουν τη δύναμη και την 

επιφάνεια πάνω στην οποία ασκείται. 
3. Να ερμηνεύουν την υδροστατική πίεση ως αποτέλεσμα της βαρύτητας. 
4. Να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν το νόμο της υδροστατικής πίεσης. 
5. Να επιβεβαιώνουν πειραματικά οτι η υδροστατική πίεση εξαρτάται απο την 

πυκνό- 
6. Να υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι ο αέρας έχει μάζα και βάρος. 
7. Να εξηγούν την προέλευση της ατμοσφαιρικής πίεσης. 
8. Να προσδιορίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

ατμοσφαιρική πίεση. 
9. Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της ατμοσφαιρικής πίεσης και της πίεσης που 

ασκεί αέρας -εγκλωβισμένος- σε ένα δοχείο. 
10. Να διατυπώνουν την αρχή του Πασκάλ και να την εφαρμόζουν στη λειτουργία 

του υδραυλικού πιεστηρίου. 
11. Να διατυπώνουν την αρχή του Αρχιμήδη και να την εφαρμόζουν στην 

περιγραφή των φαινομένων της πλεύσης και της βύθισης στερεών σωμάτων σε 
υγρά. 

 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ  
 
Ως εµπόδια για την επίτευξη των διδακτικών στόχων ή παρανοήσεις που 
πιθανόν να παρουσιαστούν, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: ( σελ.75)  
 
 Πίεση: Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί μαθητές εμφανίζουν τις ακόλουθες 

εναλλακτικές 
 απόψεις σχετικά με την έννοια της πίεσης: 
 Συγχέουν την πίεση με τη δύναμη. Ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι η πίεση 

αυξάνεται με το βάθος, δεν θεωρούν ότι η δύναμη που προκαλείται από την 
πίεση έχει το ίδιο μέτρο προς όλες τις κατευθύνσεις (μέσα στο νερό ή στον αέρα). 
Αντίθετα πιστεύουν ότι μεγαλύτερη δύναμη ασκείται προς τα κάτω. 
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 Συνδέουν την πίεση με την ποσότητα του υγρού. Θεωρούν ότι σε ίδιο βάθος η 
πίεση είναι μεγαλύτερη στη θάλασσα απο ο.τι σε μια πισίνα με θαλασσινό νερό. 

 ∆εν αντιλαμβάνονται την έννοια της ατμοσφαιρικής πίεσης. 
 ∆εν συνδέουν την πίεση με τη βαρύτητα. Θεωρούν ότι η βαρύτητα δεν έχει σχέση 

με την πίεση. 
 ∆εν διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της ατμοσφαιρικής πίεσης και της πίεσης 

που έχει ένα αέριο μέσα σε κλειστό δοχείο. 
 Θεωρούν ότι στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν υπάρχει άνωση. 
 Πολλές φορές συγχέουν την ατμοσφαιρική πίεση με τον άνεμο θεωρώντας ότι η 

πίεση ασκείται στην κατεύθυνση του ανέμου.  
 Άνωση: Η αρχή του Αρχιμήδη για την άνωση δύσκολα γίνεται κατανοητή από 

τους μαθητές. Γνωρίζουν από την εμπειρία τους ότι το φαινόμενο βάρος μέσα 
στο νερό είναι μικρότερο εκείνου στον αέρα. αλλά δεν κατανοούν τη σχέση 
ανάμεσα στην άνωση και στη μεταβολή του φαινομένου βάρους. 

 
 
 

Σχετικά µε την εισαγωγή της έννοιας της πίεσης 
 
Στη σελ. 75 του οδηγού αναφέρεται :  
 
