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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

       
Η εκπαιδευτική διαδικασία προάγει τη δημοκρατία, τον σεβασμό, την ελευθερία του λόγου, την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και των νοητικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Τα ποικίλα 

ενδιαφέροντα των μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής επισκέψεων σχολείων, όπως  

Erasmus  και αδελφοποιήσεις,  δημιουργούν την ανάγκη διαφορετικής προσέγγισης διαφόρων μορφωτικών, 

επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών. Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στη διδασκαλία του 

καθιερωμένου πρότυπου, μέσα από μια διαφορετική εκπαιδευτική μέθοδο που υλοποιήθηκε με ένα 

συμβατικό παιχνίδι καρτών. Το μάθημα αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS +KA2  με θέμα “Stars in Europe” κατά το σχολικό έτος  2017-18, αποσκοπώντας στην 

ανάδειξη της κοσμολογίας  και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως μέσο για την κατάκτηση της γνώσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθιερωμένο πρότυπο, κοσμολογία 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εποχή μας, εποχή του διαδικτύου, της τεχνολογίας και του αυτοματισμού, οι μαθητές 

έχουν απόλυτη ανάγκη την ουσιαστική επικοινωνία. Δεδομένου ότι οι μαθητές αποφεύγουν το 

σχολείο όχι γιατί βρίσκουν τις εργασίες τους δύσκολες αλλά  βαρετές (Papert S. 1998) τέτοιου 

είδους παιχνίδια προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. ‘Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 

που απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης τάξης γυμνασίου και σε μαθητές λυκείου θα περίμενε 

κανείς να βασίζεται εξολοκλήρου στην χρήση των υπολογιστών. Εδώ όμως παρουσιάζεται ένα 

κλασικό ομαδικό παιχνίδι γνώσεων που βασίζεται στην ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία 

των μαθητών που συμμετέχουν. Πρόκειται για ένα συμβατικό παιχνίδι με κάρτες που 

εμπεριέχουν πληροφορίες και επιτεύγματα της σύγχρονης φυσικής. 

Ο συνδυασμός ενός παιχνιδιού με τις φυσικές επιστήμες έχει διπλό όφελος. Από την μία 

πλευρά, αμβλύνεται η σκέψη και η αντίληψη των μαθητών, η οποία είναι αναγκαία στις φυσικές 

επιστήμες, και από την άλλη, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν σε ομάδες, να 

παίξουν και να διασκεδάσουν.  

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται ένα βήμα πιο πέρα από την καθιερωμένη διδακτέα ύλη 

των φυσικών επιστημών. Συνδυάζονται γνώσεις που οι μαθητές έχουν κατακτήσει κατά την 

διάρκεια των σχολικών τους χρόνων με πληροφορίες που έχουν ακούσει ή διαβάσει από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.    

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εναλλακτική προσέγγιση της γνωριμίας των 

μαθητών με το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model). Το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι μια θεωρία 

της φυσικής η οποία περιγράφει τα δομικά συστατικά της ύλης και τις μεταξύ τους ισχυρές, 

ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα quark, στα 

λεπτόνια, στα σωματίδια που είναι φορείς των αλληλεπιδράσεων καθώς και στο σωματίδιο 

Higgs. Επίσης, συνδέεται η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang) με την σωματιδιακή 

φυσική. 

  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%87%CF%85%CF%81%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού εργαστηρίου (workshop) είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς καθώς και στους μαθητές τους η δυνατότητα να βιώσουν μια διαφορετική 

διδακτική προσέγγιση. Παρατίθεται μια πολυεπίπεδη μέθοδος διδασκαλίας που μπορεί να  

αξιοποιηθεί από ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

       

 Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση αυτή στηρίχθηκε στις αρχές των κοινωνιοπολιτισμικών 

θεωριών (Vygotsky, Doise, Mugny) για τη μάθηση, στις οποίες κεντρική θέση έχει η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς θεωρείται ότι το μανθάνον υποκείμενο δεν οικοδομεί τη γνώση του σε 

ένα πολιτισμικό και κοινωνικό κενό, αλλά δρώντας και επικοινωνώντας μέσω της γλώσσας σε 

συγκεκριμένα εντός κοινωνικών και πολιτισμικών πλαισίων. Η συνεργατική μάθηση, που 

συνίσταται στην από κοινού επίλυση προβλημάτων, στην συνεπεξεργασία των κειμένων, στη 

διαμοίραση των μαθησιακών πόρων μέσω της διερευνητικού τύπου ομιλίας, είναι απαραίτητη 

