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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Λόγω του μεγάλου όγκου του επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών, 

αυτό χωρίστηκε σε 5 τεύχη (ένα τεύχος για το γενικό μέρος και τέσσερα ακόμη τεύχη 

για τους 4 κλάδους του ειδικού μέρους). Το κείμενο του Τεύχους 5 που ακολουθεί 

περιλαμβάνει το ομογενοποιημένο επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση 

επιμορφωτών του κλάδου ΠΕ04 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές 

εφαρμογές των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (επιμόρφωση Β’ 

επιπέδου), όπως αυτή θα υλοποιηθεί στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης 

(ΠΑΚΕ).  

 

Στο ομογενοποιημένο επιμορφωτικό υλικό έχουν ενσωματωθεί: έτοιμο επιμορφωτικό 

υλικό, προτεινόμενα εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία γενικής χρήσεως, καθώς και 

νέο επιμορφωτικό υλικό που εκπονήθηκε ειδικά για την εκπαίδευση επιμορφωτών στο 

πλαίσιο της Πράξης της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Η ομογενοποίηση επετεύχθη με την 

σύνθεση όλου του ανωτέρω υλικού, καθώς και την σύνδεσή του με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του ειδικού μέρους της εκπαίδευσης επιμορφωτών.  

 

Το υλικό του παρόντος τεύχους δημιουργήθηκε από συγγραφική ομάδα επιστημόνων 

του κλάδου με επικεφαλής τον Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Δημήτριο 

Ψύλλο. Συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδικής επιστημονικής 

επιτροπής, αποτελούμενης από τους: 

• Χαράλαμπο Ζαγούρα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου  Πατρών, ο οποίος έχει 

την ευθύνη συντονισμού των εργασιών της επιτροπής 

• Βασίλειο Δαγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

• Βασίλειο Κόμη, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών 

• Δημήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

• Χρόνη Κυνηγό, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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Όλοι οι ανωτέρω είναι μέλη της δεκαεξαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής της Πράξης, 

που έχει ορισθεί στην υπ’ αριθμ. 5|20-9-05 συνεδρίαση της ΚΕΕΒΕΠ. 

 

Στη συγγραφή του παρόντος επιμορφωτικού υλικού συμμετείχαν οι Μιχάλης Σιγάλας,  

Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΠΘ, Αλέκος  Μπάρμπας, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ04, 

Νίκος Δαπόντες, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ04, Κώστας  Ναλπάντης, ΜΔΕ Εκπαιδευτικός 

ΠΕ04, Παλάση Ιωσηφίδου,  Εκπαιδευτικός ΠΕ04.  

  

Την επιμέλεια του κειμένου έκαναν ο Γεώργιος Πανόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και 

Πληροφορικής, και η Δήμητρα Εγγάρχου, Φυσικός, MSc Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, στελέχη του ΤΕΚ. 

 

Το παρόν επιμορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και καλύπτεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρόταση που ακολουθεί εντάσσει το επιμορφωτικό υλικό, έτοιμο και νέο, στα 

πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών εκπαίδευσης των επιμορφωτών. Το 

επιμορφωτικό υλικό αφορά στις εξής κατηγορίες: 

• Προτεινόμενο έτοιμο επιμορφωτικό υλικό για το ειδικό μέρος της εκπαίδευσης των 

επιμορφωτών, κλάδου ΠΕ04, όπως επιστημονικά και ερευνητικά κείμενα και 

βιβλία (σελ.15) καθώς και διδακτικά σενάρια και φύλλα εργασίας που περιέχονται 

στο συνοδευτικό υλικό των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών (σελ. 32). 

• Προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό (σελ. 28) με αξιολογική παρουσίασή του. 

• Προτεινόμενο νέο επιμορφωτικό υλικό: Πακέτα διδακτικών σεναρίων για την 

αξιοποίηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών (σελ. 85). 

Στο «Μέρος Α΄», που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ΑΠΣ για το ειδικό μέρος της 

εκπαίδευσης των επιμορφωτών του κλάδου ΠΕ04 εμπλουτισμένο με προτάσεις για την 

αξιοποίηση του έτοιμου και του νέου επιμορφωτικού υλικού. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται, στο «Μέρος Β΄» το προτεινόμενο έτοιμο επιμορφωτικό υλικό, στο 

«Μέρος Γ΄» το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό και τέλος στο «Μέρος Δ΄» το 

προτεινόμενο νέο επιμορφωτικό υλικό. 



Κωδικ. Ωρες Έτοιμο και νέο Αναλυτική περιγραφή Παρατηρήσεις επιμορφωτικό υλικό 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Α.Π.Σ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ (ΠΕ04) & ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (ΕΙΔ. ΜΕΡΟΣ): (10 ώρες) 
3.8 Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα 

ΦΕ.3 10 Βιβλιογραφία 
α. «ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση 
των φυσικών επιστημών» (σελ. 22) 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η αξιοποίηση των γενικών εργαλείων πληροφορικής και 
ειδικότερα των προγραμμάτων παρουσίασης, των λογιστικών φύλλων και των 
φυλλομετρητών στη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (ΕΙΔ. ΜΕΡΟΣ): (60 ώρες) 
4.5 Εκμάθηση της χρήσης λογισμικών ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση του γνωστικού αντικειμένου 

ΦΕ.4 60 ΠΙΝΑΚΕΣ Ι, ΙΙ (σελ. 28, 31) 
Συνοπτικός κατάλογος προτεινόμενων 
τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού και 
εργαλείων γενικής χρήσης για την 
εκπαίδευση των επιμορφωτών (κλάδος 
ΠΕ04). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ (σελ. 32) 
Έκθεση αξιολόγησης των 
προτεινόμενων λογισμικών η οποία 
περιλαμβάνει περιγραφή αναφορές σε 
εφαρμογές, περιεχόμενα έτοιμων 
σεναρίων και πηγές επιπλέον 
πληροφόρησης. 

«Μέρος Δ΄» (σελ. 85) 
Τα έντυπα Α & Β όλων των 
προτεινόμενων νέων σεναρίων. 

Βιβλιογραφία 
α. «ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση 
των φυσικών επιστημών» (σελ. 22) 

Παρουσίαση, συγκριτική μελέτη και ανάλυση εκπαιδευτικών λογισμικών με διαφορετικά 
θεματικά και γνωστικά αντικείμενα. Είναι κατά κύριο λόγο τα «Εκπαιδευτικά Λογισμικά 
του ΥΠΕΠΘ» που καλύπτουν τις πιο γνωστές κατηγορίες λογισμικού Φ.Ε. Το λογισμικό 
αυτό παρουσιάζεται στο «Μέρος Γ΄» και είναι: 
1 INTERACTIVE PHYSICS 
2 MODELLUS 
3 ΓΑΙΑ ΙΙ 
4 Σ.Ε.Π. 
5 ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι & ΙΙ 
6 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

7 Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 
8 ChemModels 
9 ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
10 IrYdium Chemistry Lab 
11 ChemCalc 
12 ΦΥΣΙΚΗ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

13 ΧΗΜΕΙΑ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
14 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
15 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
16 ΕΓΚ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
17 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (MBL) 
 

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν, εξοικειώνονται και αναλύουν τα 
λογισμικά καθώς και προτεινόμενα έτοιμα σενάρια και δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι 
με τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση έτοιμων δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λογισμικά 
και εργαλεία ΤΠΕ, θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με 
• τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού της ειδικότητάς τους, από πλευράς 

χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων,  
• τα στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν τις τρέχουσες διδακτικές πρακτικές  
• τις δυνατότητες των λογισμικών, τα στοιχεία που μπορούν να διαμορφώνουν το νέο 

εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον  
 
 

 



Κωδικ. Ωρες Έτοιμο και νέο Αναλυτική περιγραφή Παρατηρήσεις επιμορφωτικό υλικό 
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β. «Διδακτικές προσεγγίσεις» (σελ. 20) 
 

ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ: 
Οι διδάσκοντες καθοδηγούν την κριτική μελέτη και ανάλυση των προτεινόμενων 

λογισμικών καθώς και την εμβάθυνση σε επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά λογισμικά. Κατά τη 
διάρκεια των τριών φάσεων υπάρχει σταδιακή ανάπτυξη της αυτόνομης δραστηριότητας 
των εκπαιδευομένων. Προτείνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δραστηριότητες σε τρεις 
φάσεις: 

• Φάση Παρουσίασης: Μικρό Ιστορικό και «στοιχεία ταυτότητας» του λογισμικού (πότε 
και από ποιους φορείς δημιουργήθηκε, ποιες οι προθέσεις των δημιουργών, σχόλια και 
κριτικές, ενδεχόμενες έρευνες κ.λ.π., όπου υπάρχουν). Σύντομη παρουσίαση και σχόλια 
αναφορικά με τα συνοδευτικά εγχειρίδια των λογισμικών. 

• Φάση εξοικείωσης: Στο εργαστήριο, σε ομάδες των δύο, οι εκπαιδευόμενοι 
επιμορφωτές εγκαθιστούν κάθε λογισμικό και πλοηγούνται στο περιβάλλον, με βάση τα 
συνοδευτικά εγχειρίδια. Σκοπός να γνωρίσουν το λογισμικό από άποψη τεχνικών, 
λειτουργιών και περιεχομένου (ρυθμίσεις, συμβατότητα κ.λ.π.). Φορτώνουν έτοιμες 
δραστηριότητες από αυτές που προτείνονται (από το συνοδευτικό υλικό) και τις 
εκτελούν. Αναλύουν και σχολιάζουν μερικές (ανάλογα με το εύρος των θεματικών 
ενοτήτων του λογισμικού) έτοιμες δραστηριότητες από τις παρεχόμενες στα λογισμικά ή 
τα σενάρια του υποστηρικτικού υλικού στο μέρος Δ ως προς τις διδακτικές και 
μαθησιακές επιλογές και προσεγγίσεις τους. 

• Φάση ολοκλήρωσης: Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή οι εκπαιδευόμενοι 
παρουσιάζουν και συζητούν την ανάλυση και σχολιασμό των λογισμικών. Ειδικότερα 
αναλύουν, σχολιάζουν και συζητούν για το κάθε λογισμικό αλλά και συγκριτικά: Τις 
μαθησιακές διαδικασίες που είναι δυνατόν να υποστηρίξουν, τις διδακτικές πρακτικές 
που δίνουν τη δυνατότητα να οργανωθούν, την αξιοποίηση των διαδικτυακών 
τεχνολογιών  

Η εμβάθυνση στη διδακτική αξιοποίηση ολοκληρώνεται στην ενότητα ΦΕ 6.2 με την αναλυτική 
συζήτηση, τη δημιουργία διδακτικών σεναρίων, την εφαρμογή τους και την αξιολόγηση της εφαρμογής 
τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (ΕΙΔ. ΜΕΡΟΣ): (120 ώρες) 
Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου 

Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων και ΤΠΕ 
6.1 Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη μάθηση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 
6.2 Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και μάθηση του γνωστικού αντικειμένου 
6.3 Ρόλοι, αντιλήψεις, παραδοχές εκπαιδευτικών και μαθητών αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο και υπό το πρίσμα των ΤΠΕ.

ΦΕ 
6.1 

30 

«Μέρος Δ΄» (σελ. 85) 
Τα έντυπα Α, Β & Γ των προτεινόμενων 
πακέτων διδακτικών σεναρίων. 

Βιβλιογραφία 
α. «Αντιλήψεις και συλλογισμοί των 
μαθητών» (σελ. 18) 

β. «ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση 
των φυσικών επιστημών» (σελ. 22) 

γ. «Διδακτικές προσεγγίσεις» (σελ. 20). 
δ. «Ειδικά θεματικά τεύχη ξένων 
περιοδικών» (σελ. 25). 

Παρουσιάζονται και συζητούνται συνοπτικά οι σκοποί και οι σύγχρονες τάσεις στη 
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών καθώς και σύγχρονες επιστημολογικές και 
ψυχοπαιδαγωγικές θεωρήσεις που επηρεάζουν τη συγκρότησή της. Συζητούνται οι 
αντιλήψεις των μαθητών για φαινόμενα και έννοιες των ΦΕ που διδάσκονται στο σχολείο, 
οι διαφορές της καθημερινής γνώσης από την επιστημονική, οι συλλογισμοί και τα γενικά 
χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών. Παρουσιάζονται και συζητούνται οι 
θεωρητικές βάσεις και τα δομικά χαρακτηριστικά στρατηγικών με αναφορές στις 
διαφορετικές εποικοδομητικές στρατηγικές ατομικές και κοινωνικές μορφές. 

Συζητούνται τα οργανωτικά πλαίσια της διδασκαλίας, σκοποί και τεχνικές κατάλληλες 
για την προαγωγή της διερευνητικής και της συνεργατικής μάθησης, της ενεργού 
συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Παρουσιάζονται και συζητούνται ειδικά γνωρίσματα της εργαστηριακής εργασίας ο 
ρόλος της και η αποτελεσματικότητά της στη κατανόηση των επιστημονικών μοντέλων και 
στη φύση της επιστημονικής γνώσης με τη χρήση της κλασσικής τεχνολογίας καθώς και οι 
νέες δυνατότητες που δημιουργούνται από τις εφαρμογές των ΤΠΕ. Συζητούνται οι 
δυνατότητες και τα εργαλεία των ΤΠΕ για τη δημιουργία εμπλουτισμένων μαθησιακών 
περιβαλλόντων στην περιοχή των ΦΕ και αναλύονται οι αλλαγές στους ρόλους μαθητών και 
δασκάλων. 

Επιλέγονται θέματα από τη βιβλιογραφία ή από τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων 
κατάλληλα για τη διδασκαλία με τις πιο πάνω προσεγγίσεις ώστε να προωθείται η σύνδεση 
του περιεχομένου των ΦΕ με την διδακτική θεωρία και πρακτική. Για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας αυτής της ενότητας του ΑΠΣ προτείνεται η αξιοποίηση της γενικής 
βιβλιογραφίας καθώς και της βιβλιογραφίας της σχετικής με τις «αντιλήψεις και 
συλλογισμούς των μαθητών» και τις «διδακτικές προσεγγίσεις». Επί πλέον η αναγνώριση 
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του πλαισίου των παραδοχών μέσα στο οποίο οργανώνεται η διδασκαλία μπορεί να γίνει 
μέσα από περιπτώσεις εφαρμογής και από την ανάλυση (α) των πρακτικών με τις οποίες 
πιθανόν να υλοποιηθούν διδακτικά σενάρια που προτείνονται από το συνοδευτικό υλικό των 
εκπαιδευτικών λογισμικών ή έχουν δημοσιευτεί σε συνέδρια ή εκπαιδευτικές πύλες στο 
διαδίκτυο και (β) τα έντυπα Α, Β και Γ των πακέτων διδακτικών σεναρίων του 
προτεινόμενου στο «Μέρος Δ΄» νέου επιμορφωτικού υλικού. 
Οι εκπαιδευόμενοι: 

1. Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας στα 
γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μαθητές σε αυτά καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους  

2. Θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του μαθητή, όπως 
αυτοί διαμορφώνονται μέσα από τις σύγχρονες πρακτικές στην οργάνωση της τάξης και 
της διδασκαλίας, καθώς και μεθόδους ενίσχυσης της ενεργού διαχείρισης της μάθησης 
από τους μαθητές. 

3. Θα γνωρίσουν διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη χρήση των ΤΠΕ στα 
γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους, τις επιστημολογικές και μαθησιακές 
παραδοχές οι οποίες υπόκεινται και τις προσδιορίζουν καθώς και το πλαίσιο 
αλληλεξάρτησης εκπαιδευτικών πρακτικών, ΤΠΕ και προσεγγίσεων στη μάθηση και τη 
διδασκαλία.  

ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ: 
Επειδή η ιδιοσυγκρασιακή προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία της πλειονότητας των 

εκπαιδευτικών καθώς και οι πρακτικές τους εντάσσονται σε διαδικασίες μεταφοράς της 
γνώσης είναι χρήσιμο (και απαραίτητο σύμφωνα με την εποικοδομητική άποψη) οι 
εκπαιδευτικοί πρώτα να αναγνωρίσουν το πλαίσιο των παραδοχών μέσα στο οποίο 
οργανώνουν τη διδασκαλία τους και μετά να κληθούν να το αλλάξουν γνωρίζοντας τις 
προτεινόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις. Η αναγνώριση του πλαισίου των παραδοχών 
μέσα στο οποίο οργανώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι τη διδασκαλία τους θα πρέπει να 
γίνει κυρίως έμμεσα μέσα από την ανάλυση των πρακτικών των συναδέλφων τους οποίους 
θα κληθούν να επιμορφώσουν.  
Ως προς τις διαδικασίες συνεργατικής, διερευνητικής, εποικοδομητικής μάθησης: 
• επειδή τελικός στόχος είναι διδασκαλία των ΦΕ που αξιοποιεί τις ΤΠΕ να οργανώνεται 

ώστε να διευκολύνεται η διερεύνηση και η εποικοδόμηση της γνώσης από τους 
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μαθητές καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία 
• επειδή οι διαδικασίες μετάβασης προς αυτές τις προσεγγίσεις δημιουργούν, 

τουλάχιστον στις πρώτες απόπειρες, πολλά προβλήματα που λειτουργούν αποτρεπτικά, 
• επειδή η έλλειψη εμπειρίας-παιδείας (από εκπαιδευτικούς και μαθητές) οδηγεί σε 

υβριδικά σχήματα οργάνωσης της διδασκαλίας και της μάθησης, μερικά από τα οποία 
μπορούν να λειτουργήσουν και ως μόνιμα υποκατάστατα, 

Θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλυθούν με σαφήνεια οι δυσκολίες μετάβασης από 
ένα παγιωμένο τρόπο οργάνωσης σε άλλους με υψηλές απαιτήσεις οργάνωσης της 
μαθησιακής διαδικασίας ώστε: 
• να γίνει κατανοητή η έκταση και η εγγενής δυσκολία του εγχειρήματος, 
• να υιοθετηθεί η προσέγγιση της βαθμιαίας μετάβασης η οποία δίνει τη δυνατότητα, 

μέσα από τον αναστοχασμό, διορθωτικών παρεμβάσεων. 

Αξιολόγηση, προσαρμογή και δημιουργία Σεναρίων και Δραστηριοτήτων 
6.4 Παρουσίαση, σύγκριση και προβληματισμός για την επίδραση των ΤΠΕ στη διαμόρφωση της διδακτικής του γνωστικού 
αντικειμένου. Μαθησιακές δυσκολίες και η διαχείρισή τους με τις ΤΠΕ. 

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο. 
6.6 Ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας μέσω σεναρίων 
6.7 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεναρίων από τους επιμορφούμενους 

ΦΕ 
6.2 

60 

«Μέρος Δ΄» (σελ. 85) 
Τα έντυπα Α, Β, Γ & Δ των 
προτεινόμενων πακέτων διδακτικών 
σεναρίων. 

Βιβλιογραφία 
α. «Βιβλία & Συλλογικοί Τόμοι» (σ. 15) 
β. «Γενικά» (σελ. 17) 
γ. «Αντιλήψεις και συλλογισμοί των 
μαθητών» (σ. 18) 

δ. «ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση 
των φυσικών επιστημών» (σ. 22) 

Οι δραστηριότητες σε αυτό το μέρος εστιάζουν στην σε βάθος ανάλυση, κριτική 
προσέγγιση και δημιουργία δραστηριοτήτων, σεναρίων, και περιβαλλόντων μάθησης με 
ΤΠΕ (διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά,) για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων από 
τις ΦΕ σε μαθητές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ώστε να  

-Συνδέονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις με το γνωστικό αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά 
των ΤΠΕ , να καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για 
τον αναστοχασμό στη διδακτική πρακτική και τη βελτίωσή της με τη χρήση των ΤΠΕ 

-Αναδεικνύονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση των 
ΦΕ μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων σεναρίων, και οι συνιστώσες της ρητής και 
άρρητης παιδαγωγικής γνώσης του περιεχομένου του εκπαιδευτικού, όπως 
• οι γνώσεις για τις εναλλακτικές αντιλήψεις και οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών 

 



Κωδικ. Ωρες Έτοιμο και νέο Αναλυτική περιγραφή Παρατηρήσεις επιμορφωτικό υλικό 
 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 12/93 
 

ε. «Διδακτικές προσεγγίσεις» (σ. 20). 

 
στα συγκεκριμένα θέματα 

• οι εξειδικευμένες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν ή πρέπει να εφαρμοστούν, 
• τα χρησιμοποιούμενα ή αναγκαία διδακτικά εργαλεία αναπαράστασης του περιεχομένου 

(αναλογίες, μεταφορές, γραφικές παραστάσεις), 
• οι μορφές αξιολόγησης των μαθητών. 

Το βασικό προτεινόμενο υλικό είναι τα σενάρια για τα επιλεγμένα λογισμικά. Στο μέρος 
αυτό οι εξοικειωμένοι με τα λογισμικά εκπαιδευόμενοι θα εστιαστούν στο επίπεδο Β, Γ και 
Δ με βάση τα οποία θα γίνει και η ανάδειξή των ευρύτερων θεμάτων τα οποία διατρέχουν 
την προβληματική της διδασκαλίας των ΦΕ και μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη χρήση 
των ΤΠΕ. Επί πλέον θα εξετάζεται η εφαρμογή των σχεδιασμών σε επιμορφώσεις με βάση 
τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας στα γνωστικά 
αντικείμενα της ειδικότητάς τους  

Κριτήρια επιλογής και διαπραγμάτευσης αυτών των σεναρίων, αλλά ενδεχομένως και 
άλλων, είναι η σημαντικότητα και η ιδιαίτερη παραδειγματική φύση των θεμάτων, η 
προβληματική διαπραγμάτευσή τους χωρίς ΤΠΕ, η δυνατότητα του υπάρχοντος λογισμικού 
να συμβάλλει στη διαχείριση των διδακτικών προβλημάτων και των σχετικών ιδεών των 
μαθητών. 
Πέρα από τα ειδικά στοιχεία αυτών των σεναρίων με τα οποία έχουν εξοικειωθεί οι 

εκπαιδευόμενοι στο μέρος ΦΕ4 ενδεικτικά ευρύτερα θέματα που διατρέχουν τη διδασκαλία 
των ΦΕ είναι 

- Τα μικροσκοπικά μοντέλα και η σύνδεση τους με τον μακρόκοσμο.(σενάριο )  
- Θέματα σχετικά με τη φύση της επιστήμης και ειδικότερα με τη σχέση θεωρίας-παρατήρησης-
δεδομένων, τον διαχωρισμό μεταβλητών, την επεξεργασία μετρήσεων, την ανάλυση 
δεδομένων,  

-Εικονικά και πραγματικά εργαστήρια ( Σενάρια με ΣΕΠ, …… ) 
-Ιστορία και εξέλιξη των αντιλήψεων (Σενάρια με ..) 
- πολυτροπικός λόγος των ΦΕ και η διασύνδεση με τις πολλαπλές αναπαραστάσεις των 
δεδομένων 

- έννοια του συστήματος και την απλή αιτιακή σκέψη 

Η ανάλυση, η προσαρμογή και η δημιουργία διδακτικών σεναρίων, δραστηριοτήτων, 
φύλλων εργασίας και περιβαλλόντων μάθησης με ΤΠΕ, με τη συνεργασία έμπειρων 
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εκπαιδευτικών θα συμβάλλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι: 
• Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
οργάνωσης της σχολικής τάξης και της διδασκαλίας (εποικοδομητικά ομαδοσυνεργατική, 
τύπου project) που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο 
πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία. 

• Να εκτιμούν την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού λογισμικού και τα ενδεχόμενα 
μαθησιακά οφέλη, γνωρίζοντας το πλαίσιο ένταξής του μετά από σχετική αξιολόγησή του 
λογισμικού. 

• Να προτείνουν αιτιολογημένα αλλαγές, βελτιώσεις και επεκτάσεις σε ήδη σχεδιασμένες 
δραστηριότητες, σενάρια και μαθησιακά περιβάλλοντα. 

• Να χρησιμοποιούν ανάλογο διαφορετικό λογισμικό ή διδακτικό υλικό για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων διδακτικών προβλημάτων και να εντοπίζουν τις διαφορές 
και τις διδακτικές επιπτώσεις. 

• Να σκιαγραφούν επιθυμητά χαρακτηριστικά νέων λογισμικών και μαθησιακών 
περιβαλλόντων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων διδακτικών προβλημάτων 

• Να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραμμα των γνωστικών 
αντικειμένων της ειδικότητάς τους. 

• Ν εμβαθύνουν με αποτελεσματικό τρόπο στις επιμορφωτικές δράσεις, να ενθαρρύνουν 
και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην ένταξη των ΤΠΕ και των νέων πρακτικών 
στην τάξη τους. 

Πρακτική άσκηση 
6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο. 
6.7 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεναρίων από τους επιμορφούμενους 

 
ΦΕ 
6.3 

30 

«Μέρος Δ΄» (σελ. 85) 
Τα έντυπα Α, Β, Γ & Δ των 
προτεινόμενων πακέτων διδακτικών 
σεναρίων. 

Βιβλιογραφία 
α. «Βιβλία & Συλλογικοί Τόμοι» (σ. 15) 

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην αυτόνομη (υπό την επίβλεψη εργαστηριακού διδάσκοντος) 
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, από ομάδα 2-3 εκπαιδευομένων, της σε βάθος ανάλυσης, 
σχεδίασης, παραγωγής διδακτικού και επιμορφωτικού υλικού (σεναρίων, δραστηριοτήτων, 
φύλλων εργασίας και περιβαλλόντων μάθησης με ΤΠΕ) για τη διδασκαλία ενοτήτων 2-4 
διδακτικών ωρών που παρουσιάζουν ιδιαίτερες διδακτικές και μαθησιακές δυσκολίες. 

ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ: 
Η μελέτη περίπτωσης (case study) κάθε ομάδας γίνεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
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β. «Αντιλήψεις και συλλογισμοί των 
μαθητών» (σ. 18) 

γ. «Διδακτικές προσεγγίσεις» (σ. 20). 
δ. «ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση 
των φυσικών επιστημών» (σ. 22) 

ε. «Επιλογές άρθρων από ξενόγλωσσα 
περιοδικά» (σ. 25) 

ζ. «Ειδικά θεματικά τεύχη ξενόγλωσσων 
περιοδικών» (σελ. 25). 

 

έμπειρους στην διδασκαλία με ΤΠΕ. Οι περιπτώσεις εξετάζονται από δύο πλευρές: και από 
την πλευρά της διδασκαλίας με βάση σχεδιασμένο σενάριο στους μαθητές και από την 
πλευρά της επιμόρφωσης-υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του ίδιου 
σεναρίου στην τάξη. Κάθε ομάδα: 
• Σχεδιάζει και αναπτύσσει διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό. 
• Επιλέγει τη θεματική ενότητα περιεχομένου για την οποία θα γίνει η σχεδίαση και 
ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, με σαφώς διατυπωμένα κριτήρια και αιτιολόγηση  

• Αναζητά και αναλύει τη βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνή, διερευνά σε βάθος τις 
διδακτικές και μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του θέματος, καταγράφει 
εναλλακτικές προσεγγίσεις (στόχοι, οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, εργαλεία 
ΤΠΕ ή και παραδοσιακά) στην διαχείριση των συγκεκριμένων διδακτικών και 
μαθησιακών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. 

• Αιτιολογεί επιλογές σχεδιασμού και ανάπτυξης σεναρίου-δραστηριοτήτων καθώς και 
εργαλείων ΤΠΕ. 

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό. 

Παρουσιάζονται, συζητιούνται οι σχεδιασμοί και επιλέγονται 1-2 προς υλοποίηση με 
καταμερισμό σε όλους τους εκπαιδευόμενους του τμήματος. Οι περιπτώσεις εφαρμογής 
υλοποιούνται. Η ενότητα ολοκληρώνεται με αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας. 

Μπορεί να οργανωθεί παρατήρηση της υλοποίησης. Γίνεται οργανωμένη παρατήρηση της 
υλοποίησης και η ενότητα ολοκληρώνεται με αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας. και 
αναστοχασμό , με βάση τα αποτελέσματα των διδασκαλιών-επιμορφώσεων 

Μέρος του μαθήματος μπορεί να αφορά παρατήρηση διδασκαλιών με λογισμικά στην 
τάξη από εκπαιδευτικούς έμπειρους στη διδασκαλία με ΤΠΕ. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 

Ι. ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 

Παρατίθεται ενδεικτική. επιλεγμένη βιβλιογραφία, κατά κύριο λόγο στα ελληνικά, 

η οποία αφορά θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών όπως οι αντιλήψεις των 

μαθητών, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας και εφαρμογών τους στην ελληνική εκπαίδευση καθώς και εφαρμογών 

ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: 

Arons, A. (1990): Οδηγός Διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση-επιστημονική 

επιμέλεια Α.Βαλαδάκης). Αθήνα: Τροχαλία.  

Βλαχάβας, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σατρατζέμη, Μ., 

Ψύλλος, Δ. (επιμ.) (2004): Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 

Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Βλάχος, Ι. (2004): Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Η Πρόταση της Εποικοδόμησης. 

Αθήνα: Γρηγόρη. 

Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. (1993): Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές 

επιστήμες (μετάφραση Θ. Κρητικός, Β. Σπηλιωτοπούλου - Παπαντωνίου, Α. 

Σταυρόπουλος). Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία. 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (1999): Οικοδομώντας τις 

έννοιες των Φυσικών Επιστημών- Μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών 

(επιμέλεια Π. Κόκκοτας, μετάφραση Μ. Χατζή). Αθήνα: τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

Jonassen, D. H. (2000): Computers as mind tools for schools: engaging critical think-

ing. NJ: Prentice-Hall. 

EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ (1999): Ειδικό Αφιέρωμα στη Πληροφορική και Εκπαίδευση, 

3η Περίοδος, Vol. H’, No 30. 

Κασσέτας, Α. (2004): Το Μήλο και το Κουάρκ, Διδακτική της Φυσικής. Αθήνα: 

Σαββάλας.  

Καριώτογλου, Π. (2006): Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. 

Θεσσαλονίκη: Γράφημα. 

Κεκκές, Ι. (επιμ.) (2004): Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού 

και εφαρμογών: Φιλοσοφικές - Κοινωνικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Ένωση Ελλήνων 
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Φυσικών - Ατραπός. 

Κόμης, Β. (2004): Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των επικοινωνιών. Αθήνα: εκδ. Νέων Τεχνολογιών. 

Κουλαϊδης, Β. (επιμ.) (1994): Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου: Επιστημολογική, 

γνωστική και διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.  

Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997): Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική. Η 

διδασκαλία της Μηχανικής (επιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. 

Δημητρακοπούλου). Αθήνα: τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, Ε. (2002): Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: 

Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της 

εκπαιδευτικής πρακτικής. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006): Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

Μίχας, Π., (2005): Η Διδακτική της Οπτικής μέσα από μία διαχρονική ματιά. Αθήνα: 

τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

OECD (2003): Problem Solving. In OECD, The PISA 2003 assessment framework – 

Mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills (pp. 153-

194). Paris: OECD. 

Papert, S. (1991): Νοητικές Θύελλες: παιδιά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυναμικές 

ιδέες. Αθήνα: Οδυσσέας. 

Psillos, D., Niedderer, H. (Eds.) (2003): Teaching and Learning in the Science Labora-

tory. Kluwer Academic Publishers. 

Sutton, C. (2002): Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η μάθηση (επιμέλεια Π. 

Κόκκοτας, μετ. Μ. Κασούτας, Δ. Λαθούρης). Αθήνα: τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

Σολωμονίδου, Χ. (2006): Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Σταυρίδου, Ε. (1995): Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης. Αθήνα: 

Σαββάλας. 

Τσελφές, Β. (2002): Δοκιμή και πλάνη, το εργαστήριο στη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών. Αθήνα: νήσος. 

Φορτούνη, Τ., Κομματάς, Ν., Αλεξανδράτος, Γ., Ράπτη Α. (2006): Οι χάρτες εννοιών 

στο σχολείο. Θεωρητικό πλαίσιο - Διδακτική Αξιοποίηση –Δραστηριότητες. Αθήνα: 

Ατραπός. 
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Vrasidas, C., Glass, G.V. (Eds.) (2005): Current Perspectives on Applied Information 

Technologies. Volume II: Preparing teachers to teach with technology. Information 

Age Publishing, Greenwich 

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ 

Στα Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων υπάρχουν πολλά αξιόλογα άρθρα σχετικά με 

τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

και τις εφαρμογές τους στη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Στη 

συνέχεια παραθέτουμε επιλεγμένα άρθρα που καλύπτουν ένα ευρύ θεματολόγιο είτε 

ερευνητικού χαρακτήρα είτε εφαρμογών και αξιολόγησής τους: 

1. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Dillenbourg, P., Schneider, D., Synteta, P. (2002): Virtual Learning Environments. Στο 

Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.) Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Οι Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”. 

Καριώτογλου, Π. (2002). Από την Ιδανική Διδακτική Μέθοδο στη Γνώση 

Παιδαγωγικού Περιεχομένου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 123. 

Τσαπαρλής, Γ. (2004): Η παγκοσμιοποίηση της έρευνας και της πράξης της Διδακτικής 

των Φυσικών Επιστημών. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) 

Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών 

στην Εκπαίδευση. 

Τσελφές, Β.(2007): Διδακτική και διδασκαλία-μάθηση φυσικών επιστημών: 

αναπαράσταση έναντι παρέμβασης. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, 

Γ. Τσαπαρλής (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών 

Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

Ψύλλος, Δ. (1998): Οι όψεις της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Στο 

Π. Κουμαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές, Δ. Ψύλλος (επιμ.) Πρακτικά 1ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής των 

Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Ψύλλος, Δ. (2001): Ερευνητές και έρευνα στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 

συγκλίσεις και αποκλίσεις. Στο Π. Κόκκοτας, Ι. Βλάχος (επιμ.) Η Διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών στις αρχές του 21ου αιώνα. Προβλήματα και Προοπτικές. 

Αθήνα: Γρηγόρης. 
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Β. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Αρβανιτάκη, Κ., Λεμονίδη, Χ., Μικρόπουλος, Τ. (2004): Ιδέες Μαθητών και Φοιτητών 

σχετικά με τον ήχο – Κριτική θεώρηση. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. 

Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και 

Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Βαλανίδης, Ν., Νικολαϊδου, Α. (2003): Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την 

Οξείδωση και την Καύση. Στο Π. Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.) Πρακτικά 3ου Συνεδρίου 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέας Τεχνολογίας. 

Γεωργούση, Κ., Τσαπαρλής, Γ. (2007): Έννοιες, μεγέθη, εξισώσεις που είναι κοινά στη 

σχολική φυσική και χημεία. Ιδέες των μαθητών λυκείου για την κοινότητα, τις 

ομοιότητες και τις διαφορές. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, Γ. 

Τσαπαρλής (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίιου Συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών 

Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

Γρηγοριάδου, Κ., Αθανασίου, Κ. (2004): Απόψεις των μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ 

Λυκείου για βασικές έννοιες κληρονομικότητας. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, 

Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και 

Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Θασίτη, Μ., Φασουλόπουλος, Γ., Καριώτογλου, Π. (2004): Μελέτη της (α)συνέπειας 

των συλλογισμών των μαθητών: εφαρμογή στην πλεύση - βύθιση των σωμάτων. Στο 

Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Θεοδωρόπουλος, Β., Δόσης, Σ., Κανδεράκης, Ν., Καρανίκας, Γ., Κολιόπουλος, Δ., 

Φασουλόπουλος, Γ. (1998): Όταν ο ήχος έγινε κύμα. Μία επισκόπηση των ιδεών για 

την έννοια του ήχου στην επιστήμη και στους μαθητές. Στο Π. Κουμαράς, Π. 

Καριώτογλου, Β. Τσελφές, Δ. Ψύλλος (επιμ.) Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην 

Εκπαίδευση. 

Καλπία, Β., Μίχας, Π. (2003): Οι ιδέες και οι δυσκολίες των φοιτητών σε θέματα 

διάθλασης του φωτός. Στο Π. Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.) Πρακτικά 3ου Συνεδρίου 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέας Τεχνολογίας. 

Καριώτογλου, Π., Κουνατίδου, Χ., Καρνέζου, Μ. (2004): Βιβλιογραφική επισκόπηση 

των ιδεών των μαθητευομένων για την έννοια της δύναμης. Στο Β. Τσελφές, Π. 

Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 18/93 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 

Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Κεραμιδάς, Κ., Ψύλλος, Δ. (2004): Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και μελέτη των 

αντιλήψεων των μαθητών σε θέματα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Στο Β. Τσελφές, Π. 

Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών 

Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Κολιούλης, Δ., Τσαπαρλής, Γ. (2007): Χημεία β΄ γυμνασίου, με έμφαση στη 

μακροσκοπική-εποικοδομητική προσέγγιση και στη νοηματική εισαγωγή των 

εννοιών του μορίου και του ατόμου -Διδακτικό βιβλίο και προκαταρκτική 

αξιολόγησή του από εκπαιδευτικούς. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. 

Μικρόπουλος, Γ. Τσαπαρλής (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίιου Συνεδρίου 

«Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

Κοντογεωργίου, Α., Κώτσης, Κ., Μικρόπουλος Τ. Α. (2004): Οπτικές και νοητικές 

αναπαραστάσεις για την κατανόηση της δομής της ύλης Στο Β. Τσελφές, Π. 

Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών 

Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Παπαδόπουλου, Π., Σουβατζή, Δ., Tunnicliff, S., Dale, M. (2004): Τι γνωρίζουν τα 

παιδιά σχετικά με το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος; Μία μελέτη με 

αντικείμενο τις ζωγραφιές για την εσωτερική δομή του ανθρώπινου σώματος. Στο Β. 

Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου 

Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2004): Πώς κατανοούν οι μαθητές Γυμνασίου τις χημικές 

αναπαραστάσεις. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συνοπτικός κατάλογος προτεινόμενων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού 

για την εκπαίδευση των επιμορφωτών (κλάδος ΠΕ04) 

 Τίτλος Λογισμικού 
Γνωστικά αντικείμενα Χαρακτηριστικά 

1. Interactive Physics 

ΦΥΣΙΚΗ 

Πρόκειται για διεθνές λογισμικό το οποίο ήταν γνωστό στους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (Φυσικούς) από τις αρχές της 
δεκαετίας του ΄90. Στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ 
και ΕΠ ΚτΠ Γ’ ΚΠΣ), που υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, 
εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Είναι λογισμικό προσομοιώσεων κυρίως μηχανικών φαινομένων και 
αξιοποιεί την ιδέα των πολλαπλών αναπαραστάσεων και του άμεσου 
χειρισμού αντικειμένων (σε μικρότερο βαθμό). Κατέχει την πρώτη θέση 
των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών, μαζί με το Modellus, κατά τη 
φάση «Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (βλέπε www.e-yliko.gr) για τη 
Φυσική. 
Συνοδεύεται από έναν αριθμό ενδεικτικών «έτοιμων δραστηριοτήτων» 

μαζί με «Φύλλα Εργασίας». 
Με το έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ (ΕΠ ΚτΠ, Γ’ΚΠΣ)/ενότητα ΑΜΑΛΘΕΙΑ  

πρόκειται να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία. 
Ο διδάσκων μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του προσομοιώσεις και 

να προσαρμόσει άλλες. 

2. Modellus 

ΦΥΣΙΚΗ  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΧΗΜΕΙΑ 

Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα μαθήματα επιμόρφωσης 
«Επιμορφωτών στις ΤΠΕ» (1998 και 1999). Στο πλαίσιο του έργου 
ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ Γ’ ΚΠΣ), που υλοποίησε ως 
τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αποτελεί πλέον ένα κλασικό εργαλείο μοντελοποίησης φαινομένων 

(κυρίως Φυσικής, Βιολογίας και Χημείας) για τα οποία γνωρίζουμε το 
μαθηματικό μοντέλο. Αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των κατηγοριών 
αναπαράστασης (διανυσματική, αλγεβρική, γραφική, προσομοίωση, 
πίνακες τιμών…). 
Κατέχει την πρώτη θέση των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών, μαζί με 

το Interactive Physics, κατά τη φάση «Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» 
(βλέπε www.e-yliko.gr) για τη Φυσική.  
Συνοδεύεται από έναν αριθμό ενδεικτικών «έτοιμων δραστηριοτήτων» 

μαζί με «Φύλλα Εργασίας». 
Έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας. 
Ο διδάσκων μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του προσομοιώσεις και 

να προσαρμόσει άλλες. 

3. ΓΑΙΑ II 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

Πρόκειται για «Εικονικό εργαστήριο» φαινομένων έξω από το σχολικό 
εργαστήριο. Είναι κατάλληλο για εξερεύνηση της Γης (εσωτερικό, 
επιφάνεια, ατμόσφαιρα, δορυφόροι κ.α.). Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ που υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ. 
Περιλαμβάνει προσομοιώσεις και πληροφοριακό υλικό χρήσιμο για τα 
μαθήματα Γεωγραφίας, Αστρονομίας και Φυσικής. 
Συνοδεύεται από έναν αριθμό ενδεικτικών «έτοιμων δραστηριοτήτων» 

μαζί με «Φύλλα Εργασίας». 
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Έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας. 
Ο διδάσκων μπορεί να δημιουργήσει περιορισμένο αριθμό 

προσομοιώσεων. 
Συνοδεύεται από έναν αριθμό ενδεικτικών «έτοιμων δραστηριοτήτων» 

μαζί με «Φύλλα Εργασίας». 

4. Σύνθετο 
Εργαστηριακό 
περιβάλλον (ΣΕΠ) 

ΦΥΣΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ 

Αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά εργαστήρια: το "Εργαστήριο 
Θερμότητας" και το "Εργαστήριο Θερμοδυναμικής". Αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του έργου ΝΑΥΣΙΚΑ/ Β’ ΚΠΣ που υλοποίησε ως τελικός 
δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ. Παράλληλα, με τα εργαστήρια αυτά, 
προσφέρεται μια επιλεγμένη σειρά θεμάτων, σε πολυμεσική 
παρουσίαση, που άπτονται της τεχνολογίας και των καθημερινών 
εφαρμογών. Στο πλαίσιο του λογισμικού, τα εικονικά πειράματα και το 
πολυμεσικό υλικό είναι διαρθρωμένα, νοηματικά και οπτικά, σε τρεις 
διακριτούς χώρους : 
α. Το εικονικό εργαστήριο θερμότητας 
β. Το εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής 
γ. Την εικονική βιβλιοθήκη που περιέχει το πολυμεσικό υλικό. 

5. Φυσική Ι και ΙΙ 
(Λύκειο)  

ΦΥΣΙΚΗ 

Το λογισμικό περιλαμβάνει προσομοιώσεις που καλύπτουν την ύλη της 
Φυσικής Ενιαίου Λυκείου.  
Έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας και είναι συμβατό με 

το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου.  
Δεν χρησιμοποιεί «φύλλα εργασίας» συνοδευτικά των δραστηριοτήτων. 

6. Ανακαλύπτω τις 
μηχανές 

ΦΥΣΙΚΗ 

Πρόκειται για ηλεκτρονική πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια χρήσιμη για τη 
διδασκαλία της Φυσικής και της Τεχνολογίας, κυρίως για το Γυμνάσιο. 
Στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ Γ’ 
ΚΠΣ), που υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, εξελληνίστηκε 
και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Συνοδεύεται από μια σειρά δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

αναζήτηση πληροφοριών από το περιεχόμενο του ίδιου του λογισμικού. 
Με το έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ (ΕΠ ΚτΠ, Γ’ΚΠΣ)/ενότητα ΑΜΑΛΘΕΙΑ  

πρόκειται να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία. 

7. 15. Το ΜΑΘΗΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

«Εικονικό Εργαστήριο» επιλεγμένων ενοτήτων Φυσικής Γυμνασίου για 
την υποστήριξη του μαθήματος.  
Έχει άδεια για όλα τα σχολεία. 

8. ChemModels 

ΧΗΜΕΙΑ 

Καλύπτει πολλούς και σημαντικούς τομείς της χημείας του άνθρακα: 
Ομόλογες σειρές, Ονοματολογία, Η ισομέρεια και τα διάφορα είδη 
ισομέρειας, Πολυμερή. 