Εισάγεται η έννοια της πίεσης που ασκείται από ρευστά η στερεά σώματα πάνω σε 
επιφάνειες άλλων σωμάτων με τα οποία βρίσκονται σε επαφή. 
Σύνδεση με προηγούμενη γνώση 
Χρησιμοποιούνται προηγούμενες έννοιες της μηχανικής, όπως η δύναμη, η 
πυκνότητα, το βάρος και η επιτάχυνση της βαρύτητας. 
Η εισαγωγική συζήτηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και 
αναφέρεται σε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, όπως γιατί φοράμε 
χιονοπέδιλα στο χιόνι, γιατί η πινέζα έχει αυτό το σχήμα, πώς λειτουργεί το 
σταγονόμετρο, καθώς επίσης και σε μερικά παράδοξα, όπως το κρεβάτι του φακίρη 
με τα καρφιά, το παιδί που στέκεται πάνω στα αυγά και το τενεκάκι που 
«τσαλακώνεται» όταν ψυχθεί απότομα. 
 Σχετικά  µε τις προαπαιτούµενες γνώσεις αναφέρεται  
Σύνδεση με προηγούμενη γνώση 
Χρησιμοποιούνται προηγούμενες έννοιες της μηχανικής, όπως η δύναμη, η 
πυκνότητα, το βάρος και η επιτάχυνση της βαρύτητας. 
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Ενδεικτικά διδακτικά βήµατα 
Στη σελ.  77  του οδηγού αναγράφονται συγκεκριµένες οδηγίες  για την εισαγωγή 
της έννοιας της πίεσης  
Εισαγωγή της έννοιας της πίεσης - Υπολογισμός της πίεσης σε επιφάνεια πάνω 
στην οποία ασκείται δύναμη 
Στόχοι 1 και 2 
Προκαλώ το ενδιαφέρον των μαθητών δείχνοντας μια διαφάνεια ή την εικόνα του 
βιβλίου στην οποία παρουσιάζονται ο χιονοδρόμος ή οι πατούσες του ελέφαντα. 
Ζητώ από τους μαθητές να περιγράψουν φαινόμενα όπως αυτά, χρησιμοποιώντας 
την έννοια της πίεσης, με τη σημασία που έχει στην καθημερινή γλώσσα. Εισάγω 
την έννοια της πίεσης στο πλαίσιο της γλώσσας της Φυσικής και τη χρησιμοποιώ 
για να περιγράψω τα ίδια φαινόμενα. Προσπαθώ να ανιχνεύσω και να άρω τις 
σχετικές με την πίεση παρανοήσεις των μαθητών. 
Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να 
αναδείξω την αναγκαιότητα του ορισμού της πίεσης και να προχωρήσω στην 
ερμηνεία τους είναι: η μορφή και η χρήση της πινέζας, της βεντούζας, των 
χιονοπέδιλων και των φαρδιών λάστιχων των βαρέων οχημάτων αυτοκινήτων, 
καθώς και τις εικόνες 4.1 και 4.2. 
Μπορώ επίσης να εξηγήσω πώς ο φακίρης μπορεί και κάθεται σε κρεβάτι με καρφιά. 
Κατά την εισαγωγή και εφαρμογή της έννοιας της πίεσης τονίζω ιδιαίτερα τη 
διαφορά μεταξύ των μεγεθών δύναμη και πίεση. 
Αξιοποιώ την πειραματική δραστηριότητα της παραγράφου για να κατανοήσουν οι 
μαθητές ότι με την ίδια δύναμη που ασκείται στο έδαφος (αντίθετη του βάρους) 
ασκείται διαφορετική πίεση, όταν η επιφάνεια επαφής είναι διαφορετική (στήριξη 
στα δύο ή στο ένα πόδι]. Συζητώ με τους μαθητές για την κατασκευή των 
μαχαιριών, για τα πέλματα του ελέφαντα, τα στηρίγματα της σεληνακάτου και τις 
ερπύστριες της μπουλντόζας. 
Είναι δύσκολο να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί η πίεση είναι μονόμετρο μέγεθος 
αφού η δύναμη είναι διανυσματικό. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η 
πίεση ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης (και όχι της δύναμης) που 
ασκείται κάθετα στην επιφάνεια, προς το εμβαδό της επιφάνειας. Όταν μιλήσουμε 
για την υδροστατική πίεση, οι μαθητές θα βοηθηθούν να απαντήσουν στο ερώτημα 
αυτό, διαπιστώνοντας την ανεξαρτησία της πίεσης από τον προσανατολισμό της 
μανομετρικής κάψας. Ερωτήσεις: 1.1, 2.1 - Εφαρμογές: 1, 2, 3 
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Οδηγίες για τον εξορθολογισµό.  
 