για την συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας (Vygotsky, 1978) 

 

Ρόλος διδάσκοντα: 

 

Ο διδάσκων λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της γνώσης, ως διευκολυντής και εμψυχωτής 

στην υλοποίηση του σχεδίου, ως έμπειρος ειδικός που οργανώνει τα βήματα της γνωστικής 

«σκαλωσιάς» πάνω στην οποία οι μαθητές/τριες οικοδομούν τη γνώση. Αυτό προϋποθέτει την 

προσπάθεια από μέρους του για την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, για την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης στην κοινότητα μάθησης, για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών/τριών, για την ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων μάθηση, για την παροχή ευκαιριών 

για αναστοχασμό και για ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Νέζη, 2010). 

 

Ρόλος μαθητών: 

 

Ο ρόλος των μαθητών είναι ενεργητικός. Μαθαίνουν να αυτενεργούν, να προβληματίζονται, 

να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Προσεγγίζουν τη γνώση ομαδοσυνεργατικά με στόχο την 

επίτευξη ενός κοινού σκοπού και καταλήγουν σε συμπεράσματα ύστερα από αξιολόγηση 

δεδομένων.  

 

 Στόχοι: 

α. Γνωστικοί: 

 

 να γνωρίσουν ένα κομμάτι της μοντέρνας φυσικής 

 να συνδέσουν τον μικρόκοσμο με τον μακρόκοσμο 

 να γνωρίσουν εισαγωγικές έννοιες της σωματιδιακή φυσικής  

 να αντιληφθούν πως ξεκινά μια θεωρία και ή πως επιβεβαιώνεται ή πως 

απορρίπτεται.  

 να παραγάγουν συμπεράσματα 

 

β. Παιδαγωγικοί-Αξιακοί: 

 

 να αναπτύξουν την αυτενέργεια 

 να καλλιεργήσουν την φαντασία  

 να ασκηθούν στη συνεργατική αναζήτηση της γνώσης, και στην παρατηρητικότητα  

 να εκτιμήσουν και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα, απαλλαγμένοι από 

οπισθοδρομικές και ρατσιστικές αντιλήψεις 
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 να βιώσουν την χαρά της μάθησης συμμετέχοντας σε μια παιγνιώδη δραστηριότητα. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Το παρόν εκπαιδευτικό εργαστήριο βασίζεται στη παρουσίαση ενός μαθήματος φυσικής 

πέρα από την δομημένη διδασκαλία, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS +KA2  με θέμα “Stars in Europe” κατά το σχολικό έτος  2017-18, αποσκοπώντας 

στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών μάθησης, καθώς  και στην δημιουργία πολύπλευρων 

μεθόδων για την κατάκτηση γνώσης. Έχει διάρκεια (02) ώρες και απαιτείται γι’ αυτό αίθουσα η 

οποία μπορεί να διαμορφωθεί για εργασία σε ομάδες. Τα μέσα διδασκαλίας είναι ένας 

υπολογιστής συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα και οθόνη. Επιπροσθέτως, ένα κουμπί απαντήσεων 

(baser)  θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει σε κάθε ομάδα (είναι εύκολο να διατεθεί μέσω ενός app 

smart phone). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εισήγηση- Καταιγισμός ιδεών-Συζήτηση-Παιχνίδι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Μέρος α΄(1η ώρα) 

 

 Χρήση κατάλληλων τεχνικών εμψύχωσης  

 Συζήτηση σχετικά με το τι είναι θεωρία στις  φυσικές επιστήμες 

 Καταιγισμός ιδεών για τα άλυτα προβλήματα που αφορούν την δημιουργία του 

κόσμου και του σύμπαντος, τα οποία διερευνούνται σήμερα από τους επιστήμονες   

 Προβολή ενός power point που συνδέει την θεωρία του “Big Bang” με τον 

μικρόκοσμο 

 

Μέρος β΄ (2η ώρα) 

 

   Επεξηγήσεις σχετικά με τους κανόνες του παιχνιδιού 

 

   Πραγματοποίηση του παιχνιδιού  

   

   Γενικότερη εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τι μπορεί και τι δεν μπορεί να 

απαντήσει το καθιερωμένο πρότυπο  

 

 Αξιολόγηση του εργαστηρίου 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

Το παιχνίδι αποτελείται από έναν αριθμό σετ καρτών ανάλογο με τον αριθμό των ομάδων. 

