
Η Φυσική στο Λύκειο. 
 
Το θέµα είναι δύσκολο ιδίως όταν πρέπει να γραφεί κείµενο συνοπτικό. Όταν επίσης δεν έχει νόηµα να 
γραφούν γενικόλογες θέσεις που το µόνο που θα πετύχουν είναι το να καταδείξουν την απογοήτευσή µου 
για τα ισχύοντα. 
Είναι εµφανές ότι η Φυσική απευθύνεται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά ακροατήρια. Το «ταυτόχρονα» 
είναι κυριολεκτικό διότι την ίδια στιγµή, στο ίδιο τµήµα διδάσκεις σε µελλοντικούς Μηχανικούς, 
Χηµικούς, Φυσικούς αλλά και σε µελλοντικούς δικηγόρους, εµπόρους, τεχνίτες και τόσες άλλες 
προσωπικότητες διαφορετικές. Κάποτε , όταν εγώ ήµουν µαθητής, ο χωρισµός Πρακτικό-Κλασικό 
διευκόλυνε λίγο τα πράγµατα. Τώρα η πρώτη οµάδα πρέπει να ασχοληθεί µε προβλήµατα και έννοιες 
λεπτές και η δεύτερη να γνωρίσει κάποια φαινόµενα και την ερµηνεία τους. Μια εποχή, λίγα χρόνια πριν, 
κάποιος συγκερασµός γινόταν. Όλοι γνώριζαν φαινόµενα και ενδιαφέρουσες διατάξεις και κάποιοι είχαν 
και καλές επιδόσεις σε προβλήµατα που οι συµµαθητές τους εγκατέλειπαν. Καταλάβαιναν και οι µεν και 
οι δε τι θα τους χρειαστεί ώστε να «παλέψουν» στην Γ΄ Λυκείου. Για παράδειγµα οι µαθητές που θα 
πήγαιναν στην 1η ∆έσµη καταλάβαιναν ή άκουγαν ότι πρέπει να χειρίζονται µε ευχέρεια την ανάλυση 
δυνάµεων που δέχεται σώµα σε κεκλιµένο επίπεδο. 
Τα τελευταία χρόνια πολλά προβλήµατα εµφανίστηκαν. Αναλυτικά προγράµµατα που σχεδιάστηκαν 
πρόχειρα, χωρίς στόχευση και µελέτη, οδήγησαν στο να χαντακωθούν και οι δύο οµάδες. Οι µελλοντικοί 
Φυσικοί και Μηχανικοί θα λύσουν προβλήµατα που είτε εύκολα είτε δύσκολα λίγα θα τους προσφέρουν. 
Οι άλλοι δεν θα έρθουν σε επαφή µε καθηµερινά φαινόµενα και απλώς θα ταλαιπωρηθούν 
αποστηθίζοντας τύπους και µεθοδολογίες επίλυσης τυποποιηµένων προβληµάτων. 
 
Όµως γενικολογώ. Ας δούµε κάποια σηµεία. Κάποια διότι µια πλήρης µελέτη θα ήταν ένα πολυσέλιδο 
κουραστικό κείµενο. 
Η Στατική που κάποτε αποτελούσε ιδιαίτερο κεφάλαιο στα βιβλία Φυσικής παρουσιάζεται τώρα ως µια 
από τις πολλές εφαρµογές του 1ου νόµου. Οι καθηγητές, σκεφτόµενοι τις απαιτήσεις της ∆έσµης ή της 
Κατεύθυνσης έδιναν ασκήσεις (πολλές εκτός βιβλίου) και κάτι γινόταν. Έρχεται όµως η οδηγία να 
αποφευχθούν και  τέλος η Τράπεζα (που δεν τις περιέχει) και η διδασκαλία προβληµάτων Στατικής 
υποβαθµίζεται δραµατικά ή και καταργείται. Συνέπειες πολλές. 
Στην Γ΄ Λυκείου πρέπει να αρχίσουν από το µηδέν την επίλυση προβληµάτων που εµπλέκουν ροπές. 
Η Στατική ήταν ένα θέµα που βοηθούσε να προσεγγίσουµε την έννοια «διάνυσµα». Όπου δύο 
διανύσµατα 3Ν και 4Ν προστιθέµενα έδιναν 5Ν αντί 7Ν. Στη συνέχεια θα δυσκολευτούν να έρθουν σε 
επαφή µε τα διανύσµατα της ίδιας τάξης ή άλλων τάξεων. 
Η Φυσική χάνει τη γοητεία της. Θυµάµαι πόσο µου άρεσε το ότι µε χαρτί και µολύβι µπορούσα να 
προβλέψω την δύναµη που ασκεί µια σκάλα σε έναν τοίχο. Κατάλαβα ότι δεν είχα µπροστά µου κάτι 
εγκεφαλικό, κάτι χωρίς εφαρµογή. 
 