Εγκύκλιος 114368/Γ2    /15-09-2010 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ιδακτέα Ύλη για τη  Σχολική χρονιά 2010-
2011  Οδηγίες- Παρατηρήσεις 

4.1. Πίεση Σελ. 65-68 Να διδαχθεί η εισαγωγή « Πίεση και δύναµη δύο 
διαφορετικές έννοιες»  
Να διδαχθεί η ενότητα 4.1 Πίεση   
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα της εικόνας 4.4 για 
την διείσδυση της πινέζας  

4.2. Υδροστατική πίεση Σελ.  
68-71 

Να διδαχθεί 

4.3. Ατµοσφαιρική πίεση 
Σελ. 72-74 

Να διδαχθεί  
Να µη διδαχθεί η υπο-ενότητα «Πως 
υπολογίζουµε την ατµοσφαιρική πίεση;».  

4.4. Μετάδοση των πιέσεων 
στα ρευστά – Αρχή του 
Πασκάλ Σελ. 75--76 

Να διδαχθεί 
Να µη διδαχθεί η δραστηριότητα στο τέλος σελ. 
76 

4.5. Άνωση – Αρχή του 
Αρχιµήδη σελ. 77-79 

Να διδαχθεί.  

4.6. Πλεύση σελ. 80-81 Να µη διδαχθεί  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
σελ. 82-86 

Όχι ερωτήσεις  ασκήσεις ή επιµέρους  ερωτήµατα  
που αναφέρονται σε ύλη που δεν έχει διδαχθεί. Πχ 
ασκήσεις 8,9 

Κ
εφάλαιο 4. Π

ίεση 

Εργαστηριακή 
δραστηριότητα 

Να γίνει η εργαστηριακή άσκηση 9 «Άνωση – 
Αρχή του Αρχιµήδη»  Προτεινόµενες ώρες διδασκαλίας  9-10   

  
Τα τμήματα που αφαιρούνται δεν αφαιρούν κάποιους  διδακτικούς στόχους  αλλά 
διαφοροποιούν  την έκταση  ( πχ μελέτη της πλεύσης)   ή το βάθος ( πχ το πως 
υπολογίζεται η ατμοσφαιρική πίεση). Λειτουργούν όμως περιοριστικά  στη 
δυνατότητα  να δοθούν κάποιες ερωτήσεις ή ασκήσεις.   
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∆ιδακτικοί στόχοι – µαθησιακά εµπόδια και τρόποι 
αντιµετώπισής τους, κατά τη διδασκαλία της  έννοιας 
της πίεσης  (κεφ. 4ο §1), στη Φυσική της Β΄ Γυµνασίου. 

 
∆ιδακτικός Στόχος Πιθανά Μαθησιακά 

Εµπόδιά 
Προτάσεις για την 
αντιπετώπισή τους 

Να παρατηρούν 
φαινόµενα και να 
αναγνωρίζουν 

έννοιες/µεγέθη για την 
περιγραφή τους  µε τις 
έννοιες που αρµόζουν 
δύναµη, εµβαδόν, 
παραµόρφωση,  

Εστιάζουν στις µεταβολές και όχι 
σε στατικές καταστάσεις, οι 
έννοιες/µεγέθη που 
χρησιµοποιούν στις 
περιγραφές/ερµηνείες/ 
προβλέψεις είναι αισθητηριακώς 
αντιληπτές. «Οικονοµία»  στις 
λέξεις µε χρήση λέξεων/εννοιών 
που λειτουργούν ως  «οµπρέλες» 
ή προσδιοριστικές πχ αυτό σε 
εκείνο έκανε … 

 Έµµεση καθοδήγηση και 
εστίαση στις αλλαγές που 

συµβαίνουν όταν ένας κυβόλιθος 
τοποθετείται πάνω σε επιφάνεια 
κοκκώδους υλικού πχ αλεύρι µε 

διάφρετικές πλευρές.  
Καθοδήγηση παρατήρησης µε το 
σχήµα «αλλαγή διατήρηση». 
Αναγραφή στον πίνακα.  