Κάθε σετ καρτών είναι ίδιο και περιέχει 18 κάρτες. Κάθε κάρτα αντιστοιχεί σε ένα σωματίδιο 

εκτός από μία που έχει τον πίνακα του καθιερωμένου πρότυπου. Επίσης, κάθε κάρτα με 

σωματίδιο περιέχει σύντομες πληροφορίες σχετικές με το σωματίδιο.  

Οι πληροφορίες που περιέχει είναι: 

 Σύμβολο 

 Οικογένεια που ανήκει 

 Θεωρητική πρόβλεψη 

 Πειραματική επιβεβαίωση 

 Μάζα 
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 Φορτίο 

 Σπιν 

 Χρόνος ημιζωής 

 Αλληλεπιδράσεις 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Μοιράζεται από ένα σετ καρτών σε κάθε 

ομάδα. Στην συνέχεια δίνεται λίγος χρόνος για να οργανώσει η κάθε ομάδα τις κάρτες και το 

πώς θα δουλέψει. Επιπλέον, δίνεται ένα  baser σε ομάδα. Όταν όλοι είναι έτοιμοι η συντονίστρια 

ξεκινά με τις ερωτήσεις, που καλό θα ήταν να παρουσιάζονται σε ένα power point. Η απάντηση 

σε κάθε ερώτηση είναι πάντα ένα σωματίδιο. Όταν μια ομάδα το βρει πατάει το baser και δίνει 

την απάντηση. Η ομάδα που απαντά σωστά παίρνει έναν πόντο. Η ομάδα με τους περισσότερους 

πόντους είναι και η νικητήρια.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η αξιολόγηση εφαρμόζεται στο τέλος της δραστηριότητας με απώτερο στόχο την μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας του εργαστηρίου, μέσα από την επιβεβαίωσης της επίτευξης των 

αρχικών στόχων. 

Οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν προφορικά την γνώμη τους για την δραστηριότητα 

(τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε, αν θα ήθελαν να επαναληφθεί και τι θα άλλαζαν). 

Δίνεται ένα μικρό φύλλο εργασίας με μικρό αριθμό ερωτήσεων και σύντομες απαντήσεις 

για να ανιχνευθεί η επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

 

Καλλιτεχνική επιμέλεια καρτών από την μαθήτρια του ΓΕΛ Βάρδας Ελπινίκη Βενιαμίνη 

Πανούτσου.  
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Το περιεχόμενο για τις κάρτες αντλήθηκε από τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

http://pdg.lbl.gov/ 

https://home.cern 

https://en.wikipedia.org

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://pdg.lbl.gov/
https://home.cern/
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H Higgs Boson 
General: Higgs boson gives mass to all particles. 

Discovered: The Higgs boson is named after Peter Higgs, one of six 

scientist, in the 1964 PRL symmetry breaking papers, proposed the 

mechanism that suggested the existence of such a particle. 

Experimentally discovered in LHC in CERN at 2012 and on 10 

December 2013, two of the physicists, Peter Higgs and François 

Englert, were awarded the Nobel Prize in Physics for their work and 

prediction (Englert's co-researcher Robert Brout had died in 2011 

and the Nobel Prize is not ordinarily given posthumously). 

Mass: 125 GeV/c2
 

Electric charge:  0 

Spin: 0 

Mean lifetime: 1.56×10-22s 

Interactions: Electromagnetic, Weak 
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Strange s Quark 
General: Belongs to the second generation of the quark 

particle family. 

Discovered: The existence of the strange quark itself (and 

that of the up and down quarks) was only postulated in 1964 

by Murray Gell-Mann and George Zweig to explain the 

Eightfold Way classification scheme of hadrons. The first 

evidence for the existence of quarks came in 1968, in deep 

inelastic scattering experiments at the Stanford Linear 

Accelerator Center. 

Mass: 104 MeV/c2 , about 200 of electron 

Electric charge:  -1/3 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: unstable, ≈1.24×10-8 s 

Interactions: Strong, Weak, Electromagnetic force, Gravity 

Up u Quark 
General: Belongs to the first generation of the quark 

particle family. 

Discovered: Its existence was postulated in 1964 by 

Murray Gell-Mann and George Zweig to explain the 

classification scheme of hadrons. Was observed by 

experiments at the Stanford Linear Accelerator Center 

in 1968. 

Mass:  2.4 MeV/c2 , about 4 of the electron, has the 

smaller mass of all quarks 

Electric charge:  +2/3 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: stable 

Interactions: Strong, Weak, Electromagnetic force, 

Gravity 

 

Bottom b Quark 
General: Belongs to the third generation of the quark 

particle family. 