 
Είναι γοητευτικό το να φανεί µέσω προβλήµατος το ότι οι 

δυνάµεις στα χέρια του εικονιζόµενου είναι πολύ µεγάλες. 
 
 

 
 
Είναι άχρηστη η σύνδεση του κεκλιµένου επιπέδου µε την απλή 

µηχανή της εικόνας; 

Η Φυσική είναι άσχετη µε την καθηµερινή ζωή; 

 

 

 

 
Όλοι έχουν πλέον καταλάβει ότι η τράπεζα θεµάτων αποτελεί ένα άτυπο αναλυτικό πρόγραµµα. 
Τα περισσότερα θέµατα δίνουν ένα διάγραµµα. Αν είναι υ-t η κλίση µας δίνει την επιτάχυνση. 
Πολλαπλασιάζουµε µε τη µάζα και  λε βουαλά η δύναµη. Το εµβαδόν µας δίνει την µετατόπιση. Ένας 
πολλαπλασιασµός και να το έργο, η µεταβολή της κινητικής ενέργειας, η ταχύτητα. 



Αν είναι F-x τότε το εµβαδόν δίνει το έργο και εν τέλει την τελική ταχύτητα. 
Οι µαθητές εκπαιδεύονται σε επιλύσεις παρόµοιων προβληµάτων όπως οι αρκούδες των πλανόδιων. 
-Πως βάζει πούδρα η Βουγιουκλάκη; 
Το ζώο, έχοντας δεόντως εκπαιδευτεί και ταλαιπωρηθεί, αντιδρούσε σωστά αγνοώντας φυσικά και την 
πούδρα και την µακαρίτισσα. Παράγουµε εκπαιδευµένους «ανόητους» µε συστηµατικό τρόπο. 
 
∆εν υπάρχουν ή σπανίζουν θέµατα όπως: 

 
Να συγκριθεί η επιτάχυνση του πράσινου 
σώµατος µε αυτήν του κίτρινου. 
 
Πάρα πολλοί νοµίζουν ότι αν κρεµαστούν 
σε ένα πακέτο τσιγάρα του ασκούν δύναµη 
όσο το βάρος τους. 
Εγώ, εν προκειµένω, αν κρεµόµουν σε ένα 
πακέτο τσιγάρα θα του προσέδιδα 
υπερηχητική ταχύτητα. 
 

Να ασχοληθώ µε τέτοια θέµατα ή να καλύψω τις «τραπεζικές» ανάγκες των µαθητών µου; 
Να προκαλέσω τέτοια συζήτηση ή να κάνω καλύτερα δύο τεµνόµενα διαγράµµατα; 
 
Έρχεται πριν χρόνια η οδηγία να αποφεύγονται ασκήσεις από την περιοχή «Μερικές περιπτώσεις 
κεντροµόλου δύναµης». Τελευταία εξαιρέθηκε από την ύλη. 
Οι µαθητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήµατα στα οποία θα κάνουν απλή χρήση ενός τύπου. 
Κάτι σαν: 

 
 
Γιατί οι δρόµοι έχουν κλίση στις στροφές; 
Γιατί ο ποδηλάτης γέρνει στις στροφές; 
 