Να  εντάξουν τον όρο 
«πίεση» στην ορολογία 
της Φυσικής και να 

γνωρίζουν (δηλωτικά και 
λειτουργικά) τη σχέση 

ορισµού, τα σύµβολα και 
τη µονάδα  µέτρησης στο 

SI.   Να διακρίνουν το 
νόηµα και τη λειτουργία 
στην επιστηµονική και 
στην καθηµερινή τους 

γλώσσα. 

 ∆εν δέχονται ή δεν εντάσσουν 
εύκολα στην ορολογία τους τον 
νέο όρο αφού οι περιγραφές/ 

ερµηνείες τους  µπορεί να γίνουν 
µε χρήση της δύναµης που ήδη 
έχουν διδαχθεί.   Η πίεση είναι 
όρος  που προϋπάρχει στη 
γλώσσα τους, µε πολλές 

σηµασίες, που δεν έχουν όλες 
σχέση µε την επιστηµονική 

σηµασία. 

Πρόσκληση να αναζητήσουν ένα 
µόνο µέγεθος που να 

συσχετίζεται µε το φαινόµενο. 
Αξιοποίηση απαντήσεων όπως 

«µοιράζεται πολύ η δύναµη, 
απλώνεται σε µεγάλη επιφάνεια, 
κ.ά. µεγαλώνει όταν µικραίνει η 
επιφάνεια που πατάει, κ.ά. » για 
να παρουσιαστεί ο ορισµός, µε 

σύµβολα, µονάδες, κλπ   
∆ιανοµή φωτογραφιών, που ο 

µαθητής καλείται να φτιάξει 
προτάσεις που να 

περιλαµβάνουν τη λέξη «πίεση». 

Να είναι σε θέση να 
µετρούν ποσοτικά την 

πίεση, σε απλές 
περιπτώσεις 

∆εν έχουν διδαχτεί συστηµατικά 
ή έχουν ξεχάσει  τον τύπο w = 
mg. ∆εν έχουν ευχέρεια των 

µετατροπών εµβαδού (π.χ. από 
cm2 σε m2). ∆υσκολεύονται να 

αναφέρουν τι ζυγίζει το 
«κανταράκι» ή το δυναµόµετρο ή 

ο ζυγός. 

Ερωτήσεις hints&tips για να 
ανακαλέσουν και να 

χρησιµοποιήσουν. Εργασίες για 
το σπίτι.  
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Να αναγνωρίζουν την 
ύπαρξη πίεσης και στα 

υγρά, πέραν των στερεών 

Εστιάζουν στις µεταβολές και όχι 
σε στατικές καταστάσεις, οι 

έννοιες/µεγέθη που 
χρησιµοποιούν στις 
περιγραφές/ερµηνείες/ 

προβλέψεις είναι αισθητηριακώς 
αντιληπτές.  

 
∆υσκολία µεταφοράς γνώσης και 

δεξιοτήτων σε νέο πεδίο. 
∆υσκολία νοηµατοδότησης του 
συνθετικού «στατικής» στην 

υδρο-στατική.  

Μεταβατικά στάδια (scaffolding)  
Παρατήρηση σε µπουκάλι µε 

ελαστικό πυθµένα όταν 
προστίθεται νερό. Περιγραφή µε 
τον όρο «πίεση».  Παρατήρηση 
πιδάκων νερού από το πλάι 
µπουκαλιού. Ερώτηση για 

άσκηση πίεσης σε ένα   στρώµα 
νερού  από τα υπερκείµενα.  

Εισαγωγή όρου «υδροστατική». 
∆ιαφοροποίηση από τα 

αποτελέσµατα του νερού όταν 
κινείται πχ κύµατα θάλασσας  

Οµοίως, να 
αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη πίεσης και λόγω 
της ατµόσφαιρας Να 
αποκτήσουν βιωµατική 
εµπειρία της τιµής της 
ατµοσφαιρικής πίεσης. 

Οµοίως όπως στην περίπτωση 
των υγρών. 

Μεταβατικά στάδια (scaffolding) 
∆ραστηριότητα µε ερώτηµα την 
άσκηση πίεσης στο δύτη µέσα 
και έξω από το νερό. Πείραµα µε 
ξεβουλωτήρια ή βεντούζες που 
σηκώνουν θρανίο. Κουτάκι κοκα-
κόλα που το θερµαίνουµε και 
µετά το αναποδογυρίζουµε σε 

νερό, που συνθλίβεται.  
Να αναφέρουν 
περιπτώσεις ή 

παραδείγµατα όπου  
ατµοσφαιρικός αέρας 
ασκεί πίεση. Ότι ασκεί 
πίεση  σε όλες τις 

κατευθύνσεις και όχι 
µόνο «προς τα κάτω».   