9. Χημεία Γυμνασίου 

ΧΗΜΕΙΑ 

Αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Ελπήνωρ και καλύπτει τις 
παρακάτω ενότητες της Χημείας Γυμνασίου:  
Άτομο - Ατομική δομή, Περιοδικό σύστημα των στοιχείων, Χημικοί 

δεσμοί, Ιδανικά - πραγματικά αέρια - νόμοι των αερίων, Διαλύματα, 
Ραδιενέργεια. 
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10. IrYdium Chemistry Lab 

ΧΗΜΕΙΑ 

Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών και φαινομένων Χημείας. Ανοικτό 
περιβάλλον διερεύνησης καθώς ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να 
διερευνήσει χημικά φαινόμενα και διεργασίες και όχι μόνον 
προεπιλεγμένες προσομοιώσεις. 
Επιτρέπει διαδικασίες μοντελοποίησης χημικών φαινομένων και 

διαδικασιών με εισαγωγή παραμέτρων για οποιαδήποτε χημική ουσία και 
χωρίς τη χρήση ειδικής γλώσσας προγραμματισμού. Το πρόγραμμα 
επιλύει και τις βασικές εξισώσεις χημικής θερμοδυναμικής με βάση τα 
θερμοδυναμικά δεδομένα των χημικών ουσιών. 

11. ChemCalc 

ΧΗΜΕΙΑ 

Καλύπτει με θεωρία και εφαρμογές, που συνοδεύονται από φύλλα 
εργασίας, δύο αυτόνομες ενότητες: 
1. Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο - Αλκοτέστ. 
2. Η ραδιοχρονολόγηση με 14C. 

12. Φυσική Β΄-Γ΄ 
Γυμνασίου 

ΦΥΣΙΚΗ 

Το λογισμικό Φυσικής συνοδεύει το νέο σχολικό βιβλίο της Φυσικής των 
Β΄ και Γ΄ τάξεων. Πρόκειται να εφαρμοστεί στη διδακτική πράξη σε όλα 
τα σχολεία της χώρας.  
Αναρτήθηκε στο http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/ 

13. Χημεία Β΄-Γ΄ 
Γυμνασίου  

ΧΗΜΕΙΑ 

Το λογισμικό Χημείας συνοδεύει το νέο σχολικό βιβλίο της Χημείας των 
Β΄ και Γ΄ τάξεων. Πρόκειται να εφαρμοστεί στη διδακτική πράξη σε όλα 
τα σχολεία της χώρας.  
Αναρτήθηκε στο http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/ 

14. Γεωλογία - Γεωγραφία 
Α΄-Β΄ Γυμνασίου 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Το λογισμικό Γεωγραφία – Γεωλογία Γυμνασίου συνοδεύει το νέο 
σχολικό βιβλίο της Γεωγραφίας των Α΄ και Β΄ τάξεων. Πρόκειται να 
εφαρμοστεί στη διδακτική πράξη σε όλα τα σχολεία της χώρας.  
Αναρτήθηκε στο http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/  

15. Βιολογία Α΄-Γ΄ 
Γυμνασίου 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Το λογισμικό Βιολογίας συνοδεύει το νέο σχολικό βιβλίο της Βιολογίας 
των Α΄ και Γ΄ τάξεων. Πρόκειται να εφαρμοστεί στη διδακτική πράξη σε 
όλα τα σχολεία της χώρας.  
Αναρτήθηκε στο http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/ 

16. Εγκυκλοπαίδεια 
Ανθρωπίνου Σώματος  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Πρόκειται για ηλεκτρονική πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια χρήσιμη για τη 
διδασκαλία της Βιολογίας – Ανθρωπολογίας. Στο πλαίσιο του έργου 
ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ Γ’ ΚΠΣ), που υλοποίησε ως 
τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Συνοδεύεται από μια σειρά δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

αναζήτηση πληροφοριών από το περιεχόμενο του ίδιου του λογισμικού. 
Με το έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ (ΕΠ ΚτΠ, Γ’ΚΠΣ)/ενότητα ΑΜΑΛΘΕΙΑ  

πρόκειται να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI: Συνοπτικός κατάλογος προτεινόμενων εργαλείων γενικής χρήσης για 

την εκπαίδευση των επιμορφωτών (κλάδος ΠΕ04) 

Εκτός από τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρήσιμα αποδεικνύονται τόσο ορισμένα 

λογισμικά γενικής χρήσης όπως το Power Point και το Excel όσο και το λογισμικό Hot 

Potatoes κατάλληλο για τη δημιουργία ερωτήσεων (διαδικτυακό). Επιπλέον, υπάρχουν 

δύο άλλα λογισμικά τα οποία είναι χρήσιμα για τη δημιουργία “μικρών εξειδικευμένων 

προγραμμάτων” τύπου προσομοίωσης και μοντελοποίησης (Microworlds pro) και για 

τη συλλογή, επεξεργασία και αναπαράσταση δεδομένων τα συστήματα Microcomputer-

Based-Laboratories (MBL) που είναι εφοδιασμένα όλα τα Λύκεια της χώρας. 

Τίτλος Λογισμικού 
Γνωστικά αντικείμενα Χαρακτηριστικά 

1. Microworlds Pro  

ΟΛΑ 

Ένα γενικό προγραμματιστικό περιβάλλον με το οποίο μπορούμε 
να οικοδομήσουμε μικρά εξειδικευμένα προγράμματα 
(προσομοιώσεις, γραφικές παραστάσεις κ.α.). Στο πλαίσιο του 
έργου ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ Γ’ ΚΠΣ), που 
υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, εξελληνίστηκε και 
προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει δοθεί 
σε 350 Γυμνάσια της χώρας. 

2. Power Point 

ΟΛΑ 
Γνωστό περιβάλλον παρουσίασης των Windows. 

3. The Hot Potatoes 

ΟΛΑ 

Το λογισμικό των Hot Potatoes (νεότερη έκδοση 6.1 
Πανεπιστήμιο της Victoria (Καναδάς) είναι ένα σύνολο από 5 
διαφορετικά εργαλεία σύνθεσης διαδραστικών ασκήσεων σε 
δικτυακό περιβάλλον. 

http://hotpot.uvic.ca/  

4. Excel 

ΟΛΑ 
Τα γνωστά «λογιστικά φύλλα» των Windows 

5. Microcomputer-
Based-Laboratories 
(MBL) 

ΦΥΣΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Προτείνεται η αξιοποίηση του στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙIΙ: Έκθεση αξιολόγησης προτεινόμενων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού  

«Interactive Physics» 
Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Interactive Physics αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

το οποίο περιλαμβάνει: 

α) Το εξελληνισμένο πρόγραμμα Interactive Physics (2002) ως ένα ανοιχτό 

προγραμματιστικό περιβάλλον κατάλληλο για προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων. 

β) Interactive Physics Βιβλίο Μαθητή  

γ) Interactive Physics Βιβλίο Καθηγητή 

Στοιχεία ταυτότητας του λογισμικού: 

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική 

Επίπεδο / τάξεις: Γυμνάσιο και Λύκειο 

Κατασκευαστής: MSC Working Knowledge 

Εξελληνισμός: Rainbow Computer A.E. 

Εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από 

ομάδα εκπαιδευτικών και επιστημόνων στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, 

Β’ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ), που υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, το 

2002 και είναι πιστοποιημένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Με το έργο 

ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ Ενότητα ΑΜΑΛΘΕΙΑ (ΕΠ ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ), που υλοποιεί ως τελικός 

δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ, πρόκειται να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία (3200 CD-ROM στα 

σχολεία).  

Αποτελεί ένα κλασικό εργαλείο μοντελοποίησης φαινομένων (κυρίως της 

Μηχανικής και του Ηλεκτρισμού) και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των κατηγοριών 

αναπαράστασης (διανυσματική, αλγεβρική, γραφική, προσομοίωση, πίνακες τιμών, 

κ.ά.) 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Με μια πρώτη ματιά το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην 

κατηγορία των «Συστημάτων Μοντελοποίησης». Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό 

ανήκει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 
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βιβλία 
πολυμέσων 

ειδικών 
θεμάτων 

  Χ  Χ Χ 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Μαζί με το λογισμικό προσφέρεται ένα «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων». Αυτό το 

εγχειρίδιο περιλαμβάνει 20 δραστηριότητες κατάλληλες για τη διδασκαλία με τη χρήση 

λογισμικού τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.  

Οι έτοιμες δραστηριότητες και τα Φύλλα Εργασίας 

1. Ταλαντώσεις 

2. Δυναμική σε μια διάσταση - Νόμος αδράνειας  

3. Δυναμική στο επίπεδο  

4. Κρούσεις και σχετικές κινήσεις  

5. Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας - Διατήρηση μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη 

πτώση  

6. Δυναμική στο επίπεδο - Ο νόμος της τριβής  

7. Ευθύγραμμη κίνηση - Ομαλή κίνηση  

8. Ευθύγραμμη κίνηση - Ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη κίνηση  

9. Δυναμική στο Επίπεδο. -Ομαλή κυκλική κίνηση και χαρακτηριστικά της μεγέθη.  

10. Δυναμική στο επίπεδο -Νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική μορφή και σε 

αλγεβρική μορφή  

11. Διατήρηση μηχανικής ενέργειας - Μεταβολή κινητικής ενέργειας  

12. Διατήρηση ορμής -Διατήρηση ορμής σε κλειστά συστήματα δύο σωμάτων σε μία 

διάσταση  

13. Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων -Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων  

14. Ηλεκτρικό Πεδίο -Πείραμα του Millikan  

15. Μαγνητικό πεδίο -Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο  

16. Ηλεκτρικό Πεδίο - Μέτρηση ειδικού φορτίου με τη μέθοδο Thomson  

17. Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων -Νόμος Coulomb  

18. Μηχανικές Ταλαντώσεις - Απλή αρμονική Ταλάντωση, Διατήρηση της μηχανικής 

ενέργειας και μη διατήρηση της ορμής.  

19. Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις - Ελαστική κρούση δύο σωμάτων.  

20. Ηλεκτρικές και Μηχανικές Ταλαντώσεις - Φθίνουσα Μηχανική ταλάντωση  

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης (ελληνοποιημένο) 

Το πακέτο του Interactive Physics περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις 
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απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Interactive Physics στη διδακτική πράξη 

Το Modellus μαζί με το Interactive Physics, αποτελούν το συμπληρωματικό δίδυμο 

κατάλληλο για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη 

βοήθεια του υπολογιστή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό διατίθεται δωρεάν σε 

όλους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μπορεί χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το 

διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις ή 

μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Με το Interactive Physics παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής εναλλακτικών 

υποθετικών σεναρίων. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν προβλέψεις, να εκτελούν 

προσομοιώσεις και να βλέπουν άμεσα τα αποτελέσματα. Επίσης, το Interactive Physics 

διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα προγραμματισμού (scripting) που επεκτείνει τις 

δυνατότητές του.  

Μερικοί από τους γενικούς διδακτικούς στόχους του λογισμικού είναι:  

o Να ασκηθούν οι μαθητές στην περιγραφή, στην ερμηνεία και στην πρόβλεψη 

φαινομένων  

o Να ασκηθούν στη διαδικασία μοντελοποίησης φαινομένων ή καταστάσεων.  

o Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων  

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  

i) Η εξελληνισμένη έκδοση του Interactive Physics καθώς και τα συνοδευτικά 

εγχειρίδια του έχουν δοθεί στα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ: 

http://edsoft.cti.gr/edsoft/index.html 

ii) Το Interactive Physics χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς και 

φοιτητές σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας ένα πολύ δημοφιλές εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Στα πλαίσια του έργου ΚΙΡΚΗ του ΥΠΕΠΘ, το Interactive Physics 

εξελληνίστηκε από τη Rainbow, με τη συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα. 

http://www.rainbow.gr/software/education/iphysics.html  

iii) Το λογισμικό Interactive Physics, πριν από τον εξελληνισμό του, χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά στα μαθήματα επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (έργο 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 34/93 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ) καθώς και στην επιμόρφωση «Επιμορφωτών στις ΤΠΕ» (1998 και 

1999) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και στις 

«Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις» των καθηγητών κλάδου ΠΕ04. 

iv) Κατέχει την πρώτη θέση των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών, μαζί με το Modellus 

όπως φαίνεται από την πληθώρα των δραστηριοτήτων και Φύλλων Εργασίας των 

καθηγητών κλάδου ΠΕ04.  

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 

πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 

Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr 

Εκπαιδευτικός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη EDUPORTAL: http://www.eduportal.gr/ 

Δικτυακός τόπος της εταιρείας Rainbow: 

 http://www.rainbow.gr/software/education/iphysics.html  
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«MODELLUS 2.5» 
Εισαγωγή 

Με τον όρο «λογισμικό Modellus» εννοούμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο 

περιλαμβάνει: 

α) Το εξελληνισμένο πρόγραμμα Modellus 2.5 (2003) ως ένα ανοιχτό 

προγραμματιστικό περιβάλλον  

β) Ένα «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων» το οποίο συνίσταται από ένα σύνολο 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων μαζί με την παιδαγωγική αναζήτηση που 

απευθύνεται στο διδάσκοντα μαθήματα Φυσικής καθώς και των συνοδευτικών 

«Φύλλων εργασίας» για τους μαθητές. 

γ) Εγχειρίδιο χρήσης (συγγραφέας ο Vitor Teodoro) 

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από τον Καθηγητή Vitor Teodoro και την ομάδα του 

στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Νέου Πανεπιστημίου της Λισαβόνας στα μέσα της 

δεκαετίας του ΄90. Εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα από ομάδα εκπαιδευτικών και επιστημόνων στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ 

(ΕΠΕΑΕΚ, Β’ΚΠΣ και ΕΠ ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ), που υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το 

ΕΑ.ΙΤΥ, το 2003 και είναι πιστοποιημένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιπλέον, 

με άδεια που παραχώρησε ο δημιουργός του, διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική 

χρήση. 

Αποτελεί ένα κλασικό εργαλείο μοντελοποίησης φαινομένων (κυρίως Φυσικής, 

Βιολογίας και Χημείας) για τα οποία γνωρίζουμε το μαθηματικό μοντέλο. Αξιοποιεί τις 

δυνατότητες όλων των κατηγοριών αναπαράστασης (διανυσματική, αλγεβρική, 

γραφική, προσομοίωση, πίνακες τιμών…).  

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Με μια πρώτη ματιά το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην 

κατηγορία των «Συστημάτων Μοντελοποίησης». Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό 

ανήκει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

  Χ  Χ Χ 

Καταρχήν, το εν λόγω λογισμικό χαρακτηρίζεται από το ότι επιτρέπει διαδικασίες 
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μοντελοποίησης καταστάσεων ή φαινομένων επειδή διαθέτει ειδικό παράθυρο 

καταγραφής μοντέλων με τη μορφή εξισώσεων ποικίλων μορφών. Η δύναμή του 

βρίσκεται στο ότι επιλύει όλων των ειδών τις εξισώσεις (ακόμα και διαφορικές με τη 

μέθοδο Runge – Kutta τετάρτου βαθμού) και γι αυτό εξάλλου μπορεί να χαρακτηριστεί 

και ως «Προγραμματιζόμενο Περιβάλλον» χωρίς τη χρήση ειδικής γλώσσας 

προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση του λογισμικού βρίσκεται πολύ κοντά 

στις γνώσεις και τη σχολική πρακτική των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04. 

Επιπλέον, το Modellus θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης με δυνατότητες επειδή 

διαθέτει ειδικό «παράθυρο» μέσα στο οποίο μπορεί να παρουσιαστεί η προσομοίωση 

μιας κατάστασης ή διαδικασίας ακόμα και ενός μεταβλητού διανύσματος .  

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Μαζί με το λογισμικό προσφέρεται ένα «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων» (277 

σελίδων) τη δισέλιδη εισαγωγή του οποίου υπογράφει ο δημιουργός του Modellus 

καθηγητής Vitor Teodoro. Συγγραφείς του εγχειριδίου είναι 9 εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04, όλοι Επιμορφωτές ΤΠΕ της ενέργειας 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιμορφώθηκαν στο πανεπιστήμιο Αθηνών από το 

δημιουργό του Modellus.  

Τα παιδαγωγικά σενάρια 

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων (21 συνολικά 

Παιδαγωγικών Σεναρίων εκ των οποίων τα 17 αναφέρονται άμεσα στη Φυσική και τα 

υπόλοιπα 4 στα Μαθηματικά) κατάλληλα για τη διδασκαλία με τη χρήση λογισμικού 

τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.  

Παιδαγωγικό Σενάριο – δραστηριότητες  

1. Από το διάνυσμα της ταχύτητας στην κίνηση 

1.1. Διάνυσμα ταχύτητας για τη δημιουργία κινήσεων 

1.2. Από την ταχύτητα στις καμπυλόγραμμες κινήσεις 

2. Από την γραφική παράσταση θέσης – χρόνου στη δημιουργία κίνησης. 

2.1. Δημιουργία κίνησης με είσοδο το Διάγραμμα x-t. 

3. Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου στη δημιουργία κίνησης. 

3.1. Δημιουργία κίνησης με είσοδο το διάγραμμα υ-t 

3.2. Δημιουργία κίνησης με είσοδο το διάγραμμα υ-t 

3.3. Δημιουργία κίνησης δύο κινητών με είσοδο το διάγραμμα υ-t. 

4. Μελέτη του απλού εκκρεμούς  
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4.1. Απλό εκκρεμές   

5. Πρόσθεση διανυσμάτων  

5.1. Πρόσθεση δύο διανυσμάτων  

5.2. Πρόσθεση τριών διανυσμάτων 

5.3. Πρόσθεση τριών διανυσμάτων σε ισορροπία 

6. Μελέτη στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης 

6.1. Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης 

7. Μελέτη του φαινομένου της διάθλασης σε «εικονικό εργαστήριο» 

7.1. Διάθλαση φωτός 

7.2. Ολική ανάκλαση φωτός  

8. Εκθετική μείωση μεγεθών – μελέτη διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων.  

8.1. Μελέτη διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων. Σύγκριση ρυθμού διάσπασης 

ραδιενεργών πυρήνων.  

9. Εκθετική μείωση μεγεθών – Μελέτη εκφόρτισης πυκνωτή 

9.1. Μελέτη εκφόρτισης πυκνωτή 

10. Νόμος του Ohm 

10.1. Νόμος του Ohm – ηλεκτρική αντίσταση. 

11. Μελέτη ευθύγραμμων και καμπυλόγραμμων κινήσεων  

11.1. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

11.2. Μια «μεικτή» ευθύγραμμη κίνηση. 

11.3. Οριζόντια βολή  

12. Αρχή της Αδράνειας (Πρώτος Νόμος Newton)  

12.1. Αρχή της αδράνειας 

13. Δεύτερος Νόμος Newton 

13.1. Μελέτη 2ου Νόμου κίνησης  

14. Εγκάρσια ελαστικά κύματα  

14.1. Η έννοια ελαστικού κύματος  

14.2. Η ταχύτητα διάδοσης του ελαστικού κύματος 

15. 15. Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από το Γαλιλαίο. 

15.1. Από τον ορισμό της έννοιας της επιτάχυνσης στη διατύπωση νόμου για την 

ελεύθερη πτώση. 

15.2. 15.2. Η αρχή της αδράνειας του Γαλιλαίου. 
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16. Μηχανικές ταλαντώσεις 

16.1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση 

16.2. Διανυσματικά μεγέθη στην α.α.τ. 

16.3. Πειραματική διερεύνηση με ένα σύστημα μάζας – ελατηρίου.  

17. 17.Ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος  

17.1. Μελέτη κυκλώματος με μεταβλητούς αντιστάτες. 

Οι δραστηριότητες 18, 19, 20, 21 αναφέρονται κυρίως στα μαθηματικά αλλά 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για το διδάσκοντα τη Φυσική στο Γυμνάσιο. 

Πριν από κάθε δραστηριότητα προτάσσονται τα στοιχεία ταυτότητας της 

διδασκαλίας (διδακτικοί στόχοι, έννοιες, έννοιες/μεγέθη, αναπαραστάσεις, νόμους). 

Επιπλέον δίνονται προτάσεις διδασκαλίας και ενδεχόμενες λανθασμένες αντιλήψεις 

των μαθητών καθώς και η σχετική βιβλιογραφία. Στο τέλος δίνονται και ιδέες 

εμπλουτισμού της δραστηριότητας. 

Τα 29 «Φύλλα Εργασίας» για τη διδασκαλία της Φυσικής  

Στο «Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων» περιλαμβάνονται 29 «Φύλλα Εργασίας» για τη 

διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο όπως παρουσιάζονται στον 

παραπάνω πίνακα. Κάθε «Φύλλο Εργασίας» (από 2 έως 4 σελίδες) χαρακτηρίζεται από 

μια συγκεκριμένη δομή του που προέρχεται από την εφαρμογή της γνωστής 

στρατηγικής «Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπεράσματα». 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης (ελληνοποιημένο) 

Το πακέτο του Modellus περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του.  

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Modellus στη διδακτική πράξη 

Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Στην πραγματικότητα το λογισμικό συνιστά ένα 

«Εννοιολογικό Εργαστήριο» το οποίο στηρίζεται σε μια μεταφορά: σε ένα παράθυρο ο 

μαθητής ή ο διδάσκων μπορεί να γράψει ένα μαθηματικό μοντέλο με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο που το κάνει στο περιβάλλον χαρτί-μολύβι. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο 

γεγονός ότι τα μαθηματικά μοντέλα εκφράζονται με τους γνωστούς παραδοσιακούς 

τρόπους γραφής: μαθηματικές συναρτήσεις, παράγωγοι, ρυθμοί αλλαγής, διαφορικές 

εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών. Στη συνέχεια το σύστημα αναλαμβάνει να 

πραγματοποιήσει την αναπαράσταση της εξέλιξης του φαινομένου που υπακούει στο 

μαθηματικό μοντέλο. 
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Το Modellus, εκτός από το φιλικό περιβάλλον και την εύκολη εκμάθησή του, 

χαρακτηρίζεται από το ότι αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ιδέα των «πολλαπλών 

αναπαραστάσεων». Στο φιλικό περιβάλλον του λογισμικού οι μαθητές έχουν στη 

διάθεσή τους όλες τις γνωστές αναπαραστάσεις: μαθηματικά μοντέλα, προσομοιώσεις 

φαινομένων, πίνακες τιμών, γραφικές παραστάσεις, στροβοσκοπικές αναπαραστάσεις, 

διανυσματικές αναπαραστάσεις μεγεθών.  

Το Modellus μαζί με το Interactive Physics, αποτελούν το συμπληρωματικό δίδυμο 

κατάλληλο για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη 

βοήθεια του υπολογιστή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό διατίθεται δωρεάν σε 

όλους, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μπορεί χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το 

διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις ή 

μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  

i) Η εξελληνισμένη έκδοση του Modellus καθώς και τα συνοδευτικά εγχειρίδια του 

είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: 

http://odysseia.cti.gr/kirki/2ndProductGroup/Modellus.htm  

ii) Για εκπαιδευτικό υλικό και άρθρα (στα αγγλικά) μπορείτε να προμηθευτείτε την 

ιστοσελίδα του Vitor Teodoro: http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/ 

iii) Το λογισμικό Modellus, πριν από τον εξελληνισμό του, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στα μαθήματα επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (έργο 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ) καθώς και στην επιμόρφωση «Επιμορφωτών στις ΤΠΕ» (1998 και 

1999) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

iv) Χρησιμοποιείται από το αγγλικό πρόγραμμα Advanced Physics το οποίο μας 

παρέχει ένα πλήθος απλών και πολύπλοκων μικρών προγραμμάτων με το Modellus. 

v) Κατέχει την πρώτη θέση των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών, μαζί με το Interactive 

Physics όπως φαίνεται από την πληθώρα των δραστηριοτήτων και Φύλλων Εργασίας 

των καθηγητών κλάδου ΠΕ04. 

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 
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πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 

Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr. 

Εκπαιδευτικός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr 
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«ΓΑΙΑ ΙΙ» 
Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΓΑΙΑ ΙΙ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο 

περιλαμβάνει: 

α) Το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ΙΙ (2002) ως ένα περιβάλλον διερεύνησης ειδικών θεμάτων 

Γεωγραφίας και Φυσικής  

β) Ένα «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων» το οποίο συνίσταται από ένα σύνολο 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων μαζί με την παιδαγωγική αναζήτηση που 

απευθύνεται στο διδάσκοντα μαθήματα i) Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο ii) Φυσικής στο 

Γυμνάσιο και το Λύκειο iii) Αστρονομίας στο Λύκειο 

γ) Μια σειρά «Φύλλων εργασίας» για τους μαθητές. 

δ) Εγχειρίδιο χρήσης  

Στοιχεία ταυτότητας του λογισμικού: 

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία 

Επίπεδο / τάξεις: Γυμνάσιο και Λύκειο 

Κατασκευαστής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

Η ΓΑΙΑ στην πρώτη της φάση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΣΕΙΡΗΝΕΣ / 

ΕΠΕΑΕΚ και στη δεύτερη ολοκληρώθηκε με νέα μορφή και περιεχόμενο στο πλαίσιο 

του έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ / ΕΠΕΑΕΚ με τελικό δικαιούχο το ΕΑ.ΙΤΥ. Στη ΓΑΙΑ II το 

αντικείμενο πειραματισμού και διερεύνησης είναι τόσο η ίδια η Γη όσο και διάφορα 

φαινόμενα άμεσα σχετιζόμενα με αυτήν. Τα θέματα που επελέγησαν για μελέτη στο 

προτεινόμενο πληροφορικό περιβάλλον, και τα οποία αντιστοιχούν σε βασικά 

περιβάλλοντα με τη μορφή «εικονικού εργαστηρίου», είναι τα ακόλουθα: 

1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Γης, στον ΙΑΣΩΝΑ: Οδηγώντας έναν ή και δύο 

«εξερευνητές» ταξιδεύουμε στην επιφάνεια της Γης. Έχουμε τη δυνατότητα να 

καταλάβουμε καλύτερα τις αποστάσεις (εισάγοντας τη μετατόπιση ως διανυσματικό 

μέγεθος) και τη σχέση χώρου και χρόνου, ταξιδεύοντας, λύνοντας προβλήματα και 

έχοντας πρόσβαση σε γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα. 

Οι Μικρόκοσμοι του Ιάσωνα: 

• Γεωγραφικές συντεταγμένες 

• Ταξίδια στον κόσμο 

• Ιστορία ευρωπαϊκών πόλεων 

• Αποστάσεις ελληνικών πόλεων 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 42/93 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 

2. Κίνηση τεχνητών δορυφόρων γύρω από τη Γη, στον NEWTON: Μελετάμε τις 

τροχιές των δορυφόρων, λύνοντας προβλήματα που σχετίζονται με την ταχύτητα και 

το είδος της κίνησης των δορυφόρων γύρω από τους πλανήτες (παρατηρώντας και τη 

Γη ή και κάποιον άλλο πλανήτη όπως φαίνονται από τον δορυφόρο. 

Οι Μικρόκοσμοι του Newton 

• Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες  

• Θέα πλανήτη από δορυφόρο  

3. Γήινο μαγνητικό πεδίο, στον GILBERT: Θεωρώντας τη Γη ως ένα τεράστιο 

μαγνήτη, θα πειραματιστούμε και θα καταλάβουμε καλύτερα τις ιδιότητες της 

μαγνητικής βελόνας, το γεωμαγνητικό πεδίο ενός τόπου και την επίδραση των 

κοιτασμάτων στα μαγνητόμετρα. 

Οι μικρόκοσμοι του Gilbert: 

• Μέτρηση γήινου μαγνητικού πεδίου  

• Μαγνητικοί χάρτες  

• Μαγνητική διασκόπηση  

• Γήινο μαγνητικό δίπολο  

4. Υπολογισμός της ακτίνας της Γης, στον ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ακολουθώντας την ίδια 

μέθοδο που χρησιμοποίησε ο μεγάλος αλεξανδρινός μαθηματικός πριν από 2300 

χρόνια. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται να συνεργαστούμε με μαθητές άλλων 

σχολείων της Ελλάδας, με τους οποίους θα επικοινωνήσουμε μέσω του υπολογιστή 

μας. 

Ο μικρόκοσμος του Ερατοσθένη 

• Μέτρηση ακτίνας της Γης  

Οι Μικρόκοσμοι του Εγκέλαδου  

• Δομή εσωτερικού της Γης  

• Διάδοση σεισμικών κυμάτων  

5. Γήινη ατμόσφαιρα, στον TORRICELLI: Χρησιμοποιούμε ένα αερόστατο για να 

μετρήσουμε την ατμοσφαιρική πίεση, τη θερμοκρασία, τη σύσταση της ατμόσφαιρας 

της Γης, ένα αεροσκάφος για τη μελέτη της δυναμικής άνωσης με τη βοήθεια 

ρευματικών γραμμών καθώς κι έναν αλεξιπτωτιστή για την προσομοίωση της 

πτώσης του. 

Οι μικρόκοσμοι του Torricelli: 

• Ατμόσφαιρα  

• Πτήση αεροσκάφους  
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• Κίνηση  

6. Δομή του εσωτερικού της Γης, στον ΕΓΚΕΛΑΔΟ: Ο εξερευνητής, εδώ παίρνει τη 

μορφή «γεωτρύπανου» με σκοπό να μελετηθεί το απρόσιτο στην άμεση παρατήρηση 

εσωτερικό του πλανήτη Γη (φλοιός, μανδύας, πυρήνας), και επιπλέον με τη βοήθεια 

ενός απλοποιημένου επιστημονικού μοντέλου από σεισμογράφους τοποθετημένους 

σε περιφέρεια και τη μελέτη των σεισμικών κυμάτων (διάδοση εγκάρσιων και 

διαμηκών κυμάτων, ταχύτητα διάδοσης, ανάκλαση και διάθλαση). 

7. Η Γη ως πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, στον ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ: Μελετάμε τις 

τροχιές των πλανητών σ’ ένα μοντέλο του Ηλιακού μας Συστήματος ή σ’ ένα 

Εικονικό τρισδιάστατο Πλανητικό Σύστημα, επιλέγοντας πλανήτες με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, με τη βοήθεια των νόμων του Kepler». 

Οι Μικρόκοσμοι του Αρίσταρχου  

• Παρατηρώντας τον ουρανό  

• Σύστημα Ήλιου - Γης - Σελήνης  

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του λογισμικού οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε δύο κυρίως διαφορετικές κατηγορίες όπως φαίνεται 

στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

  Χ Χ   

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας και μπορεί 

χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το 

διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις ή 

μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Το πακέτο ΓΑΙΑ ΙΙ περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες 
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πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του.  

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Στο «Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων» περιλαμβάνονται πολλά «Φύλλα Εργασίας» για 

τη διδασκαλία της Φυσικής και της Αστρονομίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και της 

Γεωγραφίας – Γεωλογίας στο Γυμνάσιο. 

Κάθε «Φύλλο Εργασίας» (από 2 έως 4 σελίδες) χαρακτηρίζεται από μια 

συγκεκριμένη δομή του που προέρχεται από την εφαρμογή της γνωστής στρατηγικής 

«Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπεράσματα». 

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 

πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 

Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr. 

Εκπαιδευτικός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr 
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«Σ.Ε.Π.: Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον» 
Εισαγωγή 

Αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά εργαστήρια: το "Εργαστήριο Θερμότητας" 

και το "Εργαστήριο Θερμοδυναμικής". Παράλληλα, με τα εργαστήρια αυτά, 

προσφέρεται μια επιλεγμένη σειρά θεμάτων, σε πολυμεσική παρουσίαση, που άπτονται 

της τεχνολογίας και των καθημερινών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του λογισμικού, τα 

εικονικά πειράματα και το πολυμεσικό υλικό είναι διαρθρωμένα, νοηματικά και οπτικά, 

σε τρεις διακριτούς χώρους : 

α. Το εικονικό εργαστήριο θερμότητας 

β. Το εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής 

γ. Την εικονική βιβλιοθήκη που περιέχει το πολυμεσικό υλικό. 

Στοιχεία ταυτότητας του λογισμικού: 

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική, Χημεία 

Επίπεδο / τάξεις: Γυμνάσιο και Λύκειο 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Ψύλλος 

Παιδαγωγικός Σχεδιασμός: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Α.Π.Θ. 

Σχεδιασμός Πειραμάτων: Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. 

Αλγοριθμική Φυσική: Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού & Διαδικτυακών Υπηρεσιών: Τμήμα 

Πληροφορικής - Α.Π.Θ. 

Ανάπτυξη Λογισμικού & Παραγωγή Πολυμεσικού Υλικού: MLS Πληροφορική 

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΝΑΥΣΙΚΑ / ΕΠΕΑΕΚ με τελικό δικαιούχο το 

ΕΑ.ΙΤΥ (επίβλεψη και επιστημονική παρακολούθηση). 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του λογισμικού οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε τρεις κυρίως διαφορετικές κατηγορίες όπως φαίνεται 

στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

 Χ Χ Χ   

Τα εικονικά εργαστήρια 
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Κάθε ένα από τα δυο εικονικά εργαστήρια αποτελούν και ένα προσομοιωμένο 

μικρόκοσμο της φυσικής επιστήμης. Το κάθε εικονικό εργαστήριο εξαρτάται, στον 

τρόπο λειτουργίας του από τον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή, στο οποίο αναφέρεται. 

Αναφερόμενο στον εκπαιδευτικό, διατίθεται όλο το υλικό (όργανα, συσκευές, κλπ) για 

τη σύνθεση του εικονικού πειράματος. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα εικονικά όργανα, 

και είτε συνθέτει ο ίδιος την πειραματική διάταξη, είτε απλώς διαθέτει τα εικονικά 

όργανα στον μαθητή, ώστε ο τελευταίος να συνθέσει την εικονική διάταξη. Έτσι, ο 

μικρόκοσμος, δεν είναι προκατασκευασμένος, ούτε αυστηρά συγκεκριμένος, αλλά 

μπορεί να δημιουργηθεί είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε και από το μαθητή, εφόσον ο 

εκπαιδευτικός το επιθυμεί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που προσδίδει στη 

διδασκαλία. Ιδιαίτερο βάρος στο εικονικό εργαστήριο αποδίδεται στη δημιουργία και 

την ερμηνεία από τον μαθητή των γραφικών παραστάσεων. Από την άποψη της οπτικής 

απεικόνισης του, των χειρισμών και των λειτουργιών στο εσωτερικό του, το εικονικό 

εργαστήριο προσφέρει αξιοπιστία κατά την αναπαραγωγή των φυσικών φαινομένων και 

σε μεγάλο βαθμό πιστότητα των πειραματικών δραστηριοτήτων και ρεαλιστική 

απόδοση τους.: 

Το κύριο χαρακτηριστικό του εικονικού εργαστηρίου είναι η μαθηματική μηχανή 

που το συνοδεύει, η οποία διαχειρίζεται στο σύνολό του και με υψηλό βαθμό 

επιστημονικής ακρίβειας, το σύνθετο πρόβλημα των θερμικών ανταλλαγών. Με τον 

τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής βρίσκεται μπροστά σε ένα ολοκληρωμένο 

μικρόκοσμο θερμικών φαινομένων, μέσω του οποίου μπορεί να πειραματίζεται υπό 

συνθήκες που ανταποκρίνονται επακριβώς στην σύσταση του Φυσικού φαινομένου. 

Λόγω του θέματος, αλλά κυρίως εξ αιτίας της ακρίβειας που παρουσιάζει, το λογισμικό 

ΣΕΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο Λύκειο όσο και στο Γυμνάσιο, παρέχοντας 

στον εκπαιδευτικό την ευχέρεια να καθορίσει ο ίδιος την πολυπλοκότητα είτε των 

φαινομένων τα οποία θα μελετήσουν οι μαθητές, είτε των πειραμάτων που θα 

εκτελέσουν. 

Το πολυμεσικό υλικό  

Το πολυμεσικό υλικό έχει την μορφή ανεξάρτητων μεταξύ τους ψηφίδων 

πληροφορίας. Οι ψηφίδες συγκεντρώνονται, ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που 

φέρουν, σε ομάδες όπως: κείμενα ιστορικών πληροφοριών, video πειραμάτων, 

προσομοιώσεις φαινομένων, θέματα τεχνολογίας ή καθημερινής ζωής και πειράματα. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 
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Το CD περιέχει σε ηλεκτρονική-εκτυπώσιμη μορφή:  

Τεχνικό Εγχειρίδιο - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης 

Εγχειρίδια Μαθητή: Εγχειρίδιο χρήσης, Θερμότητα (φύλλα εργασίας για 45 

πειράματα), Θερμοδυναμική (φύλλα εργασίας για 11 πειράματα). 

Εγχειρίδια Καθηγητή: Εγχειρίδιο χρήσης, Διδακτική Προσέγγιση, Θερμότητα (με 

διδακτικές υποδείξεις για τα φύλλα εργασίας των 45 πειραμάτων), Θερμοδυναμική (με 

διδακτικές υποδείξεις για τα φύλλα εργασίας των 11 πειραμάτων). 

Για το εργαστήριο Θερμότητας έχει σχεδιαστεί σειρά 44 πειραμάτων σε 8 ενότητες 

με αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Σε κάθε φύλλο εργασίας αντιστοιχεί και ένα .lab αρχείο 

του προγράμματος. 

1. Ενότητα 1: Πειράματα Θερμότητας και Θερμοκρασίας 

1.1. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης διαφόρων ποσοτήτων νερού και την 

παρακολούθηση της ανόδου της θερμοκρασίας με την πάροδο του χρόνου. 

1.2. Πείραμα για επιβεβαίωση της κατανόησης από τους μαθητές της επίδρασης της 

μάζας στη μεταβολή της θερμοκρασίας σε σχέση με τον χρόνο. 

1.3. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης ίδιας ποσότητας νερού με υψηλή και 

χαμηλή παροχή θερμότητας. 

1.4. Πείραμα για την ερμηνεία γραφικών παραστάσεων θέρμανσης συγκεκριμένης 

ποσότητας νερού, όπου ακολουθήθηκε άγνωστο «σενάριο» θέρμανσης. 

2. Ενότητα 2: Πειράματα Θερμιδομετρίας 

2.1. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης διάφορων ποσοτήτων νερού. 

2.2. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης ίσων ποσοτήτων νερού και λαδιού. 

2.3. Πείραμα για τον υπολογισμό της άγνωστης ειδικής θερμότητας του λαδιού ή του 

γάλακτος. 

2.4. Πείραμα για τον υπολογισμό της άγνωστης ειδικής θερμότητας του σιδήρου, 

μολύβδου ή χρυσού. 

3. Ενότητα 3: Πειράματα Τήξης- Πήξης 

3.1. Πείραμα για τη μελέτη της θερμοκρασίας τήξης του πάγου. 

3.2. Πείραμα για τη μελέτη της επίδρασης της μάζας στην τήξη. 

3.3. Πείραμα για επιβεβαίωση της κατανόησης από τους μαθητές της επίδρασης της 

μάζας στην τήξη με πρόβλεψη από αυτούς και εκτέλεση πειράματος. 

3.4. Πείραμα για τη μελέτη της θερμοκρασίας πήξης του νερού. 

3.5. Πείραμα για τη μελέτη της επίδρασης της μάζας στην πήξη. 
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3.6. Πείραμα για επιβεβαίωση της κατανόησης από τους μαθητές της επίδρασης της 

μάζας στην πήξη με πρόβλεψη από αυτούς και εκτέλεση πειράματος. 

3.7. Πείραμα για τη μελέτη της επίδρασης του υλικού στην πήξη. 

3.8. Πείραμα για τη μελέτη της επίδρασης του υλικού στην τήξη. 

4. Ενότητα 4: Πειράματα Βρασμού 

4.1. Πείραμα για τη μελέτη του βρασμού συγκεκριμένης ποσότητας νερού. 

4.2. Πείραμα για τη μελέτη της επίδρασης της μάζας στη θερμοκρασία βρασμού. 

4.3. Πείραμα για επιβεβαίωση της κατανόησης από τους μαθητές της επίδρασης της 

μάζας στη θερμοκρασία βρασμού. 

4.4. Πείραμα για τη μελέτη της επίδρασης του υλικού στον βρασμό και για 

επιβεβαίωση της κατανόησης της επίδρασης αυτής με διάφορες ασκήσεις. 

5. Ενότητα 5: Πειράματα Μελέτης Καθαρότητας Μέσω Βρασμού 

5.1. Πείραμα για τη σύγκριση της θερμοκρασίας βρασμού του αλατόνερου με το 

καθαρό νερό. 

5.2. Πείραμα για τη μελέτη της αύξησης της θερμοκρασίας βρασμού ενός 

διαλύματος. 

5.3. Πείραμα για τη σύγκριση της θερμοκρασίας βρασμού πυκνότερου και 

αραιότερου διαλύματος. 

5.4. Πείραμα για τη σύγκριση της θερμοκρασίας έναρξης βρασμού για διαλύματα με 

την ίδια ποσοτική αναλογία αλλά με διαφορετική διαλυμένη ουσία. 

5.5. Πείραμα για τη μελέτη της εξάρτησης του σημείου βρασμού από το είδος της 

διαλυμένης ουσίας. 

6. Ενότητα 6: Πειράματα Θερμότητας και Ακτινοβολίας 

6.1. Πείραμα για τη μελέτη της ελεύθερης ψύξης συγκεκριμένης ποσότητας νερού 

σε τρία διαφορετικού μεγέθους δοχεία. 

6.2. Πείραμα για τη μελέτη της ελεύθερης θέρμανσης συγκεκριμένης ποσότητας 

νερού σε τρία διαφορετικού μεγέθους δοχεία. 

6.3. Πείραμα για τη μελέτη της ελεύθερης θέρμανσης συγκεκριμένης ποσότητας 

νερού σε αλουμινένιο μαύρο δοχείο και αλουμινένιο άσπρο δοχείο. 

6.4. Πείραμα για τη μελέτη της ελεύθερης ψύξης συγκεκριμένης ποσότητας νερού 

σε αλουμινένιο μαύρο δοχείο και αλουμινένιο άσπρο δοχείο. 

7. Ενότητα 7: Πειράματα Θερμικής Ισορροπίας 

7.1. Πείραμα για τη μελέτη της ελεύθερης ψύξης συγκεκριμένης ποσότητας 

Μολύβδου σε περιβάλλον 20 0C. 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 49/93 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 

7.2. Πείραμα για τη μελέτη της ελεύθερης ψύξης συγκεκριμένης ποσότητας 

Μολύβδου σε περιβάλλον 30 0C. 

7.3. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης Μολύβδου με λύχνο χαμηλής παροχής 

θερμότητας και σε περιβάλλον θερμοκρασίας 20 0C. 

7.4. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης Μολύβδου με λύχνο χαμηλής παροχής 

θερμότητας και σε περιβάλλον θερμοκρασίας 80 0C. 

7.5. Πείραμα για πρόβλεψη εκ μέρους των μαθητών σχετικά με το αποτέλεσμα στην 

περίπτωση χρησιμοποίησης λύχνου υψηλής παροχής στη θέρμανση του 

Μολύβδου σε περιβάλλον 80 0C. 

7.6. Πείραμα για τη μελέτη της θέρμανσης κύβων Σιδήρου και Μολύβδου. 

7.7. Πείραμα για πρόβλεψη από τους μαθητές και στην συνέχεια εκτέλεση 

πειράματος θέρμανσης κύβων Σιδήρου και Χρυσού 

8. Ενότητα 8: Πειράματα Θερμικής Ισορροπίας II 

8.1. Πείραμα για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας δυο ίσων ποσοτήτων νερού, 

θερμοκρασίας 20 0C και 80 0C.  

8.2. Πείραμα για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας δυο ποσοτήτων νερού : 200 g 

θερμοκρασίας 20 0C και 100 g θερμοκρασίας 80 0C. 

8.3. Πείραμα - πρόβλεψη, για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας δυο ποσοτήτων 

νερού : 100 g θερμοκρασίας 20 0C και 200 g θερμοκρασίας 80 0C. 

8.4. Πείραμα για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας ίσων ποσοτήτων νερού 

θερμοκρασίας 20 0C και λαδιού θερμοκρασίας 80 0C. 

8.5. Πείραμα για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας ισορροπίας, κλειστού 

συστήματος, 50 g νερού θερμοκρασίας 60 0C και 200 g νερού θερμοκρασίας 20 
0C. 

8.6. Πείραμα για τον υπολογισμό της μάζας κρύου νερού 20 0C, ώστε να 

ισορροπήσει θερμικά με 50 g νερού θερμοκρασίας 80 0C, στους 30 0C. 

