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Στόχοι Ηλεκτρισµού Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο, Ε’ Τάξη 

 

Σύµφωνα µε τα ΑΠΣ Σύµφωνα µε το βιβλίο του δασκάλου Κριτική θεώρηση των στόχων 
 
Α. Στατικός ηλεκτρισµός 

1. Να συνδέουν την ηλεκτρική δύναµη 
µε το ηλεκτρικό φορτίο.  

2. Να διαπιστώνουν µέσα από απλές 
δραστηριότητες ότι µεταξύ οµόσηµα 
φορτισµένων σωµάτων ασκούνται 
απωστικές δυνάµεις, ενώ µεταξύ 
ετερόσηµα φορτισµένων σωµάτων 
ελκτικές. 

3. Να διακρίνουν τα ηλεκτρικά φορτία 
σε δύο είδη (θετικό, αρνητικό).  

4. Να διακρίνουν τους τρόπους 
ηλέκτρισης και να τους περιγράφουν 
χρησιµοποιώντας τους όρους: 
φορτίζεται, ηλεκτρικό φορτίο, θετικό, 
αρνητικό.  

 
Β. Το άτοµο και η δοµή του 
 

1. Να γνωρίσουν ότι το άτοµο 
αποτελείται από πυρήνα και 
ηλεκτρόνια  

2. Να γνωρίσουν το είδος του φορτίου 
των ηλεκτρονίων και του πυρήνα.  

3. Να περιγράφουν το άτοµο 
χρησιµοποιώντας τους όρους: 
πυρήνας, ηλεκτρόνιο, θετικό 
φορτίο, αρνητικό φορτίο, ηλεκτρικά 

 
Α. Στατικός ηλεκτρισµός 

1. Να διαπιστώσουν οι µαθητές 
πειραµατικά ότι τα οµώνυµα φορτία 
απωθούνται, ενώ τα ετερώνυµα 
έλκονται. 

2. Να αναφέρουν οι µαθητές ότι το 
πλαστικό καλαµάκι, όταν τρίβεται µε 
ένα χαρτοµάντιλο, φορτίζεται 
αρνητικά. 

3. Να αναφέρουν οι µαθητές ότι το 
χαρτοµάντιλο, όταν τρίβεται σε ένα 
καλαµάκι, φορτίζεται θετικά. 

 

 
Β. Το άτοµο και η δοµή του 
(προαπαιτούµενο) 

1. Να περιγράφουν τη δοµή του 
ατόµου. 

2. Να αναφέρουν τις ιδιότητες των 
επιµέρους στοιχείων του ατόµου. 

 
Α. Στατικός ηλεκτρισµός 

3. Να περιγράφουν τον τρόπο 
ηλέκτρισης σε µικροσκοπικό 
επίπεδο. 

4. Να δηµιουργούν αντικείµενα µε ίδια 
(οµόσηµα) και διαφορετικά 
(ετερόσηµα) ηλεκτρικά φορτία. 

5. Να διαπιστώνουν πειραµατικά ότι 
µεταξύ ιδίων φορτισµένων 
σωµάτων ασκούνται δυνάµεις 
απώθησης, ενώ µεταξύ 
διαφορετικών φορτισµένων 
σωµάτων, ελκτικές. 
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ουδέτερο.  

 

4. Να γνωρίζουν ότι το άτοµο 
παρουσιάζει θετικό ή αρνητικό 
φορτίο όταν έχει περίσσευµα ή 
έλλειµµα ηλεκτρονίων.  

 

Γ. Το ηλεκτρικό ρεύµα 

 

1. Να περιγράφουν το ηλεκτρικό 
ρεύµα ως την κίνηση ηλεκτρικά 
φορτισµένων σωµατιδίων προς 
µία ορισµένη κατεύθυνση.  

2. Να περιγράφουν τον τρόπο 
δηµιουργίας ενός ηλεκτρικού 
κυκλώµατος και το ρόλο κάθε 
στοιχείου σε αυτό.  

3. Να αναγνωρίζουν το ρόλο της 
µπαταρίας ως πηγής ενέργειας 
στο απλό κύκλωµα.  

4. Να περιγράφουν τις µετατροπές 
ενέργειας που συµβαίνουν σε ένα 
απλό κύκλωµα µε ένα λαµπτήρα.  

 
 
 
  

 
 

 