Έλλειψη συνειδητών εµπειριών 
σχετικών µε τους στόχους.   

Υλικό που να δείχνει ότι ζούµε 
στον πυθµένα του ωκεανού που 
ονοµάζεται ατµόσφαιρα.  Το 
πείραµα µε τη βεντούζα στο 
πλεξιγκλάς δείχνει άσκηση 

πίεσης ακόµα και όταν είναι από 
κάτω.  (πείραµα Μαγδεµβούργου 

µε βεντούζες)  

Να διακρίνουν την πίεση 
από τη δύναµη και να τις 

χρησιµοποιούν µε 
επιστηµονικά σωστό 
τρόπο στις περιγραφές 

των φαινόµενων/ 
ερµηνείες ή προβλέψεις.   

Αυθόρµητα καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι αφού δεν είναι 
διάνυσµα είναι µονόµετρο. 
Αναζητούν κατεύθυνση. Τη 
συνδυάζουν µε το ρήµα 

«ασκείται». ∆εν προβλέπεται να 
διδαχθούν περί «τανυστών» που 

θα ήταν πολύ δύσκολο να 
κατανοηθούν.   

Το πείραµα µε το µπουκάλι και 
τις πινέζες στο πλάι  

προσφέρεται ιδιαίτερα. Το βάρος 
του νερού εχει κατεύθυνση προς 

τα κάτω, αλλά το νερό 
εκτοξεύεται στα πλάγια. Άρα η 
πίεση δε ακολουθεί πάντα την 
φορά της δύναµης και  υπάρχει 
σε όλες τις διευθύνσεις. Ανάλογα 
αξιοποιείται το πείραµα µε τις 

βεντούζες και την πλάκα 
πλεξιγκλάς.  
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Σχέδιο διδασκαλίας της έννοιας της πίεσης  
 
Στόχος Ενέργειες διδάσκοντος  Ενέργειες 

µαθητών  
Αναγκαιότητα 
εισαγωγής 
Ανεπάρκεια 
της δύναµης  

Πείραµα: πχ   κυβόλιθος  σε άµµο/αλεύρι 
παραµόρφωση επιφάνειας   
Ενδεικτική ερώτηση:  τι  αλλάζει, τι µένει το 
ίδιο στο φαινόµενο;  
∆έχεται τις απαντήσεις και τις κατευθύνει στο 
ότι η δύναµη ( βάρος)  µένει σταθερή, αλλάζει 
το εµβαδόν της επιφάνειας καθώς και το 
αποτέλεσµα (παραµόρφωση)  Γράφει στον 
πίνακα τα βασικά στοιχεία της παρατήρησης 
/φαινόµενου:  η παραµόρφωση  του υλικού 
εξαρτάται  το βάρος και την επιφάνεια 
στήριξης.   

Παρατηρούν αρχική 
τελική κατάσταση 
συµπεραίνουν.  
Απαντούν στις 
ερωτήσεις 
(συγκλίνουσες) του 
διδάσκοντος  
  

Εισαγωγή 
έννοιας  της 
πίεσης  

Ενδεικτική ερώτηση: «Μπορούµε µε ένα µόνο 
φυσικό µέγεθος να περιγράψουµε το 
φαινόµενο;»   
Η απάντηση των επιστηµόνων λέγεται πίεση 
και ορίζεται …….( ορισµός) P=F/A  Μονάδες 
µέτρησης Με σύµβολα στον πίνακα(1Pa 
=1M/m2) 
- Ας υπολογίσουµε την πίεση στην επιφάνεια 
του υλικού λόγω του βάρος κυβόλιθου.  Καλεί 
µαθητές να µετρήσουν και να υπολογίσουν το 
εµβαδόν  να ζυγίσουν τη µάζα και να 
υπολογίσουν  το βάρος. (Υπόµνηση του 
W=m.g) Τέλος να υπολογίσουν την πίεση   

Επιχειρούν να 
απαντήσουν στην 
ερώτηση για το αν 
υπάρχει ένα µέγεθος 
που ….  Σηµειώνουν 
στο τετράδιο/φύλλο 
εργασίας τον ορισµό 
µε σύµβολα. P=F/A  
 
Σηµειώνουν  τις τιµές 
που θα µετρήσει ο 
συνεργάτης µαθητής 
και ακολουθούν τα 
βήµατα του 
υπολογισµού.   