8.7. Πείραμα για τον υπολογισμό της ειδικής θερμότητας του γάλατος σε κλειστό 

σύστημα που ισορροπεί θερμικά 

Για το εργαστήριο Θερμοδυναμικής έχει σχεδιαστεί σειρά 11 πειραμάτων σε 3 

ενότητες με αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Σε κάθε φύλλο εργασίας αντιστοιχεί και ένα 

.lab αρχείο του προγράμματος. 

Ενότητα 1: Πειράματα Μικρόκοσμου 

α. Ποιοτική σύνδεση μοριακής κίνησης και θερμοκρασίας. 

β. Μελέτη της θερμοκρασίας σε σχέση με την κατανομή ταχυτήτων και τη μέση 
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κινητική ενέργεια των μορίων. 

γ. Μελέτη του αριθμού mol των αερίων σε σχέση με την πίεση. 

δ. Μελέτη της αλληλεξάρτησης πίεσης και θερμοκρασίας. 

Ενότητα 2: Νόμοι των αερίων 

α. Μελέτη της ισόχωρης μεταβολής. 

β. Μελέτη της ισοβαρούς μεταβολής. 

γ. Μελέτη της ισόθερμης μεταβολής. 

δ. Μελέτη της αδιαβατικής μεταβολής. 

ε. Σύγκριση ιδανικού και πραγματικού αερίου. 

Ενότητα 3: Θερμικές μηχανές 

α. Μελέτη της κυκλικής μεταβολής. 

β. Μελέτη του κύκλου Carnot. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό από τη μια ενσωματώνει την δυνατότητα θεωρητικής επεξεργασίας 

και διερεύνησης των θεμάτων που διαπραγματεύεται, με τελικό αποτέλεσμα την 

διατύπωση θεωρητικών προτάσεων. Από την άλλη, προσφέρει δυνατότητες 

πειραματικού τύπου προσέγγισης των θεμάτων, δίνοντας την ευκαιρία στον 

εκπαιδευτικό να εκμεταλλευτεί, αφ’ ενός την γρήγορη εκτέλεση των εικονικών 

πειραμάτων, αφ’ ετέρου την συγχρονική απεικόνιση των γραφικών παραστάσεων. 

Επιπλέον, το εικονικό εργαστήριο διατηρεί αρκετές από τις ιδιότητες ενός 

«πραγματικού» εργαστηρίου, κυρίως όσες σχετίζονται με την καλλιέργεια του 

πειραματικού τρόπου σκέψης των μαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει την εξέλιξη ενός εικονικού πειράματος 

(π.χ. για τη μελέτη της θερμικής αγωγής) και παράλληλα να επιλέξει για τον μαθητή, 

από το σύνολο του πολυμεσικού υλικού, θέματα προς μελέτη και διερεύνηση, όπως, για 

παράδειγμα, θέματα σχετικά με τη θερμομόνωση, είτε θέματα τεχνολογίας, όπως είναι 

ο θερμοστάτης, αλλά και να επιχειρήσει προσομοιώσεις, όπως για την επίδραση της 

θερμομόνωσης στο οικιακό περιβάλλον. Κι όλα αυτά από ένα ενιαίο σύνολο υλικού, 

στο οποίο ο μαθητής έχει πρόσβαση. Το πολυμεσικό υλικό, δηλαδή, δεν προσφέρεται 

με τη μορφή ενός σειριακού ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά σαν ένα σύνολο από θέματα, 

μικρής έκτασης το καθένα, που τελικά δημιουργούν μια "διδακτική άποψη και 

προσέγγιση σε κάποιο θέμα", άποψη που είναι εύκολα διαμορφώσιμη από τον 

εκπαιδευτικό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε τάξης. 
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Το αποτέλεσμα της σύνθεσης του πολυμεσικού υλικού αποθηκεύεται μαζί με την 

σύνθεση του εικονικού πειράματος, ως ένα ενιαίο σύνολο της διδακτικής προσέγγισης. 

Η δημιουργία πολλών και διαφορετικών συνόλων ψηφίδων, αλλά και η προσθήκη 

νέων ψηφίδων από τον εκπαιδευτικό, είναι εύκολα υλοποιήσιμη και αποτελεί ένα από 

τα πλεονεκτήματα του λογισμικού. Η μορφή του λογισμικού προσφέρει πολλαπλές 

δυνατότητες στον εκπαιδευτικό, όσον αφορά την ένταξη του υλικού στην διδακτική 

διαδικασία: 

α. Προσεγγίσεις “ολιστικού” τύπου, που προϋποθέτουν την ευρεία και σφαιρική 

διερεύνηση κάποιου θέματος. Τέτοιες προσεγγίσεις απαιτούν την επεξεργασία ενός 

σημαντικού όγκου πληροφοριών και συνεπώς την χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού 

ψηφίδων, διαφορετικών τύπων. Το πλεονέκτημα με τις προσεγγίσεις αυτού του 

τύπου βρίσκεται ακριβώς στην πολύπλευρη κάλυψη των διαπραγματεύσιμων 

θεμάτων, ενώ σαν μειονέκτημα θα μπορούσε να αναφερθεί η ανάγκη της χρήσης 

πολύπλοκων φύλλων εργασίας, αλλά και οι υψηλές απαιτήσεις σε χρόνο, που 

ξεφεύγουν από τα όρια μιας διδακτικής ώρας. 

β. Προσεγγίσεις «μερικού» τύπου ή «εστιασμένες» προσεγγίσεις, που έχουν πολύ 

περισσότερες πιθανότητες εφαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, γιατί είναι 

βραχύχρονες. Αντιστοιχούν σε λιγότερο από μία διδακτική ώρα, εμφανίζοντας 

μεγάλη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Οι προσεγγίσεις αυτές 

εστιάζονται στο υπό μελέτη φαινόμενο με μια φιλοσοφία που προσιδιάζει 

περισσότερο στην καθαρή Πειραματική Φυσική. Στην διερεύνηση αυτού του τύπου 

κυρίαρχο ρόλο παίζει το πείραμα, το οποίο όμως, ταυτόχρονα, μπορεί να συνδυαστεί 

και με μικρά τμήματα της υπό διερεύνηση απαραίτητης θεωρίας. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του λογισμικού στο σχολείο, οι « εστιασμένες » 

προσεγγίσεις εμφανίζουν περισσότερα πλεονεκτήματα. Έτσι, η επιστημονική ομάδα 

προσφέρει, στο συνοδευτικό υλικό, μια σειρά εικονικών πειραμάτων, με τα αντίστοιχα 

εγχειρίδια που περιέχουν τα Φύλλα Εργασίας για τον μαθητή και ανάλυση - επεξήγηση 

αυτών των Φύλλων Εργασίας για τον εκπαιδευτικό. 

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 

πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 
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Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr. 

Εκπαιδευτικός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr 
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«ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι και ΙΙ» 
Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι και ΙΙ υλοποιήθηκε από τις 

«Εκδόσεις Γενναδείου Σχολής» στο πλαίσιο του έργου «Αναδιατύπωση και 

εκσυγχρονισμός του Προγράμματος Σπουδών στον τομέα των Φυσικών Επιστημών με 

σύγχρονη παραγωγή υλικού» του ΥΠΕΠΘ με την εποπτεία του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.  

Το λογισμικό περιλαμβάνει δύο CD_ROM (με τίτλους ΦΥΣΙΚΗ Ι και ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ) 

με υλικό για τις περισσότερες από τις ενότητες της Φυσικής του Ενιαίου Λυκείου. 

Περιλαμβάνει «Οδηγίες Χρήσης» και στοιχεία από τη θεωρία αλλά δεν περιλαμβάνει 

«Φύλλα Εργασίες». Πρόκειται για ένα σύνολο προσομοιώσεων Φυσικής (τύπου 

applets). 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Το συγκεκριμένο λογισμικό εντάσσεται στην κατηγορία των «Ανοικτών 

περιβαλλόντων διερεύνησης ειδικών θεμάτων» με περιορισμένο αριθμό δυνατοτήτων 

όπως φαίνεται στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

   Χ   

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Το πακέτο είναι πολύ απλό τόσο στην εγκατάσταση του όσο και στη χρήση του 

εξαιτίας του φιλικού περιβάλλοντος διεπαφής (interface). 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ενιαίου Λυκείου και 

περιλαμβάνει προσομοιώσεις από έξι θεματικές ενότητες (Μηχανική-Θερμοδυναμική 

και Μοριακή Φυσική-Μηχανικές ταλαντώσεις και Κύματα-ηλεκτρισμός και 

μαγνητισμός-Οπτική-Σύγχρονη Φυσική). 

Ο καθηγητής επιλέγει από τις έτοιμες προσομοιώσεις ή τις ταινίες που 

περιλαμβάνονται στα δύο CD-ROM και προτείνει δραστηριότητες στους μαθητές είτε 

ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Οι συγγραφείς δεν προτείνουν διδακτική μεθοδολογία ή 

στρατηγική παιδαγωγικής αξιοποίησης των προσομοιώσεων. Επίσης, πρέπει να 
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σημειωθεί ότι δεν λειτουργεί η «Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο». 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  

Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας. Ήδη στάλθηκε σε 

όλα τα Ενιαία Λύκεια της χώρας. 
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«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» 
Εισαγωγή 

Το "Ανακαλύπτω τις Μηχανές" ( αγγλικό τίτλος The New Way Things Work της 

Dorling Kindersley, 1998) είναι μια ηλεκτρονική πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Φυσικής (καθώς και της Τεχνολογίας και 

της Πληροφορικής) κυρίως στο Γυμνάσιο. Συνοδεύεται από μια σειρά δραστηριοτήτων 

που βασίζονται κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών από το περιεχόμενο του ίδιου 

του λογισμικού. 

Στοιχεία ταυτότητας του λογισμικού: 

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία, Πληροφορική, Φυσική 

Επίπεδο / τάξεις: Γυμνάσιο και Λύκειο 

Κατασκευαστής: Dorling Kindersley Limited 

Εξελληνισμός: Ερευνητές ΑΕΕΕ  

Προέρχεται από τη μεταφορά του βιβλίου “The Way Things Work: From Levers to 

Lasers, Cars to Computers-A Visual Guide to the World of Machines” (εκδόσεις 

Houghton Mifflin) σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα CD-ROM (1998) από το συγγραφέα 

του David Macaulay. 

Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγινε 

στο πλαίσιο της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ (έργο ΚΙΡΚΗ, τελικός δικαιούχος: ΕΑ.ΙΤΥ) με ανάδοχο 

την εταιρεία «Ερευνητές» και συγγραφείς των συνοδευτικών δραστηριοτήτων 

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Άδειες χρήσης και εφοδιασμός των σχολείων 

Με το έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ (ΕΠ ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ) που υλοποιεί ως τελικός 

δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ πρόκειται να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία της χώρας (ένα CD-

ROM ανά εργαστήριο με το λογισμικό και τα εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή).  

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του λογισμικού 

«Ανακαλύπτω τις μηχανές» οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό ανήκει στην 

κατηγορία «υπερκείμενα και ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων»: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 
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 Χ     

Επιπλέον, το λογισμικό έχει τα χαρακτηριστικά μια ηλεκτρονικής θεματικής 

εγκυκλοπαίδειας με κεντρικό πυρήνα τις μηχανές και πως αυτές λειτουργούν. Το 

μεγάλο πλήθος «κινουμένων σχεδίων» (animation) που περιλαμβάνει καθιστούν το 

λογισμικό εξαιρετικά ενδιαφέρον αναφορικά με την εξήγηση των αρχών λειτουργίας 

των μηχανών αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί «σύστημα προσομοίωσης». 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Το εξελληνισμένο λογισμικό συνοδεύεται από τα τρία εγχειρίδια που βρίσκονται 

μέσα στο CD με τη μορφή αρχείων .pdf. που εκτυπώνονται εύκολα: 

1. Οδηγός για το χρήστη  

2. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 

3. Οδηγός για το μαθητή  

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης (ελληνοποιημένο) 

Το «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του.  

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το εξελληνισμένο λογισμικό συνοδεύεται από μια σειρά έτοιμων φύλλων εργασίας 

και οδηγιών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 20 διδακτικές 

ώρες για τα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και της 

Ιστορίας. Ιδιαίτερα για τη Φυσική αφιερώνονται 11 δραστηριότητες που αντιστοιχούν 

σε μαθήματα Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.  

1. ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ - ΘΕΡΜΟΣ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SLR – ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΑ – 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ – ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 

3. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ –ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ – ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ – ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

5. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ –ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ – ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ – ΨΥΓΕΙΟ – 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

6. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ –ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ – ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ – ΨΥΓΕΙΟ – 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

7. ΠΛΕΥΣΗ – ΠΛΟΙΟ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ – ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ – ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ  
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8. ΠΙΕΣΗ - ΦΡΕΝΑ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

9. ΗΧΟΣ – ΠΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΡΑ – ΚΡΟΥΣΤΑ – ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΕΤΗ – ΕΓΧΟΡΔΑ –

ΣΟΝΑΡ-ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ 

10. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ –

ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 

11. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Σύμφωνα με τη συγγραφική ομάδα οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν για να 

υποστηρίζουν πρακτικά την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού σεβόμενες τις 

αρχές επιστημονικής μεθοδολογίας που απαρτίζεται από τα παρακάτω βήματα : 

Έναυσμα => Διατύπωση Υπόθεσης => Πειραματισμός / Δραστηριότητες => 

Διατύπωση Συμπερασμάτων => Συνεχής Έλεγχος => Επιβεβαίωση / Απόρριψη => 

Εφαρμογές. Οι δραστηριότητες προτείνεται να εφαρμοσθούν σε συνεργατικό μοντέλο 

ομαδικής εργασίας. 

Σημαντική είναι η αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη ως 

εκπαιδευτικού υλικού για εργασίες στο σπίτι. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη 

Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: http://www.erevnites.gr/  

Δικτυακός τόπος της εταιρείας Dorling Kindersley: http://www.learnatglobal.com/  

Δικτυακός τόπος ΕΑΙΤΥ: 

 http://odysseia.cti.gr/kirki/1stProductGroup/TheNewWayThinksWork.htm  

Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από επιμορφωτές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

στο πλαίσιο του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ καθώς και στην επιμόρφωση «Επιμορφωτών στις 

ΤΠΕ» (1998 και 2001, έργο Ε42 της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ).  

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 

πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 

Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr. 
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Εκπαιδευτικός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr 
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«Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 
Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. (αρχικά των λέξεων Μηχανική, 

Ανάκλαση-Διάθλαση-Θερμότητα-Ηλεκτρισμός, Μοντέλα και Άτομα) υλοποιήθηκε από 

το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

την Ελληνογαλλική σχολή «Άγιος Παύλος» και την εταιρία «01 Πληροφορική Α.Ε.». 

Πολλές φορές αναφέρεται και ως «ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ». 

Το λογισμικό περιλαμβάνει: 

α) Το πρόγραμμα (CD-ROM τεσσάρων ενοτήτων Φυσικής Γυμνασίου: Μηχανική, 

Οπτική, Θερμότητα και Ηλεκτρισμός).  

β) Ένα «Εισαγωγικό Σημείωμα» απευθυνόμενο στο διδάσκοντα με συγκεκριμένη 

δομή για κάθε θεματική ενότητα.  

γ) Τετράδιο του μαθητή και της μαθήτριας (46 σελίδων) 

δ) Εγχειρίδιο χρήσης (60 σελίδων) 

Αναπτύχθηκε με την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο του 

έργου «Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον Τομέα 

των Φυσικών Επιστημών με Σύγχρονη Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» του ΥΠΕΠΘ. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Εντάσσεται στην κατηγορία των «Ανοικτών περιβαλλόντων διερεύνησης ειδικών 

θεμάτων» με περιορισμένο αριθμό δυνατοτήτων όπως φαίνεται στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

   Χ   

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Μαζί με το λογισμικό προσφέρεται ένα «Εισαγωγικό Σημείωμα» που απευθύνεται 

στο διδάσκοντα. Σ΄ αυτό παρέχονται, για κάθε θεματική ενότητα, οι διδακτικοί στόχοι 

οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το Πρόγραμμα Σπουδών που ισχύει μέχρι το σχολικό έτος 

2006-2007 και μια σειρά δραστηριοτήτων για κάθε θεματική ενότητα. 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Το πακέτο του Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. είναι πολύ απλό τόσο στην εγκατάσταση του όσο 

και στη χρήση του εξαιτίας του φιλικού περιβάλλοντος διεπαφής (interface). 
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Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό απευθύνεται σε παιδιά Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και περιλαμβάνει 

τέσσερις θεματικές ενότητες. Καθεμιά από αυτές περιλαμβάνει ορισμένες υπο-ενότητες 

όπως στον πίνακα: 

Ηλεκτρισμός: α) Ηλεκτρικά κυκλώματα, β) Σύνδεση αντιστάσεων 

Θερμότητα: α) Διαστολή, β) Αλλαγή φυσικής κατάστασης νερού 

Οπτική: α) Ανάκλαση, β) Διάθλαση του φωτός, γ) Χρώματα 

Μηχανική: Πτώση σωμάτων στη Γη, στον αέρα και σε κενό 

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και η σχεδίαση των δραστηριοτήτων έγινε, 

σύμφωνα με τους συγγραφείς, βάσει των γνωστών δυσκολιών που συναντούν οι 

μαθητές του Γυμνασίου στο να κατανοήσουν φυσικά φαινόμενα και έννοιες που 

αναφέρονται στις τέσσερις θεματικές ενότητες. 

Σε κάθε ενότητα η μελέτη των φαινομένων γίνεται με πολλαπλές αναπαραστάσεις, 

που αναφέρονται σε τρία επίπεδα περιγραφής της πραγματικότητας: 

α) Εμπειρικό: προσομοίωση πειραμάτων,  

β) Συμβολικό: διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, 

γ) Επίπεδο μοντέλων: σωματιδιακά μοντέλα της δομής της ύλης, διανύσματα, κ.λπ. 

Ο καθηγητής επιλέγει από τα έτοιμα σενάρια και δραστηριότητες που περιέχονται 

στο λογισμικό ή δημιουργεί δικές του, προτείνει δραστηριότητες στους μαθητές είτε 

ατομικά είτε σε μικρές ομάδες, και συζητά μαζί τους, με αφορμή τα αποτελέσματα των 

ενεργειών τους.  

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη 

Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας. Ήδη στάλθηκε σε 

όλα τα Γυμνάσια της χώρας.  

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 

πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 

Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr. 
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«ChemModels» 
Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ChemModels είναι ένα αυτόνομο λογισμικό το οποίο 

καλύπτει πολλούς και σημαντικούς τομείς της χημείας του άνθρακα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι παρακάτω:  

1. Ομόλογες σειρές. 

2. Ονοματολογία. 

3. Η ισομέρεια και τα διάφορα είδη ισομέρειας. 

4. Πολυμερή. 

Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με την γλώσσα προγραμματισμού Lingo (Director) 

και καλύπτει τα παραπάνω θέματα ολοκληρωμένα με πολλές εφαρμογές που 

συνοδεύονται από φύλλα εργασίας. Αναπτύχθηκε στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Βασικά το εκπαιδευτικό λογισμικό ChemModels μπορεί να καταταχθεί στην 

κατηγορία των λογισμικών «Πρακτικής και εξάσκησης». Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο 

λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί και στην κατηγορία των «Συστημάτων 

Προσομοιώσεων»: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

Χ  Χ    

Χαρακτηρίζεται ως λογισμικό «Πρακτικής και εξάσκησης» διότι δίνει στον μαθητή 

την δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται με την χρήση του Η/Υ αλλά 

κυρίως με την δομή και την κατάταξη σε διάφορες κατηγορίες των χημικών ενώσεων. 

Επιπλέον, θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης καθόσον σε αυτό προσομοιώνονται 

διάφορα μοριακά μοντέλα χημικών ενώσεων καθώς και διεργασίες και φαινόμενα της 

Χημείας όπως το φαινόμενο της ισομέρειας κ.α. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Το λογισμικό συνοδεύονται από τα παρακάτω εγχειρίδια: 
• Οδηγίες χρήσης. 

• Οδηγίες για τον καθηγητή. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν και τις απαντήσεις που 

αφορούν το φύλλο εργασίας και το φύλλο αξιολόγησης του μαθητή. 

• Οδηγίες και φύλλο εργασίας για τον μαθητή. 
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• Φύλλο αξιολόγησης. 

Περιλαμβάνει παιδαγωγικά σενάρια και δραστηριότητες. Κάθε «Φύλλο Εργασίας» 

(από 5 έως 8 σελίδες) χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη δομή του που προέρχεται 

από την εφαρμογή της γνωστής στρατηγικής «Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – 

Συμπεράσματα».  

Παιδαγωγικό Σενάριο Δραστηριότητες 

1. Δομή διαφόρων μορφών άνθρακα 1.1. Δομή διαφόρων μορφών άνθρακα  
1.2 Ιδιότητες μορφών άνθρακα 

2. Ισομέρεια υδρογονανθράκων 

2.1. Εύρεση των ομόλογων σειρών υδρογονανθράκων 
που αντιστοιχούν σε ένα μοριακό τύπο 

2.2. Εύρεση των ισομερών μελών μιας ομόλογης σειράς 
που αντιστοιχούν σε ένα μοριακό τύπο 
υδρογονάνθρακα 

2.3. Εύρεση των ισομερών που αντιστοιχούν σε ένα 
μοριακό τύπο υδρογονανθράκων 

2.4. Εύρεση του είδους της ισομέρειας μεταξύ δυο 
ισομερών υδρογονανθράκων 

2.5 Διερεύνηση της στερεοχημικής δομής των 
υδρογονανθράκων 

3. Πολυμερή 3.1. Δομή και σύνθεση πολυμερών  
3.2 Σύνθεση πολυμερών 

4. Τάξεις οργανικών ενώσεων 
4.1. Χαρακτηριστικές ομάδες 
4.2. Αναγνώριση χαρακτηριστικών ομάδων και 

κατάταξη οργανικών ενώσεων 
5. Οπτική ισομέρεια 5.1. Μοριακή δομή και οπτική ισομέρεια 

6. Πεπτιδικός δεσμός 6.1 Δομή αμινοξέων 
6.2 Δημιουργία πεπτιδικού δεσμού - Διπεπτίδια 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης 

Τα δύο λογισμικά συνοδεύεται από ελληνοποιημένο εγχειρίδιο χρήσης. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο 

το διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) και παρουσίασή τους στην τάξη. 
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«Χημεία Γυμνασίου» 
Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του προγράμματος Ελπήνωρ αναπτύχθηκε το λογισμικό που καλύπτει 

τις παρακάτω ενότητες της Χημείας Γυμνασίου:  

1. Άτομο - Ατομική δομή 

2. Περιοδικό σύστημα των στοιχείων 

3. Χημικοί δεσμοί 

4. Ιδανικά - πραγματικά αέρια - νόμοι των αερίων 

5. Διαλύματα  

6. Ραδιενέργεια 

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από την εταιρία Αθανάσιος Α. Καστανιώτης 

ΑΕΒΕΔΕ σε συνεργασία και με άλλους φορείς. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του λογισμικού οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι αυτό ανήκει στην κατηγορία των «Συστημάτων Προσομοιώσεων» 

διότι σε αυτό προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της Χημείας. Το παραπάνω 

λογισμικό μπορεί επίσης να χαρακτηρισθεί και σαν «Ηλεκτρονικό βιβλίο πολυμέσων» 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

 Χ Χ    

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 
Παιδαγωγικό Σενάριο Δραστηριότητες 

1. Νόμοι αερίων: Νόμος του Boyle 
1.1. Σχέση πίεσης και όγκου (Νόμος Boyle) 
1.2 Επίδραση της φύσης του αερίου στη σχέση 

πίεσης και όγκου  

2. Νόμοι αερίων: Νόμος του Gay Lussac 

2.1. Σχέση πίεσης και θερμοκρασίας (Νόμος 
Gay Lussac) 

2.2 Επίδραση της φύσης του αερίου στη σχέση 
πίεσης και θερμοκρασίας 

3. Νόμοι αερίων: Συνδυαστική εξίσωση 
αερίων 

3.1. Σχέση πίεσης, θερμοκρασίας και όγκου 
(Συνδυαστική εξίσωση αερίων)  

3.2 Επίδραση της φύσης του αερίου στη σχέση 
πίεσης και θερμοκρασίας 

4. Νόμοι αερίων: Καταστατική εξίσωση 
αερίων 

4.1. Σχέση πίεσης, θερμοκρασίας, όγκου και 
ποσότητας αερίου (Καταστατική εξίσωση 
αερίων) 

4.2. Επίδραση της φύσης του αερίου στη σχέση 
πίεσης, θερμοκρασίας, όγκου και ποσότητας 
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αερίου 
Κάθε «Φύλλο Εργασίας» (από 5 έως 8 σελίδες) χαρακτηρίζεται από μια 

συγκεκριμένη δομή του που προέρχεται από την εφαρμογή της γνωστής στρατηγικής 

«Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπεράσματα». 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Στην πραγματικότητα το λογισμικό συνιστά ένα 

εικονικό «Χημικό Εργαστήριο». Λαμβάνοντας υπόψη ότι διατίθεται δωρεάν σε όλους 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς, βοηθά τους μαθητές: 

α) Να αποκτήσουν δεξιότητα στη χρήση υπολογιστή. 

β) Να μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας. 

γ) Να εισαχθούν στην επιστημονική μεθοδολογία. 

δ) Με τη βοήθεια του πειράματος να "ανακαλύψουν" και να μελετήσουν ένα φαινόμενο 

(συμπλήρωση πινάκων και διαγραμμάτων, εισαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαίωση 

νόμων). 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο: http://odysseia.cti.gr/elpinor/anapt2.htm 
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«IrYdium Chemistry Lab» 
Εισαγωγή 

Το «IrYdium Chemistry Lab» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο 

περιλαμβάνει: 

α) Το εξελληνισμένο πρόγραμμα Virtual Chemistry Lab 1.5.0 (2007)  

β) Ένα «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων» το οποίο συνίσταται από ένα σύνολο 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων μαζί με την παιδαγωγική αναζήτηση που 

απευθύνεται στο διδάσκοντα μαθήματα Χημείας καθώς και των συνοδευτικών 

«Φύλλων εργασίας» για τους μαθητές. 

γ) Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά 

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από ομάδα Χημικών και Προγραμματιστών στα 

πλαίσια του IrYdium Project που χρηματοδοτείται από την National Science 

Foundation των Η.Π.Α., διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση με άδεια που 

παραχώρησαν οι δημιουργοί του στην Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική και Καταλανική 

γλώσσα. Πρόσφατα εξελληνίστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών και ερευνητών του 

Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του έργου Νηρηίδες του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.  

Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα κλασικό εργαλείο προσομοίωσης φαινομένων 

Χημείας. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

  Χ Χ  Χ 

Καταρχήν, το IrYdium Chemistry Lab θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης 

καθόσον σε αυτό προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της Χημείας. Επιπλέον, 

θεωρείται και ως ανοικτό περιβάλλον διερεύνησης καθόσον σε αυτό ο εκπαιδευτικός 

και ο μαθητής μπορεί ελεύθερα να διερευνήσει χημικά φαινόμενα και διεργασίες και 

όχι μόνον προεπιλεγμένες προσομοιώσεις. 

Τέλος, το εν λόγω λογισμικό χαρακτηρίζεται από το ότι επιτρέπει διαδικασίες 

μοντελοποίησης χημικών φαινομένων και διαδικασιών, επειδή ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να εισάγει παραμέτρους για οποιαδήποτε χημική ουσία και στη συνέχεια να την 

μοντελοποιήσει πάντα σε περιβάλλον προσομοίωσης χωρίς τη χρήση ειδικής γλώσσας 

προγραμματισμού. Το πρόγραμμα επιλύει τις βασικές εξισώσεις χημικής 
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θερμοδυναμικής με βάση τα θερμοδυναμικά δεδομένα των χημικών ουσιών. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Μαζί με το λογισμικό προσφέρεται ένα εγχειρίδιο χρήσης «VLab_Οδηγίες 

χρήσης» (15 σελίδων) και on line βοήθεια. Επιπλέον, προσφέρονται και ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων (6 συνολικά Παιδαγωγικών Σεναρίων που αναφέρονται στη Χημεία) 

κατάλληλα για τη διδασκαλία με τη χρήση λογισμικού στο Λύκειο. Οι δραστηριότητες 

αναπτύχθηκαν από ομάδα εκπαιδευτικών και ερευνητών του Τμήματος Χημείας του 

Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του έργου Νηρηίδες του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και κάθε μία συνοδεύεται από 

Φύλλο Εργασίας και Φύλλο Αξιολόγησης για τον μαθητή και Οδηγίες για τον 

καθηγητή. 

Παιδαγωγικό Σενάριο Δραστηριότητες 

1. Ρυθμιστικά διαλύματα 

1.1. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος 
CH3COOH/CH3COONa. Επίδραση της αραίωσης 
και της προσθήκης οξέος ή βάσης στο pH του 
ρυθμιστικού διαλύματος  

1.2. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος NH3/NH4Cl. 
Επίδραση της αραίωσης και της προσθήκης οξέος ή 
βάσης στο pH του ρυθμιστικού διαλύματος. 

2. Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων 

2.1. Αραίωση διαλυμάτων ΗCl και NaOH και επίδραση 
της αραίωσης στο pH του διαλύματος 

2.2 Ανάμιξη διαλυμάτων που περιέχουν την ίδια 
διαλυμένη ουσία. 

3. Σύνθεση και προσδιορισμός του pH 
διαλυμάτων αλάτων 

3.1. Παρασκευή διαλύματος NH4Cl με ανάμιξη 
διαλυμάτων HCl και NΗ3 και προσδιορισμός του pH  

3.2 Παρασκευή διαλύματος CH3COONa με ανάμιξη 
διαλυμάτων CH3COOH και NaOH και 
προσδιορισμός του pH 

3.3. Παρασκευή διαλύματος ΝaCl με ανάμιξη 
διαλυμάτων HCl και NaOH και προσδιορισμός του 
pH 

4. Ογκομέτρηση, Οξυμετρία - 
Αλκαλιμετρία  

4.1. Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης 
διαλύματος NaOH με τιτλοδότησή του με διάλυμα 
ΗCl γνωστής συγκέντρωσης με τη χρήση δείκτη 
(οξυμετρία). 

4.2. Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης 
διαλύματος NaOH με τιτλοδότησή του με διάλυμα 
ΗCl γνωστής συγκέντρωσης με τη χρήση 
πεχαμέτρου (οξυμετρία). 

4.3 Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης 
διαλύματος CH3COOH με τιτλοδότησή του με 
διάλυμα NaOH γνωστής συγκέντρωσης με τη χρήση 
δείκτη (αλκαλιμετρία). 

4.4 Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης 
διαλύματος CH3COOH με τιτλοδότησή του με 
διάλυμα NaOH γνωστής συγκέντρωσης με τη χρήση 
πεχαμέτρου (αλκαλιμετρία). 

5. Σχέση πυκνότητας και 
περιεκτικότητας σε αιθανόλη 

5.1. Παρασκευή διαλυμάτων αιθανόλης γνωστής 
περιεκτικότητας και μέτρηση της πυκνότητάς τους 
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αλκοολούχων διαλυμάτων 5.2. Κατασκευή πρότυπου διαγράμματος 
5.3. Εύρεση περιεκτικότητας σε αιθανόλη διαφόρων 

ποτών με μέτρηση της πυκνότητάς τους 

6. Επίδραση θερμοκρασίας στη 
διαλυτότητα της σακχαρόζης στο 
νερό 

6.1. Προσδιορισμός της διαλυτότητας της σακχαρόζης 
στο νερό σε διάφορες θερμοκρασίες 

6.2 Μελέτη επίδρασης της θερμοκρασίας στη 
διαλυτότητα της σακχαρόζης στο νερό 

Κάθε «Φύλλο Εργασίας» (από 5 έως 8 σελίδες) χαρακτηρίζεται από μια 

συγκεκριμένη δομή του που προέρχεται από την εφαρμογή της γνωστής στρατηγικής 

«Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπεράσματα». 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Το πακέτο του IrYdium Chemistry Lab περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Στην πραγματικότητα το λογισμικό συνιστά ένα 

πλήρες «Χημικό Εργαστήριο» το οποίο στηρίζεται στους νόμους και τις εξισώσεις της 

υδατικής χημείας και της θερμοδυναμικής. 

Το IrYdium Chemistry Lab, λαμβάνοντας υπόψη ότι διατίθεται δωρεάν σε όλους 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μπορεί χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση ενός πειράματος χημείας, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το 

διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται κατανεμημένοι σε ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις ή 

μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  

α) Η εξελληνισμένη έκδοση του IrYdium Chemistry Lab καθώς και τα συνοδευτικά 

εγχειρίδια θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:  

http://www.chemcollective.org/applets/vlab.php  

Στην ίδια διεύθυνση είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικό υλικό και πρόσθετες 

δραστηριότητας (στα αγγλικά). 
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«ChemCalc» 
Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ChemCalc αποτελείται από δύο αυτόνομες ενότητες: 

1. Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο - Αλκοτέστ. 

2. Η ραδιοχρονολόγηση με 14C 

Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με βάση την γλώσσα προγραμματισμού HTML και 

καλύπτει τα παραπάνω θέματα ολοκληρωμένα, δηλ. θεωρία και εφαρμογές που 

συνοδεύονται από φύλλα εργασίας. Δημιουργήθηκε από ομάδα Χημικών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έδρα το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. αλλά και Χημικών 

από την δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία 

«Υπερκείμενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων». Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό 

ανήκει στην κατηγορία των «Λογισμικά Πρακτικής και Εξάσκησης». 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

Χ Χ     

Το λογισμικό «ChemCalc» θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία «Υπερκείμενα και 

Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων» διότι καλύπτει ολόπλευρα την θεωρία για τις δύο 

ενότητες με τις οποίες ασχολείται. Επίσης, θεωρείται «Λογισμικό πρακτικής και 

εξάσκησης» καθόσον σε αυτό οι μαθητές μελετούν τους διάφορους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις παραπάνω ενότητες (αλκοόλη και ραδιοχρονολόγηση) και εξασκούνται 

στη δημιουργία διαγραμμάτων προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της 

Χημείας. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια: 

o Οδηγίες χρήσης. 

o Οδηγίες για τον καθηγητή. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που 

αφορούν το φύλλο εργασίας και το φύλλο αξιολόγησης του μαθητή. 

o Οδηγίες και φύλλο εργασίας για τον μαθητή. 

o Φύλλο αξιολόγησης. 

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 69/93 



Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 

Παιδαγωγικό Σενάριο Δραστηριότητες 

1. Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της 
στον άνθρωπο. Αλκοτέστ. 

1.1. Επίδραση της σωματικής μάζας και του 
φύλλου στο επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα 
μετά από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. 

1.2 Επίδραση της σχέσης με το ποτό και του 
φύλλου στο χρόνο μηδενισμού του επιπέδου 
της αλκοόλης στο αίμα μετά από 
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. 

1.3. Επίδραση της ποσότητας του ποτού και του 
φύλλου στο χρόνο που πρέπει να παρέλθει 
για ασφαλή (και νόμιμη) οδήγησης μετά από 
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού 

2. Η ραδιοχρονολόγηση με 14C 
2.1. Μελέτη ραδιενεργού διάσπασης του 14C 
2.2 Προσδιορισμός της ηλικίας διαφόρων 

ευρημάτων 

Κάθε «Φύλλο Εργασίας» (από 5 έως 8 σελίδες) χαρακτηρίζεται από μια 

συγκεκριμένη δομή του που προέρχεται από την εφαρμογή της γνωστής στρατηγικής 

«Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπεράσματα». 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Συνοδεύεται από ελληνοποιημένα εγχειρίδια χρήσης 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Τα λογισμικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο 

το διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) και παρουσίασή τους στην τάξη. 
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«Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου» 
Εισαγωγή 

Η «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων 

με (α) πολυμεσικό υλικό, (β) προσομοιώσεις, (γ) δοκιμασίες, (δ) παρουσιάσεις 

διαθεματικές και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές, που προορίζεται κυρίως για μαθητές 

Γυμνασίου, για την υποστήριξη και εμπλουτισμό της διδασκαλίας της Φυσικής Β΄ και 

Γ΄ Γυμνασίου. 

Περιλαμβάνει παρατηρήσεις φαινομένων, εξηγήσεις, προσομοιώσεις πειραμάτων, 

μεγάλο αριθμό εικόνων, κινουμένων σχεδίων κ.α. Περιλαμβάνει επίσης τις βιογραφίες 

σημαντικών επιστημόνων, λεξικό όρων, χρήσιμες υπερσυνδέσεις. Το λογισμικό αυτό 

επίσης λειτουργεί και από την ιστοσελίδα στην οποία έχει ήδη αναρτηθεί: 

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g10/index.htm  

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από ομάδα Φυσικών της τριτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έδρα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Α.Π.Θ. Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Δημιουργίας 

Υποστηρικτικού Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM το 

οποίο περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες όπως 

φαίνεται στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

 Χ Χ    

Το λογισμικό αποτελεί τράπεζα αλληλεπιδραστικού υλικού πολυμέσων, κατάλληλα 

επιλεγμένων για την εικονοποίηση θεμάτων - διδακτικών ενοτήτων από τη Θερμότητα, 

τον Ηλεκτρισμό, την Πίεση στα αέρια και την Πυρηνική Φυσική. Κείμενο, εικόνες, 

βίντεο, προσομοιώσεις και εικονικά πειράματα προσεγγίζουν θεματικά, διαθεματικά 

και διεπιστημονικά τις ενότητες: 

1. Πίεση στα αέρια 2. Τήξη - Πήξη 

3. Βρασμός 4. Εξάτμιση 

5. Υγροποίηση Συμπύκνωση 6. Η διαστολή του νερού 
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7. Διάδοση Θερμότητας με Αγωγή 8. Διάδοση Θερμότητας με Μεταφορά 

9. Διάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία 10. Ηλέκτριση - Φόρτιση με τριβή 

12. Ηλέκτριση-Φόρτιση με επαφή 13. Ηλέκτριση από απόσταση (επαγωγή-

πόλωση) 

14. Τι είναι η αντίσταση σε έναν 

μεταλλικό αγωγό; 

15. Το ηλεκτρικό κύκλωμα 

16. Αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα 17. Μηχανισμοί ραδιενεργών διασπάσεων 

18. Πυρηνική Σχάση - Σύντηξη  

Το πολυμεσικό υλικό είναι φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες (σε μορφή animated 

gif ή swf), προσομοιώσεις, βίντεο, προτάσεις διαθεματικών συνεργατικών εργασιών. Η 

κατανομή του είναι δενδρική, δηλαδή, από ένα βασικό αρχείο/ οθόνη, οι σύνδεσμοι 

απλώνονται σε φακέλους για το κάθε κεφάλαιο/ ενότητα και ο κάθε φάκελος εμπεριέχει 

σε ξεχωριστούς υποφακέλους τα αντίστοιχα υποκεφάλαια. Ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγείται τόσο σειριακά όσο και μη γραμμικά, ανάλογα με την επιλογή του. 

Το πολυμεσικό υλικό κάθε θέματος διαρθρώνεται περισσότερο ως τράπεζα 

«ψηφίδων υλικού» παρά ως μια ‘διδακτική σειρά’ με κατευθυνόμενη πλοήγηση, ώστε 

οι εκπαιδευτικοί να μπορούν εύκολα να τις διαχειρίζονται και να τις εντάσσουν στο 

μάθημά τους, είτε στην τάξη είτε ως προτροπή στους μαθητές για ενασχόληση στο 

σπίτι σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι «ψηφίδες 

υλικού» κάθε θέματος κατανέμονται σε δυο επάλληλους κύκλους. Στον εσωτερικό 

κύκλο της διερεύνησης (με ψηφίδες δομημένης παρατήρησης και ανάδειξης 

ερωτημάτων, εξηγήσεων σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό επίπεδο, πειραματισμού, 

επέκτασης στη μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την εξέλιξη των φαινομένων) 

και στον εξωτερικό κύκλο «Επιστήμη & Καθημερινή Ζωή» (με ψηφίδες 

παραδειγμάτων και εφαρμογών από την καθημερινή ζωή, την τεχνολογία και την 

ιστορία, βίντεο, πρόσθετο υλικό με διαθεματική προσέγγιση, βιογραφικά στοιχεία 

μεγάλων επιστημόνων και λεξικό ορολογίας). 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης 

Το λογισμικό συνοδεύει εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης ενώ το ίδιο κείμενο 

είναι ενσωματωμένο και στο λογισμικό. Στην αρχική οθόνη του λογισμικού υπάρχουν 

αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισμικού καθώς και πληροφορίες 

για τις απαιτήσεις του λογισμικού σε σχέση με το hardware. 
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Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό δίνει έμφαση στη διερεύνηση και στην εμπλοκή του μαθητή σε 

αυθεντικές δραστηριότητες, που αναφέρονται σε γεγονότα της καθημερινής ζωής και 

εμπειρίας και υποστηρίζει τη δημιουργική δραστηριότητα του μαθητή. Λαμβάνει 

υπόψη τις βασισμένες στην εμπειρία αναπαραστάσεις του μαθητή για το πραγματικό 

κόσμο, επιτρέποντάς του να τις εξωτερικεύει, ώστε ο ίδιος να ελέγχει την ισχύ τους και 

να έρχεται αντιμέτωπος με τις παρανοήσεις του. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση ενός θέματος, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το διδάσκοντα ή μια 

ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών στο σπίτι με εργασίες (projects) που απαιτούν 

προσομοιώσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη 

Το λογισμικό αυτό θα διανεμηθεί με την μορφή του CD σε όλα τα γυμνάσια της 

χώρας σύντομα. Επιπλέον, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου: http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g10/index.htm 
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«Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμνασίου» 
Εισαγωγή 

To εκπαιδευτικό Λογισμικό «Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: O θαυμαστός κόσμος της 

Χημείας για το Γυμνάσιο» περιλαμβάνει: 

α) Ένα CD το οποίο καλύπτει πλήρως την νέα διδακτέα ύλη της Χημείας στις Β΄ και Γ΄ 

Γυμνασίου. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαμβάνει 

θεωρία, προσομοιώσεις πειραμάτων με φύλλα εργασίας, μεγάλο αριθμό σχεδίων, 

εικόνων βίντεο κ.α. Περιλαμβάνει επίσης τις βιογραφίες σημαντικών Χημικών, 

λεξικό χημικών όρων, χρήσιμες υπερσυνδέσεις ενώ η κάλυψη της ύλης γίνεται με 

την μεγαλύτερη δυνατή διαθεματικότητα. Το λογισμικό αυτό επίσης μπορεί να 

λειτουργήσει εξίσου ικανοποιητικά και από την ιστοσελίδα στην οποία έχει 

αναρτηθεί: 

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g11/index.htm 

β) Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. 

