
 

   
 

 

 

Ο Μαγνητισμός στη Φυσική  

Σχετικό σχέδιο κατασκευής Η πυξίδα 

Περιγραφή Στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα 

μάθουν για την μαγνητική δύναμη, 

χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια 

πυξίδα. 

Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές: 

- Θα μάθουν πώς να 

κατασκευάζουν μια 

αυτοσχέδια πυξίδα.  

- Θα κατανοήσουν πώς 

λειτουργεί ο μαγνητισμός 

και οι φυσικές δυνάμεις  

- Θα αποκτήσουν γνώσεις για 

την ιστορία της πυξίδας και 

τη χρήση της 

 

 



 

   
 

Σχετικά μαθήματα  Φυσική, Ιστορία 

Προαπαιτoύμενα/ 

προκαταρτικά βήματα για 

τους εκπαιδευτικούς  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

συγκεντρώσουν το υλικό για το 

σχετικό σχέδιο κατασκευής 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα για 

τους μαθητές  

Θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοούν βασικές έννοιες της 

φυσικής και να γνωρίζουν πώς να 

θέτουν σε λειτουργία μια πυξίδα. 

Να έχουν βασικές γνώσεις σχετικά 

με τις αρχές του μαγνητισμού 

Ηλικιακό εύρος των 

μαθητών 

8 έως 12 ετών  

Διάρκεια 1-2 ώρες  

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

 

  



 

   
 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Πότε έγινε η πρώτη χρήση 

πυξίδας; 

Ο εκπαιδευτικός κάνει εισαγωγή 

στην καταγωγή της πυξίδας.  

Η πρώτη εφεύρεση που έμοιαζε 

περισσότερο με το όργανο της 

πυξίδας εμφανίστηακε στην Κίνα τον  

4ο αιώνα μ.Χ., αλλά οι ιστορικοί 

διαφωνούν μεταξύ τους ως προς την 

ακριβή χρονολογία της εμφάνισής της. 

 Η πρώτη εκδοχή της πυξίδας, όπως 

την γνωρίζουμε σήμερα, έμοιαζε με 

ένα μεγάλο μαγνητικό σιδερένιο 

κουτάλι με μια λεπτή λαβή και ένα 

προσεκτικά γυαλισμένο κυρτό μέρος. Ο μαγνήτης αποτελείται από ένα 

οξείδιο του σιδήρου, τον μαγνητίτη. 

 

Αρχικά, η πυξίδα δεν χρησιμοποιήθηκε για ανάγκες που σχετίζονται με 

τον γεωγραφικό προσανατολισμό. Στην πραγματικότητα, αρχικά η 

πυξίδα στην Κίνα δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου για σκοπούς 

πλοήγησης, αλλά αντίθετα στο μυστικιστικό σύστημα Φενγκ Σούι, κατά 

Πηγή 1 εικόνας : Φωτογραφία άγνωστου 
δημιουργού – Δημοσιεύτικε από τον Aaron 
Burden, 2018-21-01, Δημόσια Χρήση 

2 Πηγή εικόνας: Φωτογραφία από άγνωστο 
δημιουργό – Δημοσιεύθηκε στη Βικιπαίδεια, 
Δημόσια Χρήση 



 

   
 

το οποίο είναι πολύ σημαντικό να προσανατολίζονται τα αντικείμενα 

στα βασικά σημεία.  

Ματά από έναν αιώνα αργότερα, κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των 

Σονγκ, άρχισε να χρησιμοποιείται ως όργανο 

προσανατολισμού/πλοήγησης.  

Χάρη στην πυξίδα, οι ναύτες ήταν σε θέση να προσανατολίζονται 

γεωγραφικά ακόμα και όταν δεν μπορούσαν να δουν τον ουρανό, 

δεδομένου ότι η πυξίδα τους επέτρεπε να γνωρίζουν συνεχώς πού 

βρισκόταν ο βορράς και, επομένως, πού έπρεπε να κατευθυνθούν.  

 

Βήμα 2: 

Μαγνητισμός  Στην φυσική με τον όρο μαγνητισμό αναφερόμαστε στις 

μαγνητικές δυνάμεις που έλκουν ή απωθούν ορισμένα υλικά μεταξύ 

τους. 

 

Οι δυνάμεις αυτές ενεργοποιούνται όταν τα ηλεκτρονικά φορτία είναι 

σε κίνηση. 

 

Οι δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρικά ρεύματα, όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση δύο παράλληλων καλωδίων τα οποία 

έλκονται λόγω της ίδιας κατεύθυνσης των ηλεκτρικών ρευμάτων 

μεταξύ τους. 