Discovered: The bottom quark was first described 
theoretically in 1973 by physicists Makoto Kobayashi and 
Toshihide Maskawa to explain CP violation. The name 
"bottom" was introduced in 1975 by Haim Harari. The 
bottom quark was discovered in 1977 by the Fermilab, led 
by Leon M. Lederman. Kobayashi and Maskawa won the 
2008 Nobel Prize in Physics for their explanation of CP-
violation. 

Mass: 4.2 GeV/c2 , about 8400 of electron 

Electric charge:  -1/3 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: unstable, ≈1.3×10-12 s 

Interactions: Strong, Weak, Electromagnetic force, Gravity 
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Top t Quark 
General: Belongs to the third generation of the quark particle 

family. 

Discovered: Its existence (and that of the bottom quark) was 

postulated in 1973 by Makoto Kobayashi and Toshihide Maskawa 

to explain the observed CP violations in kaon decay, and was 

discovered in 1995 by experiments at Fermilab. Kobayashi and 

Maskawa won the 2008 Nobel Prize in Physics for the prediction of 

the top and bottom quark, which together form the third 

generation of quarks. 

Mass: 171.2 GeV/c2 about 342400 of the electron has the greater 

mass of the quarks. 

Electric charge:  +2/3 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: most unstable of all with a lifetime of about a 

trillionth of a trillionth of a second. 

Interactions: Strong, Weak, Electromagnetic force, Gravity 

 

Down d Quark 
General: Belongs to the first generation of the quark 

particle family. 

Discovered: Its existence was postulated in 1964 by 

Murray Gell-Mann and George Zweig to explain the 

classification scheme of hadrons. Was first observed 

by experiments at the Stanford Linear Accelerator 

Center in 1968. 

Mass:  4.8 MeV/c2, about 8 of electron, double of the 

up quark 

Electric charge:  -1/3 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: stable, ≈900 s 

Interactions: Strong, Weak, Electromagnetic force, 

Gravity 

Charm c Quark 
General: Belongs to the second generation of the quark particle 

family. 

Discovered: The existence of a fourth quark had been speculated 

by a number of authors around 1964, but its prediction is usually 

credited to Sheldon Glashow, John Iliopoulos and Luciano Maiani in 

1970. The first charmed particle (a particle containing a charm 

quark) to be discovered was the Ψ meson. It was discovered by a 

team at the Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), led by Burton 

Richter in 1974 and one at the Brookhaven National Laboratory (BNL), 

led by Samuel Ting.  

Mass:  1270 MeV/c2, about 2540 of electron 

Electric charge:  +2/3 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: unstable, ≈1.1 ×10-12 s 

Interactions: Strong, Weak, Electromagnetic force, Gravity 
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e - Electron 
General: Belongs to the first generation of the 

lepton particle family. 

Discovered: Theoretically by Richard Laming 

(1838–1851), G. Johnstone Stoney (1874) and 

others. Experimentally by J. Thomson in 1897 

(Thomson won Nobel prize 1906). More carefully 

measured by Millikan. 

Mass: 9.1 ∙10-31 Kg,  0.511 MeV/c2  

Electric charge: -1.6 ∙10-19  C 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: Stable 

Interactions: electromagnetic, weak, gravity 

 

μ-  Muon 
General: Belongs to the second generation of the lepton 

particle family. 

Discovered: Muons were discovered by Carl D. Anderson 

and Seth Neddermeyer at Caltech in 1936, while studying 

cosmic radiation. Anderson noticed particles that curved 

differently from electrons and other known particles when 

passed through a magnetic field. The existence of the muon 

was confirmed in 1937 by J. C. Street and E. C. Stevenson's 

cloud chamber experiment. 

Mass: 105.658 MeV/c2, about 207 of the electron  

Electric charge: -1 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: Unstable, 2.2 × 10 -6s but much longer than 

many other subatomic particles. 

Interactions: electromagnetic, weak, gravity 

 

 

τ-  Tau 
General: Belongs to the third generation of the lepton 

particle family. The symbol was derived from the 

Greek τρίτον (triton, meaning "third" in English), since 

it was the third charged lepton discovered. 

Discovered: The tau was detected in a series of 

experiments between 1974 and 1977 by Martin Lewis 

Perl.  

Mass: 1776,82 MeV/c2 ,about 3500 of the electron. 

Has the greater mass of the leptons. 

Electric charge: -1 e 

Spin: 1/2 

Mean lifetime: Unstable, 2.9×10-13s 

Interactions: electromagnetic, weak, gravity 
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ve  Neutrino  
General: Belongs to the first generation of the lepton 

particle family and follows Fermionic statistics. 