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από ομάδα Χημικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

με έδρα το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. αλλά και Χημικών από την δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Δημιουργίας 

Υποστηρικτικού Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία 

«Υπερκείμενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων». Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 

προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό 

ανήκει στην κατηγορία των «Συστημάτων Προσομοιώσεων».: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

Χ Χ Χ    

 «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» θεωρείται ότι ανήκει στην 

κατηγορία «Υπερκείμενα και Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων» διότι καλύπτει βασικά 

την ύλη της Χημείας στο Γυμνάσιο με την βοήθεια πολυμέσων όπως εικόνες, βίντεο, 

σχέδια εικονικά εργαστήρια κ.λπ. Επίσης, θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης αφού σε 

αυτό προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της Χημείας. 
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Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Το λογισμικό συνοδεύει Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, ενώ ο χρήστης του 

λογισμικού έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του ειδικό υπερσύνδεσμο (κουμπί) που 

παραπέμπει στη βοήθεια για το Λογισμικό. Επιπλέον προσφέρονται και ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων (25 συνολικά Παιδαγωγικών Σεναρίων που αναφέρονται στη Χημεία) 

κατάλληλα για τη διδασκαλία με τη χρήση λογισμικού στο Γυμνάσιο: 

Παιδαγωγικό Σενάριο Δραστηριότητες 

1. Παρασκευή διαλυμάτων με 
περιεκτικότητα % w/w 

1.1. Παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη 
περιεκτικότητα % w/w 

1.2 Υπολογισμός περιεκτικότητας % w/w 
διαλυμάτων 

1.3 Παρασκευή διαλύματος με δοσμένη 
περιεκτικότητα % w/w και διαδοχικές αραιώσεις 
του (προσθήκες διαλύτη)  

2. Παρασκευή διαλυμάτων με 
περιεκτικότητα % w/v  

1.1. Παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη 
περιεκτικότητα % w/v 

1.2 Υπολογισμός περιεκτικότητας % w/v 
διαλυμάτων 

1.3 Παρασκευή διαλύματος με δοσμένη 
περιεκτικότητα % w/v και διαδοχικές αραιώσεις 
του (προσθήκες διαλύτη) 

3. Παρασκευή διαλυμάτων με 
περιεκτικότητα % v/v 

 

1.1. Παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη 
περιεκτικότητα % v/v 

1.2 Υπολογισμός περιεκτικότητας % v/v διαλυμάτων 
1.3 Παρασκευή διαλύματος με δοσμένη 

περιεκτικότητα % v/v και διαδοχικές αραιώσεις 
του (προσθήκες διαλύτη) 

4. Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική 
δράση της αιθανόλης 

4.1. Φυσιολογική δράση της αιθανόλης, Αλκοτέστ 

5. Διοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικά 
άλατα και κονιάματα 

5.1. Διοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικά άλατα και 
κονιάματα 

6. Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες 6.1.Διαμάντι, γραφίτης, γαιάνθρακες 

7. Καύση υδρογονανθράκων 7.1. Καύση υδρογονανθράκων – Ατμοσφαιρική 
ρύπανση 

8. Αλκοόλες και ζυμώσεις 8.1 Αλκοόλες και ζυμώσεις – Αλκοολούχα ποτά 
9. Υδρογονάνθρακες 9.1 Δομή και ιδιότητες υδρογονανθράκων 
10. Λιπαρές ουσίες 10.1 Δομή και ιδιότητες λιπαρών ουσιών 
11. Πετροχημεία, πολυμερισμός και 

πλαστικά 
11.1 Δομή, ιδιότητες και χρήσεις πολυμερών 

12. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 12.1 Παραγωγή, διύλιση και χρήση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

13. Καύσιμα, καυσαέρια και ρύπανση της 
ατμόσφαιρας 

13.1 Ρύπανση της ατμόσφαιρας και μέτρα 
αντιρρύπανσης 

14. Πρωτεΐνες 14.1 Δομή και ιδιότητες πρωτεϊνών 
15. Υδατάνθρακες 15.1 Δομή και ιδιότητες υδατανθράκων  
16. Oι δείκτες (α) 16.1 Επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών 
17. Oι δείκτες (β) 17.1. Επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών 

18. Οι δείκτες (γ) 18.1. Το χρώμα των δεικτών σε όξινα, βασικά και 
ουδέτερα διαλύματα 

19. Επίδραση των οξέων στα μέταλλα  19.1. Η αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα – Σειρά 
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δραστικότητας μετάλλων 
20. Το pH των οξέων (α) 20.1. Το pH των διαλυμάτων των οξέων 

21. Το pH των οξέων (β) 21.1. Επίδραση αραίωσης στο pH των διαλυμάτων 
των οξέων  

22. Το pH των βάσεων (α) 22.1. Το pH των διαλυμάτων των βάσεων 

23. Το pH των βάσεων (β) 23.1. Επίδραση αραίωσης στο pH των διαλυμάτων 
των βάσεων  

24. Εξουδετέρωση δείκτες και pH 24.1. Η Εξουδετέρωση το χρώμα των δεικτών και το 
pH 

25. Το χλωριούχο νάτριο 25.1. Το χλωριούχο νάτριο, το χρώμα των δεικτών 
και το pH 

Κάθε «Φύλλο Εργασίας» χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη δομή που 

προέρχεται από την εφαρμογή της γνωστής στρατηγικής «Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – 

Συμπεράσματα». 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης 

Το λογισμικό συνοδεύει εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης ενώ το ίδιο κείμενο 

είναι ενσωματωμένο και στο λογισμικό. Στην αρχική οθόνη του λογισμικού υπάρχουν 

αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση του λογισμικού, πληροφορίες για τις 

απαιτήσεις του λογισμικού σε σχέση με το hardware καθώς και πληροφορίες για την 

εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων που απαιτούνται για την λειτουργία του 

λογισμικού, π.χ. Flash κ.α. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν 

κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Στην πραγματικότητα το λογισμικό συνιστά ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο Πολυμέσων και ταυτόχρονα ένα εικονικό «Χημικό Εργαστήριο». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι διατίθεται δωρεάν σε όλους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 

α) Παρουσίαση ενός πειράματος χημείας, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το 

διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις 

φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη 

Το λογισμικό αυτό θα διανεμηθεί με την μορφή του CD σε όλα τα γυμνάσια της 

χώρας σύντομα. Επιπλέον, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου: http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g11/index.htm 
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«Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» 
Εισαγωγή 

Η «Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον 

δραστηριοτήτων με (α) πολυμεσικό υλικό, (β) προσομοιώσεις, (γ) δοκιμασίες, (δ) 

παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές, που προορίζεται κυρίως για 

μαθητές Γυμνασίου, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος από τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος των μαθημάτων Γεωγραφίας. 

Περιλαμβάνει 50 εφαρμογές σε 5 ενότητες (Πλανήτης Γη, Εσωτερικό - Επιφάνεια - 

Ατμόσφαιρα της Γης και Ανθρώπινες Δραστηριότητες στο Φυσικό Περιβάλλον) που 

συνοδεύονται από γλωσσάρια, βιογραφίες, πηγές, πολυμεσικούς χάρτες εννοιών και 

προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες.  

Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Δημιουργίας Υποστηρικτικού 

Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM ή στο διαδίκτυο 

(http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g07/begin.htm). 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό ανήκει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπως 

φαίνεται στον πίνακα: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

 Χ Χ Χ   

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 

χρήση του. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του ΑΠΣ της Γεωλογίας 

Γεωγραφίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου (με διαθεματικές προεκτάσεις στην Πληροφορική, τα 

Μαθηματικά και την Ιστορία), και σε συνδυασμό με τα άλλα παραδοσιακά μέσα, 

στοχεύει να: 

- αποτελέσει ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον, με διαθεματικό χαρακτήρα και 

πολλαπλές αναπαραστάσεις, 

- ενθαρρύνει τον πειραματισμό με προσομοιώσεις καταστάσεων και μοντελοποιήσεις 
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φαινομένων, 

- επιτρέπει τη μεθοδική αναζήτηση πληροφοριών για οργάνωση, ανάλυση, 

ταξινόμηση, επεξεργασία και παρουσίασή τους, 

- παρέχει δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων και επίλυσης προβλημάτων, 

- παρακινεί στην εξάσκηση μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που περιέχει, 

- προτρέπει τους μαθητές με κατάλληλη ανατροφοδότηση να συνεργάζονται μεταξύ 

τους, να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν δεδομένα (στην τάξη ή εξ αποστάσεως 

μέσω διαδικτύου). 

Το λογισμικό είναι εξ ολοκλήρου διαδικτυακό και περιέχει τις παρακάτω 5 

θεματικές ενότητες: 

1. Πλανήτης Γη 

2. Εσωτερικό της Γης 

3. Ατμόσφαιρα της Γης 

4. Επιφάνεια της Γης 

5. Ανθρώπινες Δραστηριότητες και Φυσικό Περιβάλλον 

Το λογισμικό αποτελείται από: 

α) 10 μικρόκοσμους για το ανάγλυφο - διαίρεση και την κατανομή σεισμών - 

ηφαιστείων του κόσμου, των ηπείρων και της Ελλάδας 

β) 8 προσομοιώσεις για την περιστροφή - περιφορά της Γης, τη δομή ατμόσφαιρας - 

εσωτερικού της Γης, τον κύκλο του νερού, τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις, 

γ) 14 υπερμεσικές εφαρμογές για το ανάγλυφο και τις λιθοσφαιρικές πλάκες, τους 

σημαντικότερους σεισμούς και τα ηφαίστεια, τη γεωλογική ιστορία, το κλίμα, τους 

υδάτινους δρόμους, την οργάνωση των πόλεων και τις μεταβολές των πληθυσμών 

στον κόσμο, 

δ) 12 παιχνίδια σχετικά με τα παραπάνω θέματα, και 

ε) 5 δοκιμασίες αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, για κάθε μία από τις 

5 ενότητες. 
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«Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» 
Εισαγωγή 

Η «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων 

με (α) πολυμεσικό υλικό, (β) προσομοιώσεις, (γ) δοκιμασίες, (δ) παιχνίδια, 

παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές, που προορίζεται κυρίως για μαθητές 

Γυμνασίου, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος από τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος των μαθημάτων Βιολογίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Το λογισμικό δημιουργήθηκε από ομάδα Βιολόγων και Προγραμματιστών της 

τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιάστηκε ως υποστηρικτικό υλικό 

του μαθήματος της Βιολογίας της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Με τη συνδρομή των 

Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφόρησης «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» βήμα- βήμα 

καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης. Περιέχει υλικό με κείμενα, φωτογραφίες, 

κινούμενες εικόνες, έγχρωμα βίντεο, αφήγηση, -ευρετήριο και λίστα με όρους που 

πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και την επεξήγησή τους καθώς και ενδιαφέροντα 

παιχνίδια με θέματα βιολογίας. 

Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Δημιουργίας Υποστηρικτικού 

Υλικού για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διατίθεται σε CD-ROM ή στο διαδίκτυο 

(http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g08/index.php). Το λογισμικό συνοδεύει 

το βιβλίο του μαθητή, του βιβλίο του καθηγητή, τον εργαστηριακό οδηγό, και το 

τετράδιο εργασιών. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Το συγκεκριμένο λογισμικό εντάσσεται στην κατηγορία των υποστηρικτικών 

μέσων του μαθήματος όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος 

εύληπτων πληροφοριών και εικόνων, και προσομοιώσεις λειτουργιών οργάνων και 

οργανικών συστημάτων. Το λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν 

χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για υπολογιστή για να το τρέξει ο καθηγητής και ο 

μαθητής.: 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

 Χ Χ    
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Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 

χρήση του. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες σχολικού εργαστηρίου 

πληροφορικής με επιβλέποντα καθηγητή. Ακολουθώντας τη διάταξη της ύλης του 

βιβλίου του μαθητή, με πολύ απλά λόγια και εικόνες ή βίντεο, δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές όλων των νοητικών επιπέδων να ασχοληθούν με τα θέματα που 

παρουσιάζονται και συντελεί ώστε να γίνει πιο εύληπτη η διδακτέα ύλη και άρτια η 

εμπέδωση των βιολογικών φαινομένων και λειτουργιών.  

Με λίγα λόγια και με σαφή τρόπο παρουσιάζεται η λειτουργία κάθε οργάνου ή 

συστήματος. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαμβάνει 

θεωρία, προσομοιώσεις της λειτουργίας των οργάνων και οργανικών συστημάτων, 

σχέδια, κινούμενες εικόνες βίντεο κ.α. Περιλαμβάνει επίσης παιχνίδι γνώσεων. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού που ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, αλλά και για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες παρατηρώντας, αναζητώντας, υποθέτοντας, 

επιβεβαιώνοντας ... 

Μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα σε μία τάξη ως εξής: 

α) Παρουσίαση ενός μαθήματος ανθρωπολογίας, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο 

το διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με «Φύλλα Εργασίας» 

που προτείνονται στο τετράδιο εργασιών. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις και 

παρουσίασή τους στην τάξη. 
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«Εγκυκλοπαίδεια του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 
Εισαγωγή 

To εκπαιδευτικό Λογισμικό «Eγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου σώματος» 

αποτελείται από ένα CD και ένα εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Κατασκευάστρια 

εταιρία του λογισμικού είναι η Dorling Kindersley Limited. (Αγγλικός τίτλος: The 

Ultimate Human Body). Στα πλαίσια του έργου ΚΙΡΚΗ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ΚΠΣ και ΕΠ 

ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ) που υλοποίησε ως τελικός δικαιούχος το ΕΑ.ΙΤΥ,  το λογισμικό 

εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ανάδοχος: 

Ερευνητές ΑΕΕΕ). Η εξελληνισμένη έκδοση συνοδεύεται από βιβλία για τον 

εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει άδειες χρήσης και αντίτυπα 

του εξελληνισμένου λογισμικού και του συνοδευτικού του υλικού.  

Αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο προσομοίωσης των λειτουργιών των οργάνων 

και των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Με τη συνδρομή των 

Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφόρησης η εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου σώματος 

μας οδηγεί βήμα-βήμα σε μία ενδιαφέρουσα περιήγηση στο ανθρώπινο σώμα. Περιέχει 

πλούσιο υλικό, με κείμενα, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, έγχρωμα βίντεο, 

αφήγηση, αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης-ευρετήριο για μια μεγάλη ποικιλία 

θεμάτων και φύλλα εργασίας για τον μαθητής καθώς επίσης λεπτομερείς οδηγίες για 

τους διδάσκοντες.  

Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος χωρίζεται σε τρεις ενότητες κάθε μία 

από τις οποίες αποτελεί έναν χαρακτηριστικό τομογράφο: Τομογράφο συστημάτων, 

τομογράφο 3 διαστάσεων και τομογράφο ακτινών Χ. Ένα παιχνίδι με ερωτήσεις δίνει 

τη δυνατότητα για έλεγχο των γνώσεων με ευχάριστο τρόπο και φύλλα εργασίας 

α) Ο τομογράφος συστημάτων μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε τα συστήματα και τα 

όργανα του σώματος είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό.  

β) Ο τομογράφος 3 διαστάσεων περιέχει τρισδιάστατα μοντέλα του σώματος και των 

οργάνων του. Επιτρέπει έτσι να δούμε το εσωτερικό του σώματος σε διάφορα 

επίπεδα, αφαιρώντας διαδοχικά στρώματα, μέχρι να απομείνει μόνο ο σκελετός. 

Επίσης μπορούμε να εξετάσουμε μεμονωμένα όλα τα όργανα του σώματος μας. 

γ) Ο τομογράφος ακτινών Χ, επιτρέπει να παρατηρήσουμε το σκελετό σαν να 

χρησιμοποιούσαμε ακτίνες Χ και να αλλάξουμε τη γωνία παρατήρησης. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 

Το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία των 
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«Συστημάτων Προσομοιώσεων». Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες 

δυνατότητες του οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα: 

Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και 

εικόνων, προσομοιώσεις λειτουργιών οργάνων και οργανικών συστημάτων. 

Το λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 

γνώσεις για υπολογιστή για να το τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής.  

Κατηγορίες που ανήκει το λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ» 
Λογισμικά 

Πρακτικής και 
Εξάσκησης 

Υπερκείμενα 
και 

Ηλεκτρονικά 
βιβλία 

πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώσεων 

Ανοικτά 
περιβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών 
θεμάτων 

Προγραμματιζό
μενα 

Περιβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποίησης 

 Χ Χ    

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 

Συνοδευτικά Εγχειρίδια: 

Το λογισμικό συνοδεύεται από τα εξής βιβλία (τα 1, 2 και 3 διατίθενται και σε 

ηλεκτρονική - εκτυπώσιμη, μορφή μέσα στο CD του λογισμικού): 

1. Οδηγός για το χρήστη (περιλαμβάνεται στο κουτί του CD του λογισμικού) 

2. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 

3. Οδηγός για το μαθητή στο οποίο υπάρχουν 15 φύλλα εργασίας με δραστηριότητες οι 

οποίες αντιστοιχούν σε 20 διδακτικές ώρες, για τα γνωστικά αντικείμενα της 

Βιολογίας / Ανθρωπολογίας. 

1. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ 

2. ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 

3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ  

4. Η ΑΝΑΠΝΟΗ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ  

5. ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

6. ΚΟΡΙΤΣΙ Ή ΑΓΟΡΙ;  

7. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ - ΜΙΤΩΣΗ  

8. ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΚΥΗΣΗ – ΓΕΝΝΗΣΗ  

9. ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΩΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  

10. Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
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12. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

13. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

14. ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ  

15. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

4. Ανακαλύπτω το Σώμα (Βιβλίο επέκτασης διδασκαλίας-Πολυτελής Ελληνική έκδοση) 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  

Το πακέτο του της Εγκυκλοπαίδειας του ανθρώπινου σώματος περιλαμβάνει 

εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη 

χρήση του. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 

Το λογισμικό συνιστά μία πλήρη εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος. 

κατάλληλη για σχολική χρήση σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα.  

Τα φύλλα εργασίας είναι απλά και σαφή και υποδεικνύουν δραστηριότητες από τις 

εμπειρίες των παιδιών τα οποία οδηγούνται στο να υποθέσουν την απάντηση και 

ύστερα να την αναζητήσουν και να την επιβεβαιώσουν από την παρατήρηση των 

κινούμενων εικόνων ή των βίντεο.  

Με λίγα λόγια και με σαφή τρόπο παρουσιάζεται η λειτουργία κάθε οργάνου ή 

συστήματος. Είναι πολύ καλή η παρουσίαση του εσωτερικού κάποιων οργάνων σε 

επίπεδο μικροσκοπικό. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και 

περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις της λειτουργίας των οργάνων και οργανικών 

συστημάτων, φύλλα εργασίας, μεγάλο αριθμό σχεδίων, κινούμενων εικόνων βίντεο κ.α. 

Περιλαμβάνει επίσης παιχνίδι γνώσεων. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού που ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, αλλά και για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες παρατηρώντας, αναζητώντας, υποθέτοντας, 

επιβεβαιώνοντας ... 

Μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα σε μία τάξη ως εξής: 

α) Παρουσίαση ενός μαθήματος ανθρωπολογίας, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο 

το διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με «Φύλλα Εργασίας» 

που προτείνονται. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις και 
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παρουσίασή τους στην τάξη 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη 

Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: http://www.erevnites.gr/  

Δικτυακός τόπος της εταιρείας Dorling Kindersley: http://www.learnatglobal.com/  

Δικτυακός τόπος ΕΑΙΤΥ: 

 http://odysseia.cti.gr/kirki/1stProductGroup/HumanBody.htm  

Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από επιμορφωτές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

στο πλαίσιο του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ καθώς και στην επιμόρφωση «Επιμορφωτών στις 

ΤΠΕ» (1998 και 2001, έργο Ε42 της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ).  

Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό (α) γενικές 

πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για την 

παιδαγωγική αξιοποίηση του στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι Επιμορφωτές στις ΤΠΕ 

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής 

Επιμόρφωσης (1999-2004) παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκπαιδευτικά συνέδρια, 

εκπαιδευτικές πύλες και προσωπικές ιστοσελίδες. 

Εκπαιδευτικές πύλες εκκίνησης δικτυακής αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού: 

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ: www.e-yliko.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου: www.epyna.gr. 

Εκπαιδευτικός τόπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  

1. Το νέο επιμορφωτικό υλικό το οργανώνουμε σε «πακέτα» διδακτικών σεναρίων. 

Ένα «διδακτικό πακέτο» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εκπαίδευση των 

επιμορφωτών (ΠΑΚΕ) και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΚΣΕ) και έχει 

τέσσερα διακριτά μέρη: 

1.1. ΜΕΡΟΣ Ι 

Φύλλο(-α) εργασίας μαθητή για μάθημα 2-3 διδακτικών ωρών. 

Υλοποιούνται από: 

εκπαιδευόμενους (στα ΠΑΚΕ για γνωριμία-εξοικείωση-εμβάθυνση), 

επιμορφούμενους (στα ΚΣΕ για γνωριμία-εξοικείωση-εμβάθυνση), 

μαθητές (στη σχολική τάξη ως έχουν ή αναμορφωμένα). 

Το διδακτικό αυτό υλικό: 

• Αναδεικνύει τους πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης στην διδακτική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ οι οποίοι αναπτύσσονται, ως υβριδικά σχήματα, από ένα 

μέρος του πλέον καινοτόμου τμήματος του εκπαιδευτικού δυναμικού της 

εκπαίδευσης στη χώρα μας μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

• Αντικειμενικά βρίσκεται κοντά στις δυνατότητες διδακτικής εφαρμογής των 

εκπαιδευτικών μας σήμερα και, έτσι, ορίζει το σημείο εκκίνησης προς τρόπους 

διδακτικής ένταξης των ΤΠΕ οι οποίοι αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τις 

δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. 

• Αποτελεί, για τους παραπάνω λόγους, κατάλληλο υλικό για επεξεργασία και 

στο επίπεδο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης των επιμορφωτών. 

1.2. ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Ανάλυση της σχεδίασης του φύλλου εργασίας και διδακτικές υποδείξεις προς 

τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή του φύλλου εργασίας στην σχολική τάξη. 

Το μέρος αυτό: 

• Αποτελεί ουσιαστικά το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα 

ΚΣΕ (96 ώρες). 

• Αποτελεί έναν οδηγό του εκπαιδευτικού για τη οργάνωση της διδακτικής 
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εφαρμογής του φύλλου εργασίας στην σχολική τάξη. 

• Διαμορφώνει το πλαίσιο και το επιθυμητό ελάχιστο επίπεδο διαπραγμάτευσης 

της αξιοποίησης των ΤΠΕ κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ. 

1.3.  ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

Διδακτικές υποδείξεις προς τους επιμορφωτές για τους τρόπους 

διαπραγμάτευσης του θέματος σε τμήμα επιμόρφωσης στο ΚΣΕ. Θα μπορούσε 

να περιλαμβάνει σημεία του Παραρτήματος 1 από το “Προδιαγραφές υλικού 

3.1.9β.doc” καθώς και στοιχεία για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με το συγκεκριμένο περιεχόμενο και με τη διδασκαλία του. Το μέρος αυτό: 

• Αποτελεί ουσιαστικά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των επιμορφωτών στα 

ΠΑΚΕ. 

• Αποτελεί έναν οδηγό του επιμορφωτή για τη οργάνωση της μεθόδευσης 

εφαρμογής του φύλλου εργασίας στην σχολική τάξη. 

• Διαμορφώνει το πλαίσιο και το επιθυμητό ελάχιστο επίπεδο διαπραγμάτευσης 

(στα ΠΑΚΕ) θεμάτων σχετικών με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (στα 

ΚΣΕ) στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

1.4. ΜΕΡΟΣ ΙV 

Υποδείξεις προς τους εκπαιδευτές των ΠΑΚΕ για τη μεθόδευση της 

εκπαίδευσης των επιμορφωτών στο συγκεκριμένο θέμα και την παραγωγική 

τους ενεργοποίηση. 

2. Τα τρία πρώτα μέρη ενός «πακέτου» μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα του 

επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου των εκπαιδευτικών στα 

ΚΣΕ. 

3. Ένα «πακέτο» μπορεί να αποτελεί πρότυπο για το υλικό που θα πρέπει να 

παραδώσουν οι επιμορφούμενοι στα ΚΣΕ και τους εκπαιδευόμενοι στα ΠΑΚΕ (με 

την κατάλληλη διαβάθμιση των απαιτήσεων) ώστε να προχωρήσουν στην επόμενη 

φάση πιστοποίησής τους. 

Με βάση όσα εκτέθηκαν παραπάνω, προτείνουμε μια δομή οργάνωσης διδακτικών 

δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση των επιμορφωτών η οποία αξιοποιεί τα 

προτεινόμενα πακέτα διδακτικών σεναρίων η οποία έχει τη μορφή project με τα εξής 

μέρη: 

o Επιλογή του θέματος 
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o Αναζήτηση – εφαρμογή – ανάλυση – αξιολόγηση διδακτικών σεναρίων-

δραστηριοτήτων 

o Σχεδίαση διδακτικού και επιμορφωτικού σεναρίου-δραστηριοτήτων 

Αναλυτικά: 

1. Επιλογή του θέματος: 

1.1. Για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο τίθενται ερωτήματα όπως τα 

παρακάτω: 

• Υπάρχουν θέματα στα οποία οι μαθητές συναντούν δυσκολίες των οποίων η 

αντιμετώπιση μπορεί να υποστηριχθεί με την αξιοποίηση των ΤΠΕ; 

• Υπάρχουν δυσκολίες που έχει επισημάνει η έρευνα στη διδακτική του 

γνωστικού αντικειμένου; 

Έχει εντοπίσει η έρευνα εναλλακτικές ιδέες – απόψεις των μαθητών ή άλλους 

παράγοντες στους οποίους αποδίδονται αυτές οι δυσκολίες; 

Υπάρχουν διδακτικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους; 

• Υπάρχουν δυσκολίες που έχει επισημάνει η διδακτική εμπειρία; 

Σε ποιους παράγοντες θα ήταν πιθανό να αποδοθούν αυτές οι δυσκολίες; 

Έχουν κατατεθεί διδακτικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους; 

• Υπάρχουν θέματα η διδασκαλία των οποίων απαιτεί αναζήτηση πηγών, 

πληροφοριών κ.ά. και επομένως θα είναι χρήσιμη η υποστήριξη της διδασκαλίας 

με την χρήση των ΤΠΕ; 

• Υπάρχουν θέματα η διδασκαλία των οποίων απαιτεί αναφορά σε μοντέλα, 

μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά, η διερεύνηση των οποίων θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί με προσομοιώσεις; 

1.2. Παρόμοια ερωτήματα και για ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο μπορούν 

να τεθούν και σε σχέση με διδακτικά σενάρια-δραστηριότητες που αναφέρονται 

σε επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς: 

• Υπάρχουν θέματα στη διδασκαλία των οποίων οι εκπαιδευτικοί συναντούν 

δυσκολίες, που η αντιμετώπισή τους μπορεί να υποστηριχθεί με την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ; 

• Έχει εντοπίσει η έρευνα της διδακτικής εναλλακτικές ιδέες – απόψεις των 

εκπαιδευτικών οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στη διδασκαλία; 

• Έχουν κατατεθεί επιμορφωτικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους; 

Η επεξεργασία των παραπάνω ερωτημάτων μπορεί να οργανωθεί σε φύλλο 
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εργασίας με εξειδίκευση των παραπάνω ερωτημάτων ανάλογα με το γνωστικό 

περιεχόμενο και την εκπαιδευτική βαθμίδα. Στόχος είναι ο εντοπισμός διδακτικών 

αναγκών τις οποίες μπορεί να υπηρετήσει η χρήση των ΤΠΕ 

2. Αναζήτηση - εφαρμογή - ανάλυση - αξιολόγηση διδακτικών σεναρίων - 

δραστηριοτήτων 

2.1. Αναζητούνται διδακτικά σενάρια-δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ οι οποίες 

έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών που εντοπίστηκαν στην 

προηγούμενη φάση. 

2.2. Ακολουθεί η εφαρμογή των διδακτικών ή επιμορφωτικών σεναρίων-

δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους επιμορφωτές και 

καταγράφονται οι διδακτικές καταστάσεις που παράγονται. 

2.3. Κατά την ανάλυση-αξιολόγηση της εφαρμογής ενός διδακτικού-επιμορφωτικού 

σεναρίου και των δραστηριοτήτων που το συγκροτούν, μπορούν να τεθούν 

ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

• Πώς γίνεται ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης στο πλαίσιο του 

σεναρίου και πώς χρησιμοποιούνται τα προσφερόμενα από το σύστημα 

τεχνολογικά εργαλεία; 

• Λαμβάνει υπόψη και με ποιο τρόπο τις ιδέες και τις αναπαραστάσεις των 

μαθητών; 

Βασίζεται πάνω σε αυτές και προτείνει λύσεις μετασχηματισμού τους; 

Ευνοούνται και πώς οι διαδικασίες εννοιολογικής αλλαγής; 

• Τι τύπου διδακτικές καταστάσεις ευνοεί (ατομικές, συλλογικές) και τι τύπου 

διδακτικές βοήθειες προτείνει; 

• Προτείνει γνωστικού τύπου συγκρούσεις και ποιος είναι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού και των ΤΠΕ σε αυτή τη διαδικασία; 

• Πώς οργανώνονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε μαθητές, εργαλεία ΤΠΕ 

και εκ-παιδευτικούς; 

• Ποιών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου ευνοεί την ανάπτυξη στους μαθητές; 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, ικανότητα διερεύνησης και 

αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, δεξιότητες λήψης 

απόφασης, δεξιότητες μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων των 

πραγματικού κόσμου, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στα πλαίσια 

ομαδικής δουλειάς, διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, ανάπτυξη 
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δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. 

Η επεξεργασία των παραπάνω ερωτημάτων μπορεί να οργανωθεί σε φύλλο 

εργασίας με επιλογή ή εξειδίκευσή τους ανάλογα με το γνωστικό περιεχόμενο, τα 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία ΤΠΕ και την εκπαιδευτική βαθμίδα. Στόχος η 

σύνταξη έκθεσης ανάλυσης-αξιολόγησης που συνοψίζει τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν ως απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

Ο κύκλος των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι κατάλληλος για την ανάδειξη 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από 

συγκεκριμένα θέματα, η αναγνώριση θεμάτων που συγκροτούν την παιδαγωγική 

γνώση του περιεχομένου όπως οι αντιλήψεις των μαθητών και οι κατάλληλες 

αναπαραστάσεις. Επιδιώκεται η σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με το 

γνωστικό αντικείμενο και η καλλιέργεια μεταγνωσιακών δεξιοτήτων οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τον αναστοχασμό στη διδακτική πρακτική. 

3. Σχεδίαση διδακτικού-επιμορφωτικού σεναρίου-δραστηριοτήτων 

3.1. Διαμόρφωση των στόχων του σεναρίου: 

Με βάση τα αποτελέσματα από τους δύο προηγούμενους κύκλους 

δραστηριοτήτων, δηλαδή: 

• τις συγκεκριμένες δυσκολίες μάθησης που έχουν επιλεγεί ως στόχοι 

διαχείρισης, 

• την αξιολόγηση των σεναρίων και των δραστηριοτήτων τους, 

• την ανάδειξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών του σεναρίου και των 

δραστηριοτήτων του 

διατυπώνονται οι ευρύτεροι στόχοι του σεναρίου, ορίζονται οι δραστηριότητες - 

«μονάδες» που το συγκροτούν και επιμερίζονται σε αυτές οι στόχοι. 

3.2. Προσαρμογή δραστηριοτήτων – Σχεδίαση νέων δραστηριοτήτων 

3.2.1. Ανάλογα με την αξιολόγηση των σεναρίων και των δραστηριοτήτων τους 

καθώς και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του σεναρίου και των δραστηριοτήτων 

του επιλέγονται: 

• οι δραστηριότητες άλλων σεναρίων οι οποίες θα προσαρμοστούν ώστε να 

ενταχθούν στο υπό σχεδίαση σενάριο, 

• οι νέες δραστηριότητες που θα δημιουργηθούν. 

3.2.2. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι επιμορφωτές όταν τα προτεινόμενα εργαλεία 

ΤΠΕ είναι ανοικτού τύπου προσαρμόζουν τα προτεινόμενα πληροφορικά 
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περιβάλλοντα μάθησης ή και σχεδιάζουν νέα. 

3.3. Κατά τη σχεδίαση μιας δραστηριότητας (νέας κατά τη σύνθεσή της ή παλιάς 

κατά την προσαρμογή ή βελτίωσή της) προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μέρη της, 

το «πεδίο αναφοράς», το «πεδίο δράσεων και ερωτημάτων», το «πεδίο ελέγχου» 

και το «πεδίο ολοκλήρωσης»: 

• Το πεδίο αναφοράς της δραστηριότητας προσδιορίζει την κατάσταση με την 

οποία θα ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι και στόχοι της είναι (α) να 

δημιουργήσει κίνητρα μάθησης με την ελκυστικότερη για τους εκπαιδευόμενους 

αναπαράστασή της και (β) να προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για τη φάση 

των ερωτημάτων που πρόκειται να ακολουθήσει. 

Ως προς τη σχεδίαση του πληροφορικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το πεδίο 

αναφοράς μπορεί να είναι πράγματι ποικίλο και πιο πλούσιο από αυτό των 

παραδοσιακών. Επιπλέον μπορεί το ίδιο το πληροφορικό μαθησιακό περιβάλλον 

να προσφέρει εργαλεία διαμόρφωσής του ώστε και ο εκπαιδευόμενος να 

συμμετέχει στην αρχική αναπαράσταση της κατάστασης. 

• Τα δύο πεδία, «δράσεων και ερωτημάτων» και «ελέγχου» κυρίως υπηρετούν 

άμεσα τους στόχους της δραστηριότητας αφού η δέσμη ενεργειών και 

ερωτημάτων καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μαθησιακή του πορεία. 

• Στο πεδίο «ολοκλήρωσης» γίνεται η ανακοίνωση και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων μεταξύ όλων όσων εργάστηκαν πάνω στη 

δραστηριότητα. Αποτελεί κρίσιμη και γι’ αυτό απαραίτητη φάση γιατί 

εξασφαλίζει την κοινωνική, στο μικρόκοσμο της τάξης, διαπραγμάτευση της 

γνώσης, η οποία λειτουργεί ομογενοποιητικά δημιουργώντας κάθε φορά την 

απαραίτητη κοινή βάση για την επόμενη δραστηριότητα. 

Ως προς τις ιδιαίτερες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα πληροφορικό 

μαθησιακό περιβάλλον σημειώνουμε τα εύχρηστα πλέον εργαλεία σύγχρονης ή α-

σύγχρονης παρουσίασης-ανακοίνωσης-κοινοποίησης των αποτελεσμάτων - 

συμπερασμάτων ή και της συζήτησής τους. 

ΤΑ 17 ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

1. Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού “INTERAC-

TIVE PHYSICS” 

2. Από τις γραφικές παραστάσεις στην προσομοίωση κίνησης με το εκπαιδευτικό 

λογισμικό “MODELLUS” 
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3. Πειραματική μελέτη της κίνησης δορυφόρων στον μικρόκοσμο “NEWTON” του 

εκπαιδευτικού λογισμικού “ΓΑΙΑ ΙΙ” 

4. Πειραματική διερεύνηση του νόμου της θερμιδομετρίας στο εικονικό εργαστήριο 

του εκπαιδευτικού λογισμικού “Σ.Ε.Π.” 

5. Μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης με το εκπαιδευτικό λογισμικό “ΦΥΣΙΚΗ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΙ” 

6. Δραστηριότητες στα φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού με το εκπαιδευτικό 

λογισμικό “ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ”  

7. Μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης με το εκπαιδευτικό λογισμικό 

“Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.” 

8. Τρισδιάστατη μοριακή απεικόνιση με το εκπαιδευτικό λογισμικό “ChemModels” 

9. Πειραματική διερεύνηση των νόμων των αεριών στο εικονικό εργαστήριο 

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» του εκπαιδευτικού 

λογισμικού «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

10. Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων στο εικονικό εργαστήριο 

του εκπαιδευτικού λογισμικού “IrYdium Chemistry Lab” 

11. Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο με το εκπαιδευτικό 

λογισμικό “ChemCalc” 

12. Η σύνδεση αντιστατών με το εκπαιδευτικό λογισμικό “ΦΥΣΙΚΗ Β΄-Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της φυσικής για τα παιδιά του 

γυμνασίου” 

13. Πειραματική διερεύνηση των διαλυμάτων οξέων και βάσεων στο εικονικό 

εργαστηρίου του εκπαιδευτικού λογισμικού “ΧΗΜΕΙΑ Β΄-Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ο 

θαυμαστός κόσμος της χημείας για το γυμνάσιο” 

14. Σεισμοί και Ηφαίστεια με το εκπαιδευτικό λογισμικό “Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄-

Β΄ Γυμνασίου” 

15. Η αναπαραγωγή με το εκπαιδευτικό λογισμικό “Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου” 

16. Κυκλοφορικό σύστημα και αίμα με το εκπαιδευτικό λογισμικό “Εγκυκλοπαίδεια 

του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” 

17. Μελέτη της ευθύγραμμης κίνησης με τη χρήση συγχρονικών διατάξεων (MBL) 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται το νέο επιμορφωτικό υλικό 
των 17 πακέτων διδακτικών σεναρίων
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS»  1-1 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ  ΚΡΟΥΣΕΙΣ 
Ανοίγουμε το αρχείο Διατήρηση ορμής.ip του λογισμικού Interactive Physics.  

 

Σ’ αυτήν διακρίνουμε τρεις διακριτές ζώνες:  

i) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης όπου πραγματοποιείται η κρούση των δύο σφαιρών. 

 

 

 

 

 

ii) Τη ζώνη των γραφημάτων (V,t) όπου μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της τα-

χύτητας κάθε σφαίρας πριν και μετά την σύγκρουση τους. 

iii) Τη ζώνη εισαγωγής τιμών μάζας και ταχύτητας κάθε σφαίρας (με ορισμένους περιορι-

σμούς).  

Για να εισάγουμε τιμές κάνουμε κλικ στο πλαίσιο που μας ενδιαφέρει και αλλάζουμε την τιμή μάζας 

ή/και ταχύτητας των σφαιρών. 

  

1.1. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ελαστική κρούση) 

Ας φανταστούμε δύο σφαίρες, όπως αυτές του μπιλιάρδου, πάνω σε μια λεία επιφάνεια. Η 

μπλε είναι ακίνητη ενώ η κόκκινη κινείται με σταθερή ταχύτητα προς το μέρος της και συ-

γκρούονται ελαστικά. Αν οι μάζες των σφαιρών είναι ίσες τι θα συμβεί μετά την κρούση; 

 

Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι «μετά την κρούση η μπλε θα κινηθεί προς τα δεξιά και θα την 

ακολουθεί η κόκκινη».  

Μια μαθήτρια επικαλούμενη την εμπειρία της στο μπιλιάρδο λέει ότι «η κόκκινη θα ακινητο-

ποιηθεί και η μπλε θα κινηθεί προς τα αριστερά». 

 

α) Με ποια άποψη συμφωνείτε; …………………………………………………….. 

Δικαιολογήστε. ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS»  1-2 

1.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε 

την ορθότητα της απάντησής σας. Για παράδειγμα, με μάζες 1 kg και ταχύτητα 10 m/s παίρ-

νουμε την παρακάτω εικόνα: 

 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

 

1.1.3. Η ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Επαναλάβετε το πείραμα επιλέγοντας, κάθε φορά, διαφορετική ταχύτητα για την κόκκινη 

σφαίρα με σκοπό να επιβεβαιώσετε τον κανόνα: 

«Αν οι σφαίρες έχουν ΙΣΕΣ ΜΑΖΕΣ και η μία είναι ΑΚΙΝΗΤΗ, τότε, κατά την ελαστική κεντρι-

κή κρούση οι σφαίρες ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΝ ταχύτητες». 

Συζητήστε την πειραματική διαδικασία. 

 

1.1.4. Η ΘΕΩΡΙΑ 

Για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει, οι δύο σφαίρες ΠΡΙΝ από την κρούση (m1, υ1) και 

(m2, υ2=0) αποτελούν ένα σύστημα για το οποίο ισχύουν οι δύο νόμοι διατήρησης: 

i) ο νόμος διατήρησης της ορμής και ii) ο νόμος διατήρησης της κινητικής ενέργειας 

Από τους δύο νόμους και μετά από μαθηματική επεξεργασία καταλήγουμε στις σχέσεις που 

μας δίνουν τις ταχύτητες υ1τ και υ2τ (αλγεβρικές τιμές) των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την ελαστι-

κή κρούση: 

                                 υ1τ = (m1-m2 / m1+m2) υ1 

                                 υ2τ = (2 m1 / m1+m2) υ1 

Ερμηνεύστε τον κανόνα που επιβεβαιώσατε πειραματικά με βάση τις παραπάνω σχέσεις. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.1. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ελαστική κρούση) 

Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε μια ελαστική κρούση των δύο αντικειμένων που έχουν ίσες μάζες 

και κινούνται αντίθετα με ίσα μέτρα ταχυτήτων. 

  

Τι θα συμβεί μετά την κρούση των δύο σφαιρών; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε 

την ορθότητα της απάντησής σας. Για παράδειγμα, με μάζες 1 kg και ταχύτητες 10 m/s και -

10 m/s παίρνουμε την παρακάτω εικόνα: 

 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

 

Συμπεράσματα: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ Φ.Ε) 

Ανοίγουμε το αρχείο Διατήρηση ορμής.ip του λογισμικού Interactive Physics.  
 
2.1. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ελαστική κρούση με m1 >> m2) 

Ας φανταστούμε δύο σφαίρες, όπως αυτές του μπιλιάρδου, πάνω σε μια λεία επιφάνεια. Η 

μπλε είναι ακίνητη ενώ η κόκκινη κινείται με σταθερή ταχύτητα προς το μέρος της και συ-

γκρούονται ελαστικά. Αν η μάζα m1 της κόκκινης σφαίρας είναι πολύ μεγαλύτερη της μάζας 

m2 της μπλε σφαίρας  (m1 >> m2) προβλέψτε τι θα συμβεί μετά την κρούση; 

Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι «μετά την κρούση η κόκκινη θα κινηθεί προς τα δεξιά με την 

ίδια ταχύτητα και θα την ακολουθεί η μπλε με διπλάσια ταχύτητα από αυτήν της κόκκινης».  

Μια μαθήτρια λέει ότι «η κόκκινη και η μπλε θα κινηθούν μαζί  προς τα αριστερά». 

α) Με ποια άποψη συμφωνείτε; …………………………………………………….. 

Δικαιολογήστε. ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2.1.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε 

την ορθότητα της απάντησής σας. Για παράδειγμα, με μάζα της κόκκινης σφαίρας m1=1000 

kg και ταχύτητα 10 m/s και με μάζα της ακίνητης μπλε σφαίρας m2=0,1 kg παίρνουμε την 

παρακάτω εικόνα: 
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Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

Συμπέρασμα: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 
1.1.3. Η ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Επαναλάβετε το πείραμα επιλέγοντας, κάθε φορά, διαφορετική μάζα m1 >> m2  με σκοπό να 

επιβεβαιώσετε τον κανόνα: 

«Αν οι σφαίρες έχουν μάζες m1 >> m2  και η μία είναι ΑΚΙΝΗΤΗ, τότε, κατά την ελαστική 

κεντρική κρούση η μία διατηρεί την ίδια περίπου ταχύτητα ενώ η άλλη κινείται με διπλάσια 

ταχύτητα από την πρώτη». 

Συζητήστε την πειραματική διαδικασία. 

 

2.2. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ελαστική κρούση με m2 >> m1) 

Ας φανταστούμε δύο σφαίρες, όπως αυτές του μπιλιάρδου, πάνω σε μια λεία επιφάνεια. Η 

μπλε είναι ακίνητη ενώ η κόκκινη κινείται με σταθερή ταχύτητα προς το μέρος της και συ-

γκρούονται ελαστικά. Αν η μάζα m2 της μπλε σφαίρας είναι πολύ μεγαλύτερη της μάζας m1 

της κόκκινης σφαίρας  (m2 >> m1) προβλέψτε τι θα συμβεί μετά την κρούση. 

Δικαιολογήστε. ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2.2.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε 

την ορθότητα της απάντησής σας. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ 

Στις προτεινόμενες εργασίες δίνονται ζευγάρια γραφημάτων θέσης - χρόνου (x,t) για δύο 

σφαίρες που συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά όπως και στα δύο προηγούμενα φύλλα ερ-

γασίας. Η κίνηση πραγματοποιείται στον προσανατολισμένο άξονα – x. 

3.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με διαγράμματα (x,t) 

Το πρώτο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) 

για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m1=8 kg. Το δεύτερο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο 

φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m2=2 kg.   

 

3.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα: 

α) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = …………….. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = …………….. 

β) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = …………….. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = …………….. 

δ) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS» 3-2 

3.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος (αρχείο ελαστική κρούση #4) πραγματοποιήστε την κρο-

ύση με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερω-

τήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

3.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με διαγράμματα (x,t) 

Το πρώτο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) 

για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m1=3 kg. Το δεύτερο γράφημα (x,t) περιλαμβάνει τις δύο 

φάσεις της κίνησης (πριν και μετά την κρούση) για το αντικείμενο – σφαίρα μάζας m2=2 kg.   

 

3.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα: 

α) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = …………….. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = …………….. 

β) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΠΡΙΝ από την κρούση ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = …………….. 

Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = …………….. 