 

   
 

- Οι μανγητικές δυνάμεις ασκούνται επίσης λόγω της κίνσησης 

ηλεκτρονίων στον πυρήνα. 

Εφαρμογή των μαγνητικών δυνάμεων στην πυξίδα: 

Ο Pierre de Maricourt ήταν ο πρώτος επιστήμονας που μελέτησε τον 

μαγνητισμό και ανάλυσε τις ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις των 

μαγνητών.  

Διαπίστωσε ότι οι κατευθύνσεις που έπαιρνε μια βελόνα κοντά σε έναν 

σφαιρικό φυσικό μαγνήτη σχημάτιζαν γραμμές οι οποίες περιέγραφαν 

(περικύκλωναν) τη σφαίρα. Στη συνέχεια αποκάλεσε τα δύο άκρα του 

μαγνήτη, πόλους.  

 

Προσοχή: είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι ενδείξεις που 

παρέχονται από την πυξίδα δεν είναι  απολύτως ακριβείς. Ο 

μαγνητικός βορράς δεν αντιστοιχεί στο γεωγραφικό βορρά, του οποίου 

η θέση δεν είναι σταθερή. Ο γεωγραφικός και μαγνητικός βορράς δεν 

συμπίπτουν, αλλά υπάρχει μία απόκλιση μεταξύ ανάλογα με την 

περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, η οποία μάλιστα μεταβάλλεται με 

την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, μεταξύ του 1834 και 1848 

υπήρχε μια απόκλιση της τάξεως των 2 μοιρών μεταξύ τους.  



 

   
 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της γης δεν είναι κατακόρυφος. 

Η Γη έχει μια αξονική κλίση περιστροφής (ή την «κλίση της 

ελλειπτικής» όπως αποκαλείται), που υπολογίζεται 

στις 23,5 μοίρες. Καθώς η γη έχει σφαιρικό 

σχήμα, έτσι χωρίζεται σε μοίρες. Στα δύο 

άκρα της γης βρίσκονται ο βόρειος και ο 

νότιος πόλος, των οποίων η κίνηση είναι 

αργή όταν η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό 

της ή γύρω από τον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι η 

γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της 

έχοντας μια συγκεκριμένη γωνία αξονικής 

κλίσης. Το ίδιο συμβαίνει και όταν περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. 

Λόγω της αξονικής κλίσης περιστροφής της γης, η έκθεση στις ακτίνες 

του ήλιου διαφέρει αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο έχουμε την εναλλαγή των εποχών. Η αξονική 

κλίση περιστροφής είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι η γη 

έχει γωνία αξονικής κλίσης της τάξης των 23.5 αρκτικών μοιρών.  

Ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος, ωστόσο, αλλάζει συνεχώς θέση γύρω από 

τον γεωγραφικό πόλο λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου της 

γης. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές που γίνονται στον πυρήνα της οι 

οποίες προκαλούν ταχύτερη κίνηση. Αυτή τη στιγμή ο μαγνητικός 

Βόρειος Πόλος, λόγω της συνεχής μετατόπισής του, κλίνει 11 περίπου 

μοίρες προς τον Καναδά. Το μαγνητικό πεδίο της γης προκαλείται από 

την κίνηση του υγρού βράχου που περιβάλλει τον πυρήνα του 

3 Πηγή σχήματος: Pixabay 



 

   
 

πλανήτη, ο οποίος είναι πλούσιος σε σωματίδια σιδήρου και 

δημιουργεί ηλεκτρικά ρεύματα. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί ένα 

μαγνητικό πεδίο γύρω από τον πλανήτη σαν ένα γιγάντιο 

δυναμόμετρο. Έτσι, η θέση του μαγνητικού βόρειου πόλου 

μετατοπίζεται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια, ο μαγνητικός βόρειος 

πόλος διασχίζει πια την περιοχή της Αρκτικής με ταχύτητα περίπου 50 

χιλιομέτρων το χρόνο.  

Βήμα 3: Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους μαθητές τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί η Γη.  

Για να καταλάβουμε πώς 

λειτουργεί μια πυξίδα, 

είναι σημαντικό να 

θυμηθούμε τον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργεί η Γη. 

