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Η διδασκαλία της κίνησης σε έναν μονοδιάστατο κόσμο. 

Με μεγέθη αριθμούς. 

Και μάλιστα σε δυο μοναδικές διευθύνσεις, οριζόντια ή κατακόρυφα. 

Η λογική που λέει: 

«Αφαιρείται ο,τιδήποτε µπορεί να δυσκολεύει τους µαθητές ή µπορεί να δώσει αφορµή για δύσκολα προ-

βλήµατα» 

Οδηγεί σε µεγάλη στρέβλωση και παρενέργειες, που ώρες-ώρες σκέφτοµαι, ότι ίσως καλύτερα θα ήταν να 

µην διδασκόταν καθόλου η Φυσική, παρά αυτό που διδάσκεται, το οποίο οδηγεί σε στρεβλώσεις! 

1) ∆εν υπάρχουν διανύσµατα. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά φυσικά µεγέθη. Αυτό µένει στο υποσυνείδη-

το του µαθητή, όταν η κίνηση που µελετάται είναι µόνο ευθύγραµµη. Είναι διάνυσµα η ταχύτητα ή η ε-

πιτάχυνση; Γιατί;   

Από τη στιγµή που αφαιρέθηκε η κυκλική κίνηση, επιτάχυνση είναι το µέγεθος που συνδέεται µε το µέ-

τρο της ταχύτητας. Το φορτηγό που επιταχύνεται…  

2) Ακόµη και η σύνθεση δυνάµεων µη συγγραµµικών, έµεινε τυπικά στην ύλη, αλλά χωρίς αυτό να χρησι-

µοποιείται πουθενά. Γιατί διδάσκεται η ανάλυση δύναµης σε άξονες, αφού ποτέ δεν θα χρησιµοποιηθεί; 

3) Υποτίθεται ότι διδάσκουµε τους νόµους του Νεύτωνα, αλλά στην πραγµατικότητα διδάσκουµε µόνο τη 

σχέση ΣF=mα, σε ευθεία τροχιά. Τίποτα παραπάνω. 

i) Ο πρώτος νόµος, «δεν υπάρχει» επί της ουσίας. Αφού αφαιρέθηκε η ισορροπία. 

∆εν µπορεί στον κόσµο µας να έχουµε ακίνητα τα σώµατα των παρακάτω σχηµάτων. Αυτά είναι 

απόκοσµα φαινόµενα. Είναι α-φύσικα!  ∆εν πρέπει να διδάσκονται. 

 

4) Από το κεφάλαιο «κίνηση στο επίπεδο», διδάσκεται µόνο η τριβή. Αλλά τι ακριβώς διδάσκεται; 

ii)   Η στατική τριβή δεν υπάρχει, αφού προϋποθέτει ισορροπία, που είναι εκτός. Αν το παιδί ασκήσει 

δύναµη στο µεσαίο από τα παραπάνω σχήµατα, το σώµα θα αποκτήσει επιτάχυνση α=F/m οριζό-

ντια. ∆εν µπορεί να κάνει κάτι άλλο.  

iii)  Η τριβή είναι ανάλογη του βάρους, αφού είναι πάντα Τ=µmg. Αν στα δύο παραπάνω σχήµατα τα 

σώµατα κινούνται, ο µαθητής θα υπολογίσει τριβή Τ=µmg. ∆εν υπάρχει περίπτωση να προβληµα-

τιστεί.  
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iv) Αλλά και δεν πρέπει να προβληµατιστεί ο µαθητής, πώς µπορεί να ισορροπεί ένα 

σώµα, όταν πιέζεται στον τοίχο. ∆εν πρέπει να διδαχθεί τι συµβαίνει σε δύο άξονες 

x και y. Αυτά δεν υπάρχουν στον κόσµο µας! 

 

5) Πόσο πρόχειρη είναι η αντιµετώπιση του κεφαλαίου; ∆είτε το φετινό ΦΕΚ. 

 

Το κεκλιµένο επίπεδο είναι εκτός ύλης!!! ∆είτε την εργαστηριακή άσκηση…. 

Αφαιρέθηκε το κεκλιµένο, στα σιωπηλά! Η απαγόρευση ήρθε µέσω της τράπεζας θεµάτων. Μέσα σε 

380 θέµατα, δεν υπάρχει ούτε ένα που να αναφέρεται σε κεκλιµένο. 

Ένα σώµα µπορεί να κινείται οριζόντια ή κατακόρυφα. Όχι πλάγια. 

6) Η αφαίρεση της κυκλικής κίνησης, πέρα από την βασική παρενέργεια, που είναι να µετατρέπονται όλα 

τα µεγέθη σε µονόµετρα (η επιτάχυνση αυξάνει και η επιβράδυνση µειώνει την ταχύτητα, δεν µπορεί να 

υπάρχει επιτάχυνση που να µην αυξάνει την ταχύτητα), πέρα από το ότι εξαφανίζεται από τη διδασκαλία 

µας κάθε γνώση που συνδέεται µε τη λειτουργία του κόσµου µας (ευτυχώς υπάρχει και ο Θεός και έ-

φτιαξε τα άστρα να µας φωτίζουν την νύχτα και τον ήλιο να γυρίζει γύρω από τη Γη…), υπάρχει και µια 

ουσιαστικά µαύρη τρύπα.  

Έφυγε από την ύλη κάθε αναφορά σε περιοδικά φαινόµενα. Περίοδος, συχνότητα…. 

Και µετά, ερχόµαστε να διδάξουµε στη Β΄ τάξη ατοµική θεωρία, Βοhr, ΗΜΚ!!! 

7) ∆ιδάσκοντας την ενέργεια, υπάρχει µια δυναµική ενέργεια, η οποία είναι ίση µε mgh, αλλά δεν διδάσκε-

ται πώς συνδέεται µε το έργο του βάρους και µια Α∆ΜΕ για κίνηση ΜΟΝΟ σε κατακόρυφη κίνηση. 

Ένα σώµα που ανεβοκατεβαίνει κατακόρυφα. Τίποτα άλλο. 

∆εν υπάρχει Α∆ΜΕ για κίνηση σε κεκλιµένο, αλλά δεν µπορεί να εφαρµοστεί και σε µια οριζόντια βο-

λή. Προφανώς δε, αν αφεθεί ένα σώµα να πέσει από το σηµείο Α, µπορούµε να εφαρµόσουµε Α∆ΜΕ 

και να βρούµε την ταχύτητα στο σηµείο Β, αλλά δεν εφαρµόζεται για να βρούµε την ταχύτητα στο ση-

µείο Γ. Και αν εφαρµοστεί, αυτό γίνεται έτσι, γιατί επιτρέπεται… 

F
r
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A

B Γ
 

Γιατί να διδαχθεί λοιπόν, αφού η ελεύθερη πτώση έχει µελετηθεί στο 2ο κεφάλαιο; Τα ίδια και τα ίδια 

µε άλλο τρόπο; Πολύ βαρετό δεν είναι; 

8) Τελικά µήπως διδάσκεται µια µεθοδολογία σε µια πλήρως αποστεωµένη Φυσική, που καµιά σχέση δεν 

έχει µε οποιοδήποτε υπαρκτό φυσικό πρόβληµα αναφέρεται στον πραγµατικό κόσµο; 

dmargaris@gmail.com 

 

 