δ) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ την κρούση ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος (αρχείο ελαστική κρούση #5) πραγματοποιήστε την 

κρούση με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεων σας στα προηγούμενα 

ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS» 1 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Πειραματική μελέτη των ελαστικών κρούσεων σε περιβάλλον προσομοίωσης 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Μηχανική (Αρχή διατήρησης της ορμής στις ελαστικές κεντρικές η μετωπικές κρού-

σεις) 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Α’ τάξης Λυκείου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ Λυκείου η διδασκαλία της ενό-

τητας «Διατήρηση της ορμής». 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία «Φύλλα Εργασίας» τα οποία ακο-

λουθούν το πρότυπο:  
«Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περι-
οχές με τη χρήση του λογισμικού Interactive Physics. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Interactive Physics (αρχεία διατήρηση ορμής.ip, ελαστική κρούση.ip, ελαστική 
κρούση.ip. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η λεκτική περιγραφή μιας κίνησης από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου.  

• Η εξοικείωση με την διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 
• Η αξιοποίηση αναπαραστάσεων (προσομοίωση, γραφικών παραστάσεων). 
• Η ερμηνεία των φαινομένων ελαστικής κρούσης σε μια διάσταση.    

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των τριών «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ» 

Βασική στρατηγική σε όλες τις δραστηριότητες είναι αυτή που προτείνει στους μαθητές πρώ-
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τα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεων τους και 
τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα 

Πρόβλεψη  Επιβεβαίωση  Συμπεράσματα 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παι-
δαγωγική αξία των προσομοιώσεων όσο και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» (γραφικών 
παραστάσεων, διανυσματικών, αλγεβρικών).  

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία της Φυσικής 
στην Α’ Λυκείου αξιοποιούν την μαθηματική περιγραφή της κρούσης (χωρίς να αξιοποιούν και 
τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις) με τις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον 

«χαρτί – μολύβι».   

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα και 
εξηγήσεις καθώς και εφαρμογές του τύπου «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  και ιδιαιτέρα τα μικρά προγράμματα των ελαστικών 

κρούσεων και των γραφικών παραστάσεων θέσης - χρόνου του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Interactive Physics. 

• Εστιάζει στη διαδικασία μετάβασης από μια δοσμένη γραφική παράσταση στην προσο-
μοίωση της κίνησης και αντίστροφα.  

• Προτείνει δραστηριότητες πειραματισμού με προσομοιώσεις ελαστικών κρούσεων σε 
ποικίλες περιπτώσεις (μαζών και ταχυτήτων).  

• Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν χωρίς να ακολουθούμε την  προσέγγιση που 
προτείνεται από την ομάδα δημιουργίας των δραστηριοτήτων που συνοδεύουν το εξελλη-
νισμένο λογισμικό. Στόχος μας ήταν η καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση ενός λογισμικού 

το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσομοιώσεων και παρεμβάσεων στη διαμόρφωση μιας 
γραφικής παράστασης. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Κάθε φύλλο εργασίας έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξε-
χωριστά. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Arons, A. (1992). Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση – επιμέλεια Α. Βα-
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λαδάκης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 
2. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics. A guide for the non – special-

ist. Cambridge University Press. 

3. Δαπόντες, Ν., Κασσέτας, Α., Μουρίκης, Σ., Σκιαθίτης (1984). Φυσική Α’ τάξης Ενιαί-
ου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

4. Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997): Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική (Ε-

πιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου) εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-
Γιώργος Δαρδανός 1997. 

5. Δαπόντες, Ν. & Κασσέτας Α. (1996): Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Α΄ Λυ-

κείου, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. 
 
 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS» 1 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Μηχανική (διατήρηση της ορμής, γράφημα θέσης – χρόνου), διαδικασίες μάθησης 

στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Α’ τάξης Λυκείου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Ελαστικές 

κρούσεις». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: προγράμματα 

«διατήρηση ορμής.ip, ελαστική κρούση#4α, ελαστική κρούση#5α του Interactive Physics 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλεψη, επιβεβαίωση, συμπεράσμα-
τα). 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Το Πρώτο 2-ωρο  

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στις ελαστι-
κές κρούσεις και στις γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου για τις δύο φάσεις (ΠΡΙΝ και 

ΜΕΤΑ). Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες» του φύλλου εργασίας και 
καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.  

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:  

                 Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές. 
 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 
 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας δραστηριότητας 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-

ριότητα (Α.1).  
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Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 
Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α’ Λυκείου στην ενότητα του κεφαλαίου 
της «Διατήρηση ορμής στις ελαστικές κρούσεις, Γραφική παράστασης θέσης - χρόνου»;  

Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή anima-
tion; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-

ποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Το δεύτερο  2-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 

Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της δραστηριότητας 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΑ-

ΣΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Arons, A. (1992). Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση – επιμέλεια Α. Βα-
λαδάκης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 

2. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics. A guide for the non – special-
ist. Cambridge University Press. 

3. Δαπόντες, Ν., Κασσέτας, Α., Μουρίκης, Σ., Σκιαθίτης (1984). Φυσική Α’ τάξης Ενιαί-
ου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

4. Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997): Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική (Ε-
πιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου) εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-

Γιώργος Δαρδανός 1997. 
5. Τζιμογιάννης, Α. & Μικρόπουλος Τ. (1998). Η συμβολή των προσομοιώσεων στην 

κινηματική, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Διδακτική των Φυσικών Επιστη-

μών και εφαρμογή των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 29-31 
Μαίου 1998. 

6. Δαπόντες, Ν. & Κασσέτας Α. (1996): Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Α΄ Λυ-

κείου, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Modellus (αρ-
χείο grxt1.mdl).  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπε-
ράσματα  

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 

ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 

καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 

την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1-1 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS  

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΘΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΥ  

Ανοίγουμε το αρχείο grxt1.mdl του λογισμικού Modellus και επιλέγουμε την «Παρουσίαση 1».  
 
Σ’ αυτήν διακρίνουμε δύο διακριτές ζώνες:  
i) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης όπου πραγματοποιείται η κίνηση ενός παιδιού. 

 
ii) Τη ζώνη του γραφήματος θέσης – χρόνου (x,t) όπου μας δίνεται η δυνατότητα να  
διαμορφώσουμε τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου με τη βοήθεια του ποντικιού.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για να διαμορφώσουμε το γράφημα φροντίζουμε πρώτα να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα  
με το κουμπί έναρξης από το παράθυρο «Έλεγχος». Με κλικ στο κουμπί «παύση» ξεκινάει  
η προσομοίωση της κίνησης.  
 
1.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει τρεις φάσεις όπως στο παρακάτω διάγραμμα. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1-2 

1.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση; ………………………………………………………… 

β) Που θα βρίσκεται το παιδί στο τέλος της κίνησής του; …………………………………….. 

γ) Που θα βρίσκεται το παιδί τη χρονική στιγμή 100 μονάδες χρόνου; ……………………………. 

δ) Πόση απόσταση περπάτησε το παιδί; ……………………………………………….. 

ε) Πόση είναι η ταχύτητα του παιδιού σε κάθε φάση; υΙ=…………… υΙΙ=………….υΙΙΙ=……… 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση του παιδιού: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

  
1.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει ΔΥΟ φάσεις όπως στο παρακάτω διάγραμμα. 

  
 
1.2.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση; ………………………………………………………… 

β) Που θα βρίσκεται το παιδί στο τέλος της κίνησής του; …………………………………….. 

γ) Που θα βρίσκεται το παιδί τη χρονική στιγμή 150 μονάδες χρόνου; ……………………………. 

δ) Πόση απόσταση περπάτησε το παιδί; ……………………………………………….. 

ε) Πόση είναι η ταχύτητα του παιδιού σε κάθε φάση; υΙ=…………… υΙΙ=……… 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ με λίγα λόγια την κίνηση του παιδιού: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1-3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

 

1.3. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ με λέξεις 

«Το παιδί κινείται με σταθερή ταχύτητα προς το γήπεδο του μπάσκετ όπου και σταματάει. 

Στη συνέχεια πηγαίνει στο περίπτερο με την ίδια ταχύτητα». 

1.3.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ με διαγράμματα τριών μαθητών  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ποιο από τα τρία παιδιά σχεδίασε σωστά το διάγραμμα; ………………………………. 
Που έκαναν λάθη τα άλλα δύο παιδιά; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την επιθυμητή κίνηση διαμορφώνοντας 

τη γραφική παράσταση με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεων σας στα 

προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε στην ομάδα. Διορθώστε τα λάθη σας.  

 
 
 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 2-1 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS  

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΘΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2) 

Ανοίγουμε το αρχείο grxt1.mdl του λογισμικού Modellus και επιλέγουμε την «Παρουσίαση 2».  
 
Σ’ αυτήν διακρίνουμε δύο διακριτές ζώνες: 
  
i) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης όπου πραγματοποιείται η κίνηση μιας μικρής σφαίρας 
ως προς τον προσανατολισμένο άξονα χ. Επιπλέον εδώ δίνεται και η στροβοσκοπική αναπα-
ράσταση της κίνησης δηλαδή τα ίχνη της μπάλας σε ίσα χρονικά διαστήματα. 
 
 

 
 
ii) Τη ζώνη του γραφήματος θέσης – χρόνου (x,t) όπου μας δίνεται η δυνατότητα να  
διαμορφώσουμε τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου με τη βοήθεια του ποντικιού.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για να διαμορφώσουμε το γράφημα με τις πέντε φάσεις φροντίζουμε πρώτα να ξεκινήσουμε  
το πρόγραμμα  με το κουμπί έναρξης από το παράθυρο «Έλεγχος». Με κλικ στο κουμπί 
«παύση» ξεκινάει η προσομοίωση της κίνησης.  
 
 
2.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει πέντε φάσεις (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5) όπως στο παρακά-
τω διάγραμμα και θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα.  
  
 
 
 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 2-2 

 
 

 

2.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση; ………………………………………………………… 

β) Που θα βρίσκεται η μπάλα στο τέλος της κίνησής της; …………………………………….. 

γ) Που θα βρίσκεται η μπάλα τη χρονική στιγμή 150 μονάδες χρόνου; ……………………………. 

δ) Πόση είναι η ταχύτητα της μπάλας σε καθεμιά από τις πέντε φάσεις; 

 υ1=………………. υ2=……………….υ3=……………… υ4=……………….υ5=…………… 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση της μπάλας: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

  
2.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει ΠΕΝΤΕ φάσεις όπως στο παρακάτω διάγραμμα. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 2-3 

 
2.2.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση; ………………………………………………………… 

β) Που θα βρίσκεται η μπάλα στο τέλος της κίνησής της; …………………………………….. 

γ) Που θα βρίσκεται η μπάλα τη χρονική στιγμή 250 μονάδες χρόνου; ……………………………. 

δ) Σε ποιες φάσεις η μπάλα κινείται προς τα δεξιά;  …………………………………………………… 

ε) Πόση είναι η ταχύτητα της μπάλας στη δεύτερη φάση; υ2=…………… 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ με λίγα λόγια την κίνηση της μπάλας: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 3-1 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS  

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2) 

Ανοίγουμε το αρχείο grxt1.mdl του λογισμικού Modellus και επιλέγουμε την «Παρουσίαση 2».  
 
 
3.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει πέντε φάσεις (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5) όπως στο παρακά-
τω διάγραμμα και θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα.  

  

3.1.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Ένας μαθητής, ο Παύλος, ισχυρίζεται ότι η κίνηση θα είναι ευθύγραμμη ομαλή ενώ η Ρούλα 

ότι αυτή η κίνηση θα μοιάζει πολύ με μια ευθύγραμμη «ομαλά επιταχυνόμενη».  

α) Ποια είναι η σωστή απάντηση; ……………………………………………………………………………… 

β) ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση της μπάλας: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 3-2 

3.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει πέντε φάσεις (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5) όπως στο παρακά-
τω διάγραμμα και θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα.  

 

3.2.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Μια μαθήτρια ισχυρίζεται ότι η κίνηση θα είναι περίπου ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 

ενώ ένας μαθητής ότι αυτή η κίνηση θα μοιάζει πολύ με μια ευθύγραμμη «ομαλά επιταχυνό-

μενη».  

α) Ποια είναι η σωστή απάντηση; ……………………………………………………………………………… 

β) ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση της μπάλας: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 3-3 

3.3. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 
 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει ΜΙΑ φάση όπως στο παρακάτω διάγραμμα και θα σας 
ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα.  

 

3.3.1. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Μια μαθήτρια ισχυρίζεται ότι η κίνηση θα είναι περίπου ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 

ενώ ένας μαθητής ότι αυτή η κίνηση θα είναι ακριβώς μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.  

α) Ποια είναι η σωστή απάντηση; ……………………………………………………………………………… 

β) ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση της μπάλας: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας τη 

γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεων σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS 

1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Από τις γραφικές παραστάσεις στην προσομοίωση κινήσεων. 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Μηχανική (Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου) 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Α’ τάξης Λυκείου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ Λυκείου η διδασκαλία της ενό-

τητας «Ευθύγραμμες κινήσεις». 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία «Φύλλα Εργασίας» τα οποία ακο-

λουθούν το πρότυπο:  
«Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περι-
οχές με τη χρήση του λογισμικού Modellus όπως παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο δραστηριο-
τήτων. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 

γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Modellus 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η λεκτική περιγραφή μιας κίνησης από τη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου.  

• Η εξοικείωση με την διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 
• Η αξιοποίηση αναπαραστάσεων (προσομοίωση, στροβοσκοπική αναπαράσταση κινήσε-
ων, γραφικών παραστάσεων). 

• Η εξοικείωση με τον άμεσο χειρισμό αντικειμένων (φάσεων μιας γραφικής παράστασης)   

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των τριών «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΥ» 

Η γραφική παράσταση σε μια παραδοσιακή διδασκαλία στην καλύτερη περίπτωση προκύπτει 

από τη διαδικασία  
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Πειράματα  Μετρήσεις  Πίνακας τιμών  Γραφική παράσταση 

Από την άλλη το πρόγραμμα του Modellus που χρησιμοποιούμε εδώ (αρχείο grxt1.mdl) προ-
σφέρει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα και στους μαθητές να ακολουθήσουν την αντίστροφη 

πορεία: 

Από τη Γραφική παράσταση  Προσομοίωση κίνησης 

Βασική στρατηγική σε όλες τις δραστηριότητες είναι αυτή που προτείνει στους μαθητές πρώ-

τα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεων τους και 
τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα 

Πρόβλεψη  Επιβεβαίωση  Συμπεράσματα 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παι-
δαγωγική αξία των προσομοιώσεων όσο και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» και του ά-
μεσου χειρισμού αντικειμένων στην οθόνη του υπολογιστή.  

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία της Φυσικής 
στην Α’ Λυκείου αξιοποιούν την μαθηματική περιγραφή της κίνησης και των αντίστοιχων 
γραφικών παραστάσεων με τις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον «χαρτί – μολύβι».   

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα και 
εξηγήσεις καθώς και εφαρμογές του τύπου «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  και ιδιαιτέρα το μικρόκοσμο γραφικής παράστασης 
θέσης - χρόνου του εκπαιδευτικού λογισμικού Modellus. 

• Εστιάζει στη διαδικασία μετάβασης από μια δοσμένη γραφική παράσταση στην προσο-
μοίωση της κίνησης και αντίστροφα.  

• Προτείνει δραστηριότητες πειραματισμού μέσα από τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας 
γραφικής παράστασης που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες διακριτές φάσεις.  

• Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την προσέγ-
γιση που προτείνεται από την ομάδα δημιουργίας των δραστηριοτήτων που συνοδεύουν 

το εξελληνισμένο λογισμικό. Στόχος μας ήταν η καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση ενός 
λογισμικού το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσομοιώσεων και παρεμβάσεων στη δια-
μόρφωση μιας γραφικής παράστασης. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Κάθε φύλλο εργασίας έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξε-
χωριστά. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 
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Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS  

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Μηχανική (Γράφημα θέσης – χρόνου), Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Α’ τάξης Λυκείου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Κινηματική». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: πρόγραμμα 
«Γραφική παράσταση θέσης - χρόνου» του MODELLUS. 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλεψη, επιβεβαίωση, συμπεράσμα-
τα). 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Το Πρώτο 2-ωρο  

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στις ευθύ-
γραμμες κινήσεις. Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες» του φύλλου ερ-
γασίας και καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.  

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:  

                 Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές. 
 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας δραστηριότητας 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1).  

Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α’ Λυκείου στην ενότητα του κεφαλαίου 
της «Γραφικής παράστασης θέσης - χρόνου»;  
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Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή anima-
tion; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-

ποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Το δεύτερο  2-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 

Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της δραστηριότητας 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» 1 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Modellus (αρ-
χείο grxt1.mdl).  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπε-
ράσματα  

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 

ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 

καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 

την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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Πειραματική μελέτη της κίνησης δορυφόρων στον μικρόκοσμο “NEWTON” της “ΓΑΙΑΣ” 1-1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ  

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΕΝΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ……… 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Ας φανταστούμε ότι ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένας τεχνητός δορυφόρος, βρίσκεται σε 
πολύ μεγάλο ύψος από την επιφάνεια της Γης. 
Τι θα συμβεί αν το αφήσουμε ελεύθερο; ……………………………………………………………………… 
 
Στο πρόγραμμα “Newton” μπορούμε να προσομοιώσουμε την κίνηση ενός αντικειμένου που 
δέχεται την επίδραση μόνο από έναν πλανήτη όπως ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο 
Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας. Η στροβοσκοπική αναπαράσταση της κίνησης 
δίνεται στο παρακάτω σχήμα:  

 

 

α) Περιγράψτε σύντομα την κίνηση του δορυφόρου με όρους: 

α1. ταχύτητας ………………………………………………………………………………………………………. 

α2. δύναμης ………………………………………………………………………………………………………… 

α3. επιτάχυνσης …………………………………………………………………………………………………… 

β) Η ευθύγραμμη κίνηση του δορυφόρου είναι:   

                     ομαλή  

ομαλά επιταχυνόμενη 

         επιταχυνόμενη 

      επιβραδυνόμενη                                

1.2. Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Πραγματοποιήστε την προσομοίωση της κίνησης στο περιβάλλον του «Newton» με σκοπό να 

επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεων σας. Επιλέξτε ως ύψος από την επιφάνεια της 

Γης 60000 km με το μεταβολέα (Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του Παραρτήματος). 

1.3 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Στο πρόγραμμα «Newton» πραγματοποιήσαμε την 

κατακόρυφη εκτόξευση ενός δορυφόρου μάζας 400 

kg από την επιφάνεια της Γης με αρχική ταχύτητα 

10000 m/s.  
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Ο δορυφόρος ανήλθε μέχρι τα 25535 km περίπου οπότε η ταχύτητα του ελαττώθηκε πάρα 

πολύ μέχρι που μηδενίστηκε και άλλαξε φορά. Στη συνέχεια, ο δορυφόρος επέστρεψε στη 

Γη. Στον παρακάτω πίνακα κρατήσαμε το «ιστορικό της κίνησης του δορυφόρου» κατά 

την άνοδό του. 

Χρόνος Ύψος (m) Ταχύτητα (m/s) Δύναμη (Ν) 

00:00:00 0 10000 3918,5 

00:10:24 509 9527 3360,8 

00:20:49 5367 6549 1155,3 

00:31:14 9265 5097 651,2 

00:41:39 12381 4185 452,8 

00:52:04 14967 3517 349,7 

01:02:29 17153 2983 287,7 

01:12:54 19012 2534 247,1 

01:23:19 20595 2140 219 

01:33:44 21925 1786 198,9 

01:44:09 23022 1463 184,3 

01:54:34 23905 1162 173,7 

02:04:59 24592 875 166,1 

02:15:24 25095 595 160,8 

02:25:49 25401 332 157,7 

02:36:14 25535 65 156,4 

02:46:38 25488 -203 156,9 

 Ένας μαθητής, ο Γιώργος, χωρίς να μελετήσει προσεκτικά τον πίνακα ισχυρίζεται ότι μπορεί 

να υπολογίσει το μέγιστο ύψος από το γνωστό τύπο της κατακόρυφης βολής 

 h(max) = υo2 / g και επιμένει ότι το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 

10000 m.  

Με ποια επιχειρήματα μπορείτε να απορρίψετε τον ισχυρισμό του Γιώργου;  

α)……………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………     

β)……………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  
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1.3 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Στο πρόγραμμα «Newton» πραγματοποιήσαμε την κίνηση ενός δορυφόρου μάζας 400 kg και 

πήραμε την παρακάτω στροβοσκοπική της αναπαράσταση (ελλειπτική τροχιά).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
α) Σχεδιάστε τα διανύσματα της ταχύτητας του δορυφόρου (στο σχήμα 1) και της δύναμης 
από τη Γη στο δορυφόρο (σχήμα 2) όταν διέρχεται από τα  σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  
Πραγματοποιήστε την κίνηση του δορυφόρου και επιβεβαιώστε την ορθότητα των απαντή-
σεων σας συμπληρώνοντας τον πίνακα: 
 

ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Μ/S) ΔΥΝΑΜΗ (Ν) 
Α   
Β   
Γ   
Δ   
Ε   
Ζ   
Η   
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ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ  

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ 

2.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Ένα αντικείμενο εκτοξεύετε κατακόρυφα και με την ίδια αρχική ταχύτητα (4000 m / s) από 

την επιφάνεια των πλανητών Ερμή και Άρη με μάζες 3*1023 kg  και 6*1023 kg αντίστοιχα.  

Σε ποιον πλανήτη το αντικείμενο θα φθάσει στο μεγαλύτερο ύψος; …………………….. 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας ................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   
2.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Επιλέξτε ως πλανήτη τον Ερμή από το παράθυρο «Κίνηση δορυφόρων» και πειραματιστείτε 

ακολουθώντας τη διαδικασία του 1ου 

Φύλλου Εργασίας για τον υπολογισμό 

του μέγιστου ύψους για τη Γη.   

Μέγιστο ύψος στον Ερμή =………………. 

 

 

 
 

Επαναλάβετε το ίδιο για την εκτόξευση του αντικειμένου στον πλανήτη Άρη. 

 
 
 
 
Μέγιστο ύψος στον Άρη=…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συμπέρασμα: ……………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 Η ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
Στο δικτυακό τόπο http://www.cc.uoa.gr/lunarsat/index_gr.htm του Πανεπιστημίου Αθηνών διαβάζουμε: 
 
«Υπάρχει μια ελάχιστη ταχύτητα, την οποία αν αποκτήσει ένα σώμα στην επιφάνεια της Γης, 
δεν θα ξαναγυρίσει σε αυτή. Η ταχύτητα αυτή ονομάζεται ταχύτητα διαφυγής (δεύτερη 
κοσμική ταχύτητα) και είναι ίση με υδ = 11,2 km/s. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μέγιστη 
ταχύτητα που μπορεί να αποκτήσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο Formula 1 στην κατάλληλη 
πίστα είναι περίπου 0,09 km/s, πολύ μικρότερη από αυτή που πρέπει να αποκτήσουμε αν 
θέλουμε να εγκαταλείψουμε τη Γη! Η ταχύτητα διαφυγής είναι ανεξάρτητη της μάζας του 
σώματος που ρίχνουμε. Εξαρτάται μόνο από τη μάζα της Γης και από την απόσταση του σώ-
ματος από το κέντρο μάζας της Γης». 
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ταχύτητες διαφυγής ενός αντικειμένου από τους πλανή-
τες: 

Πλανήτης Ταχύτητα διαφυγής 
σε km/s 

ΕΡΜΗΣ 4,3 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ 10,3 

ΓΗ 11,2 
ΑΡΗΣ 5 
ΔΙΑΣ 60 

ΚΡΟΝΟΣ 36 
ΟΥΡΑΝΟΣ 22 
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ 24 

Η επιβεβαίωση 
Στο περιβάλλον του μικρόκοσμου «Newton» επιβεβαιώστε την ορθότητα των ταχυτήτων δι-
αφυγής (κατά προσέγγιση) εκτοξεύοντας ένα αντικείμενο μάζας 50 kg στους συγκεκριμένους 
πλανήτες.  
 
2.2 ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 
Ας φανταστούμε ότι βρισκόμαστε στην κορυφή ενός ψηλού βουνού, όπως φαίνεται στο σχή-
μα. Αν εκτοξεύσουμε οριζόντια μια πέτρα, αυτή θα ακολουθήσει μια καμπύλη τροχιά και θα 
πέσει στη Γη. Αν η πέτρα εκτοξευτεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πάει μακρύτερα, προτού 
ξαναπέσει στη Γη. Υποθέστε τώρα ότι μπορούμε 
να εκτοξεύουμε πέτρες σε οριζόντια διεύθυνση 
με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το αποτέλε-
σμα αναπαριστάνεται στο σχέδιο του Νεύτωνα. 
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Προετοιμασία του πειράματος . Τοποθετούμε το αντικείμενο σε ύψος 20000 km και όχι στην 
κορυφή ενός βουνού μια και το λογισμικό δεν διευκολύνει. Στη συνέχεια του προσδίδουμε 
ταχύτητες 1000 m/s, 1600 m/s, 2100 m/s, 2400 m/s, 2425 m/s, 3000 m/s, 3500 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διατυπώστε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πειραματισμό σας με την εκτόξευση 
ενός δορυφόρου από 20000 km.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ  

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ 
3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Στο μικρόκοσμο Newton, με μικρή προσπάθεια ένας μαθητής κατάφερε να πραγματοποιήσει 

μια περίπου ομαλή κυκλική κίνηση ενός δορυφόρου εκτοξεύοντας τον από ύψος 20000 km 

με αρχική ταχύτητα 3850 m/s. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Τρέχοντας το πρόγραμμα διαπίστωσε ότι η περίοδος περιφοράς του δορυφόρου είναι 10 ώ-

ρες, 56 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Τότε, του γεννήθηκε το ερώτημα:  

Τι θα συμβεί με την περίοδο του δορυφόρου αν αλλάξουμε ΜΟΝΟ την κατεύθυνση της αρχι-

κής ταχύτητας;  

Ρωτώντας τους συμμαθητές του διαπίστωσε ότι άλλοι ισχυρίζονται ότι θα αλλάξει η περίοδος 

του δορυφόρου και άλλοι ότι θα παραμένει ίδια. 

Μετά από συζήτηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να θέσουν αυτές τις υποθέσεις σε 

πειραματικό έλεγχο.   

 

3.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Τρέχοντας το πρόγραμμα με το κουμπί «κίνηση βήμα βήμα» οι μαθητές κατέληξαν στο  

συμπέρασμα: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ NEWTON 

Οι μαθητές σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να μπορούσαν να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της 

λύσης των ασκήσεων που τους βάζει ο καθηγητής τους στο περιβάλλον «χαρτί – μολύβι» με 

τη βοήθεια του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. 

Άσκηση 1. Ένας δορυφόρος κινείται σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη με σταθερή ταχύτητα 

και σε ύψος 1000 km από την επιφάνεια της Γης.  

Υπολογίστε  

α) την γραμμική ταχύτητα και β) την περίοδο περιφοράς του δορυφόρου.     

(ακτίνα Γης  6,38 106 km, μάζα της Γης 5,98 1024  kg, σταθερά παγκόσμιας έλξης G=6,67 10-

11 N m2 / kg2 ). 

 

Με τη χρήση των τύπων της θεωρίας οι μαθητές υπολογίζουν την ταχύτητα υ = 7350 m/s 

και την περίοδο Τ = 105 min. 

 

Επιβεβαιώστε, κατά προσέγγιση, τις παραπάνω τιμές σχεδιάζοντας 

την πειραματική διαδικασία στο λογισμικό. 
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3.3 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος μπορούμε να επιλέξουμε τρεις διαφορετικούς «δορυφό-

ρους» με μάζες 50, 400 και 500 χιλιογράμμων (μικρό σώμα, επικοινωνιακός 1 και επικοινωνι-

ακός 2). Σχεδιάστε μια πειραματική διαδικασία με σκοπό να αποδείξετε ότι  

«Η ταχύτητα του δορυφόρου που πραγματοποιεί κυκλική κίνηση γύρω από τη Γη είναι ανε-

ξάρτητη από τη μάζα του δορυφόρου»  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ 

1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Τα χαρακτηριστικά της Κίνησης Δορυφόρων στο Μικρόκοσμο Newton του εκπαιδευτικού λο-

γισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Μηχανική σημειακών αντικειμένων 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Α’ τάξης Λυκείου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ Λυκείου η διδασκαλία της ενό-
τητας «Κίνηση Δορυφόρων». 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία «Φύλλα Εργασίας» τα οποία ακο-

λουθούν το πρότυπο:  
«Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περι-
οχές με τη χρήση του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 

γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Μικρόκοσμος Newton του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η γνωριμία με στοιχεία από την ιστορίας των επιστημών (δορυφοροποίηση) 

• Η λεκτική περιγραφή μιας παρατήρησης  
• Η εξοικείωση με την διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 
• Η αξιοποίηση αναπαραστάσεων (προσομοίωση, στροβοσκοπική αναπαράσταση κινήσε-

ων, διανυσματική αναπαράσταση μεγεθών). 
• Η εξοικείωση με τον άμεσο χειρισμό αντικειμένων (διανυσμάτων)   

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των τριών «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 

Η ενότητα με τίτλο «Κίνηση δορυφόρων» αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Βαρύτητας σε 
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επίπεδο πρώτης Λυκείου. Μετά τη διατύπωση του νόμου της Παγκόσμιας έλξης (Isaac New-
ton, 1642-1727)  και την περιγραφή της πειραματικής επαλήθευσης με το «ζυγό του Caven-
dish» οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες «Βάρος» «Πεδίο βαρύτητας», «Επιτάχυνση 

βαρύτητας» και λύνουν προβλήματα με τη χρήση των τύπων. Στη συνέχεια ακολουθεί η με-
λέτη της κίνησης δορυφόρων με αναφορές τόσο στην ιστορία της Φυσικής (με το γνωστό 
νοητικό πείραμα του Newton) όσο και στον πρώτο δορυφόρο Sputnik Ι.   

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παι-
δαγωγική αξία των προσομοιώσεων και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» όσο και την ει-
σαγωγή ορισμένων στοιχείων από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών. Εξυπακούεται ότι οι 

μαθητές οφείλουν να όχι μόνο να παρατηρήσουν την κίνηση δορυφόρων γύρω από τη Γη 
(και του άλλους πλανήτες) αλλά να πειραματιστούν οι ίδιοι με την αλλαγή παραμέτρων όπως 
η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα.   

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία της Φυσικής 
στην Α’ Λυκείου αξιοποιούν την μαθηματική περιγραφή της κίνησης δορυφόρων και περιορί-
ζονται στην κυκλική κίνηση. Έτσι, οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική κίνηση των 

δορυφόρων (ελλειπτική) αλλά και ούτε μπορούν να πειραματιστούν. Κυριαρχεί η επίλυση εν-
διαφερόντων προβλημάτων με εφαρμογή του νόμου της Παγκόσμιας έλξης και των νόμων 
της κυκλικής κίνησης.   

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα και 
εξηγήσεις καθώς και εφαρμογές του τύπου «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  και ιδιαιτέρα το μικρόκοσμο Newton του εκπαιδευτι-
κού λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. 

• Αξιοποιεί στοιχεία από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών (νοητικό πείραμα του New-
ton).  

• Εστιάζει στη διαδικασία σχεδίασης διανυσματικών μεγεθών (ταχύτητα, δύναμη) σε μια 
καμπυλόγραμμη κίνηση καθώς και στη σημασία της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης ενός 
αντικειμένου στο πεδίο βαρύτητας ενός πλανήτη.   

• Προτείνει δραστηριότητες πειραματισμού με αφορμή την «ταχύτητα διαφυγής ενός αντι-
κειμένου από έναν πλανήτη» και την «δορυφοροποίηση».  

• Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την προσέγ-
γιση που προτείνεται από την ομάδα δημιουργίας του λογισμικού. Στόχος μας ήταν η κα-

λύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση ενός λογισμικού το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσο-
μοιώσεων και σχεδίασης διανυσματικών μεγεθών (ταχύτητας και δύναμης). 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
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θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 
• Κάθε φύλλο εργασίας έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξε-
χωριστά. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 
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Τεχνολογιών, Αθήνα. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Μηχανική (κίνηση δορυφόρων), Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Α’ τάξης Λυκείου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Κίνηση δορυ-

φόρων». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μικρόκοσμος 

Newton του εκπαιδευτικού λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλεψη, επιβεβαίωση, συμπεράσμα-
τα). 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Το Πρώτο 2-ωρο  

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στην κίνηση 
δορυφόρων. Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες» του φύλλου εργασίας 

και καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.  

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:  

                 Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές. 

 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 
 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας δραστηριότητας 

 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1).  

Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 
Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α’ Λυκείου στην ενότητα του κεφαλαίου 
της «βαρύτητας»;  
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Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή anima-
tion; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-

ποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Το δεύτερο  2-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 

Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της δραστηριότητας 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μικρόκοσμος 
«NEWTON» της «ΓΑΙΑ ΙΙ».  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «παρατήρηση γεγονότων, πρώτη 
απόπειρα εξήγησης, προσομοίωση - animation, εξήγηση».   

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 

ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 

καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 

την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από τη μεταβολή της Θερμοκρασίας 1-1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ» 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΈΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ; 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Σε δυο ίδια δοχεία, Α και Β, έχεις ίσες ποσότητες νερού: και στα δυο από 100 g. 
Όμως η θερμοκρασία τους είναι διαφορετική: το νερό στο Α έχει αρχική θερμοκρασία 20 oC 
 ενώ το νερό στο Β έχει αρχική θερμοκρασία 40 oC 

Θερμαίνουμε τα δυο δοχεία με ίδια γκαζάκια (λύχνοι ίσης παροχής). 

Α. Το νερό στα δύο δοχεία θα φτάσει στους 60 oC: 
 στον ίδιο χρόνο ......  σε διαφορετικό χρόνο ......  

Β. Το νερό στο δοχείο Α (με αρχική θερμοκρασία 20 oC) θα απορροφήσει: 
 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  το ίδιο ................  
ποσό θερμότητας με το νερό στο δοχείο Β (που είχε αρχική θερμοκρασία 40 oC). 

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζη-
τείστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία της πειραματικής διάταξης 

• Κατέβασε στον πάγκο δύο δοχεία των 250 mL και ένα μπουκάλι με νερό. 

• Βάλε στα δύο δοχεία από 100 g νερό, 

το ένα να έχει αρχική θερμοκρασία 20 οC και το άλλο 40 οC. 

• Τοποθέτησε δύο λύχνους στον πάγκο και άναψέ τους στη χαμηλή παροχή (100 J/s). 

• Κατέβασε δύο θερμόμετρα και τοποθέτησέ τα μέσα στα δοχεία. 

Β. Πραγματοποίηση του πειράματος 

Για ζεστάνεις το νερό στα δύο δοχεία και να ελέγξεις τις προβλέψεις σου: 

• Τρέξε το πείραμα και όταν φτάσει ένα από τα δύο δοχεία με νερό τους 60 οC 

πάτα το stop για να σταματήσει το πείραμα. 

 Ερωτήματα 

Β.1 Ποιο έφτασε πρώτο στους 60 oC; 
Το νερό με: ...................................θαρχ = 20 oC   .........................θαρχ = 40 oC    

Β.2 Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να φτάσει στους 60 οC .................................t1 = ….… s 

(μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Πόσο είναι το ποσό θερμότητας που απορρόφησε; ....................................Q1 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης, δηλαδή Q1 = 100 x t1) 

 Πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του; .................................................Δθ1 = …... οC 

(θυμήσου ότι Δθ = θτελ - θαρχ) 

Β.3 Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού που δεν έφθασε στους 60 οC; ...............θ = …...οC 

 Το ποσό θερμότητας που απορρόφησε είναι; 
 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  ή το ίδιο ............ ; 

• Συνέχισε το πείραμα μέχρι να φτάσει στους 60 οC και το νερό στο 2ο δοχείο. 

 Ερωτήματα 

Β.4 Στο 2ο δοχείο, σε πόσο χρόνο έφτασε το νερό στους 60 οC;.......................t2 = ….… s 
 (μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Στο 2ο δοχείο, πόση θερμότητα απορρόφησε το νερό;...............................Q2 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης) 

 Στο 2ο δοχείο, πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του νερού; ..................Δθ2 = …... οC 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από τη μεταβολή της Θερμοκρασίας 1-3 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι το νερό στα δύο δοχεία θα φτάσει στους 60 oC: 

 στον ίδιο χρόνο ......  σε διαφορετικό χρόνο ......  

κι από το πείραμα διαπιστώνεις ότι νερό στα δύο δοχεία έφτασε στην ίδια θερμοκρασία: 

 στον ίδιο χρόνο ......  σε διαφορετικό χρόνο ......  

Β. Είχες προβλέψει ότι το νερό στο δοχείο με αρχική θερμοκρασία 20 oC θα απορροφήσει: 

 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  το ίδιο ................  

ποσό θερμότητας, σε σύγκριση με το νερό που είχε αρχική θερμοκρασία 40 oC. 

Από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το νερό με αρχική θερμοκρασία 20 oC απορρόφησε: 

 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  το ίδιο ................  

ποσό θερμότητας, σε σύγκριση με το νερό που είχε αρχική θερμοκρασία 40 oC. 

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Αν ζεστάνεις με ίδια γκαζάκια, 200 g λαδιού αρχικής θερμοκρασίας 30 οC 

                                       και 200 g λαδιού αρχικής θερμοκρασίας 40 οC 

για να φτάσουν στους 60 oC θα χρειαστούν: 

 ίδιο χρόνο ..........  διαφορετικό χρόνο ......  θέρμανσης 

Αυτό σημαίνει ότι τα 200 g λαδιού αρχικής θερμοκρασίας 30 οC θα χρειαστούν: 

 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...................  ή το ίδιο .............  

ποσό θερμότητας από τα 200 g λαδιού αρχικής θερμοκρασίας 40 οC. 

Β. Τελικά, η ποσότητα θερμότητας που απορροφά ένα σώμα που θερμαίνεται 

 εξαρτάται ...............  δεν εξαρτάται ..................  

από την μεταβολή της θερμοκρασίας του. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από τη από τη μάζα 2-1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ» 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΈΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ; 

2.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Σε δυο ίδια δοχεία, Α και Β, έχεις διαφορετικές ποσότητες νερού με ίδια θερμοκρασία: 50 oC. 
 το νερό στο δοχείο Α έχει μάζα 100g 
 ενώ το νερό στο δοχείο Β έχει μάζα 200g 

Θερμαίνουμε τα δυο δοχεία με ίδια γκαζάκια (λύχνοι ίσης παροχής). 

Α. Θα φτάσουν γρηγορότερα στους 50 oC: 
 τα 100g νερού.......  ή τα 200g νερού ............ ; 

Β. Για να φτάσουν από τους 20 oC στους 50 oC τα 100g νερού θα απορροφήσουν: 
 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  το ίδιο ................  
ποσό θερμότητας με τα 200g νερού. 

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζη-
τείστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από τη από τη μάζα 2-2 

2.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία της πειραματικής διάταξης 

• Πάτησε το πλήκτρο Επαναφορά. 

• Άδειασε το ένα δοχείο και γέμισέ το με 200 g νερό, έτσι ώστε στον πάγκο να έχεις δύο 

δοχεία με 100 g και 200 g νερό, αρχικής θερμοκρασίας 20 οC. 

• Άναψε τους δύο λύχνους διαλέγοντας τη χαμηλή παροχή (100 J/s). 

Β. Πραγματοποίηση του πειράματος 

Για ζεστάνεις το νερό στα δύο δοχεία και να ελέγξεις τις προβλέψεις σου: 

• Τρέξε το πείραμα και όταν φτάσει ένα από τα δύο δοχεία με νερό τους 50 οC 

πάτα το stop για να σταματήσει το πείραμα. 

 Ερωτήματα 

Β.1 Ποιο έφτασε πρώτο στους 50 oC; Το νερό: ....... των 100 g   .........ή των 200 g   ; 

Β.2 Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να φτάσει στους 50 οC .................................t1 = ….… s 

(μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Πόσο είναι το ποσό θερμότητας που απορρόφησε; ....................................Q1 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης) 

 Πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του; .................................................Δθ1 = …... οC 

(θυμήσου ότι Δθ = θτελ - θαρχ) 

Β.3 Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού που δεν έφθασε στους 50 οC; ...............θ = …...οC 

 Το ποσό θερμότητας που απορρόφησε είναι; 
 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  ή το ίδιο ............ ; 

• Συνέχισε το πείραμα μέχρι να φτάσει στους 50 οC και το νερό στο 2ο δοχείο. 

 Ερωτήματα 

Β.4 Στο 2ο δοχείο, σε πόσο χρόνο έφτασε το νερό στους 50 οC;.......................t2 = ….… s 
 (μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Στο 2ο δοχείο, πόση θερμότητα απορρόφησε το νερό;...............................Q2 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης) 

 Στο 2ο δοχείο, πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του νερού; ..................Δθ2 = …... οC 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από τη από τη μάζα 2-3 

2.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι στους 50 oC θα έφτανε πρώτα το νερό: 

 των 100 g .............  των 200 g ......................  

κι από το πείραμα διαπιστώνεις ότι έφτασε στους 50 oC πρώτα το νερό: 

 των 100 g .............  των 200 g ......................  

Β. Είχες προβλέψει ότι το νερό με μάζα 100 g θα απορροφήσει: 

 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  το ίδιο ................  

ποσό θερμότητας σε σύγκριση με το νερό μάζας 200 g. 

Από το πείραμα διαπιστώνω ότι το νερό με μάζα 100 g απορρόφησε: 

 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  το ίδιο ................  

ποσό θερμότητας σε σύγκριση με το νερό μάζας 200 g. 

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Τελικά, η ποσότητα θερμότητας, που απορροφά ένα σώμα που θερμαίνεται, με ποιο 

τρόπο εξαρτάται από τη μάζα του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Αν ζεστάνεις, με ίδια γκαζάκια, 200 g και 400 g λάδι αρχικής θερμοκρασίας 20 οC 

για να φτάσουν στους 60 oC θα πρέπει τα 200 g λαδιού να θερμανθούν: 

για ίδιο........... , περισσότερο ........ , λιγότερο ...........  χρόνο 

σε σύγκριση με τα 400 g. 

Αυτό σημαίνει ότι τα 200 g λάδι χρειάζονται: 

 ίδιο........... , περισσότερο ........ , λιγότερο ...........  

ποσό θερμότητας σε σύγκριση με τα 400 g λάδι. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από το υλικό 3-1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ» 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΈΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ; 

3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Σε δυο ίδια δοχεία έχεις ίσες ποσότητες νερού και λαδιού, από 100 g στο καθένα, 
με ίδια αρχική θερμοκρασία 20 oC. 

Θερμαίνουμε τα δυο δοχεία με ίδια γκαζάκια (λύχνοι ίσης παροχής). 

Α. Το νερό και το λάδι θα φτάσουν στους 55 oC: 
 στον ίδιο χρόνο ......  σε διαφορετικό χρόνο ......  

Β. Το νερό και το λάδι για να φτάσουν στους 55 oC θα απορροφήσουν: 

 ίδιο ........................  διαφορετικό .....................  
ποσό θερμότητας. 

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

3.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζη-

τείστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από το υλικό 3-2 

3.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία της πειραματικής διάταξης 

• Πάτησε το πλήκτρο Επαναφορά. 

• Άδειασε το δοχείο με τα 200 g νερό και γέμισέ το με 100 g λάδι, έτσι ώστε στον πά-

γκο να έχεις δύο δοχεία με 100 g νερό και 100 g λάδι, αρχικής θερμοκρασίας 20 οC. 

• Άναψε τους δύο λύχνους διαλέγοντας τη χαμηλή παροχή (100 J/s). 

Β. Πραγματοποίηση του πειράματος 

Για ζεστάνεις το νερό στα δύο δοχεία και να ελέγξεις τις προβλέψεις σου: 

• Τρέξε το πείραμα και όταν ένα από τα δύο υγρά φτάσει τους 55 οC 

πάτα το stop για να σταματήσει το πείραμα. 

 Ερωτήματα 

Β.1 Ποιο έφτασε πρώτο στους 55 oC; ................ το νερό  .............................. το λάδι   

Β.2 Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να φτάσει στους 55 οC .................................t1 = ….… s 

(μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Πόσο είναι το ποσό θερμότητας που απορρόφησε; ....................................Q1 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης) 

 Πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του; .................................................Δθ1 = …... οC 

(θυμήσου ότι Δθ = θτελ - θαρχ) 

Β.3 Ποια είναι η θερμοκρασία του άλλου υγρού που δεν έφθασε στους 55 οC; ....θ = …... οC 

 Το ποσό θερμότητας που απορρόφησε είναι; 
 μεγαλύτερο ........  μικρότερο ...........  ή το ίδιο ............ ; 

• Συνέχισε το πείραμα μέχρι να φτάσει στους 55 οC και το υγρό στο 2ο δοχείο. 