Όπως είπαμε, η Γη έχει 

δύο γεωμαγνητικούς 

πόλους και ένα μαγνητικό 

πεδίο, το οποίο δρα σαν 

μαγνήτης. Το μαγνητικό 

πεδίο της Γης 

αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο στην πυξίδα για να επισημάνει τον 

μαγνητικό βορρά. Η μαγνητισμένη βελόνα στην καρδιά της πυξίδας 

ευθυγραμμίζεται με την οριζόντια συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου 

της Γης. Το μαγνητικό πεδίο ασκεί ροπή στη βελόνα, σπρώχνοντας το 

Εικόνα   Το 4 γράφημα δημιουργήθηκε στο Canva από το 
Logopsycom 

Μαγνητικό 

πεδίο  

Βόρειος 

Πόλος 

Ο Γεωγραφικός Βόρειος Πόλος 

πΠόλος 



 

   
 

βόρειο άκρο ή τον πόλο της βελόνας περίπου προς τον βόρειο 

μαγνητικό πόλο της Γης και τραβώντας το άλλο προς το Νότιο 

μαγνητικό πόλο της Γης. Ως εκ τούτου, η αντίθετη αυτή κατεύθυνση 

που παίρνει λειτουργεί σαν δείκτης στον μαγνητικό βορρά, ο οποίος 

δεν συμπίπτει με τον γεωγραφικό Βόρειο Πόλο. Ο Νότιος Μαγνητικός 

Πόλος βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Αδελίας Γης, ενώ ο 

Βόρειος Μαγνητικός Πόλος απέχει περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα 

από τον γεωγραφικό Βόρειο Πόλο, προς τον Καναδά.  

 

Βήμα 4: Τι είναι μια πυξίδα;  

Η απλούστερη πυξίδα αποτελείται από μια μαγνητική βελόνα που 

στηρίζεται ελεύθερα σε έναν άξονα περιστροφής. Αυτό τοποθετείται 

στο κέντρο ενός καντράν που χωρίζεται σε 32 μέρη ή 360°, που 

ονομάζεται ανεμολόγιο. Υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου της 

γης, η βελόνα υποδεικνύει τον μαγνητικό Βόρειο και Νότιο πόλο.  



 

   
 

 

Εικόνα   5: Φωτογραφία από άγνωστο δημιουργό, από  https://www.myopencountry.com/how-to-use-
a-compass/  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μια σύνδεση μεταξύ των μερών της 

πυξίδας και του υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή της αυτοσχέδιας πυξίδας στην τάξη:  

• η βελόνα = η μαγική βελόνα που δείχνει με κόκκινη επισήμανση 

τον βορρά 

• ο μαγνήτης = το μαγνητικό πεδίο 

• φελλός  

•  

 Βήμα 5: Πώς να διαβάσετε τις ενδείξεις μιας πυξίδας. 

1. Κρατήστε την πυξίδα σας επίπεδη, σε ύψος κοντά στο στομάχι σας. Ο 

αγκώνας σας θα πρέπει να είναι ελαφρώς λυγισμένος και το χέρι σας 

χαλαρό. 



 

   
 

2. Κοιτάξτε κάτω και δείτε προς τα πού δείχνει η βελόνα. 

3. Γυρίστε προς τα πίσω μέχρι η βελόνα να δείχνει μπροστά σας. 

4. Αυτό είναι! Ο μαγνητικός βορράς είναι μπροστά σου. 

5. Για να ακολουθήσετε μια πορεία, προσανατολίστε την πυξίδα στην 

επιθυμητή κατεύθυνση και γυρίστε την κλίμακα χιλιοστών μέχρι αυτός 

και η βελόνα να είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Έπειτα βεβαιωθείτε ότι 

παραμένουν ο ένας πάνω στον άλλο. 

Συμπεράσματα 

Στο μάθημα αυτό, οι μαθητές θα μάθουν για τον τρόπο χρήσης της 

πυξίδας και τον μαγνητισμό στη φυσική. Θα μάθουν ποιους 

λειτουργικούς σκοπούς εξυπηρετούσαν οι πρώτες πυξίδας και πώς 

έπειτα χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς πλοήγησης στην ναυσιπλοΐα. 

Θα μάθουν επίσης πώς να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν μια 

αυτοσχέδια πυξίδα. 



 

   
 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Δραστηριότητα 1 Αναζητήστε πληροφορίες αναφορικά με την πυξίδα 

και τα μέρη που την απαρτίζουν για να τα παρουσιάσετε στην τάξη. 

Δραστηριότητα 2 Αναζητήστε πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι 

μαγνητικές δυνάμεις.  

Δραστηριότητα 3. Σχεδιάστε ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας την αρχή 

του μαγνητισμού. Ιδέα μιας άσκησης: 

https://www.rookieparenting.com/magnetic-field-science-experiment/  
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