 Εµπέδωση, 
αλφαβητισµός 
στη χρήση 
της νέας 
έννοιας  

Μοιράζει φωτογραφίες (πχ φακίρης, buggy car, 
πόδι ελέφαντα, κλπ) και καλεί τους µαθητές να 
περιγράψουν ή να εξηγήσουν χρησιµοποιώντας 
τον όρο «Πίεση». Συντονίζει ώστε να 
επιτευχθεί σωστή χρήση του όρου στον 
προφορικό λόγο.  

Παρατηρούν και 
περιγράφουν/ 
ερµηνεύουν, κρίνουν 
τις ανάλογες 
απαντήσεις των 
συµµαθητών.   

Επέκταση σε 
φαινόµενα σε 
ρευστά  
(Υδροστατική 
Πίεση)  

Ανάκληση των ιδιοτήτων των ρευστών µε 
ρωτήσεις.    
Παρουσιάζει δοχείο µε ελαστικό πυθµένα που 
το γεµίζει µε νερό. Καλεί 2 µαθητές να 
προσθέσουν σταδιακά νερό και τους 
υπόλοιπους  να παρατηρήσουν την αλλαγή στο 

Απαντούν στις 
ερωτήσεις για τις 
ιδιότητες των 
ρευστών.  
Παρατηρούν και 
προτείνουν περιγραφές 
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υλικό του πυθµένα  και να την ερµηνεύσουν. 
Συγκλίνουσες ερωτήσεις ώστε να  
αναγνωρίσουν το F (το βάρος του υγρού)  το Α 
( την επιφάνεια). Ονοµατοδοσία της πίεσης 
στα στατικά ( τα ακίνητα)  ρευστά: 
υδροστατική 
Θέτει το ερώτηµα αν ασκείται πίεση  από τα 
ανώτερα στρώµατα στα κατώτερα. Καλεί τους 
µαθητές να προβλέψουν να παρατηρήσουν και 
να εξηγήσουν τους πίδακες νερού στο 
µπουκάλι.  Παρουσιάζει το πείραµα µε τους 
πλευρικούς πίδακες στο  µπουκάλι. Σχεδιάζει 
στον πίνακα το µπουκάλι το βέλος τους βάρους 
και την κατεύθυνση του πίδακα. Καλεί τους 
µαθητές να διαπιστώσουν ότι «αλλού η 
κατεύθυνση του βάρους αλλού η κατεύθυνση 
του πίδακα» Η πίεση είναι διαφορετική από τη 
δύναµη.   

µε  αναγνώριση των 
στοιχείων και  χρήση 
του µεγέθους της 
πίεσης.  Προβλέπουν,  
παρατηρούν και 
εξηγούν τους πίδακες 
νερού στο µπουκάλι 
χρησιµοποιώντας την 
έννοια της πίεσης.  
Αναφέρουν µια ακόµα 
διαφορά πίεσης και 
δύναµης.  

Επέκταση 
χρήσης στην 
ατµόσφαιρα  

∆ιανέµει φωτοαντίγραφο µε το δύτη εντός και 
εκτός θάλασσας και ζητάει να σχολιάσουν την 
πίεση που του ασκείται στις δύο περιπτώσεις.  
Χρήση αναλογίας  «Ζούµε στον πυθµένα ενός 
ωκεανού που ονοµάζεται ατµόσφαιρα». 
Προσφέρει πληροφορίες για την ατµόσφαιρα 
όπως ύψος.   ∆ιανέµει τις µεµβράνες 
στεγανοποίησης και καθοδηγεί να δοκιµάσουν 
να «νικήσουν την ατµοσφαιρική πίεση» 
Ονοµατοδοσία της ατµοσφαιρικής πίεσης.  