Γιατί οι κούνιες του λούνα παρκ αποκτούν κλίση; 
Ποια η σχέση της µε την γωνιακή ταχύτητα; 
Ο ρυθµιστής του Watt τι είναι; 
Τι σηµαίνει 3G στο λούνα παρκ; 
Η Φυσική είναι µόνο αλγεβρικά παιγνίδια µε γνωστούς 
αποστηθισόµενους τύπους; 
 
Σα να µην έφταναν αυτά η κεντροµόλος µεταφέρεται στην ύλη Φυσικής προσανατολισµού οπότε ένα 
µέρος των µαθητών θα αγνοεί ακόµα και την λέξη «κεντροµόλος». 
 
Ίδια τύχη είχε και η ταλαίπωρος ορµή. Θα παραµείνει άγνωστη σε µεγάλη (τη µεγαλύτερη;) µερίδα 
µαθητών µεταφερθείσα στον προσανατολισµό. 
-Γιατί ανακρούεται το πυροβόλο; 
-Γιατί οι αλεξιπτωτιστές λυγίζουν τα πόδια τους; 
-Όταν διασχίζω βαγόνι προς τα πού µετακινείται και πόσο; 
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-Είναι ρεαλιστική η σκηνή που συχνότατα βλέπουµε σε 
κινηµατογραφικές ταινίες; 
Το πυροβοληθέν θύµα εκτινάσσεται µερικά µέτρα αλλά ο 
δράστης δεν κινείται ούτε ένα εκατοστό. 
 
 
 
 
 
Από την ύλη της Β΄ Λύκείου Γενικής Παιδείας αφαιρείται ο Ηλεκτροµαγνητισµός. 
Έτσι τα παιδιά δεν θα γνωρίσουν ποτέ τον ηλεκτροµαγνήτη, την εκτροπή των ηλεκτρονίων στον 
καθοδικό σωλήνα, την γεννήτρια και τόσα άλλα. 
 
Στη θέση τους µπήκαν τµήµατα της Φυσικής της νυν Γ΄ Λυκείου όπως το φως. 
Τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί, ούτε θα διδαχθούν ποτέ, τι είναι περιοδικό φαινόµενο, περίοδος, 
συχνότητα, ταλάντωση, κύµα. Καλούνται µε την βοήθεια ενός ένθετου να καταλάβουν τα παραπάνω και 
να µιλούν για µικρά και µεγαλύτερα µήκη κύµατος ορατών και µη ακτινοβολιών. 
 
Είναι από χρόνια γνωστό το πρόβληµα στην Φυσική Κατεύθυνσης Β΄ όπου στο έργο κατά ισόθερµη 
µεταβολή υπεισέρχεται ο νεπέριος λογάριθµος που θα διδαχθούν πολύ αργότερα στην Άλγεβρα. 
Το πρόβληµα το λύνουµε εµείς οι Φυσικοί κάνοντας την σχετική εισαγωγή αλλά το πήραν είδηση όσοι 
εισηγήθηκαν τα σχετικά µε την ύλη; 
 
Ο άνθρωπος χρησιµοποίησε απλές µηχανές. Μοχλούς, πολύσπαστα, κεκλιµένα επίπεδα, ντολάπια, 
σβίγες, γεράνια, σφήνες. Θα µάθουν ποτέ τα παιδιά έστω κάτι ελάχιστο για τα παραπάνω; 
 
 
Θα µάθουν τι είναι ροπή; 
Η φράση: 
δῶς µοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω 
θα παραµείνει ακατανόητη; 
 
 
 
 
Θα µπορούσα να πω πολλά συναφή µε το τελευταίο. 
-Θα µάθουν τι διαφέρουν τα γυαλιά µου από τα δικά τους; 
-Θα µάθουν τι είναι ο µετασχηµατιστής; 
-Γιατί το ρεύµα µεταφέρεται υπό υψηλή τάση; Για να παθαίνουν ηλεκτροπληξία όσοι αγνοούν την 
επιγραφή: «Προσοχή! Υψηλή τάση»; 
 


