
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11001 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις - 
Κύματα -Θερμοδυναμική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το

σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
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ΠΙΣΤΩΤΙ
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ΜΟΝΑΔΕ
Σ

Διαλέξεις   4 6
Ασκήσεις 2

Συνολικά 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι (Προαιρετικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-
11001/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα με στόχο στην εισαγωγή των
φοιτητών στις έννοιες της Μηχανικής και της Θερμοδυναμικής. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : την Κίνηση και τους Νόμους του Νεύτωνα, το
Έργο Δύναμης και την Μεταβολή της Κινητικής Ενέργειας, την Ώση Δύναμης και
την  Μεταβολή  της  Ορμής,  την  Σχετικιστική  Μηχανική,  την  Δυναμική  και
Ενεργειακή Θεώρηση της Στροφικής Κίνησης Στερεού,  την Ισορροπία και  την
Ελαστικότητα,  την  Βαρυτική  Αλληλεπίδραση,  την  Περιοδική  Κίνηση  και  την
Κυματική με εφαρμογές στα Μηχανικά Ελαστικά Κύματα και τέλος τις κύριες
έννοιες και τα αξιώματα της Θερμοδυναμικής με εφαρμογές στα Ιδανικά Αέρια.
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει και τις αντίστοιχες εφαρμογές 



Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:

 Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και
νόμους  που  σχετίζονται  με  τη  Μηχανική  του  Υλικού  σημείου,  του
Στερεού Σώματος, των  Ρευστών αλλά και της Θερμοδυναμικής. 

 Να  εφαρμόζει  τις  γνώσεις  που  απέκτησε  στην  επίλυση  σύνθετων
προβλημάτων. 

 Να αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές.
 Να  αναπτύσσει  δεξιότητες  κριτικής  σκέψης  ώστε  να  ερμηνεύει

φαινόμενα της καθημερινής πραγματικότητας. 
 Να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές

και συμφοιτήτριες του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος
όπως και την εκπόνηση εργασιών.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών

 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μηχανική: 

 Κινηματική σε μία και δύο διαστάσεις, συστήματα αναφοράς και 
γαλιλαιϊκός μετασχηματισμός, κυκλική κίνηση, σχετική κίνηση. 

 Δυναµική και νόµοι του Νεύτωνα, τριβή, ορμή και ώθηση, διατήρηση 
ορμής. Βαρύτητα και νόµος της Παγκόσµιας Έλξης.

 Έργο και ενέργεια, κινητική και δυναμική ενέργεια, διατήρηση ενέργειας, 
κρούσεις 

  Δυναμική στερεού σώµατος, ροπή αδράνειας, στροφορµή, διατήρηση 
στροφορμής, περιστροφή στερεού σώματος, κινητική ενέργεια 
περιστροφής, κύλιση.

Ταλαντώσεις και Κύματα: 

 Ελεύθερη ταλάντωση και απλή αρμονική κίνηση, μαθηματικό και φυσικό 
εκκρεμές, υπέρθεση αρμονικών κινήσεων, ταλαντώσεις με απόσβεση, 
εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, συντονισμός. 

 Κυµατική κίνηση,  επίπεδα και σφαιρικά κύματα, ηχητικά κύµατα και 



ακουστική, φαινόµενο Doppler, επαλληλία και στάσιµα κύµατα.

Θερµοδυναµική: 

 Θερµοκρασία και ιδανικό αέριο, κινητική θεωρία αερίων, κατανομή 
Maxwell, εσωτερική ενέργεια, θερμοχωρητικότητα, πραγματικά αέρια, 
καταστατικές εξισώσεις ιδανικών και πραγματικών αερίων, κινητική 
θεωρία αερίων,  1ος νόµος της Θερµοδυναµικής, αντιστρεπτές και μη 
αντιστρεπτές διαδικασίες, εντροπία και θερμότητα, 2ος νόµος της 
Θερµοδυναµικής. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση κατά την διδασκαλία  Physics Applets &
Shockwave Animations που  βοηθούν  την
κατανόηση.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις  που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26

Αυτοτελής Μελέτη 48
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση 
(100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος 
διεξάγονται πρόοδοι για να διαπιστώνεται 
κατά πόσον οι φοιτητές / φοιτήτριες 
προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 Φυσική:  Μηχανική και  Θερμοδυναμική,  Τόμος Α,  H.  Young,  Παπαζήσης,
1994, Αθήνα

 Serway & Jewett, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Κλειδάριθμος,
Αθήνα, 2010. 

 Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσική, Έκδοση Γ. & Α. Πνευματικός,
2009.

 Wolfson  Richard  (Συγγρ.)  Κατσικίνη  Μαρία,  Κουνάβης  Παναγιώτης,
Κουσουρής Κωνσταντίνος (Επιμ.), Θεμελειώδης Πανεπιστημιακή Φυσική,
Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 2019

 Sears & Zemansky's University Physics, Vol. 1, 13th Edition 13th Edition 