Προτείνουν απόψεις 
δέχονται 
πληροφόρηση και 
συµφωνούν στην 
πίεση λόγω του 
βάρους της 
ατµόσφαιρας. 
Πειραµατίζονται µε 
την άσκηση 
ατµοσφαιρικής πίεσης 
στην επιφάνεια της 
βεντούζας.  
Εκφράζουν το 
συµπέρασµά τους.   

 Επισκόπηση   Καλεί τους µαθητές να ολοκληρώσουν τις 
φράσεις που θα πει:  
Ενδεικτικές προτάσεις: Για να περιγράψουµε το 
αποτέλεσµα της δύναµης που ασκείται σε 
επιφάνεια υλικού χρησιµοποιούµε το µέγεθος…. 
Η τιµή του υπολογίζεται από το ……… 
Η µονάδα µέτρησης ονοµάζεται ….. 
Το βάρος των υγρών προκαλεί πίεση που 
ονοµάζεται ……. 
Το βάρος της ατµόσφαιρας προκαλεί πίεση που 
ονοµάζεται …..  
 Εναλλακτικά συµπληρώνουν εννοιολογικό 
διάγραµµα  

Απαντούν, σχολιάζουν 
απαντήσεις 
συµµαθητών και 
συµφωνούν στις 
τελικές διατυπώσεις.   
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Οδηγίες για την  κατ’οίκον  εργασία µε βάση τους στόχους 

Πληροφοριακό και εποπτικό υλικό  που µπορεί να 
αξιοποιηθεί στη διδασκαλία  
 

 
Περίπου 1700 Kg  η µάζα του ατµοσφαιρικού αέρα από πάνω µας !!!!!!!!! 
 
Η τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι  στο επίπεδο της θάλασσας είναι 100.000 Pa. 

Γιατί η ατµοσφαιρική πίεση δε µας συνθλίβει ;  
 
 
∆ιότι : α) η επιδερµίδα µας αναπνέει, β)το αίµα 
µεταφέρει αέρια στα κύτταρα, άρα είµαστε 
γεµάτοι από διάλυµα αερίων, γ) όργανα όπως οι 
πνεύµονες προστατεύονται από τον θώρακα και 
το διάφραγµα. . 
 
 Η δύναµη ανά cm2  στο σώµα είναι µόλις 10Ν 
αλλά σε µεγάλη επιφάνεια πχ την κοιλιακή χώρα 
θα είναι πολύ µεγάλη.  
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Οδηγός µελέτης   και  εργασίες για τη µελέτη στο σπίτι 
 
Θα µελετήσεις τις σελίδες 65, 66 ( όχι από το τµήµα  κάθε φορά που … έως το τέλος της 
παραγράφου),  67  και τη σελ. 68 έως την §4.2   ώστε να µπορείς να: 

1. Χρησιµοποιείς το µέγεθος πίεση στην περιγραφή και ερµηνεία φαινόµενων 
2. Να  αναφέρεις τον ορισµό και τις µονάδες µέτρησης της πίεσης 
3. Να χρησιµοποιείς τον ορισµό για να υπολογίζεις πιέσεις 
4. Να αναφέρεις περιπτώσεις υδροστατικής και ατµοσφαιρικής πίεσης.  

 
Εργασίες για το τετράδιο (Θα κάνεις 4 από τις 5 εργασίες. Μπορεί να επιλέξεις να κάνεις  
την 2 ή την 5,  την 3 ή την 4).  

1. Να µελετήσεις για να συµπληρώσεις το διάγραµµα  που βρίσκεται στην πίσω 
πλευρά της σελίδας   

2. Να  κάνεις τη δραστηριότητα της σελ. 67  και να τη γράψεις στο τετράδιο 
3. Να απαντήσεις το α και β σκέλος της ερώτησης 1 στη σελ. 82 
4. Να απαντήσεις την ερώτηση 3 της σελ. 83 
5. Να λύσεις την άσκηση 2 της σελ. 85.  
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∆ιακρίνεται σε 
είδη, όπως…. 

 Η Πίεση 
Ορίζεται 
ως… 

Έχει µονάδα 
στο  S.I…. 

 Η ΠΙΕΣΗ 

Εµφανίζεται σε 
φαινόµενα, 
όπως π.χ. 
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