 Ερωτήματα 

Β.4 Στο 2ο δοχείο, σε πόσο χρόνο έφτασε το υγρό στους 55 οC; ......................t2 = ….… s 
 (μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Στο 2ο δοχείο, πόση θερμότητα απορρόφησε το υγρό; ..............................Q2 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης) 

 Στο 2ο δοχείο, πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του υγρού; .................Δθ2 = …... οC 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Θερμιδομετρία Β’ Γυμνασίου: Εξάρτηση της Θερμότητας από το υλικό 3-3 

3.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι νερό και το λάδι θα φτάσουν στους 55 oC: 

 στον ίδιο χρόνο ......  σε διαφορετικό χρόνο ......  

κι από το πείραμα διαπιστώνεις ότι νερό και το λάδι έφτασαν στην ίδια θερμοκρασία: 

 στον ίδιο χρόνο ......  σε διαφορετικό χρόνο ......  

Β. Είχες προβλέψει ότι το νερό και το λάδι για να φτάσουν στους 55 oC θα απορροφήσουν: 
 ίδιο ........................  διαφορετικό .....................  

ποσό θερμότητας. 
Από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το νερό και το λάδι απορρόφησαν: 
 ίδιο ........................  διαφορετικό .....................  

ποσό θερμότητας. 

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπιστώνεις; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Αν ζεστάνεις με ίδια γκαζάκια, 200 g νερό αρχικής θερμοκρασίας 30 οC 

                                       και 200 g λάδι αρχικής θερμοκρασίας 30 οC 

για να φτάσουν στους 60 oC θα χρειαστούν: 

 ίδιο χρόνο ..........  διαφορετικό χρόνο ......  θέρμανσης. 

Αυτό σημαίνει ότι τα 200 g νερό αρχικής θερμοκρασίας 30 οC θα χρειαστούν: 

 ίδιο ....................  διαφορετικό ................  ποσό θερμότητας 

από τα 200 g λάδι αρχικής θερμοκρασίας 30 οC. 

Β. Τελικά, η ποσότητα θερμότητας που απορροφά ένα σώμα που θερμαίνεται 

 εξαρτάται .......  δεν εξαρτάται......  από το υλικό του 

 εξαρτάται .......  δεν εξαρτάται......  από τη μάζα του 

 εξαρτάται .......  δεν εξαρτάται......  από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Πειραματική διερεύνηση του «νόμου της Θερμιδομετρίας» στο Εικονικό Εργαστήριο Σ.Ε.Π. 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Θερμότητα. 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Β’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Θερμότητα: Νόμος της Θερμιδομετρίας – 

Ειδική θερμότητα (στερεών – υγρών)». 
Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρό-

τυπο «διαμόρφωση υποθέσεων, σχεδίαση πειραμάτων για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγ-
χος των υποθέσεων -με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων- και εξήγηση των αποκλί-
σεων-συγκλίσεων μεταξύ υποθέσεων-πειραμάτων».  Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής δια-
δικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περιοχές των φυσικών επιστημών όπως Χη-
μεία, Βιολογία κ.ά. αλλά και για άλλες τάξεις. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 

γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.) 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η κατανόηση της πολύ-παραμετρικής εξάρτησης της ποσότητας θερμότητας που μετα-

φέρεται κατά τη διάρκεια μιας θερμικής αλληλεπίδρασης. 
• Η διαφοροποίηση θερμότητας-θερμοκρασίας. 
• Εξοικείωση με την διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» ως βασικό 

πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η σχέση της θερμιδομετρίας «Q=m·c·Δθ» μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τη διερεύνηση 

διαφόρων θερμικών φαινομένων, όπως της θερμική ισορροπίας, της ψύξης ή της θέρμανσης 
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σωμάτων. Στα σχολικά βιβλία (Καραπαναγιώτης κ.ά. 1998, Αντωνίου κ.ά. 2001, Αντωνίου 
κ.ά. 2007) η θερμιδομετρία μελετάται με θέρμανση των σωμάτων. 
Στην περιοχή της θερμότητας έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις ιδέες των μαθητών. Βασι-

κό συμπέρασμά τους είναι ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τα μεγέθη θερμοκρα-
σία – θερμότητα και δεν αναγνωρίζουν την εκτατικότητα1 της θερμότητας και την εντατικό-
τητα της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσκολίες στην κατανόηση των δύο 

εννοιών. Η διαπραγμάτευση της σχέσης της θερμιδομετρίας αποτελεί σημαντική ενότητα κα-
θώς σε αυτήν συνδέονται η θερμότητα με τη θερμοκρασία και ανιχνεύονται οι παράγοντες 
που επηρεάζουν το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα τα εικονικά εργαστήρια στην ανά-
πτυξη διδασκαλιών για την αντιμετώπιση αυτών των μαθησιακών δυσκολιών έχει μεγάλο δι-
δακτικό ενδιαφέρον. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι διδακτικές προσεγγίσεις των σχολικών βιβλίων 
για τη διδασκαλία του νόμου της θερμιδομετρίας, περιγράφεται το προτεινόμενο διδακτικό 
σενάριο και παρατίθενται διδακτικές υποδείξεις-προτάσεις, με βάση τα φύλλα εργασίας, για 

την υλοποίηση του σεναρίου. 

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στα δύο σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια αλλά και στο νέο οι πα-
ράγοντες της μεταβολής της θερμοκρασίας (Δθ), της μάζας (m) και του υλικού (c) του σώμα-

τος που θερμαίνεται, δεν εξετάζονται με συγκεκριμένη αιτιολογημένη σειρά. Αρχικά εισάγεται 
η σειρά m, Δθ, c ενώ, στη συνέχεια, γίνεται Δθ, m, c. Ενώ και στα βιβλία η μεταβολή της 
θερμοκρασίας, η μάζα και το υλικό των σωμάτων που θερμαίνονται μελετώνται με μεταβολή 

της παροχής θερμότητας, στους εργαστηριακούς οδηγούς η παροχή θερμότητας διατηρείται 
σταθερή. Στους εργαστηριακούς οδηγούς, για τους παράγοντες της μάζας και του υλικού τα 
σώματα θερμαίνονται για την ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας (ίδια τελική θερμοκρασία), 

ενώ στον παράγοντα της μεταβολής της θερμοκρασίας η προσέγγιση γίνεται από την γραφι-
κή παράσταση Δθ – t ή από τον πίνακα Δθ – Q. Η σειρά των παραγόντων στους εργαστηρια-
κούς οδηγούς είναι Δθ, m, c ενώ στα βιβλία η σειρά αλλάζει.  

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται οι παράμετροι 
της σχέσης της θερμιδομετρίας με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 

εξήγηση». 
• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το Εικονικό Εργαστήριο 
Θερμότητας του Σ.Ε.Π. 

                                                 
1 Στη Φυσική και στη Χημεία ένα εκτατικό φυσικό μέγεθος αντιστοιχεί σε φυσική ιδιότητα συστήματος 
η οποία εξαρτάται από τη γεωμετρία του συστήματος ή και την ποσότητα της ύλης του. Για παρά-
δειγμα, η μάζα (m) ενός σώματος είναι εκτατικό μέγεθος καθώς αυξάνει ανάλογα με τον όγκο (V) 
του. Αντίθετα, η πυκνότητά του (ρ) είναι ανεξάρτητη και από τον όγκο του και από τη μάζα του κι 
επομένως είναι εντατικό μέγεθος. 
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• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Α. Τα φύλλα εργασίας αποτελούν προσαρμογή αυτών που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνα των 
Πετρίδου κ.ά. (2005). Σε αυτά: 

• Η σειρά διαχείρισης των παραγόντων είναι Δθ, m, c ώστε να προηγηθεί η διδασκαλία των 
εννοιών που δυσκολεύουν λιγότερο τους μαθητές και στη συνέχεια αυτών που δυσκολεύ-

ουν περισσότερο. 
• Ο υπολογισμός του ποσού θερμότητας γίνεται άμεσα από τον χρόνο θέρμανσης και την 
παροχή της πηγής. Ο υπολογισμός του από το γινόμενο m·Δθ (α) εμπλέκει και τις άλλες 

υπό διερεύνηση παραμέτρους και (β) μπορεί να ενισχύσει την εναλλακτική ιδέα των μαθη-
τών ότι «η θερμοκρασία αποτελεί μέτρο της θερμότητας» αφού χρησιμοποιεί την αναλο-
γία ανάμεσα στο Q και στο Δθ. 

• Αποφεύγουμε να μεταβάλλουμε την παροχή θερμότητας για να δείξουμε (όπως στα σχο-
λικά βιβλία) ότι διπλάσια παροχή θερμότητας προκαλεί διπλάσια μεταβολή της θερμοκρα-
σίας σε δύο ίσες ποσότητες του ίδιου υγρού που θερμαίνονται για τον ίδιο χρόνο. 

• Η μεταβολή της θερμοκρασίας αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα σώματα να α-
ποκτούν την ίδια τελική θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, στη μελέτη του παράγοντα Δθ υπο-
λογίζεται το ποσό θερμότητας κατά τη θέρμανση, όταν δύο ίδια υγρά, ίδιας μάζας, απο-

κτούν ίδια τελική θερμοκρασία έχοντας διαφορετική αρχική. Ίδια αντιμετώπιση (δηλαδή ί-
δια τελική θερμοκρασία) υιοθετούμε και στις άλλες διερευνήσεις στις οποίες υπολογίζεται 
το ποσό θερμότητας για το ίδιο Δθ όταν αλλάζει η μάζα και το είδος του υγρού. 

Η παραπάνω επιλογή, δηλαδή να θερμαίνονται τα σώματα μέχρι να αποκτήσουν την ίδια 
τελική θερμοκρασία διευκολύνει και τη διδακτική διαχείριση της αντίληψης των μαθητών 
ότι «η θερμοκρασία είναι μέτρο της θερμότητας». Οι μαθητές όταν δύο σώματα έχουν 

φτάσει στην ίδια τελική θερμοκρασία μπορεί να θεωρήσουν ότι έχουν απορροφήσει και το 
ίδιο ποσό θερμότητας. Όμως, στα πειράματα θα δουν ότι τα σώματα ενώ έχουν αποκτήσει 
ίδια τελική θερμοκρασία δεν έχουν απορροφήσει το ίδιο ποσό θερμότητας. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Κάθε φύλλο εργασίας έχει τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξεχωριστά. 
Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με 
αυτήν επιδιώκουμε: 
(α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. 
(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. 

Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προ-
κύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχα-
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νικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 
• Η 3η δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου 
φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν 

οι διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακολου-
θήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση. 

• Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-πειραματικών 

αποτελεσμάτων ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 
από τους μαθητές. 

• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική 
οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο 
του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού-λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητή-
σεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε 2 διδακτικές ώρες. 

Γ. Το Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας Σ.Ε.Π. (Ψύλλος κ.ά. 2000) δίνει τη δυνατότητα της 
άμεσης διαχείρισης της παραμέτρου «χρόνος» για το σχεδιασμό πειραμάτων με θέρμανση, 
με ίδια γκαζάκια σταθερής παροχής θερμότητας, ποσοτήτων νερού με διαφορετική αρχική 

θερμοκρασία και ίδια τελική. Από τον διαφορετικό χρόνο απόκτησης της ίδιας τελικής θερ-
μοκρασίας μπορεί να υπολογιστεί το διαφορετικό ποσό θερμότητας που απαιτείται για τα 
δύο δοχεία ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έφτασαν στην ίδια τελική θερμοκρασία. χωρίς 

να γίνεται αναφορά στην ειδική θερμότητα. Η χρήση του Εικονικού Εργαστηρίου Θερμό-
τητας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα καταγραφής του Q. Όμως, επιλέγουμε να μη χρησιμο-
ποιηθεί ώστε να ασχοληθούν οι μαθητές με τον υπολογισμό του Q από την παροχή θερ-

μότητας και τον χρόνο θέρμανσης. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Θερμότητα, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Β’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Θερμότητα: 

Νόμος της Θερμιδομετρίας – Ειδική θερμότητα (στερεών – υγρών)». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: Σύνθετο Εργαστηριακό Πε-

ριβάλλον (Σ.Ε.Π.)  

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 

– εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας για τη μελέτη της σχέσης της 
θερμιδομετρίας. Κατά την εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφο-

νται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγρά-
φουν: Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 
 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 
Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο της Θερμότητας; 

Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 

έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 
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Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις (σχολικών βιβλίων και διδακτικών ερευνών) στη διδασκαλία του 
νόμου της θερμιδομετρίας παρουσιάζονται στο Πετρίδου κ.ά. (2005). 
Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: Σύνθετο Εργαστηριακό Πε-
ριβάλλον (Σ.Ε.Π.)  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 

– εξήγηση». 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 

ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 

καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την 

αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το φαινόμενο «ανάκλαση του φωτός» στο λογισμικό ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1-1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» 

1.1 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
Από πολύ παλιά οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν τι συμβαίνει όταν το φως προ-
σπίπτει σε υλικά αντικείμενα. Το απλούστερο όλων είναι ο καθρέφτης και μ΄αυτόν πειραμα-
τίστηκαν. 
Το γεγονός: Μια φωτεινή δέσμη που πέφτει στη λεία και στιλπνή επιφάνεια του κατόπτρου 
αλλάζει κατεύθυνση. 
Το ερώτημα: Ποια είναι η σχέση μεταξύ των γωνιών πρόπτωσης θ1 και ανάκλασης θ1’; 

 
 
Η απάντηση δόθηκε από τον Έλληνα μαθηματικό  
Ευκλείδη (325-265 π.Χ.).  
                         θ1 = θ1’  
 
 

 
Διατυπώστε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια το παραπάνω νόμο:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.2. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Στο πρόγραμμα προσομοίωσης «Ανάκλαση και Διάθλαση» του λογισμικού ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ επιλέ-
γουμε διάφορες γωνίες πρόσπτωσης και παίρνουμε άμεσα τις αντίστοιχες γωνίες ανάκλασης.  
 
α) Συμπληρώστε τον πίνακα τιμών: 
Γωνία  
πρόσπτωσης 
θ1 

0 3 7 12 16 20 28 45 52 60 67 73 80 87 

Γωνία  
ανάκλασης  
θ1’ 

              

Αν μεταφέρουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο Excell παίρνουμε το αναμενόμενο 
γράφημα: μια ευθεία γραμμή. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το φαινόμενο «ανάκλαση του φωτός» στο λογισμικό ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1-2 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

β) Σύμφωνα με τον Ευκλείδη (στο έργο του «Οπτικά»)  
«Το ανθρώπινο μάτι εκπέμπει ακτίνες όρασης  οι οποίες διαδίδονται ευθύγραμμα» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με βάση αυτήν την υπόθεση ο Ευκλείδης επιχειρεί να ερμηνεύσει την κατοπτρική ανάκλαση 
του φωτός και να οδηγηθεί στο γνωστό ως «δεύτερο νόμο της ανάκλασης» 

 
Που βρίσκεται το λάθος του Ευκλείδη;  
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Συζητήστε τα συμπεράσματά σας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της διάθλασης: Από τον Πτολεμαίο στο Σνελ και τον Καρτέσιο 2-1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ΣΤΟ ΣΝΕΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡ-
ΤΕΣΙΟ 

2.1 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 

Το δεύτερο αιώνα μετά το Χριστό, ο έλληνας αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος (108-168 

μ.Χ.) γνωστός από το έργο του στην Αστρονομία, ασχολήθηκε με τη μελέτη του φαινομένου 

της διάθλασης του φωτός.  

 

Με την πειραματική διάταξη που χρησιμοποί-

ησε ο Πτολεμαίος οδηγήθηκε στον παρακάτω 

πίνακα τιμών (σε μοίρες) με τις γωνίες πρό-

σπτωσης και γωνίες διάθλασης αντίστοιχα: 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας τιμών 1: Αποτελέσματα του πειράματος Πτολεμαίου 
 
Γωνία πρόσπτωσης 
στον αέρα θ1 

Γωνία διάθλασης 
στο νερό θ2 

100 80 
200 15.50 
300 22.50 
400 280 
500 350 
600 40.50 
700 450 
800 500 

 
2.2 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

Επαναλάβετε το πείραμα του Πτολεμαίου στο λογισμικό ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ και συμπληρώστε τον πί-

νακα με τις τιμές των γωνιών διάθλασης.  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της διάθλασης: Από τον Πτολεμαίο στο Σνελ και τον Καρτέσιο 2-2 

 

Πίνακας τιμών 2: Αποτελέσματα του πειράματος στο λογισμικό (με δείκτη διάθλασης 1.35 αντί 
του ορθού 1.33 περίπου μια και το πρόγραμμα δεν επιτρέπει την επιλογή αυτής της τιμής). 
 
Γωνία πρόσπτωσης 
στον αέρα θ1 

Γωνία διάθλασης 
στο νερό θ2 

00  
100  
200  
300  
400  
500  
600  
700  
800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Από τη σύγκριση των τιμών διατυπώστε τα συμπεράσματά σας.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ KEPLER  
Ο Δανός αστρονόμος Johanes Kepler το 1604 επαναλαμβάνοντας το πείραμα της διάθλασης 
(από τον αέρα στο νερό) συμπέρανε ότι ισχύει ο νόμος: 

 Ο λόγος των δύο γωνιών είναι σταθερός θ1 / θ2 = σταθ.  

                                                   ή       θ1 = η θ2  

Πραγματοποιώντας το πείραμα στο εργαστήριο, μπορούμε με το Excel να έχουμε το γράφη-
μα (θ1, θ2).  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της διάθλασης: Από τον Πτολεμαίο στο Σνελ και τον Καρτέσιο 2-3 

 

 

Στηριζόμενοι στο γράφημα τι συμπέρασμα βγάζετε για την ισχύ του νόμου Κepler;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ο Νόμος της Διάθλασης - Ολική ανάκλαση του φωτός  3-1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ - ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  

3.1. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ SNELL ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΤΕΣΙΟ 

Το 1620 ο Ολλανδός φυσικός Willebord Snell (1580-1626) επαναλαμβάνοντας τα πειράματα 
της διάθλασης κατάφερε να οδηγηθεί στο νόμο του Snell:    

                                      ημ θ1 = n ημ θ2 

Επαναλάβετε το πείραμα με τη βοήθεια του λογισμικού για το ζευγάρι των διαφανών μέσων 
(αέρας – γυαλί) επιλέγοντας για δείκτη διάθλασης το n = 1,55 και συμπληρώστε τον πίνακα 
τιμών:  

 

Γωνία πρόσπτωσης 
στον αέρα θ1 

Γωνία διάθλασης 
στο γυαλί θ2 

Ημίτονο θ1 Ημίτονο θ2 

00    
100    
200    
300    
400    
500    
600    
700    
800    

 

Αν μεταφέρετε τις τιμές των ημιτόνων των δύο γωνιών στο Excel τότε θα πάρετε το παρακά-
τω γράφημα:  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ο Νόμος της Διάθλασης - Ολική ανάκλαση του φωτός  3-2 

 

Διατυπώστε τα συμπεράσματά σας για το νόμο της διάθλασης του φωτός. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

3.2 Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Δέσμη φωτός πέφτει με γωνία 30 μοιρών σε διαφανές μέσο με δείκτη διάθλασης 1,20.  

Με εφαρμογή του νόμου της διάθλασης υπολογίστε τη γωνία διάθλασης θ2. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

θ2 =  ……….. 

3.3 Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Με το λογισμικό επιβεβαιώστε την ορθότητα της απάντησή σας 

 
 
3.2. ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Στην περίπτωση του φαινομένου «ολική ανάκλαση του φωτός» για ένα ζευγάρι διαφανών 
μέσων (διαφανές υλικό με δείκτη διάθλασης n και αέρας) ισχύει: 
                                                 ημ θcrit = 1 / n 
Επινοήστε την κατάλληλη πειραματική διάταξη για την επιβεβαίωση της σχέσης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης στο Λύκειο με το λογισμικό «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ». 1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» 

1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Η μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης στο Λύκειο με το λογισμικό «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ». 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Οπτική 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Β’ τάξης Λυκείου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Γ΄ Λυκείου (Κατεύθυνσης και Γε-

νικής Παιδείας) η διδασκαλία της ενότητας «Ανάκλαση και Διάθλαση». 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία «Φύλλα Εργασίας» τα οποία ακο-

λουθούν το πρότυπο:  
«Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 

Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περι-
οχές με τη χρήση του λογισμικού Φυσική ΙΙ. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Φυσική ΙΙ. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η γνωριμία με στοιχεία από την ιστορίας των επιστημών  
• Η λεκτική περιγραφή μιας παρατήρησης  

Η εξοικείωση με την διαδικασία «Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 
• Η αξιοποίηση ενός προγράμματος προσομοίωσης οπτικών φαινομένων. 
• Η γνωριμία με τη διαδικασία μοντελοποίησης   

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των τριών «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗ» 

Η ενότητα με τίτλο «Ανάκλαση και Διάθλαση  αποτελεί μέρος του κεφαλαίου «Κύματα» σε 
επίπεδο τρίτης τάξης Λυκείου. Μετά τη μελέτη των κυμάτων και τη μετάδοση των ηλεκτρο-

μαγνητικών κυμάτων  οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες «ανάκλαση», «διάθλαση», 
«δείκτης διάθλασης» και «ολική ανάκλαση».  
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης στο Λύκειο με το λογισμικό «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ». 2 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παι-
δαγωγική αξία των προσομοιώσεων οπτικών φαινομένων όσο και την εισαγωγή ορισμένων 
στοιχείων από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών. Εξυπακούεται ότι οι μαθητές οφείλουν 

να όχι μόνο να παρατηρήσουν τα φαινόμενα στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών επιστημών 
αλλά να πειραματιστούν οι ίδιοι με την αλλαγή παραμέτρων όπως η γωνία πρόπτωσης και το 
δείκτη διάθλασης.   

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Το σχολικό βιβλίο που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία της Φυσικής 
στην Γ’ Λυκείου αξιοποιεί την μαθηματική περιγραφή των φαινομένων και «παραμελεί» την 
πειραματική διερεύνηση των φαινομένων και την μοντελοποίησή τους . Επίσης, παρουσιάζει 

την τελική μορφή του νόμου της διάθλασης του φωτός χωρίς καμία αναφορά στην ιστορική 
εξέλιξη και τα προβλήματα μέχρι τη γνωστή διατύπωση του νόμου από τον Ολλανδό Snell το 
1620. Κυριαρχεί η επίλυση ενδιαφερόντων προβλημάτων με εφαρμογή του νόμου της διά-

θλασης και της ολικής ανάκλασης με προσανατολισμό τις εξετάσεις.   

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία «Φύλλα Εργασίας» στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα  

καθώς και εφαρμογές του τύπου ««Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 
• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  και πιο συγκεκριμένα το λογισμικό «Φυσική ΙΙ» 

(προσομοίωση της ανάκλασης και της διάθλασης) εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο για τη χρήση του στο Λύκειο. 

• Εστιάζει στις έννοιες { φωτεινή ακτίνα, επιφάνεια πρόσπτωσης, γωνία πρόσπτωσης, γω-

νία διάθλασης, δείκτης διάθλασης}. 
• Αξιοποιεί στοιχεία από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών (Ευκλείδης, Πτολεμαίος, Κέ-
πλερ, Σνέλ, και Καρτέσιος).  

• Εστιάζει στη διαδικασία πειραματισμού από τη διατύπωση του προβλήματος μέχρι στη 
μοντελοποίηση του με μια μαθηματική σχέση.   

• Προτείνει δραστηριότητες πειραματισμού και επίλυσης απλών προβλημάτων.  
Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν χωρίς να έχουμε ως οδηγό μια προσέγγιση που 
προτείνεται από την ομάδα δημιουργίας του λογισμικού. Στόχος μας ήταν η καλύτερη παιδα-
γωγική αξιοποίηση ενός λογισμικού το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσομοιώσεων αλλά 

δεν συνοδεύεται από «Φύλλα Εργασίας». 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-

θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 
• Κάθε φύλλο εργασίας έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξε-
χωριστά. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Οπτική (Ανάκλαση και Διάθλαση), Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Γ’ τάξης Λυκείου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Ανάκλαση και 

Διάθλαση». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία  
«Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Το Πρώτο 2-ωρο  

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στην ανά-
κλαση και τη διάθλαση. Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες» του φύλ-
λου εργασίας και καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.  

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:  

  Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές. 
 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας δραστηριότητας 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1).  

Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου στην ενότητα του κεφαλαίου 
της «Ανάκλαση και Διάθλαση»;  
Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή anima-

tion; 
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Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Το δεύτερο  2-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της δραστηριότητας 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-
σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ».  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, 
μοντελοποίηση».   

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 
ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-
μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 
καταγράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 
στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 

στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-
τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-

τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 

προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 
την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» 

ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηλεκτρισμός Γ’ Γυμνασίου: Εξήγηση φαινομένων στατικού ηλεκτρισμού 1-1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η ΧΤΕΝΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΧΑΡΤΑΚΙΑ  

1.1 Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ         

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Περιγράψτε με λίγα λόγια ότι παρατηρείτε στη φωτογραφία  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β. Εξηγήστε με λίγα λόγια το παραπάνω φαινόμενο: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2 Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΞΗΓΗΣΗ 
 
Στην οθόνη του υπολογιστή έχουμε την αρχική σελίδα του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ανα-
καλύπτω τις Μηχανές».  Ακολουθούμε την παρακάτω πορεία με σκοπό να οδηγηθούμε σε μια 
ενδιαφέρουσα προσομοίωση του φαινομένου «η χτένα τραβάει χαρτάκια».  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηλεκτρισμός Γ’ Γυμνασίου: Εξήγηση φαινομένων στατικού ηλεκτρισμού 1-2 

Αρχές 
 
 
 
    Ηλεκτρισμός 
 
 
 
           Τι είναι ο Ηλεκτρισμός;  
 
 
 
                     Στατικός Ηλεκτρισμός  
 
 
 
 

1.3. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Τι φορτίο αποκτάει το ύφασμα με το οποίο τρίβεται η χτένα; …………………………………………. 

Τι σημαίνει ότι η χτένα αποκτάει αρνητικό φορτίο;……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Γιατί τα χαρτάκια δεν έχουν φορτίο; ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γιατί το αρνητικό φορτίο της χτένας απομακρύνει τα ηλεκτρόνια από τα άτομα του χαρτιού; 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

1.4. ΕΞΗΓΗΣΗ 

Μετά την παρακολούθηση της διαδικασίας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που σας παρέχει 
το λογισμικό: Εξηγήστε με δικά σας λόγια «γιατί η ηλεκτρισμένη χτένα τραβάει τα χαρτάκια» 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηλεκτρισμός Γ’ Γυμνασίου: Πως λειτουργεί το αλεξικέραυνο  2-1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ  

2.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Στην Ευρώπη του 18ου αιώνα οι άνθρωποι πίστευαν ότι προφυλάσσονται από τους κεραυνούς 

αν χτυπάνε τις καμπάνες των εκκλησιών. Στο βιβλίο «Επιτομή Φυσικής» (Βιέννη, 1812) 

του Δημητρίου Δαρβάρεως διαβάζουμε σχετικά: 

«Να μη κρούωσιν τας καμπάνας εις τον καιρόν, όπου μια αστραπή είναι επάνω της κεφαλής 

ημών: διότι τούτο είναι λίαν επικίνδυνον. Περισσοί άνθρωποι υστερήθηκαν της ζωής των 

δι’ αυτό. Εν έτει 1783 εθανατώθηκαν υπό της αστραπής εις την Γερμανίαν και Γαλλίαν, 

καθώς εκοινολογήθη εις τας δημοσίας εφημερίδας, εις διάστημα 3 μηνών 96 άνθρωποι 

κρούοντες τας καμπάνας, δια να αποτρέψωσι τον κεραυνόν»  

Α. Εξηγήστε την προτροπή του συγγραφέα προς τους αναγνώστες: ...................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
1.2 Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΕΞΗΓΗΣΗ 
 
Στην οθόνη του υπολογιστή έχουμε την αρχική σελίδα του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ανα-
καλύπτω τις Μηχανές».  Ακολουθούμε την παρακάτω πορεία με σκοπό να οδηγηθούμε σε μια 
ενδιαφέρουσα προσομοίωση της λειτουργίας του αλεξικέραυνου.  
 
 
Αρχές 
 
 
 
    Ηλεκτρισμός 
 
 
 
           Σχετικές μηχανές  
 
 
 
                              Αλεξικέραυνο   
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηλεκτρισμός Γ’ Γυμνασίου: Πως λειτουργεί το αλεξικέραυνο  2-2 

1.3. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Γιατί το αρνητικό φορτίο στη βάση του σύννεφου παράγει θετικό φορτίο στο έδαφος; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Πώς σχηματίζεται το ηλεκτρικό φορτίο στο σύννεφο……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Τι είναι ιόντα; ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.4. ΕΞΗΓΗΣΗ 

Μετά την παρακολούθηση της διαδικασίας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που σας παρέχει 
το λογισμικό: Εξηγήστε με δικά σας λόγια «πως λειτουργεί το αλεξικέραυνο» 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1.5. Ο ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ, Ο ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 

Ακολουθούμε την παρακάτω διαδρομή με σκοπό να οδηγηθούμε σε μια σύντομη βιογραφία 
του Αμερικανού Βενιαμίν Φραγκλίνου, εφευρέτη του αλεξικέραυνου.  
 

ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ 

       

       ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ 

 

                   ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ 

 

 
 
 
Περιγράψτε τι ήταν αυτό που ενέπνευσε το Φραγκλίνο να επινοήσει το αλεξικέραυνο: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………    
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηλεκτρισμός Γ’ Γυμνασίου: Πως λειτουργεί ο ιονιστής αέρα 3-1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ; 

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο χώρος που είναι φορτισμένος με αρνητικά ιόντα είναι υγιει-
νός. Γι αυτό χρησιμοποιούν μια συσκευή, τον ιονιστή, η οποία εκλύει αρνητικά ιόντα στο πε-
ριβάλλον. Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες οι οποίες δεν αποδέχονται την ωφελιμότητα του ιονι-
στη.  

3.1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Στην οθόνη του υπολογιστή έχουμε την αρχική σελίδα του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ανα-
καλύπτω τις Μηχανές».  Ακολουθούμε την παρακάτω διαδρομή με σκοπό να οδηγηθούμε σε 
μια ενδιαφέρουσα περιγραφή της λειτουργίας του αλεξικέραυνου.  
 
 
Αρχές 
 
 
         Ηλεκτρισμός 
 
 
               Σχετικές μηχανές 
 
 
                          ΙΟΝΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο (στο αναδυόμενο παράθυρο) και περιγράψτε αναλυτικά το 
πώς λειτουργεί ο ιονιστής.  

(Χρησιμοποιήστε και τις πληροφορίες από τη λειτουργία του αλεξικέραυνου στο 2ο Φύλλο Εργασίας).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Στατικός Ηλεκτρισμός με το «Ανακαλύπτω τις Μηχανές». 1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Ερμηνεία φαινομένων στατικού ηλεκτρισμού με το εκπαιδευτικό λογισμικό “Aνακαλύπτω τις 

Μηχανές». 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Ηλεκτρισμός 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου η διδασκαλία της 
ενότητας «Ηλεκτρισμός». 

 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία «Φύλλα Εργασίας» τα οποία ακο-
λουθούν το πρότυπο:  
«παρατήρηση γεγονότων, πρώτη απόπειρα εξήγησης, προσομοίωση - animation, εξήγηση».   
Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περι-
οχές με τη χρήση του λογισμικού «Ανακαλύπτω τις μηχανές». 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 

το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Ανακαλύπτω τις Μηχανές 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η γνωριμία με στοιχεία από την ιστορίας των επιστημών (ηλεκτρισμού) 
• Η αναζήτηση πληροφοριών σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον  
• Η λεκτική περιγραφή μιας παρατήρησης  

• Η εξοικείωση με την διαδικασία «παρατήρηση γεγονότων– απόπειρα εξήγησης – προσο-
μοίωση/animation - εξήγηση». 

• Η κατανόηση κειμένων σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό. 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Στατικός Ηλεκτρισμός με το «Ανακαλύπτω τις Μηχανές». 2 

Ο στατικός ηλεκτρισμός αποτελεί εισαγωγή στα ηλεκτρικά φαινόμενα και προσεγγίζεται, συ-
νήθως, με τη χρήση πειραμάτων με απλά μέσα. Από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα από τα 
πιο δύσκολα πεδία της Φυσικής κυρίως επειδή μόνο τα αποτελέσματά του μπορούν να παρα-

τηρηθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σύνολο των ιδεών που χρησιμοποιούνται κατά τη 
διδασκαλία αυτού του πεδίου να είναι ιδιαίτερα αφηρημένες («ηλεκτρικό φορτίο», «ηλεκτρι-
κό πεδίο», «ομόσημα φορτία»). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του A. Arons (1992): 

«Πολλοί μαθητές ουδέποτε παρατήρησαν άμεσα ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις…Έρχονται 
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο έχοντας ακούσει το λεξιλόγιο του ηλεκτρισμού, χωρίς να έχουν 
δει αντίστοιχα φαινόμενα…. Η συγκεκριμένη αμέλεια, το ότι, δηλαδή, εκκινούμε με την πα-
ραδοχή ότι οι μαθητές «γνωρίζουν» τα φαινόμενα και την ορολογία είναι υπεύθυνη για πολ-
λές μελλοντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σ΄αυτό το πεδίο» 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παι-

δαγωγική αξία των προσομοιώσεων στην εξήγηση των απλών φαινομένων στατικού ηλεκτρι-
σμού όσο και την εισαγωγή ορισμένων στοιχείων από την ιστορία του ηλεκτρισμού. Εξυπα-
κούεται ότι οι μαθητές οφείλουν να όχι μόνο να παρατηρήσουν τα φαινόμενα στατικού ηλε-

κτρισμού αλλά να πειραματιστούν οι ίδιοι με τις προτεινόμενες ηλεκτροστατικές αλληλεπι-
δράσεις.   

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια αξιοποιούν περιγραφές γεγο-

νότων και καταστάσεων καθημερινής ζωής αλλά και απλά πειράματα (με ράβδους, ηλεκτρο-
στατιικά εκκρεμή κ.α.). Η εξήγηση των φαινομένων στηρίζεται θεωρητικά στο μοντέλο του 
ατόμου και υποστηρίζεται από φωτογραφίες ή σχήματα.   

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα και 
εξηγήσεις καθώς και εφαρμογές του τύπου «πώς λειτουργεί ….» με βάση το τετράπτυχο 

«παρατήρηση γεγονότων– απόπειρα εξήγησης – προσομοίωση/animation - εξήγηση». 
• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  και ιδιαιτέρα το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ανακαλύπτω 

τις μηχανές»  
• Εστιάζει στη διαδικασία εξήγησης απλών φαινομένων (ή συσκευών όπως το αλεξικέραυ-
νο και ο ιονιστής) στατικού ηλεκτρισμού από τους μαθητές.  

• Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την προσέγ-
γιση που προτείνεται από την ομάδα προσαρμογής του λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Στόχος μας ήταν η καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση ενός λογισμικού το 

οποίο προσφέρει κείμενα και animations.  

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-

θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 
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• Κάθε φύλλο εργασίας έχει μία έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξε-
χωριστά. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επι-

στήμες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Εκδόσεις Τροχαλία. Αθήνα. 

2. Κουλαϊδής, Β. (επιμελητής) (1994). Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Εκδόσεις 
GUTENBERG. Αθήνα. 

3. Arons, A. (1992). Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση – επιμέλεια Α. Βαλαδά-

κης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 
4. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics. A guide for the non – specialist. 

Cambridge University Press. 

5. Einstein, Α. & Infeld, L. (1978).  Η εξέλιξη των ιδεών στη φυσική, εκδόσεις Δωδώνη, Α-
θήνα. 

6. Δαπόντες, Ν., Κασσέτας, Α., Μουρίκης, Σ. (1984). Φυσική Β’ τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου (ΕΠΛ), έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

7. Rosmorduc, J.(1979). De Thales a Einstein, ed. Etudes Vivandes, Paris – Montreal. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Ηλεκτρισμός, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Ηλεκτρι-

σμός». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Ανακαλύπτω 

τις μηχανές  

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «παρατήρηση γεγονότων, πρώτη από-
πειρα εξήγησης, προσομοίωση - animation, εξήγηση».   
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Η Πρώτη 1 ½ ώρα  

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στο στατικό 
ηλεκτρισμό και τις εφαρμογές του. Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες« 

του φύλλου εργασίας και καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.  

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:  

                 Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές. 

 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 
 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας παρουσίασης animation 

 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1).  

Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 
Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Γ’ Γυμνασίου στην ενότητα του στατι-
κού Ηλεκτρισμού; 
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Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή anima-
tion; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-

ποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Η δεύτερη  1 ½ ώρα 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 

Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της παρουσίασης animation. 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επι-
στήμες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Εκδόσεις Τροχαλία. Αθήνα. 

2. Κουλαϊδής, Β. (επιμελητής) (1994). Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Εκδόσεις 
GUTENBERG. Αθήνα. 

3. Arons, A. (1992). Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση – επιμέλεια Α. Βαλαδά-

κης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 
4. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics. A guide for the non – specialist. 

Cambridge University Press. 

5. Einstein, Α. & Infeld, L. (1978).  Η εξέλιξη των ιδεών στη φυσική, εκδόσεις Δωδώνη, Α-
θήνα. 

6. Δαπόντες, Ν., Κασσέτας, Α., Μουρίκης, Σ. (1984). Φυσική Β’ τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου (ΕΠΛ), έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα. 
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Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

1. http://campus.udayton.edu/~hume/Gilbert/gilbert.htm  
2. http://www.leeds.ac.uk/library/adopt-a-book/gilbert.htm 
3. http://www.thebakken.org/artifacts/versorium.htm 
4. http://www.sciences.univ-

nantes.fr/physique/perso/maussion/statelec/PagesEngl/04Scop.html 
5. http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/electricity/history/elec_william_gilbert.html 
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6. http://web.crdp-poitiers.org/manifestations/expo_physique/ 
7. www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=54 
8. http://www.static-sol.com/library/articles/air%20ion%20effects.htm 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ανακαλύπτω 
τις μηχανές».  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «παρατήρηση γεγονότων, πρώτη 
απόπειρα εξήγησης, προσομοίωση - animation, εξήγηση».   

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 

ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 

καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 

την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» 

 
ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το φαινόμενο «ανάκλαση του φωτός» στο λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 1-1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ  
Από πολύ παλιά οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν τι συμβαίνει όταν το φως προσπίπτει σε 

ένα υγρό. Στο εργαστήριο Οπτικής του λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α μπορούμε να πειραματιστούμε και να 

μελετήσουμε τα φαινόμενα «ανάκλαση και διάθλαση» μια και είναι εφοδιασμένο με:  

i) Ένα δοχείο - δεξαμενή το οποίο μπορούμε να γεμίζουμε με κάποιο από τα τρία διαθέσιμα 

υγρά (υγρό 1, υγρό 2, υγρό3).  

ii) ‘Έναν προβολέα που «ρίχνει» μια φωτεινή δέσμη φωτός πάντα στο ίδιο σημείο της διαχω-

ριστικής επιφάνειας αέρα – υγρού. Ο   προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε 

θέση πάνω σε ημικυκλικό οδηγό. Ανάβει και σβήνει με ένα κουμπί ON-OFF. 

iii) Δύο «διαμάντια» - σημάδια που τοποθετούνται το ένα στον ημικυκλικό οδηγό και το άλλο 

στον πυθμένα του δοχείου. 

Επιπλέον, οι μαθητές διαθέτουν ένα περιβάλλον με όνομα «Γεωμετρικό Μοντέλο» κατάλληλο για την 
πειραματική μελέτη των φαινομένων «Ανάκλαση και Διάθλαση». 
 

1.1. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ  (στο εργαστήριο Οπτικής)   

α) Που πρέπει να τοποθετήσετε τον προβολέα ώστε η προσπίπτουσα ακτίνα να επιστρέψει 

ξανά σ’ αυτόν;  

β) Που πρέπει να τοποθετήσετε τον προβολέα και το διαμάντι πάνω στον οδηγό έτσι ώστε η 

προσπίπτουσα να είναι περίπου 45 μοίρες και η ανακλώμενη να φωτίζει το διαμάντι; 

γ) Που πρέπει να τοποθετήσετε τον προβολέα και το διαμάντι πάνω στον οδηγό έτσι ώστε η 

προσπίπτουσα να είναι περίπου 30 μοίρες και η ανακλώμενη να φωτίζει το διαμάντι; 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το φαινόμενο «ανάκλαση του φωτός» στο λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 1-2 

1.1.1 Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (στο «Γεωμετρικό Μοντέλο») 

Μόλις ετοιμάσετε την επιθυμητή διάταξη μεταφερθείτε στο «Γεωμετρικό μοντέλο» για να ε-

πιβεβαιώσετε την ορθότητα της απάντησής σας. Αν έχετε μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις 

σας τότε ξαναδοκιμάστε.  

1.2. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Το γεγονός: Μια φωτεινή δέσμη που πέφτει στη λεία και στιλπνή επιφάνεια ενός υγρού αλλά-

ζει κατεύθυνση. 
Το ερώτημα: Ποια είναι η σχέση μεταξύ των γωνιών πρόπτωσης θ1 και ανάκλασης θ1’; 
Η απάντηση δόθηκε από τον Έλληνα μαθηματικό Ευκλείδη (325-265 π.Χ.). 
 
Στο πρόγραμμα προσομοίωσης «Ανάκλαση και Διάθλαση» του λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α επι-
λέγουμε διάφορες γωνίες πρόσπτωσης και παίρνουμε άμεσα τις αντίστοιχες γωνίες ανάκλα-
σης.  
 
α) Συμπληρώστε τον πίνακα τιμών: 
Γωνία  
πρόσπτωσης 
θ1 

0 3 7 12 16 20 28 45 52 60 67 73 80 87 

Γωνία  
ανάκλασης  
θ1’ 

              

Αν μεταφέρουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο Excell παίρνουμε το αναμενόμενο 
γράφημα: μια ευθεία γραμμή. 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 β) Σύμφωνα με τον Ευκλείδη (στο έργο του «Οπτικά») «Το ανθρώπινο μάτι εκπέμπει α-
κτίνες όρασης  οι οποίες διαδίδονται ευθύγραμμα» 
 

Ανάκλαση φωτός
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το φαινόμενο «ανάκλαση του φωτός» στο λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Με βάση αυτήν την υπόθεση ο Ευκλείδης επιχειρεί να ερμηνεύσει την κατοπτρική ανάκλαση 
του φωτός και να οδηγηθεί στο γνωστό ως «δεύτερο νόμο της ανάκλασης» 

 
Που βρίσκεται το λάθος του Ευκλείδη;  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
Συζητήστε τα συμπεράσματά σας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το φαινόμενο «διάθλαση του φωτός» στο λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 2-1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 

2.1 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 

Το δεύτερο αιώνα μετά το Χριστό, ο Έλληνας αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος (108-168 

μ.Χ.) γνωστός από το έργο του στην Αστρονομία, ασχολήθηκε με τη μελέτη του φαινομένου 

της διάθλασης του φωτός.  

 

 Με την πειραματική διάταξη που χρησιμοποί-

ησε ο Πτολεμαίος οδηγήθηκε στον παρακάτω 

πίνακα τιμών (σε μοίρες) με τις γωνίες πρό-

σπτωσης και γωνίες διάθλασης αντίστοιχα: 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας τιμών 1: Αποτελέσματα του πειράματος Πτολεμαίου 
 
Γωνία πρόσπτωσης 
στον αέρα θ1 

Γωνία διάθλασης 
στο νερό θ2 

100 80 
200 15.50 
300 22.50 
400 280 
500 350 
600 40.50 
700 450 
800 500 

Με βάση τις τιμές του παραπάνω πίνακα ποιο από τα τρία υγρά (υγρό 1, υγρό 2, υγρό 3) 
πλησιάζει περισσότερο τις τιμές διάθλασης του νερού;  
 
2.2 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

Επαναλάβετε το πείραμα του Πτολεμαίου στο λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. και συμπληρώστε τον 

πίνακα με τις τιμές των γωνιών διάθλασης.  
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Πίνακας τιμών 2: Αποτελέσματα του πειράματος στο λογισμικό (Γεωμετρικό Μοντέλο). 
 
