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Θα έριχνες εσύ την ατοµική βόµβα; 

Μια ενότητα Φυσικής σχετική µε το Σχέδιο Μανχάταν για µαθητές Α – Γ Λυκείου 

 

Περίληψη 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές συµµετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων σχετικό µε το 

σχέδιο Μανχάταν. Θα σχηµατίσουν οµάδες στις οποίες καθένας από αυτούς θα παίξει το 

ρόλο ενός συγκεκριµένου πραγµατικού ιστορικού προσώπου που µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο είχε εµπλακεί µε την ανάπτυξη της πρώτης ατοµικής βόµβας. Η αποστολή της οµάδας 

είναι να συζητήσει διάφορα θέµατα σχετικά µε τον πόλεµο µεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ στη 

δεκαετία του ΄40 και τη χρησιµοποίηση της ατοµικής βόµβας. Αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει 

να οδηγήσουν την οµάδα στο να δώσει συµβουλή στον πρόεδρο Τρούµαν για τη χρήση ή 

όχι της ατοµικής βόµβας. 

 

Τµήµατα που περιλαµβάνονται 

1. ∆ραστηριότητες για τους 

µαθητές 

Περιγράφει πιο λεπτοµερειακά το σενάριο και τις 

δραστηριότητες που πρέπει να πραγµατοποιήσουν οι 

µαθητές 

2. Οδηγός διδασκαλίας Προτείνει µια διδακτική προσέγγιση 

3. Αξιολόγηση  ∆ίνει προτεινόµενες διαµορφωµένες αξιολογικές 

στρατηγικές 
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Αντικειµενικοί στόχοι: Με αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές αναµένεται: 

- Να εργάζονται και να επικοινωνούν σε οµάδες 

- Να κατανοούν και επικοινωνούν σχετικά µε: 

� Τη δοµή των ατόµων και των ισοτόπων 

� Τη διαδικασία σχάσης σε µια ατοµική βόµβα  

� Τις βλάβες που προκαλεί η ραδιενεργός ακτινοβολία 

� Την ιστορική κατάσταση µεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας τη δεκαετία του ‘40 

- Να κινούνται στις διαστάσεις της ιστορίας των φυσικών επιστηµών  

- Να είναι στοχαστικοί και κριτικοί σχετικά µε το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον της 

επιστήµης και της προόδου της τεχνολογίας 

- Να έχουν ηθική θέση απέναντι στις διαστάσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας. 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος: Ατοµικά σωµατίδια, σχάση και ραδιενεργός ακτινοβολία 

Είδος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Χρόνος που απαιτείται: 4-12 µαθήµατα 

Προαπαιτούµενη γνώση: Ατοµικά σωµατίδια, σχάση και ραδιενεργός ακτινοβολία 

 

 

Αυτό το υλικό διδασκαλίας και µάθησης έχει σκοπό να καθοδηγήσει το δάσκαλο προς την 

ανάπτυξη του επιστηµονικού αλφαβητισµού των µαθητών στις φυσικές επιστήµες µε την 

διάκριση τεσσάρων περιοχών µάθησης: (1) νοητική ανάπτυξη, (2) οι διαδικασίες και η 

φύση της επιστήµης, (3) προσωπική ανάπτυξη, (4) κοινωνική ανάπτυξη.  

Επιδιώκεται να γίνουν τα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών δηµοφιλή και σχετικά µε τη 

ζωή των µαθητών. Για το σκοπό αυτό, το αντικείµενο µάθησης ξεκινά σκόπιµα από την 

κοινωνία (που υποστηρίζεται στον οδηγό του µαθητή από ένα σενάριο) 

για να καταλήξει στην επιστήµη και επιχειρεί να ικανοποιηθούν οι ειδικότερες ανάγκες 

µάθησης των µαθητών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι:  

1. ‘Εµφαση στη µαθητο-κεντρική λύση προβληµάτων που αποβλέπει στην επίτευξη  

σειράς εκπαιδευτικών και επιστηµονικών στόχων.  

2. Κοινωνικο-επιστηµονική λήψη αποφάσεων που επιδιώκει να συσχετίζει την 

αποκτώµενη επιστηµονική γνώση µε τις κοινωνικές ανάγκες υπεύθυνων πολιτών.   

 