Discovered: Theoretically by Wolfgang Pauli in 1930. 

Experimentally were discovered by Clyde Cowan and 

Frederick Reines in 1956. They were awarded the 1995 

Nobel Prize in Physics. 

Mass: Small but non-zero, less than one millionth that of the 

electron. The Nobel prize in Physics 2015 was awarded to 

both Takaaki Kajita and Arthur B. McDonald for their 

experimental discovery that this particle which have mass. 

Electric charge: 0  

Spin: 1/2 

Mean lifetime: Stable 

Interactions: weak, gravity 

 

νμ Νeutrino 

General: Belongs to the second generation of the 

lepton particle family. 

Discovered: Discovered in 1962 by Leon 

Lederman, Melvin Schwartz and Jack Steinberger. 

The discovery was rewarded with the 1988 Nobel 

Prize in Physics 

Mass: Small but non-zero 

Electric charge: 0  

Spin: 1/2 

Mean lifetime: Stable 

Interactions: weak, gravity 

 

 

vτ  Νeutrino 
General: Belongs to the third generation of the lepton 

particle family. 

Discovered: Together with the tau, it forms the third 

generation of leptons, hence the name tau neutrino. Its 

existence was immediately implied after the tau particle was 

detected in a series of experiments between 1974 and 1977 

by Martin Lewis Perl with his colleagues at the SLAC–LBL 

group. The discovery of the tau neutrino was announced in 

July 2000 by the DONUT collaboration. 

Mass: Small but non-zero 

Electric charge: 0  

Spin: 1/2 

Mean lifetime: Stable 

Interactions: weak, gravity 
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Gluon g Boson 
General: Gluon is an elementary particle that acts as 

the exchange particle for the strong force between 

quarks. 

Discovered: Theoretically were discovered by Murray 

Gell-Mann in 1962 (He awarded the 1969 Nobel Prize 

in Physics for his work on the theory of elementary 

particles).  Experimentally were discovered in 1978 by 

DESY experiment. 

Mass: 0 

Electric charge:  0 

Spin: 1 

Mean lifetime: stable 

Interactions: Strong 

 

Photon γ 
General: A photon is a type of elementary particle, the 

quantum of the electromagnetic field including 

electromagnetic radiation such as light, and the force 

carrier for the electromagnetic force. The name 

photon derives from the Greek word for light, φῶς 

(transliterated phôs) 

Discovered: Theoretically were discovered by Max-

Planck in 1901. Experimentally were discovered by 

Albert Einstein (1905) in photoelectric experiment. 

Mass: 0 

Electric charge:  0 

Spin: 1 

Mean lifetime: stable 

Interactions: Electromagnetic, Weak, Gravity 

 

W Boson 
General: The W bosons are named after the weak force. Explain beta 

decay. 

Discovered: Following the spectacular success of quantum 

electrodynamics in the 1950s, attempts were undertaken to formulate a 

similar theory of the weak nuclear force. This culminated around 1968 in a 

unified theory of electromagnetism and weak interactions by Sheldon 

Glashow, Steven Weinberg, and Abdus Salam, for which they shared the 

1979 Nobel Prize in Physics. Their electroweak theory postulated not only 

the W bosons necessary to explain beta decay, but also a new Z boson that 

had never been observed before 1983 experimentally in CERN. 

Mass: 80.4 GeV/c2
 

Electric charge:  The W bosons have either a positive or negative electric 

charge of 1 elementary charge and are each other's antiparticles. 

Spin: 1 

Mean lifetime: 10-25s 

Interactions: Weak 
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Z Boson 
General: The physicist Steven Weinberg named the additional particle the 

"Z particle", and later gave the explanation that it was the last additional 

particle needed by the model. With W explain the beta decay. 

Discovered: Following the spectacular success of quantum 

electrodynamics in the 1950s, attempts were undertaken to formulate a 

similar theory of the weak nuclear force. This culminated around 1968 in a 

unified theory of electromagnetism and weak interactions by Sheldon 

Glashow, Steven Weinberg, and Abdus Salam, for which they shared the 

1979 Nobel Prize in Physics. Their electroweak theory postulated not only 

the W bosons necessary to explain beta decay, but also a new Z boson that 

had never been observed before 1983 experimentally in CERN. 

Mass: 91.2 GeV/c2
 

Electric charge:  0 

Spin: 1 

Mean lifetime: 10-25s 

Interactions: Weak 

 

 