Γωνία πρόσπτωσης 
στον αέρα θ1 

Γωνία διάθλασης 
στο  υγρό 1 

Γωνία διάθλασης 
στο υγρό 2 

Γωνία διάθλασης 
στο υγρό 3 

00    
100    
200    
300    
400    
500    
600    
700    
800    

Από τη σύγκριση των τιμών διατυπώστε τα συμπεράσματά σας.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.1. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ  (στο εργαστήριο Οπτικής)   

α) Που πρέπει να τοποθετήσετε τον προβολέα ώστε η διαθλώμενη ακτίνα να μην αλλάζει πο-

ρεία μέσα στο υγρό;   

β) Γεμίστε το δοχείο με το υγρό 1. Που πρέπει να τοποθετήσετε τον προβολέα πάνω στον 

οδηγό και το διαμάντι στον πυθμένα του δοχείου έτσι ώστε η ανακλώμενη και η διαθλώμενη 

να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών; 

γ) Που πρέπει να τοποθετήσετε τον προβολέα και το διαμάντι πάνω στον οδηγό έτσι ώστε η 

προσπίπτουσα να είναι περίπου 30 μοίρες και η ανακλώμενη να φωτίζει το διαμάντι; 

 

1.1.1 Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ (στο «Γεωμετρικό Μοντέλο») 

Μόλις ετοιμάσετε την επιθυμητή διάταξη μεταφερθείτε στο «Γεωμετρικό μοντέλο» για να ε-

πιβεβαιώσετε την ορθότητα της απάντησής σας.  
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η μελέτη της διάθλασης στο Γυμνάσιο με το λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 1 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Η μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης στο Γυμνάσιο με το λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α». 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Οπτική 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Γ’ τάξης Γυμνασίου η διδασκαλία 

των ενοτήτων «Ανάκλαση και Διάθλαση». 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα δύο «Φύλλα Εργασίας» τα οποία ακο-

λουθούν το πρότυπο:  
«Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 

Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περι-
οχές με τη χρήση του λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η γνωριμία με στοιχεία από την ιστορίας των επιστημών  
• Η λεκτική περιγραφή μιας παρατήρησης 

•  Η εξοικείωση με την διαδικασία «Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 
• Η αξιοποίηση ενός προγράμματος προσομοίωσης οπτικών φαινομένων. 
• Η γνωριμία με τη διαδικασία μοντελοποίησης   

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δυο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των δύο «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗ» 

Η ενότητα με τίτλο «Ανάκλαση και Διάθλαση  αποτελεί μέρος του κεφαλαίου «ΟΠΤΙΚΗ» σε 
επίπεδο τρίτης τάξης Λυκείου. Μετά τη μελέτη των κυμάτων οι μαθητές εξοικειώνονται με τις 

έννοιες «ανάκλαση», «διάθλαση», «δείκτης διάθλασης» και «ολική ανάκλαση».  
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η μελέτη της διάθλασης στο Γυμνάσιο με το λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 2 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παι-
δαγωγική αξία των προσομοιώσεων οπτικών φαινομένων όσο και την εισαγωγή ορισμένων 
στοιχείων από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών. Εξυπακούεται ότι οι μαθητές οφείλουν 

να όχι μόνο να παρατηρήσουν τα φαινόμενα στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών επιστημών 
αλλά να πειραματιστούν οι ίδιοι με την αλλαγή παραμέτρων όπως η γωνία πρόπτωσης και το 
δείκτη διάθλασης (με αλλαγή του υγρού στο δοχείο).   

2.1 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα δύο «Φύλλα Εργασίας» στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα  
καθώς και εφαρμογές του τύπου ««Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  και πιο συγκεκριμένα το λογισμικό «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

• Εστιάζει στις έννοιες { φωτεινή ακτίνα, επιφάνεια πρόσπτωσης, γωνία πρόσπτωσης, γω-

νία διάθλασης}. 
• Αξιοποιεί στοιχεία από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών (Ευκλείδης, Πτολεμαίος).  
• Εστιάζει στη διαδικασία πειραματισμού από τη διατύπωση του προβλήματος μέχρι στη 
μοντελοποίηση του.   

• Προτείνει δραστηριότητες πειραματισμού και επίλυσης απλών προβλημάτων.  
Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν χωρίς να έχουμε ως οδηγό μια προσέγγιση που 

προτείνεται από την ομάδα δημιουργίας του λογισμικού. Στόχος μας ήταν η καλύτερη παιδα-
γωγική αξιοποίηση ενός λογισμικού το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσομοιώσεων αλλά 
δεν συνοδεύεται από «Φύλλα Εργασίας». 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Κάθε φύλλο εργασίας έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξε-
χωριστά. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας τότε δίνεται η επόμενη. 
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική-Οπτική (Ανάκλαση και Διάθλαση), Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία των ενοτήτων «Ανάκλαση 

και Διάθλαση». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

 (α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία  
«Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, μοντελοποίηση». 

 (β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Το Πρώτο 2-ωρο  

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία «Φύλλα Εργασίας» που αναφέρονται στην ανά-
κλαση και τη διάθλαση. Κατά την εφαρμογή ακολουθούνται πιστά οι «οδηγίες» του φύλ-
λου εργασίας και καταγράφονται όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα.  

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν:  

  Τις δυσκολίες που ενδεχόμενα θα συναντήσουν οι μαθητές. 
 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα μιας δραστηριότητας 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1).  

Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Γ’ Γυμνασίου «Ανάκλαση και Διάθλαση» 
του κεφαλαίου της «Οπτικής»;  
Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί μια διδασκαλία με προσομοιώσεις ή anima-

tion; 
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Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Το δεύτερο  2-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το «Φύλλο Εργασίας» που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της δραστηριότητας 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-
σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: 
«Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.».  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «Πρόβλημα, υπόθεση, μετρήσεις, 
μοντελοποίηση».   

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 

ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Τρεις (3) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 

καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 

την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ChemModels» 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

Οδηγίες χρήσης 

Γενικά  

Η εκκίνηση του λογισμικού γίνεται με διπλό κλικ στο αρχείο «Enantiomerix3D.exe». Το λογισμικό 
αυτό είναι μια εφαρμογή του ευρύτερου λογισμικού ChemModels. 

Στο αριστερό μέρος του παραθύρου του λογισμικό έχετε στη διάθεσή σας μια λίστα  από όπου 
επιλέγετε ένα μόριο.  

 

 

Επιλογή ενός μορίου και εμφάνισή των κατοπτρικών μοντέλων του  

Επιλέξτε στη λίστα στο αριστερό μέρος του παραθύρου ένα μόριο.  

Στο δεξί μέρος του παραθύρου και στο χώρο Α εμφανίζεται το μοντέλο του μορίου που επιλέξατε. 
Στο χώρο Β εμφανίζεται το κατοπτρικό του είδωλο σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται στο μέσον 

των δύο χώρων και είναι κάθετος σε αυτούς.  

 

Εμφάνιση πληροφοριών για το μόριο  
Κάτω από τα μοντέλα εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:  
• Η ονομασία του μορίου  
• Ο συντακτικός τύπος του μορίου  
 
 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



Το λογισμικό ChemModels – Οδηγίες χρήσης 2  

 

Χειρισμός μοριακών μοντέλων ως κατοπτρικών ειδώλων  

• Το μοντέλο του μορίου (Α) καθώς ή το κατοπτρικό του είδωλο (Β) μπορείτε να το περιστρέψετε 

ελεύθερα για να το εξετάσετε καλύτερα με ενεργοποιημένη την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα». 
Προς τούτο πιέστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω σε ένα από τα μοντέλα και σύρετε 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (drag).  

• Παρατηρείστε ότι όταν περιστρέφετε ένα από τα μοντέλα το άλλο περιστρέφεται ανάλογα πάντα 
ως κατοπτρικό είδωλο σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται στο μέσον των δύο χώρων και είναι 
κάθετος σε αυτούς. 

 

Ανεξάρτητος χειρισμός μοριακών μοντέλων 

• Αποεπιλέγοντας την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» μπορείτε να περιστρέψετε ελεύθερα το 
μοντέλο του μορίου (Α) ή (Β) ανεξάρτητα για να τα εξετάσετε καλύτερα και να τα 
προσανατολίσετε στο χώρο χωρίς την ύπαρξη του καθρέπτη.  

• Προς τούτο πιέστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω σε ένα από τα μοντέλα και σύρετε 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (drag). Παρατηρείστε ότι όταν περιστρέφετε ένα από τα μοντέλα 

το άλλο δεν περιστρέφεται. 

 

Ενεργοποίηση των κατοπτρικών ειδώλων 

• Μετά από την ανεξάρτητη περιστροφή ενός μοντέλου (π.χ. Α) μπορείτε να ενεργοποιήσετε την 

επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» για να διευθετήσετε το άλλο μοντέλο (π.χ. Β) ως κατοπτρικό 
είδωλο του πρώτου σε επίπεδο καθρέπτη που βρίσκεται στο μέσον των δύο χώρων και είναι 
κάθετος σε αυτούς.  

Μεταφορά, μεγέθυνση και σμίκρυνση των μοντέλων  

• Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε ένα μοντέλο πιέστε το δεξί κουμπί του ποντικιού πάνω σε 
ένα από τα μοντέλα και σύρετε (drag) κάτω ή πάνω αντιστοίχως. 

• Για να μεταφέρετε στο χώρο ένα μοντέλο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Shift» στο 

πληκτρολόγιο πιέστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω σε ένα από τα μοντέλα και σύρετε 
(drag) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 

Εμφάνιση συμβόλων των ατόμων 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύμβολα ατόμων» για να εμφανιστούν τα σύμβολα των ατόμων του 
μοντέλου 
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Το λογισμικό ChemModels – Οδηγίες χρήσης 3  

 

Επισήμανση ομάδων 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επισήμανση ομάδων» για να δείτε μια απλοποιημένη μορφή των μοντέλων 

όπου τα άτομα κάθε μιας από τις τέσσερις ομάδες που συνδέονται με τον κεντρικό άνθρακα 
επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα με βάση τη σειρά προτεραιότητας της μεθόδου 
στερεοχημικής απεικόνισης των Cahn, Ingold και Prelog. 

 

 

Στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου εμφανίζεται ένα υπόμνημα όπου κάθε χρώμα 
αντιστοιχίζεται με ένα βαθμό προτεραιότητας (1 > 2 > 3 > 4). Προσανατολίζοντας κατάλληλα κάθε 
μοντέλο με απενεργοποιημένη την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» μπορείτε να προσδιορίζετε τη R ή 

S απεικόνισή του μοντέλου (Α) ενός χειρόμορφου μορίου ή του κατοπτρικού του ειδώλου (Β) με 
βάση τη μέθοδο στερεοχημικής απεικόνισης των Cahn, Ingold και Prelog. 

 

Κατανομή χώρων μοντέλου και πληροφοριών 
Σύρατε τη γκρι ράβδο που χωρίζει το χώρο των μοντέλων από αυτόν των πληροφοριών για να 
καθορίσετε το σχετικό ύψος τους. 
 

Έξοδος από το πρόγραμμα 
Κλείστε το παράθυρο του προγράμματος με κλικ στο κουμπί κλεισίματος του παραθύρου. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Τα χειρόμορφα μόρια στην οργανική χημεία, Το λογισμικό ChemModels. 1-1 

ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν χειρόμορφες; 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τον τρόπο σκέψεις σου:..............................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ή ΜΕΘΟΔΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε μια μέθοδο για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν την χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε 

όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Τα χειρόμορφα μόρια στην οργανική χημεία, Το λογισμικό ChemModels. 1-2 

1.3  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

• Μελετήστε καλά τις Οδηγίες Χρήσης του λογισμικού.  

• Εκκινήστε το πρόγραμμα «Enantiomerix3D» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο «Enanti-
omerix3D.exe».  

• Σύρετε το ποντίκι πάνω στα μενού, επιλέξτε και περιστρέψτε κάποια μόρια και τα κατοπτρι-
κά του είδωλα προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία τους.  

• Επιλέξετε και παρατηρήσετε στο πρόγραμμα τα παρακάτω μόρια και τα κατοπτρικά είδωλά 
τους.  

1. Βρωμοχλωρομεθάνιο 5. 2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2. 1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6. 2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3. 2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7. 2-μεθυλοεξάνιο 

4. 2-αμινοοξικό οξύ 8. 2-προπανόλη 

• Στη συνέχεια, αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» προσπαθήστε να 
προσανατολίσετε κατάλληλα τα δύο μόρια για να διαπιστώστε αν κάθε ένα από αυτά ταυτί-
ζεται ή όχι με το κατοπτρικό του είδωλο και χαρακτηρίστε το μόριο ως χειρόμορφο ή όχι α-
ντιστοίχως.  

• Κάντε κλικ στο κουμπί «Επισήμανση ομάδων» για να δείτε μια απλοποιημένη – μορφή του 
μοντέλου και εστιάστε τη προσοχή σας στον προσανατολισμό στο χώρο των επισημασμένων 
ομάδων. 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 

Τα μόρια στον καθρέπτη 

ΜΟΡΙΟ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟ; (Ναι/Όχι) ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΟ; (Ναι/Όχι)

Βρωμοχλωρομεθάνιο ………………… ………………… 

1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο ………………… ………………… 

2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ ………………… ………………… 

2-αμινοοξικό οξύ ………………… ………………… 

2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ ………………… ………………… 

2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ ………………… ………………… 

3-μεθυλοεξάνιο ………………… ………………… 

2-προπανόλη ………………… ………………… 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Τα χειρόμορφα μόρια στην οργανική χημεία, Το λογισμικό ChemModels. 1-3 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν χειρόμορφες οι: 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

και με τη βοήθεια του λογισμικού διαπιστώνεις ότι μπορούν να χαρακτηρισθούν χειρόμορφες οι: 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του λογισμικού, πώς εξηγείς τις δια-

φορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν χειρόμορφες οι: 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άνθρακα, Το λογισμικό ChemModels. 2-1 

ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ή ΣΤΕΡΕΟΓΟΝΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΘΡΑΚΑ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις έχουν ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άνθρακα; 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

 

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τον τρόπο σκέψεις σου:..............................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ή ΜΕΘΟΔΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε μια μέθοδο για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν την χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε 

όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άνθρακα, Το λογισμικό ChemModels. 2-2 

1.3  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

• Μελετήστε καλά τις Οδηγίες Χρήσης του λογισμικού.  

• Εκκινήστε το πρόγραμμα «Enantiomerix3D» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο 
«Enantiomerix3D.exe».  

• Σύρετε το ποντίκι πάνω στα μενού, επιλέξτε και περιστρέψτε κάποια μόρια και τα 
κατοπτρικά του είδωλα προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία τους.  

• Επιλέξετε και παρατηρήσετε στο πρόγραμμα τα παρακάτω μόρια για να διαπιστώσετε αν έ-
χουν ασύμμετρο ή στερεογονικό κέντρο, δηλαδή άτομο άνθρακα που είναι συνδεδεμένο με 

τέσσερις διαφορετικές ομάδες.  

1. Βρωμοχλωρομεθάνιο 5. 2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2. 1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6. 2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3. 2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7. 2-μεθυλοεξάνιο 

4. 2-αμινοοξικό οξύ 8. 2-προπανόλη 

• Σε όλα τα μόρια το άτομο του άνθρακα που πιθανόν αποτελεί ασύμμετρο κέντρο είναι αυτό 
που παραμένει ακίνητο κατά την περιστροφή του μορίου. 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 
Ασύμμετρο ή στερεογονικό κέντρο 

ΜΟΡΙΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ; (Ναι/Όχι) 

Βρωμοχλωρομεθάνιο … 

1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο … 

2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … 

2-αμινοοξικό οξύ … 

2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ … 

2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … 

3-μεθυλοεξάνιο … 

2-προπανόλη … 

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά του 1ου Φύλλου εργασίας τι παρατηρείτε; 

Απάντηση 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άνθρακα, Το λογισμικό ChemModels. 2-3 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι από τις παρακάτω ενώσεις έχουν ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άν-

θρακα οι: 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

και με τη βοήθεια του λογισμικού διαπιστώνεις ότι έχουν ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άν-
θρακα οι: 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

 

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του λογισμικού, πώς εξηγείς τις δια-

φορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Από τις παρακάτω ενώσεις έχουν ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άνθρακα οι: 

1.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

2.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

3.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

4.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η στερεοχημική απεικόνιση R και S, Το λογισμικό ChemModels. 3-1 

ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ R KAI S.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις έχουν στερεοχημική απεικόνιση R και ποιες έχουν στερεοχη-

μική απεικόνιση S; 

CH3

C
Br

H

Cl

 

1.      1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

CH3

C
HOOC

H

OH

 

3.         2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

CH2CH3

C
H3CH2CH2C

H

CH3

 

2.       3-μεθυλοεξάνιο 

NH2

C
HSH2C

H

COOH

 

4.      2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τον τρόπο σκέψεις σου:..............................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ή ΜΕΘΟΔΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε μια μέθοδο για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν την χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε 

όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 

 

1.3  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 

• Μελετήστε καλά τις Οδηγίες Χρήσης του λογισμικού.  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η στερεοχημική απεικόνιση R και S, Το λογισμικό ChemModels. 3-2 

• Εκκινήστε το πρόγραμμα «Enantiomerix3D» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο 
«Enantiomerix3D.exe».  

• Σύρετε το ποντίκι πάνω στα μενού, επιλέξτε και περιστρέψτε κάποια μόρια και τα 
κατοπτρικά του είδωλα προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία τους. 

• Επιλέξετε και παρατηρήσετε στο πρόγραμμα τα παρακάτω μόρια . 

1) 1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο           2) 3-μεθυλοεξάνιο   

3) 2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ           4) 2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ  

• Στη συνέχεια, αφού απενεργοποιήσετε την επιλογή «Κατοπτρικά είδωλα» προσπαθήστε να 
προσανατολίσετε κατάλληλα τα μόρια και να βρείτε τη στερεοχημική απεικόνιση R ή S του 
μορίου (μοντέλο Α).  

• Κάντε κλικ στο κουμπί «Επισήμανση ομάδων» για να δείτε μια απλοποιημένη – μορφή του 
μοντέλου και των ομάδων που συνδέονται με το ασύμμετρο κέντρο και εστιάστε τη προσο-
χή σας στον προσανατολισμό στο χώρο των επισημασμένων αυτών ομάδων. 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

ΜΟΡΙΟ ΜΟΡΙΟ – ΜΟΝΤΕΛΟ Α 
(R/S) 

1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο  … 

3-μεθυλοεξάνιο … 

2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ … 

2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ … 

• Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση. 

Όταν ένα χειρόμορφο μόριο έχει στερεοχημική απεικόνιση R, το κατοπτρικό του είδωλο έχει στε-
ρεοχημική απεικόνιση .......  Αντίθετα αν η μορφή του μορίου είναι η S, η μορφή του κατοπτρι-
κού ειδώλου του είναι η ....... 

 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Α. Είχες προβλέψει ότι η στερεοχημική απεικόνιση R ή S των παρακάτω ενώσεις είναι: 

CH3

C
Br

H

Cl

 

1.      1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

CH3

C
HOOC

H

OH

 

3.         2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

CH2CH3

C
H3CH2CH2C

H

CH3

 

2.       3-μεθυλοεξάνιο 

NH2

C
HSH2C

H

COOH

 

4.      2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η στερεοχημική απεικόνιση R και S, Το λογισμικό ChemModels. 3-3 

και με τη βοήθεια του λογισμικού διαπιστώνεις ότι η στερεοχημική απεικόνιση R ή S των ενώ-

σεων αυτών είναι: 

CH3

C
Br

H

Cl

 

1.      1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

CH3

C
HOOC

H

OH

 

3.         2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

CH2CH3

C
H3CH2CH2C

H

CH3

 

2.       3-μεθυλοεξάνιο 

NH2

C
HSH2C

H

COOH

 

4.      2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του λογισμικού, πώς εξηγείς τις δια-

φορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

 

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η στερεοχημική απεικόνιση R ή S των παρακάτω ενώσεων είναι: 

CH3

C
Br

H

Cl

 

1.      1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

CH3

C
HOOC

H

OH

 

3.         2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

CH2CH3

C
H3CH2CH2C

H

CH3

 

2.       3-μεθυλοεξάνιο 

NH2

C
HSH2C

H

COOH

 

4.      2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 
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ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

1 Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Μελέτη και προσδιορισμός 

• της εναντιομέρειας 

• της ύπαρξης ασύμμετρου κέντρου 

• της στερεοαπεικόνιση (R, S) ενός χειρόμορφου μορίου σε ένα μόριο οργανικής ένωσης 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Χημεία: Στερεοϊσομέρεια. 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

Χημεία Γ’ τάξης Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση. 

1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Στερεοϊσομέρεια» που διδάσκεται στη Γ’ 
Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Θετική Κατεύθυνση. 

Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρότυπο 
«διαμόρφωση υποθέσεων, χρήση λογισμικού για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγχος των υποθέ-
σεων -με βάση τα αποτελέσματα του λογισμικού- και εξήγηση των αποκλίσεων-συγκλίσεων μετα-
ξύ υποθέσεων-λογισμικού».  Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και 
για άλλες γνωστικές περιοχές των φυσικών επιστημών όπως Φυσική, Βιολογία κ.ά. αλλά και για 
άλλες τάξεις. 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει 
στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: «ChemModels, Λογισμικό τρισδιάστατης μοριακής απεικόνισης». 

1.6 Διδακτικοί στόχοι 
Το λογισμικό αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές/τριες ώστε να μπορούν: 

• Να αναγνωρίζουν τις πολλαπλές αναπαραστάσεις ενός οργανικού μορίου (συντακτικός τύπος, 
μοριακό μοντέλο) 

• Να αναγνωρίζουν την ύπαρξη ασύμμετρου κέντρου σε ένα μόριο 

• Να συσχετίζουν την ύπαρξη ασύμμετρου κέντρου σε ένα μόριο με τη χειρομορφία του μορίου  

• Να μπορούν να προσδιορίζουν τη στερεοαπεικόνιση (R, S) ενός χειρόμορφου μορίου. 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια  
Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 
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ChemModels, Λογισμικό τρισδιάστατης μοριακής απεικόνισης. 2 

2 Το Προτεινόμενο Σενάριο 
Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 

• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενό-
τητας – εναντιομέρεια, ασύμμετρο κέντρο και στερεοαπεικόνιση (R, S) ενός χειρόμορφου μο-
ρίου - με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – έλεγχος με τη βοήθεια λογισμικού – εξήγηση». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το λογισμικό: «ChemModels, 
Λογισμικό τρισδιάστατης μοριακής απεικόνισης». 

• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της διαδικασίας από τους μαθητές καθώς και στη σειρά 
με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 

• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα 
μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με αυ-
τήν επιδιώκουμε: 

(α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. 

(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις για έλεγχο από το λογισμικό. 

Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προκύψει 
από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν διαδικασίες με λογισμικά που έχουν 
σχεδιαστεί από άλλους. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου 
φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι 
διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη 
δική της σχεδίαση. 

• Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-αποτελεσμάτων από 
το λογισμικό ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων από 
τους μαθητές. 

• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική οργά-
νωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο του συ-
ντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού-λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητήσεων θα επι-
τρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 

 

3 Βιβλιογραφία 

1. «Χρήση Τεχνολογιών Τρισδιάστατων Γραφικών για τη Μοντελοποίηση και Τρισδιάστατη Απει-
κόνιση των Κανονικών Τρόπων ∆όνησης και της Συµµετρίας των Μορίων». 

Ν. Δ. Χαριστός, Κ. Α. Τσίπης και Μ. Π. Σιγάλας 

Πρακτικά του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 
CR-ROΜ (2004).  

2. «Standalone and Web Applications for Interactive Visualization and Three Dimensional Percep-
tion of Molecular Symmetry Elements and Normal Modes». 

N. D Charistos and Μ. P. Sigalas 

Gordon Research Conference on «Visualization in Science & Education», Oxford (2005). 
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ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Χημεία: Στερεοϊσομέρεια. 
Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 

Χημεία Γ’ τάξης Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων.  
Λογισμικό: «ChemModels, Λογισμικό τρισδιάστατης μοριακής απεικόνισης». 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – έλεγχος από το λογισμι-
κό– εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 
Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν την ενότητας – ενα-
ντιομέρεια, ασύμμετρο κέντρο και στερεοαπεικόνιση (R, S) ενός χειρόμορφου μορίου. Κατά την 
εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλες οι απεικονίσεις και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 

• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

• Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός λογισμικού. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής Θετικής Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου στο κεφάλαιο 

που αφορά την στερεοϊσομέρεια; 
• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με ένα λογισμικό; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί 

το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί 
στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 
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Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για: 

• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός λογισμικού. 

• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΙΑ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνωσης 

της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. «Χρήση Τεχνολογιών Τρισδιάστατων Γραφικών για τη Μοντελοποίηση και Τρισδιάστατη Απει-
κόνιση των Κανονικών Τρόπων ∆όνησης και της Συµµετρίας των Μορίων». 

Ν. Δ. Χαριστός, Κ. Α. Τσίπης και Μ. Π. Σιγάλας 

Πρακτικά του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 
CR-ROΜ (2004).  

2. «Standalone and Web Applications for Interactive Visualization and Three Dimensional Per-
ception of Molecular Symmetry Elements and Normal Modes». 

N. D Charistos and Μ. P. Sigalas 

Gordon Research Conference on «Visualization in Science & Education», Oxford (2005). 
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ChemModels, Λογισμικό τρισδιάστατης μοριακής απεικόνισης. 1 

ChemModels  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «ChemModels, Λογισμικό τρισ-

διάστατης μοριακής απεικόνισης». 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – έλεγχος με τη βοήθεια 
λογισμικού – εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους ρό-
λο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επιμορ-
φωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έντυ-
πο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και κατα-
γράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές στην εφαρμογή της δραστηριό-
τητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην 

τάξη. 
2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριότητα 
καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότητα Α.2. Η 

συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
• Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
• Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρ-

φωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμε-
νοι στην προηγούμενη δραστηριότητα; 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 

προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το λογισμικό για την αντιμετώπιση 
μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: A) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-
ΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΩ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ; (ΝΟΜΟΣ 
ΤΟΥ BOYLE) 
B) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ. 
 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ένα δοχείο περιέχει 0,1 mol αερίου χλωρίου, Cl2, σε θερμοκρασία 27 οC. Αν αυξήσουμε τον 

όγκο του δοχείου, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

Β. Έστω ότι αντί για χλώριο χρησιμοποιούμε ίση ποσότητα άλλου αερίου στην ίδια θερμοκρασία, 

π.χ. οξυγόνο. Αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 
και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση του 1ου πειράματος. 

• Επιλέξτε το αέριο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πείραμα. Προς τούτο, επιλέγετε και 
σύρετε με το ποντίκι την οβίδα που περιέχει αέριο χλώριο, Cl2, και τη συνδέετε στην ειδική 
υποδοχή που διαθέτει η συσκευή.   

• Διαβιβάσετε στο δοχείο μια συγκεκριμένη ποσότητα του αερίου που επιλέξατε (0,1 mol) 
κάνοντας κλικ στα βελάκια του ρυθμιστή των mol πάνω από τη συνδεδεμένη οβίδα. H πο-
σότητα αυτή θα παραμείνει ίδια στη συνέχεια του πειράματος. 

• Ρυθμίσετε τη  θερμοκρασία στους 27o C κάνοντας κλικ στα βελάκια που υπάρχουν στην έν-
δειξη του θερμοκρασίας (πάνω αριστερά). H θερμοκρασία αυτή θα παραμείνει ίδια στη συ-
νέχεια του πειράματος. 

• Στη συνέχεια μπορείτε να μεταβάλλετε τον όγκο του δοχείου (από 0.2 έως 6.0 L) κάνοντας 
κλικ στα βελάκια που υπάρχουν στην ένδειξη του όγκου πάνω από το δοχείο, οπότε το πι-
εσόμετρο θα μετρήσει την πίεση στο δοχείο.  

• Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μέτρηση» οι τρέχουσες τιμές - μετρήσεις του πειράματος κα-
ταγράφονται στον πίνακα και παριστάνονται ως σημεία στο σύστημα των ορθογωνίων α-
ξόνων P-V.  

• Αυξομειώνετε τον όγκο και επιλέγοντας το κουμπί «Μέτρηση» λαμβάνετε δεύτερη μέτρη-
ση. Την ίδια διαδικασία πραγματοποιείτε συνολικά πέντε φορές. Μετά το πέρας της 5ης 
μέτρησης εμφανίζεται η γραφική παράσταση P-V καθώς και η παρατήρηση και το συμπέ-
ρασμα. 

• Καταγράψτε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. 
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμά τους και την πιθανή μαθηματική έκφραση 

του νόμου. Διατυπώστε τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμά σας μετά την 4η μέτρηση 
και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τα όταν παρουσιαστούν στην οθόνη μετά και την 5η μέ-
τρηση.  

 

Σχέση πίεσης και όγκου (Νόμος Boyle) 

Αέριο: Cl2. Ποσότητα αερίου: 0,1 mol. Θερμοκρασία: θ = 27 °C = 300 0Κ. 

ΜΕΤΡΗΣΗ V (L) P (atm) P.V (L.atm) 

1    

2    

3    

4    

5    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όταν αυξάνεται ο όγκος η πίεση ………………….  Η τιμή του γινομένου P.V ……………………. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το γινόμενο PV ………………………, όταν βέβαια ο αριθμός των mol και η θερμοκρασία είναι στα-
θερά.  Πρέπει να ισχύει ο μαθηματικός νόμος P.V = …………….. ή P = ……………………… 
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Β. Προετοιμασία και εκτέλεση 2ου πειράματος. 

• Επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά οξυγόνο, Ο2, αντί 
χλωρίου. Η ποσότητα του αερίου και η θερμοκρασία πρέπει να είναι ίδιες με το προηγού-
μενο πείραμα. 

• Καταγράψτε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. 
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμά σας και την πιθανή μαθηματική έκφραση 

του νόμου. Διατυπώστε τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμά σας μετά την 4η μέτρηση 
και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τα όταν παρουσιαστούν στην οθόνη μετά και την 5η μέ-
τρηση.  

 

Επίδραση της φύσης του αερίου στη σχέση πίεσης και όγκου 

Αέριο: Ο2. Ποσότητα αερίου: 0,1 mol. Θερμοκρασία: θ = 27 °C = 300 0Κ. 

ΜΕΤΡΗΣΗ V (L) P (atm) P.V (L atm) 

1    

2    

3    

4    

5    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όταν το πείραμα εκτελείται με άλλο αέριο, καθώς αυξάνεται ο όγκος η πίεση ………………….……… 

Επίσης η τιμή του πηλίκου P.V …………………………… 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όταν το πείραμα εκτελείται με άλλο αέριο, το πηλίκο P.V ………………………, όταν βέβαια ο αριθ-

μός των mol και η θερμοκρασία είναι σταθερά.  

Πρέπει να ισχύει ο μαθηματικός νόμος P.V = …………… ή P = …………………, ………………… από τη 

φύση του αερίου. 

• Μετά την 5η μέτρηση εμφανίζεται η γραφική παράσταση των τιμών της πίεσης (Ρ) σαν συ-
νάρτηση του όγκου (V). Αν κάνετε κλικ στο διάγραμμα εμφανίζεται σε μεγέθυνση. Παρα-
τηρήστε το διάγραμμα και συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση.   

Η γραφική παράσταση των τιμών της πίεσης (Ρ) σαν συνάρτηση του όγκου (V) είναι μια 
……………….. με τα κοίλα προς τα ………. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση (Ρ) είναι αντιστρόφως 
………………. του όγκου (V). 

Γενικότερα η γραφική παράσταση του Υ σε συνάρτηση με το Χ, όταν ισχύει Υ = Α /…… , όπου Α 
είναι σταθερά, είναι καμπύλη με τα κοίλα προς τα ……………………. 
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1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, διατηρώντας σταθερή την θερμο-

κρασία και την ποσότητα του αερίου, η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

 

Β. Είχες προβλέψει ότι αν αντί για χλώριο χρησιμοποιήσουμε ίση ποσότητα άλλου αερίου π.χ. 

οξυγόνο σε ίδια θερμοκρασία και αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Α. Ένα δοχείο περιέχει 0,1 mol αερίου χλωρίου, Cl2, σε θερμοκρασία 27 οC. Αν αυξήσουμε τον 

όγκο του δοχείου, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

Β. Έστω ότι αντί για χλώριο χρησιμοποιούμε ίση ποσότητα άλλου αερίου στην ίδια θερμοκρασία, 

π.χ. οξυγόνο. Αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  
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1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ερώτηση Απάντηση 

Διατηρείται σταθερή 

Διπλασιάζεται 

Υποδιπλασιάζεται 

1. Σε δοχείο όγκου V (L), όπου διατηρείται σταθερή η θερμοκρα-
σία, εισάγεται ορισμένη ποσότητα Η2 και ασκεί πίεση P (atm). Αν 
διπλασιάσετε τον όγκο του δοχείου, διατηρώντας τη θερμοκρασία 
και την ποσότητα του αερίου σταθερή, τότε η πίεση: 

Υποτετραπλασιάζεται 

Αιτιολόγηση 

 

 

 

0,984 atm 

0,492 atm 

1,968 atm 

2. Σε δοχείο  όγκου V = 10 L, όπου διατηρείται σταθερή η θερμο-
κρασία (θ = 27 °C = 300 Κ),  εισάγονται 0,4 mol Η2 και ασκείται 
πίεση P = 0,984 atm.   Αν σε νέο πείραμα αντικαταστήσω το Η2 
με ίση ποσότητα Ο2 στον ίδιο όγκο και θερμοκρασία, η πίεση θα 
είναι ίση με: Δε γίνεται πρόβλεψη. Πρέ-

πει γίνει μέτρηση. 

Αιτιολόγηση 
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ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: A) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥ-
ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΩ Ο ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ; (ΝΟ-
ΜΟΣ GAY-LUSSAC) 
B) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ένα δοχείο έχει όγκο 1 L και περιέχει 0,1 mol αερίου χλωρίου, Cl2. Αν αυξήσουμε την θερμο-

κρασία, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

Β. Έστω ότι αντί για χλώριο χρησιμοποιούμε ίση ποσότητα και ίσο όγκο άλλου αερίου, π.χ. οξυ-

γόνο. Αν αυξήσουμε την θερμοκρασία, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 
και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση 1ου πειράματος. 

• Επιλέξτε το αέριο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πείραμα. Προς τούτο, επιλέγετε και 
σύρετε με το ποντίκι την οβίδα που περιέχει αέριο χλώριο, Cl2, και τη συνδέετε στην ειδική 
υποδοχή που διαθέτει η συσκευή.   

• Διαβιβάσετε στο δοχείο μια συγκεκριμένη ποσότητα του αερίου που επιλέξατε (0,1 mol) 
κάνοντας κλικ στα βελάκια του ρυθμιστή των mol πάνω από τη συνδεδεμένη οβίδα. H πο-
σότητα αυτή θα παραμείνει ίδια στη συνέχεια του πειράματος. 

• Ρυθμίσετε τον όγκο του δοχείου στο 1L κάνοντας κλικ στα βελάκια που υπάρχουν στην έν-
δειξη του όγκου πάνω από το δοχείο. Ο όγκος αυτός θα παραμείνει σταθερός στη συνέχεια 
του πειράματος. 

• Στη συνέχεια μπορείτε να μεταβάλλετε τη  θερμοκρασία κάνοντας κλικ στα βελάκια που 
υπάρχουν στην ένδειξη του θερμοκρασίας (πάνω αριστερά), οπότε το πιεσόμετρο θα με-
τρήσει την πίεση στο δοχείο 

• Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μέτρηση» οι τρέχουσες τιμές - μετρήσεις του πειράματος κα-
ταγράφονται στον πίνακα και παριστάνονται ως σημεία στο σύστημα των ορθογωνίων α-
ξόνων P-T.  

• Αυξομειώνετε την θερμοκρασία και επιλέγοντας το κουμπί «Μέτρηση» λαμβάνετε δεύτερη 
μέτρηση. Την ίδια διαδικασία πραγματοποιείτε συνολικά πέντε φορές. Μετά το πέρας της 
5ης μέτρησης εμφανίζεται η γραφική παράσταση P-Τ καθώς και η παρατήρηση και το συ-
μπέρασμα. 

• Καταγράψτε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. 
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμά τους και την πιθανή μαθηματική έκφραση 

του νόμου. Διατυπώστε τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμά σας μετά την 4η μέτρηση 
και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τα όταν παρουσιαστούν στην οθόνη μετά και την 5η μέ-
τρηση.  

Σχέση πίεσης και θερμοκρασίας (Νόμος Gay Lussac) 

Αέριο: Cl2. Ποσότητα αερίου: 0,1 mol. Όγκος: V = 1 L. 

ΜΕΤΡΗΣΗ T (°C) T (K) P (atm) P/Τ (atm/L) 

1     

2     

3     

4     

5     

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, η πίεση …………… Η τιμή του πηλίκου P/Τ  ………………………… 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το πηλίκο P/Τ ……………………………, όταν βέβαια ο αριθμός των mol και ο όγκος είναι σταθερά.  

Πρέπει να ισχύει ο μαθηματικός νόμος P/Τ = …………………… ή P = ……………………… 
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Β. Προετοιμασία και εκτέλεση 2ου πειράματος. 

• Επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά οξυγόνο, Ο2, αντί 
χλωρίου. Η ποσότητα του αερίου και ο όγκος του δοχείου πρέπει να ίδιος με το προηγού-
μενο πείραμα. 

• Καταγράψτε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. 
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις, τα συμπέρασμά σας και την πιθανή μαθηματική έκφραση 

του νόμου. Διατυπώστε τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμά σας μετά την 4η μέτρηση 
και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τα όταν παρουσιαστούν στην οθόνη μετά και την 5η μέ-
τρηση.  

 

Σχέση πίεσης και θερμοκρασίας (Νόμος Gay Lussac) 

Αέριο:Ο2. Ποσότητα αερίου: 0,1 mol. Όγκος: V = 1 L. 

ΜΕΤΡΗΣΗ T (°C) T (K) P (atm) P/Τ (atm/L) 

1     

2     

3     

4     

5     

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όταν το πείραμα εκτελείται με άλλο αέριο, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία η πίεση 

………………………… Επίσης η τιμή του πηλίκου P/Τ ………………………………… 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Όταν το πείραμα εκτελείται με άλλο αέριο, το πηλίκο P/Τ ………………………, όταν βέβαια ο αριθ-
μός των mol και ο όγκος είναι σταθερά.  

Πρέπει να ισχύει ο μαθηματικός νόμος P/Τ = ……………………… ή P = …………………,  

Ο τύπος αυτός εξαρτάται/δεν εξαρτάται από τη φύση του αερίου. (Σβήστε την λάθος επιλογή) 

• Μετά την 5η μέτρηση εμφανίζεται η γραφική παράσταση των τιμών της πίεσης (Ρ) σαν 
συνάρτηση της θερμοκρασίας (Τ). Αν κάνετε κλικ στο διάγραμμα εμφανίζεται σε μεγέ-
θυνση. Παρατηρήστε το διάγραμμα και συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση.   

Η γραφική παράσταση των τιμών της πίεσης (Ρ) σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας (Τ) είναι μια 
……………………… γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση (Ρ) είναι ευθέως ……………………… της θερ-
μοκρασίας (Τ). 

Γενικότερα η γραφική παράσταση του Υ σε συνάρτηση με το Χ, όταν ισχύει Υ = Α ………………… 
όπου Α είναι σταθερά, είναι ……………………… γραμμή.  

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οι νόμοι των αερίων, Α’ Λυκείου - Ο νόμος Gay-Lussac. 2-4 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι αν αυξήσουμε την θερμοκρασία ενός αερίου διατηρώντας σταθερό τον 

όγκο και την ποσότητα του αερίου, η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

 

Β. Είχες προβλέψει ότι αν αντί για χλώριο χρησιμοποιήσουμε ίση ποσότητα και ίσο όγκο άλλου 

αερίου π.χ. οξυγόνο, και αυξήσουμε την θερμοκρασία, τότε η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Α. Ένα δοχείο όγκου 1 L περιέχει 0,1 mol αερίου χλωρίου. Τότε αν αυξήσουμε την θερμοκρασία, 

η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  

Β. Έστω ότι αντί για χλώριο χρησιμοποιούμε ίση ποσότητα και ίσο όγκο άλλου αερίου, π.χ. οξυ-

γόνο. Τότε αν αυξήσουμε την θερμοκρασία, η πίεση: 

θα αυξηθεί…………  θα παραμείνει σταθερή …………  θα μειωθεί…………  
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1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ερώτηση Απάντηση 

Διατηρείται σταθερή 

Διπλασιάζεται 

Υποδιπλασιάζεται 

1. Σε δοχείο όπου διατηρείται σταθερός ο όγκος εισάγεται ορισμένη 

ποσότητα Η2. Η θερμοκρασία τίθεται ίση με Τ, οπότε ασκείται πίεση P 

(atm). Αν διπλασιάσετε τη θερμοκρασία στο δοχείο, διατηρώντας τον 

όγκο και την ποσότητα του αερίου σταθερή, τότε η πίεση: 
Υποτετραπλασιάζεται 

Αιτιολόγηση 

 

 

 

 

 

0,984 atm 

0,492 atm 

1,968 atm 

2. Σε δοχείο  όγκου V = 10 L  εισάγονται  0,4 mol Η2. Η θερμοκρασία 

τίθεται ίση με 27 °C (300 0Κ). Η πίεση P μετράται ίση με 0,984 atm.  

Αν σε νέο πείραμα αντικαταστήσω το Η2 με ίση ποσότητα Cl2 στον ίδιο 

όγκο και θερμοκρασία, η πίεση θα είναι ίση με: Δε γίνεται πρόβλεψη. 
Πρέπει γίνει μέτρηση. 

Αιτιολόγηση 
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ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Με βάση τα δύο προηγούμενα φύλλα εργασίας, νομίζεις ότι υπάρχει κάποια σχέση που να 

συνδέει την ποσότητα, τον όγκο, την θερμοκρασία και την πίεση ενός αερίου; 

Ναι υπάρχει…………  Όχι δεν υπάρχει…………  

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 
και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 

 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση πειράματος. 

• Εκτελέσετε το πείραμα με  όποιο αέριο επιθυμείτε.  
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• Μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα του αερίου που επιλέξατε από 0,1 έως 5,0 mol 
(κάνοντας κλικ στα βελάκια του ρυθμιστή των mol πάνω από τη συνδεδεμένη οβίδα), τη 
θερμοκρασία από 0 έως 120 oC (κάνοντας κλικ στα βελάκια του ρυθμιστή θερμοκρασίας) 
και τον όγκο του δοχείου από 0,2 έως 6,0 L (κάνοντας κλικ στα βελάκια που υπάρχουν 
στην ένδειξη του όγκου πάνω από το δοχείο) οπότε το πιεσόμετρο θα μετρήσει την πίε-
ση στο δοχείο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μέτρηση» οι τρέχουσες τιμές - μετρήσεις του 
πειράματος καταγράφονται στον πίνακα και παριστάνονται ως σημεία στο σύστημα των 
ορθογωνίων αξόνων P.V/T-η. Με τον τρόπο αυτό πάρτε τέσσερις (4) μετρήσεις. 

• Όπου οι ρυθμίσεις σας έχουν σαν αποτέλεσμα πολύ υψηλή τιμή πίεσης ή είναι τέτοιες 
που συμβαίνει υγροποίηση του αερίου στο δοχείο, το πείραμα δεν είναι εφικτό και το 
πρόγραμμα δεν εκχωρεί τις τιμές στο πίνακα. Έτσι πρέπει να μεταβάλλετε τις ρυθμίσεις 
έως ότου το πείραμα είναι εφικτό. 

• Καταγράψτε τις τιμές των n, V, T, P, P.V/T στον παρακάτω πίνακα. 
• Υπολογίστε και καταγράψτε τις τιμές του P.V/n.T στον παρακάτω πίνακα. 
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας ως προς τη σχέση πίεσης, θερμοκρασίας, όγκου και 

ποσότητας αερίου, την εξάρτηση του μεγέθους P.V/Τ από την ποσότητα του αερίου και 
την τιμή του μεγέθους P.V/n.T συμπληρώνοντας τις παρακάτω προτάσεις. 

• Καταγράψτε  το συμπέρασμά σας και την πιθανή μαθηματική έκφραση του νόμου συ-
μπληρώνοντας τις παρακάτω προτάσεις. 

• Πάρτε και την 5η μέτρηση, καταγράψτε τις τιμές στον πίνακα και επιβεβαιώστε τις παρα-
τηρήσεις και τα συμπεράσματά σας συγκρίνοντάς τα με αυτά που θα παρουσιαστούν 
στην οθόνη μετά την 5ο μέτρηση.  

Σχέση πίεσης, θερμοκρασίας, όγκου και ποσότητας αερίου  

(Καταστατική εξίσωση αερίων) 

Αέριο: ______.  

ΜΕΤΡΗΣΗ n (mol) V (L) T (°C) T (K) P (atm) PV/T  
(atm L/K) 

PV/nT 
(atm L/mol K)

1        

2        

3        

4        

5        

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όταν αυξάνεται o αριθμός των mol, n, αυξάνεται και η τιμή του μεγέθους ………………...  

Η τιμή όμως του μεγέθους P.V/n.Τ είναι πάντα …………………….  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Πρέπει να ισχύει ο μαθηματικός νόμος P.V/n.Τ = ………….. ή  P.V/n.Τ = …………….. (αριθμητική 

τιμή), για κάθε θερμοκρασία, πίεση, όγκο ή ποσότητα. 

Ο τελικός νόμος είναι P.V=………………n.T 
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1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Το ερώτημα που τέθηκε στην αρχή αυτού του πειράματος ήταν «Υπάρχει κάποια σχέση που 

να συνδέει την ποσότητα, τον όγκο, την θερμοκρασία και την πίεση ενός αερίου;» Η αρχική σου 

τοποθέτηση ήταν: 

Ναι υπάρχει…………  Όχι δεν υπάρχει…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι: 

Ναι υπάρχει…………  Όχι δεν υπάρχει…………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

  
1.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Α. Στο ερώτημα: «Υπάρχει κάποια σχέση που να συνδέει την ποσότητα, τον όγκο, την θερμο-

κρασία και την πίεση ενός αερίου;», η απάντηση είναι: 

Ναι υπάρχει…………  Όχι δεν υπάρχει…………  

 

1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Ερώτηση Απάντηση 

Διατηρείται σταθερή 

Τριπλασιάζεται 

Υποτριπλασιάζεται 

1. Σε δοχείο όγκου V εισάγεται ορισμένη ποσότητα Ο2. Η θερμο-
κρασία τίθεται ίση με Τ και ασκείται πίεση P (atm). Αν τριπλασιά-
σετε την ποσότητα του αερίου διατηρώντας σταθερή τη θερμο-
κρασία  και τον όγκο του δοχείου, τότε η πίεση: 

Υποτετραπλασιάζεται 

Αιτιολόγηση 

 

 

Διατηρείται σταθερή 

Γίνεται 2.P/3 

Τριπλασιάζεται 

2. Σε δοχείο όγκου V εισάγεται ορισμένη ποσότητα Η2. Η θερμο-
κρασία τίθεται ίση με Τ (0Κ), οπότε ασκείται πίεση P (atm). Αν τρι-
πλασιάσετε την ποσότητα του αερίου διατηρώντας σταθερή τη 
θερμοκρασία  και διπλασιάζοντας τον όγκο του δοχείου, τότε η 
πίεση: 

Γίνεται 3.P/2 
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Αιτιολόγηση 

 

 

 

 

 

 

3.  Να υπολογίσετε την πίεση που ασκεί 1,5 mol Ο2 στους 127 οC, αν διοχετευθεί σε δοχείο ό-

γκου 2 L. Δίνεται R= 0,082 atm L/mol K. 

Υπολογισμός 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 
• Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE. 
• Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ GAY-LUSSAC. 
• Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. 

 

1 Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Πειραματική διερεύνηση  

• Του νόμου του Boyle 

• Του νόμου των Gay-Lussac 
• Της καταστατικής εξίσωσης των αερίων  

στο εικονικό Εργαστήριο του λογισμικού «Πειράματα και προσομοιώσεις Χημείας». 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Χημεία: Στοιχειομετρία 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 
Χημεία Α’ τάξης Λυκείου. 

1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα  
Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Στοιχειομετρία». 
Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρό-

τυπο «διαμόρφωση υποθέσεων, σχεδίαση πειραμάτων για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγ-

χος των υποθέσεων -με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων- και εξήγηση των αποκλί-
σεων-συγκλίσεων μεταξύ υποθέσεων-πειραμάτων».  Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής δια-
δικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περιοχές των φυσικών επιστημών όπως 

Φυσική, Βιολογία κ.ά. αλλά και για άλλες τάξεις. 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υπο-
δομή 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ 
και το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί 
να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: «Πειράματα και προσομοιώσεις Χημείας», που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
έργου «Ελπήνωρ» της ενέργειας «Οδύσσεια».  

 

1.6 Διδακτικοί στόχοι 
• Να μπορούν οι μαθητές/τριες να διατυπώνουν σχέσεις μεταξύ πίεσης - όγκου – 

θερμοκρασίας και ποσότητας αερίου. 
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• Να μπορούν οι μαθητές/τριες να εξαγάγουν πειραματικά την καταστατική εξίσωση 
αερίων.  

• Να προβλέπουν οι μαθητές/τριες την επίδραση της μεταβολής μιας μεταβλητής σε 
μια άλλη, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές διατηρούνται 
σταθερές.  

• Να αναπτύσσουν οι μαθητές/τριες επιστημονικές δεξιότητες, μέσω της εμπλοκής 
τους σε πειραματικές διαδικασίες πραγματικών καταστάσεων προσομοιωμένων σε 
υπολογιστικό περιβάλλον.  

• Να μπορούν οι μαθητές/τριες να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις.  
• Να εξοικειωθούν με την διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» 

ως βασικό πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια  
Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 Το Προτεινόμενο Σενάριο 

Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της 
ενότητας –Νόμοι των αερίων, Καταστατική εξίσωση- με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – 

πειραματικός έλεγχος – εξήγηση». 
Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το Εικονικό Εργαστήριο του 
λογισμικού: «Πειράματα και προσομοιώσεις Χημείας». 

• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με 
αυτήν επιδιώκουμε: 
(α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. 
(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. 

Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προ-
κύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχα-
νικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 

1ου φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπω-
σαν οι διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακο-
λουθήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση. 

• Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-πειραματικών 
αποτελεσμάτων ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 
από τους μαθητές. 
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• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική 
οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο 

του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού-λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητή-
σεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 
• Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE. 
• Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ GAY-LUSSAC. 
• Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Χημεία: Στοιχειομετρία 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 

Χημεία Α’ τάξης Λυκείου. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Πειράματα και προσο-
μοιώσεις Χημείας». 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 

– εξήγηση». 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν τον νόμο του 

Boyle, τον νόμο των Gay-Lussac και την καταστατική εξίσωση των αερίων. Κατά την ε-
φαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτή-
σεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 

• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

• Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δρα-

στηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

• Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο της Στοιχειο-
μετρίας; 

• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο; 
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Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-

ποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για: 

• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΙΑ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» 
• Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE. 
• Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ GAY-LUSSAC. 
• Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Πειράματα και προσομοιώσεις 
Χημείας». 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 

εξήγηση». 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους ρό-

λο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επιμορ-

φωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έντυ-
πο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και κατα-

γράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές στην εφαρμογή της δραστηριό-

τητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην 
τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριότητα 

καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότητα Α.2. Η 
συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 

• Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

• Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρ-
φωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμε-
νοι στην προηγούμενη δραστηριότητα; 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την α-

ντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ του pH ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  
ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΑΤΩΝ 

• NaCl 
• NH4Cl. 
• CH3COONa. 

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Η εκκίνηση του Εικονικού εργαστηρίου Χημείας «IrYdium Chemistry Lab» γίνεται με διπλό κλικ 
στο αρχείο «VLab.exe».  
Κατόπιν επιλέγετε το μενού Αρχείο > Άνοιγμα εργασίας και από τη λίστα εργασιών την εργασία 
που επιθυμείτε. Για παράδειγμα για την εργασία «Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων ισχυρών 
ηλεκτρολυτών», το παράθυρο της εφαρμογής έχει την παρακάτω μορφή:  
 

 

• Στο επάνω μέρος εμφανίζεται ο τίτλος της τρέχουσας εργασίας και οι επιλογές του μενού. 

• Στο αριστερό μέρος υπάρχει η «Αποθήκη των αντιδραστηρίων» που περιέχει τα απαραίτητα 
αντιδραστήρια για το συγκεκριμένο εργαστήριο που έχει επιλεγεί. 

• Το βασικό-κεντρικό μέρος έχει τίτλο «Επιφάνεια εργασίας» και αποτελεί την βασικότερη 
περιοχή του Εικονικού εργαστηρίου.  

• Στο δεξιό μέρος όπου επάνω δεξιά μπορούμε να πληροφορηθούμε τον όγκο και το όνομα του 
αντιδραστηρίου. Λίγο παρακάτω υπάρχει το πεχάμετρο όπου ο μαθητής μπορεί να δει την 
ένδειξη του pH του διαλύματος που έχει επιλέξει και το θερμόμετρο, αν βέβαια κάποιο από 
αυτά είναι απαραίτητο στο συγκεκριμένο εργατήριο. 

• Στο κάτω μέρος υπάρχει το κελί στο οποίο ο μαθητής πληκτρολογεί τις ποσότητες των 
αντιδραστηρίων που επιθυμεί να προστεθούν  από ένα δοχείο σε άλλο. 

Το μενού του IrYdium 

Μενού «Αρχείο» 
Άνοιγμα εργασίας. 
Με την επιλογή αυτή οδηγούμαστε σε ένα πλαίσιο διαλόγου από το οποίο μπορούμε να 
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Εικονικό εργαστήριο Χημείας, IrYdium Chemistry Lab, Οδηγίες χρήσης Σελ. 2 από 6 

επιλέξουμε και να ανοίξουμε μια εργασία η οποία υπάρχει ήδη αποθηκευμένη. 
Νέα επιφάνεια εργασίας. 
Με την επιλογή αυτή εισάγουμε μια νέα επιφάνεια εργασίας στο εικονικό εργαστήριο. 
Ουσιαστικά με την επιλογή αυτή μπορούμε να έχουμε ενεργοποιημένα ταυτόχρονα δύο ή και 
περισσότερα πειράματα, στα πλαίσια πάντα της ίδια εργασίας 
Μετονομασία “Επιφάνεια εργασίας 1”. 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να μετονομάσουμε την επιφάνεια εργασίας και να της δώσουμε 
ότι όνομα θέλουμε, π.χ. «Αραίωση διαλυμάτων» 
Διαγραφή  “Επιφάνεια εργασίας 1”. 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να διαγράψουμε οριστικά ολόκληρο το πείραμα που υπάρχει 
στη συγκεκριμένη επιφάνεια εργασίας. 
Έξοδος 
Με την επιλογή αυτή, κλείνει όλη η εφαρμογή. 
 

Μενού «Επεξεργασία» 
Αναίρεση 
Με την επιλογή αυτή γίνεται αναίρεση της τελευταίας σας ενέργειας. 
Επανάληψη 
Με την επιλογή αυτή γίνεται επανάληψη της τελευταίας σας ενέργειας. 
Αποκοπή 
Με την επιλογή αυτή διαγράφεται οτιδήποτε έχετε επιλεγμένο στο εργαστήριο, π.χ. ένα 
αντιδραστήριο, ένα ποτήρι ζέσεως κλπ. 
Αντιγραφή 
Με την επιλογή αυτή αντιγράφεται οτιδήποτε έχετε επιλεγμένο στο εργαστήριο, π.χ. ένα 
αντιδραστήριο, ένα ποτήρι ζέσεως κλπ. Ουσιαστικά η επιλογή αυτή ακολουθείται από την 
επιλογή: 
Επικόλληση 
Με την επιλογή αυτή επικολλάται οτιδήποτε έχει αντιγραφεί πριν. 
Αναπαραγωγή 
Με την επιλογή αυτή δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας ένα αντίγραφο του σκεύους που 
είναι επιλεγμένο καθώς και του περιεχομένου του.  
Ουσιαστικά η εντολή Αναπαραγωγή είναι μια εντολή που περιλαμβάνει την Αντιγραφή και την 
Επικόλληση ταυτόχρονα. 
Θερμοκρασία 
Μια πολύ σημαντική επιλογή, διότι με αυτή μπορούμε να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία 
διαλυμάτων,  αντιδραστηρίων στη θερμοκρασία που επιθυμούμε και να μετρήσουμε π.χ. το pH. 
Ο καθορισμός της θερμοκρασίας θα περιγραφεί παρακάτω. 
Μετονομασία 

Με την επιλογή αυτή μπορούμε να αλλάξουμε την ονομασία ενός αντιδραστηρίου ή ενός 
οργάνου, π.χ. από «Ποτήρι ζέσης των 250 mL», σε «0,2 Μ ΗCl». Η επιλογή αυτή βοηθά στην 
καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου. Η μετονομασία θα περιγραφεί παρακάτω. 

Διαγραφή 
Με την επιλογή αυτή διαγράφουμε οτιδήποτε έχουμε επιλεγμένο, όπως αντιδραστήριο, σιφώνιο 
κ.α. Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε τα αντικείμενα και να πληκτρολογήσουμε «Del». 

Μενού «Εργαλεία» 
Υαλικά 
Με την επιλογή αυτή εισάγονται στο εργαστήριό μας όλα τα απαραίτητα υαλικά. Ο τρόπος 
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χειρισμού των υαλικών θα επεξηγηθεί παρακάτω. 
Όργανα 
Με την επιλογή αυτή εισάγονται ένας λύχνος Bunsen, μια κάψα ζύγισης ή ένας ζυγός.  
Προβολή ιδιοτήτων 
Με την επιλογή αυτή καθορίζουμε την εμφάνιση ή μη, διαφόρων πληροφοριών που μας 
ενδιαφέρουν όπως τις Ιδιότητες του διαλύματος, το θερμόμετρο και το πεχάμετρο. 
Κλίμακα προσθήκης 
Η επιλογή αυτή μας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουμε τον τρόπο που προσθέτουμε ένα 
διάλυμα σε μια κωνική φιάλη, σε ένα ποτήρι ζέσεως κ.ο.κ. και υπάρχουν τρεις επιλογές: 
• Με την 1η επιλογή, η προσθήκη είναι απόλυτα ακριβής.  
• Με την 2η επιλογή, «Προσθήκη με σημαντικά ψηφία», δεν έχουμε τόσο ακριβή προσθήκη.  
• Με την 3η επιλογή, «Ρεαλιστική προσέγγιση» η προσθήκη των διαλυμάτων γίνεται με 
προσέγγιση. 

Μενού «Προβολή» 
Θέματα 
Η επιλογή αυτή εμφανίζει τρεις δυνατότητες: 
• Η 1η δίνει στο εικονικό μας εργαστήριο τον «Μεταλλικό» τρόπο εμφάνισης.  
• Η 2η επιλογή δίνει στο εργαστήριο μας την εμφάνιση «Παρουσίαση».  
• Η 3η επιλογή δίνει στο εργαστήριο μας την εμφάνιση  «Ουδέτερο».  
Επίσης στο μενού αυτό εμφανίζεται το πείραμα που «τρέχει» την παρούσα στιγμή. 

Μενού «Βοήθεια» 
Περιεχόμενα 
Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται η βοήθεια για την εφαρμογή. 
Πληροφορίες 
Εμφανίζονται οι βασικοί δημιουργοί του Λογισμικού. 

Περιγραφή βασικών εργασιών 

Μεταφορά αντιδραστηρίου στην επιφάνεια εργασίας 

 

Κάντε διπλό κλικ σε ένα αντιδραστήριο που βρίσκεται 
στην αποθήκη αντιδραστηρίων, π.χ. διάλυμα HCl 10M. Το 
διάλυμα θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας. 

Εισαγωγή υαλικών στην επιφάνεια εργασίας 

 

Από το μενού Εργαλεία > Υαλικά > π.χ. Ποτήρια ζέσης > 
Ποτήρι ζέσης των 250mL, εισάγετε ένα ποτήρι ζέσης των 
250mL. 
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Εισαγωγή οργάνων στην επιφάνεια εργασίας 

 

Από το μενού Εργαλεία > Όργανα > π.χ. Ζυγός, εισάγετε 
ένα ζυγό στο εικονικό εργαστήριο. 

Μετακίνηση αντιδραστηρίων και υαλικών μέσα στην επιφάνεια εργασίας 

 

Κάντε κλικ στο αντιδραστήριο ή το υαλικό και κρατώντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο μεταφέρετέ το (σύρατέ 
το) στην νέα θέση του. 

Πλήρωση ενός σιφωνίου. 

 

Για να γεμίσετε ένα σιφώνιο π.χ. των 10mL: 

1. Επιλέξτε με το ποντίκι το σιφώνιο πλήρωσης και 
σύρατέ το μέσα στο διάλυμα. Όπως βλέπετε και στο 
διπλανό σχήμα, όταν το σιφώνιο είναι στη σωστή 
θέση εμφανίζετε μια μεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
κάντε κλικ με το ποντίκι, πληκτρολογήστε 10 (mL) και 
πατήστε το κουμπί «Αναρρόφηση». Τότε το σιφώνιο 
γεμίζει με 10mL διαλύματος. 

Σημείωση: Στο πραγματικό εργαστήριο, θα πρέπει η πλήρωση του σιφωνίου να γίνεται με 
προσοχή και σταδιακά. Έτσι στο εικονικό εργαστήριο θα πρέπει πρώτα να αντληθούν 5mL, 
κατόπιν άλλα 3mL, μετά 1mL και τέλος επανειλημμένα 0,1mL μέχρι ο μηνίσκος του διαλύματος 
να εφάπτεται της χαραγής, οπότε θα έχουμε συνολικά 10 mL διαλύματος ακριβώς.  

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθμών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας (.) και 
όχι κόμματος (,). 

Άδειασμα ενός σιφωνίου 

 

1. Τοποθετήστε επιλέγοντας με το ποντίκι το σιφώνιο 
μέσα στο ποτήρι ζέσης. Όπως βλέπετε και στο 
διπλανό σχήμα, όταν το σιφώνιο είναι στη σωστή 
θέση εμφανίζετε μια μεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
κάντε κλικ με το ποντίκι, πληκτρολογήστε 10 (mL) και 
πατήστε το κουμπί «Προσθήκη». Τότε το σιφώνιο 
αδειάζει και το ποτήρι ζέσης περιέχει ακριβώς με 10mL 
διαλύματος. 
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Πλήρωση ενός ογκομετρικού κυλίνδρου. 

 

Για να γεμίσετε έναν ογκομετρικό κύλινδρο π.χ. των 
50mL, με ένα διάλυμα: 

1. Επιλέξτε με το ποντίκι το διάλυμα και κρατώντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο, τοποθετήστε το 
διάλυμα πάνω από τον ογκομετρικό κύλινδρο. Όπως 
βλέπετε και στο διπλανό σχήμα, όταν η κωνική φιάλη 
είναι στη σωστή θέση εμφανίζετε μια μεγέθυνση της 
χαραγής. 

2. Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ με το ποντίκι, 
πληκτρολογήστε 50 (mL) και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη». Τότε ο ογκομετρικός 
κύλινδρος γεμίζει ακριβώς με 50mL διαλύματος. 

Σημείωση: Για να ομοιάζουν οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου με την πραγματικότητα, 
θα πρέπει η πλήρωση του ογκομετρικού κυλίνδρου να γίνεται με προσοχή και σταδιακά. Έτσι, 
στο εικονικό εργαστήριο θα έπρεπε πρώτα να αντληθούν 45mL, κατόπιν άλλα 3mL, μετά 1mL 
μετά επανειλημμένα 0.1mL μέχρι ο μηνίσκος του διαλύματος να εφάπτεται της χαραγής, οπότε 
να έχουμε συνολικά 50 mL   διαλύματος ακριβώς. 

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθμών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας (.) και 
όχι κόμματος (,). 

Άδειασμα ογκομετρικού κυλίνδρου 

 

1. Τοποθετήστε επιλέγοντας με το ποντίκι τον 
ογκομετρικό κύλινδρο επάνω στο ποτήρι ζέσης. 

2. Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
κάντε κλικ με το ποντίκι, πληκτρολογήστε π.χ. 50 
(mL) και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη».  

3. O ογκομετρικός κύλινδρος αδειάζει και το ποτήρι ζέσης 
περιέχει ακριβώς με 50mL διαλύματος. 

 
Προσθήκη απιοντισμένου νερού π.χ. σε ογκομετρική φιάλη  των 100 mL. 

 

1. Εισάγετε στο εικονικό εργαστήριο το δοχείο 
απιοντισμένου νερού κάνοντας διπλό κλικ στην 
αποθήκη αντιδραστηρίων και κατόπιν κρατώντας 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, 
τοποθετήστε το δοχείο επάνω στην ογκομετρική 
φιάλη. Όπως βλέπετε και στο διπλανό σχήμα, όταν το 
δοχείο είναι στη σωστή θέση εμφανίζετε μια 
μεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
κάντε κλικ με το ποντίκι, πληκτρολογήστε 100 (mL) 
και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη». Τότε η 
ογκομετρική φιάλη γεμίζει με 100mL διαλύματος. 

Σημείωση: Για να ομοιάζουν οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου με την πραγματικότητα, 
θα πρέπει η πλήρωση της ογκομετρικής φιάλης να γίνεται με προσοχή και σταδιακά. Έτσι στο 
εικονικό εργαστήριο θα πρέπει πρώτα να προστεθούν στη φιάλη 95mL, κατόπιν άλλα 3mL, μετά 
1mL και τέλος επανειλημμένα 0,1mL μέχρι ο μηνίσκος του διαλύματος να εφάπτεται της 
χαραγής, οπότε θα έχουμε συνολικά 100 mL διαλύματος ακριβώς.  

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθμών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας (.) και 
όχι κόμματος (,). 
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Άδειασμα ογκομετρικής φιάλης π.χ. των 100 mL. 

 

1. Τοποθετήστε επιλέγοντας με το ποντίκι την 
ογκομετρική φιάλη επάνω στο ποτήρι ζέσεως. 

2. Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
κάντε κλικ με το ποντίκι, πληκτρολογήστε π.χ. 100 
(mL) και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη». Τότε η 
ογκομετρική φιάλη αδειάζει και το ποτήρι ζέσης 
περιέχει ακριβώς με 100 mL διαλύματος. 

Καθορισμός θερμοκρασίας 

 

Η θερμοκρασία του εικονικού εργαστηρίου και όλων των 
υλικών σε αυτό είναι ίση με 25 οC. Κατά την ανάμιξη, 
διάλυση ή αντίδραση των διαφόρων ουσιών εκλύεται ή 
απορροφάται θερμότητα. Η θερμοκρασία μεταβάλλεται 
πρόσκαιρα και στη συνέχεια επανέρχεται στους   25 οC.  

Μπορούμε να καθορίσουμε τη θερμοκρασία ενός δοχείου 
και του περιεχομένου του ως εξής. 

Μετονομασία δοχείου διαλύματος 

 
1. Κάντε δεξί κλικ στο δοχείο στην επιφάνεια εργασίας και από το μενού που εμφανίζεται 
επιλέξτε «Μετονομασία». 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου «Μετονομασία της ετικέτας του διαλύματος» πληκτρολογήστε τη νέα 
ονομασία και επιλέξτε το κουμπί «ΟΚ». Το όνομα του δοχείου στην επιφάνεια εργασία θα 
αλλάξει. 

Απομάκρυνση υλικών από την επιφάνεια εργασίας 

Στην επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στα αντικείμενα που θέλετε να απομακρύνετε ή επιλέξτε τα 
σύροντας το ποντίκι και πιέστε το πλήκτρο “Delete” ή “Backspace”. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NaCl. 1-1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  

ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«IrYdium» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ KAI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 
ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ HCl ΚΑΙ ΝαΟΗ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα 

NaCl. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 

• Παρασκευάστε,  με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης των 100 ml, διάλυμα 0,2 Μ HCl (δ. 
HCl) με αραίωση διαλύματος 1Μ HCl που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Η αρ-
χική  ποσότητα του διαλύματος HCl που θα χρησιμοποιήσετε υπολογίζεται από τον τύ-
πο: 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NaCl. 1-2 

CHCl 1.Vαρχ = CHCl 2.Vτελ, δηλαδή 1.Vαρχ = 0,2.0,1, οπότε Vαρχ = ……… λίτρα, δηλ. ……… ml. 

• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το 
διάλυμα σε «HCl 0,2M». 

• Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε  100 mL διαλύματος NαΟΗ 0,2M (δ. NαΟΗ). 

• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το 
διάλυμα σε «NαΟΗ 0,2M». 

• Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 
mL διαλύματος NaCl, (δ. NaCl). 

• Με την βοήθεια του τύπου Cαρχ.Vαρχ = Cτελ.Vτελ, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις του HCl 
και της ΝaOH μετά την ανάμιξη, καθώς και την συγκέντρωση του ΝaCl που παράγεται. 
(ΝaCl …… M) 

• Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το διά-
λυμα σε «NaCl ……. M». Η μορφή του εικονικού εργαστηρίου είναι η παρακάτω 

 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές του όγκου, συγκέντρωσης και pΗ των 
διαλυμάτων. 

 

 

1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl. 

(ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 
 

Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τις συγκεντρώσεις του οξέος και της ασθενούς βάσης μετά την 
ανάμιξη.  

Για το ΗCl έχουμε: 

CΗCl 1.Vαρχ = CΗCl 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,05 = CΗCl 2.0,1, οπότε CΗCl 2 = ………  Μ 

Για το NaOH έχουμε: 

CNaOH 1.Vαρχ = CNaOH 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,050 = CNaOH 2
.0,1, οπότε CNaOH 2 = ………  Μ 

Παρασκευή διαλυμάτων 0,2Μ ΗCl και 0,2Μ NaOH, ανάμιξη ίσων όγκων των διαλυ-
μάτων και προσδιορισμός του pH του άλατος που προκύπτει. 

 δ. HCl δ. ΝaOH δ. NaCl 

Όγκος δ/τος (ml) ………… ………… ………… 

Συγκέντρωση δ/τος (Μ) ………… ………… ………… 

pΗ διαλύματος ………… ………… ………… 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NaCl. 1-3 

Το ΗCl αντιδρά με το NaOH σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

ΗCl    +    NaOH     →     NaCl +  Η2Ο 

 ……… Μ ……… Μ ……… Μ 

To NaCl είναι άλας και στο νερό διίσταται πλήρως σύμφωνα με την αντίδραση: 

NaCl        →   Na+     +       Cl-  

 ……… Μ ……… Μ ……… Μ 

Το ιόν Na+, επειδή προέρχεται από την ισχυρή βάση NaOH, δεν αντιδρά με το Η2Ο. Επίσης το 
ιόν Cl- επειδή προέρχεται από ισχυρό οξύ (ΗCl), δεν αντιδρά με το Η2Ο.  

Συνεπώς το pH στην περίπτωση αυτή είναι ………, δηλαδή το διάλυμα είναι …………………..  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρό-
που προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς την βοήθεια εικονικού εργα-
στηρίου).  

• Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις 
να είναι λίγο διαφορετικά. 

 

1.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NaCl. 

Είχες προβλέψει ότι το pH του διαλύματος αυτού στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις δι-

αφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NaCl. 

Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NaCl. 1-4 

1.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Ερώτηση Απάντηση 

Αυξάνεται. 

Μειώνεται. Μετά την αραίωση, το pH ενός όξινου διαλύματος: 

Παραμένει σταθερό. 

Αυξάνεται. 

Μειώνεται. Μετά την αραίωση, το pH ενός βασικού διαλύματος: 

Παραμένει σταθερό. 

Αυξάνονται. 

Μειώνονται. 
Μετά την ανάμιξη δύο διαλυμάτων με διαφορετικές ουσίες, οι συ-
γκεντρώσεις των ουσιών αυτών στο διάλυμα που προκύπτει: 

Παραμένουν σταθερές. 

Οξειδοαναγωγή. 

Απλή αντικατάσταση. Η αντίδραση ενός οξέος με μια βάση, ονομάζεται: 

Εξουδετέρωση. 

Διάσταση. Η διαδικασία κατά την οποία ένα άλας αντιδρά με το νερό, ονομά-
ζεται: Ιοντισμός. 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl. 2-1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  

ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«IrYdium» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ KAI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NH4Cl ΠΟΥ ΠΡΟΚΥ-
ΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ HCl ΚΑΙ ΝH3. 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NH3 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα 

NH4Cl. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

Δίδονται Κb NH3 = 1,74.10-5 και Kw=10-14. 

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl. 2-2 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 

• Παρασκευάστε  με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης των 100 mL διάλυμα 0,2 Μ ΗCl (δ. HCl) 
με αραίωση διαλύματος 1Μ ΗCl που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Η αρχική  πο-
σότητα του διαλύματος HCl  1Μ που θα χρησιμοποιήσετε υπολογίζεται από τον τύπο: 
CHCl 1.Vαρχ = CHCl 2.Vτελ, δηλαδή 1.Vαρχ = 0,2.0,1, οπότε Vαρχ = ……… λίτρα, δηλ. ……… ml. 

• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διά-
λυμα σε «HCl 0,2M». 

• Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε  100 mL διαλύματος NH3 0,2M (δ. NH3). 
• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διά-

λυμα σε «ΝΗ3 0,2M». 
• Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL 

διαλύματος ΝΗ4Cl, (δ. NH4Cl). 
• Με την βοήθεια του τύπου Cαρχ.Vαρχ = Cτελ.Vτελ, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις του HCl και 

της NH3 μετά την ανάμιξη, καθώς και την συγκέντρωση του ΝΗ4Cl που παράγεται. (ΝΗ4Cl … 
M) 

• Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα 
σε «ΝΗ4Cl … M». Η μορφή του εικονικού εργαστηρίου είναι η παρακάτω:  

 

 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές του όγκου, συγκέντρωσης και pΗ των δια-
λυμάτων. 

 

 

Παρασκευή διαλυμάτων 0,2Μ ΗCl και 0,2Μ NΗ3, ανάμιξη ίσων όγκων των διαλυμά-
των και προσδιορισμός του pH του άλατος που προκύπτει. 

 δ. HCl δ. ΝΗ3 δ. ΝΗ4Cl 

Όγκος δ/τος (ml) ……… ……… ……… 

Συγκέντρωση δ/τος (Μ) ……… ……… ……… 

pΗ διαλύματος ……… ……… ……… 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl. 2-3 

1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NH4Cl. 

(ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 
Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τις συγκεντρώσεις του οξέος και της ασθενούς βάσης μετά την 
ανάμιξη.  

Για το HCl έχουμε: 

CHCl 1.Vαρχ = CHCl 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,05 = CHCl 2.0,1, οπότε CHCl 2 = ………… Μ 

Για την NH3 έχουμε: 

CNH3 1.Vαρχ = CNH3 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,05 = CNH3 2.0,1, οπότε CNH3 2 = ………… Μ 

Το ΗCl αντιδρά με την ΝΗ3 σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

HCl   +    NH3  →  NH4Cl 

 ……Μ ……Μ ……Μ 

To ΝΗ4Cl είναι άλας και στο νερό διίσταται πλήρως σύμφωνα με την αντίδραση: 

ΝΗ4Cl      →      NH4
+    +    Cl- 

 …… Μ …… Μ …… Μ 

Το ιόν Cl-, επειδή προέρχεται από ισχυρό οξύ (ΗCl), δεν αντιδρά με το Η2Ο. Το άλλο ιόν, δηλαδή 
το ΝΗ4

+, είναι συζυγές οξύ της ασθενούς βάσης ΝΗ3 και αντιδρά με το Η2Ο σύμφωνα με την 
παρακάτω αντίδραση: 

αντίδραση    ΝΗ4
+ + Η2Ο   ΝΗ3 + Η3Ο+ 

αρχικά / M 

αντιδρούν / Μ 

παράγονται / Μ 

 …… 

  -x       

 x x        

ισορροπία / Μ (…… - x) x x  

Η Κa του ΝΗ4
+ υπολογίζεται με τον παρακάτω τρόπο: 

wNHNH
43

KKK =⋅ +    ή   ............
............
............

3
4

NH

w
NH

===+

K
K

K  

οπότε: 

⇒
⋅

=
+

+
+   

][
][][

4

33
NH4 NH

OHNHK  ή   ....................................
............

⋅
=  

 

Επειδή  24 10−
+

<<
C

KNH    βρίσκουμε x = [H3O+] = ……… και  pH = …….… 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρό-
που προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς την βοήθεια εικονικού εργα-
στηρίου).  

• Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις 
να είναι λίγο διαφορετικά. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl. 2-4 

1.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NH3 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NH4Cl. 

Είχες προβλέψει ότι το pH του διαλύματος αυτού στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις δι-

αφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων ΗCl 0,2Μ και NH3 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα NH4Cl. 

Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

 

1.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Ερώτηση Απάντηση 

Σε όλα τα διαλύματα. 

Στους 25 0C. Η σχέση wNHNH
43

KKK =⋅ +  ισχύει: 

Στα υδατικά διαλύματα. 

α<0,1 

α<0,01 

Για να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους τους σχετικούς με τον 

νόμο της αραίωσης του Ostwald για έναν ασθενή ηλεκτρολύτη, 

θα πρέπει: α=1 

<7 

>7 
Το pH διαλύματος άλατος που προέκυψε από πλήρη εξουδετέ-

ρωση ενός ασθενούς οξέος και μιας ασθενούς βάσης είναι: 
Χρειάζονται και άλλα 
δεδομένα. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  

ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«IrYdium» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ KAI ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ CH3COONa ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
CH3COOH ΚΑΙ ΝaOH.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων CH3COOH 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διά-

λυμα CH3COONa. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

Δίδονται Κa CH3COOH = 1,82.10-5 και Kw=10-14. 
Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 

• Παρασκευάστε,  με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης των 100 ml, διάλυμα 0,2 Μ CH3COOH 
(δ. CH3COOH) με αραίωση διαλύματος 1Μ CH3COOH που υπάρχει στην αποθήκη αντιδρα-
στηρίων. Η αρχική  ποσότητα του διαλύματος CH3COOH που θα χρησιμοποιήσετε υπολογίζε-
ται από τον τύπο: 

CCH3COOH 1.Vαρχ = CCH3COOH 2.Vτελ, δηλαδή 1.Vαρχ = 0,2.0,1, οπότε Vαρχ = …… λίτρα, δηλ. …… ml 

• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διά-
λυμα σε «CH3COOH 0,2M». 

• Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε  100 mL διαλύματος NαΟΗ 0,2M (δ. NαΟΗ). 

• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL στην οποία παρασκευάσατε το διά-
λυμα σε «NαΟΗ 0,2M». 

• Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL 
διαλύματος CH3COONa, (δ. CH3COONa). 

• Με την βοήθεια του τύπου Cαρχ.Vαρχ = Cτελ.Vτελ, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις του CH3COOH 
και του NαΟΗ μετά την ανάμιξη, καθώς και την συγκέντρωση του CH3COONa που παράγε-
ται. (CH3COONa …. M) 

• Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το διάλυμα 
σε «CH3COONa …. M». Η μορφή του εικονικού εργαστηρίου είναι η παρακάτω:  

 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές του όγκου, συγκέντρωσης και pΗ των δια-
λυμάτων. 

 

 

Παρασκευή διαλυμάτων 0,2Μ CH3COOH και 0,2Μ NaOH, ανάμιξη ίσων όγκων των 
διαλυμάτων και προσδιορισμός του pH του άλατος που προκύπτει. 

 δ. CH3COOH δ. ΝaOH δ. CH3COONa 

Όγκος δ/τος (ml) ……… ……… ……… 

Συγκέντρωση δ/τος (Μ) ……… ……… ……… 

pΗ διαλύματος ……… ……… ……… 
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1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ CH3COONa. 

(ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 

Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τις συγκεντρώσεις του οξέος και της ασθενούς βάσης μετά την 
ανάμιξη.  

Για το CH3COOH έχουμε: 

CCH3COOH 1.Vαρχ = CCH3COOH 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,05 = CCH3COOH 2.0,1, οπότε CCH3COOH 2 = ……… Μ 

Για το NaOH έχουμε: 

CNaOH 1.Vαρχ = CNaOH 2.Vτελ, δηλαδή 0,2.0,05 = CNaOH 2.0,1, οπότε CNaOH 2 = ………  Μ 

Το CH3COOH αντιδρά με το NaOH σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

CH3COOH    +    NaOH →  CH3COOΝa +  Η2Ο 

   ………  Μ ………  Μ ………  Μ 

To CH3COOΝa είναι άλας και στο νερό διίσταται πλήρως σύμφωνα με την αντίδραση: 

CH3COOΝa   →   CH3COO-    +    Na+ 

  ………  Μ ………  Μ ………  Μ 

Το ιόν Na+, επειδή προέρχεται από την ισχυρή βάση NaOH, δεν αντιδρά με το Η2Ο. Το άλλο ιόν, 
δηλαδή το CH3COO-, είναι συζυγής βάση του ασθενούς οξέος CH3COOH και αντιδρά με το Η2Ο 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

αντίδραση    CH3COO- + Η2Ο  CH3COOΗ + ΟΗ- 

αρχικά / M 

αντιδρούν / Μ 

παράγονται / Μ 

  ……… 

  -x       

 x x            

ισορροπία / Μ (……… - x) x x  

Η Κb του CH3COO-  υπολογίζεται με τον παρακάτω τρόπο: 

w33
KKK COOCHCOOHCH =⋅ −    ή   

COOHCH
COOCH K

K
K

3

w

3
=−  

οπότε: 
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K COOCH  ή   ....................................

............

⋅
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Επειδή  23 10−
−
<<

C

K COOCH   βρίσκουμε x = [OH-] = ………  και pOH = ……, οπότε pH = ……. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρό-

που προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς την βοήθεια εικονικού εργα-
στηρίου).  

• Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις 

να είναι λίγο διαφορετικά. 
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1.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων CH3COOH 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα 

CH3COONa Είχες προβλέψει ότι το pH του διαλύματος αυτού στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις δι-

αφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων CH3COOH 0,2Μ και NaOH 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα 

CH3COONa. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: 

Μεγαλύτερο του 7……  Ίσο με 7 …………  Μικρότερο του 7………  

 
1.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Ερώτηση Απάντηση 

Και αυτή μικρή. 

Αρνητική. 
Αν η Κa ενός ασθενούς οξέος είναι πολύ μικρή, τότε η Κb της συ-
ζυγούς βάσης είναι: 

Σχετικά μεγάλη. 

210−<<
C

Ka . 

210−>>
C

Ka . 
Για να χρησιμοποιήσετε τους τύπους τους σχετικούς με τον νόμο 

της αραίωσης του Ostwald για ένα ασθενές οξύ, θα πρέπει  

210−=
C

Ka . 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  
ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΑΤΩΝ 

• NaCl 
• NH4Cl. 
• CH3COONa. 

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 
 

1 Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Σύνθεση και υπολογισμός του pH των διαλυμάτων των παρακάτω αλάτων: 

NaCl,   NH4Cl,    CH3COONa. 
στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού «IrYdium» 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Χημεία: Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία. 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 
Χημεία Γ’ τάξης Λυκείου. 

1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα  
Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Στοιχειομετρία». 
Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρό-

τυπο «διαμόρφωση υποθέσεων, σχεδίαση πειραμάτων για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγ-

χος των υποθέσεων -με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων- και εξήγηση των αποκλί-
σεων-συγκλίσεων μεταξύ υποθέσεων-πειραμάτων».  Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής δια-
δικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περιοχές των φυσικών επιστημών όπως 

Φυσική, Βιολογία κ.ά. αλλά και για άλλες τάξεις. 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υπο-
δομή 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ 
και το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί 
να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: «IrYdium». 
Το λογισμικό IrYdium καλύπτει ένα μεγάλο μέρος από τις  εργαστηριακές ασκήσεις που αφο-
ρούν τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Το λογισμικό αυτό υπάρχει δωρεάν στο διαδύκτιο και 

προσαρμόσθηκε ειδικά για τις Ελληνικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
1.6 Διδακτικοί στόχοι 
 

• Να μπορούν οι μαθητές/τριες εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου, να 
παρασκευάζουν διαλύματα αλάτων μέσα από την διαδικασία εξουδετέρωσης οξέων 
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με βάσεις. 
• Να μπορούν οι μαθητές/τριες να γράφουν τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης, διάστα-

σης και ιοντισμού. 
• Να μπορούν οι μαθητές/τριες προβλέπουν την περιοχή του pH των διαλυμάτων α-

λάτων και να επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή τους εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονι-
κού εργαστηρίου. 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια  
Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 
 

2 Το Προτεινόμενο Σενάριο 
Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενό-

τητας – Σύνθεση και υπολογισμός του pH των διαλυμάτων των αλάτων- με βάση το τρίπτυχο 
«πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση». 

Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το Εικονικό Εργαστήριο του 

λογισμικού: «IrYdium». 
• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με 
αυτήν επιδιώκουμε: 
(α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. 

(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. 
Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προ-
κύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχα-
νικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 
1ου φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπω-
σαν οι διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακο-

λουθήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση. 
• Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-πειραματικών 
αποτελεσμάτων ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 

από τους μαθητές. 
• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική 
οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο 

του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού-λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητή-
σεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 
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ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλυμάτων διαφόρων αλάτων. 1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  
ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΑΤΩΝ 

• NaCl 
• NH4Cl. 
• CH3COONa. 

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Χημεία: Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία. 
Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 

Χημεία Γ’ τάξης Λυκείου. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «IrYdium». 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 

– εξήγηση». 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 
Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν την σύνθεση και 

τον υπολογισμός του pH των διαλυμάτων των παρακάτω αλάτων: 
NaCl,   NH4Cl,    CH3COONa. 

Κατά την εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφονται οι απαντήσεις 

στις ερωτήσεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 

• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

• Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δρα-
στηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

• Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο που αφορά τα 

Οξέα τις Βάσεις και την Ιοντική ισορροπία; 
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ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλυμάτων διαφόρων αλάτων. 2 

• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για: 

• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΙΑ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-
σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Δ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 

Οξέα Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, Γ’ Λυκείου – Σύνθεση και pH διαλυμάτων διαφόρων αλάτων. 1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH  
ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΑΤΩΝ 

• NaCl 
• NH4Cl. 
• CH3COONa. 

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «IrYdium». 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 
εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους ρό-
λο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επιμορ-
φωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έντυ-

πο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και κατα-
γράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές στην εφαρμογή της δραστηριό-
τητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην 
τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριότητα 
καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότητα Α.2. Η 
συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 

• Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
• Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρ-

φωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμε-

νοι στην προηγούμενη δραστηριότητα; 
3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 

(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την α-
ντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ChemCalc» 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το λογισμικό «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 1-1 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟ-
ΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ένας υπέρβαρος και ένας λεπτός άνδρας καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοολού-

χο ποτό. Μετά μια ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

Β. Μία υπέρβαρη και μία λεπτή γυναίκα καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοολούχο 

ποτό. Μετά μια ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ή ΜΕΘΟΔΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε μια μέθοδο για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν την χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε 

όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το λογισμικό «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 1-2 

1.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

• Εκκινήστε την εφαρμογή «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, Chem-
Calc» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο «Alcotest.html» και κατόπιν επιλέξτε την τελευταία 
ενότητα με τίτλο  «Υπολογιστής περιεκτικότητας του αίματος σε αλκοόλη». 

• Εξασκηθείτε με το λογισμικό δίνοντας διάφορες τιμές στα κελιά, και κατόπιν προχωρήστε 
στις βασικές δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

• Υπολογίστε το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα για άνδρες και γυναίκες με σωματικές μάζες 
50, 60, 70, 80 και 90 kg, με την ίδια σχέση με το ποτό, μετά από κατανάλωση της ίδιας πο-
σότητας αλκοόλης και την πάροδο της ίδια ώρας, όπως παρακάτω. 

• Στο κελί του φύλου επιλέξτε για τις πέντε πρώτες μετρήσεις «Άνδρας» και για τις επόμενες 
πέντε «Γυναίκα».  

• Εισάγετε με την σειρά για τον άνδρα και κατόπιν για την γυναίκα τα κιλά (50-60-70-80-90 

kg) 
• Επιλέξτε στο κελί που αφορά την σχέση με το ποτό «Πίνω λίγο (1-2 ποτά την εβδομάδα)» 

για όλες τις μετρήσεις. 

• Στον τομέα «Τι καταναλώσατε» επιλέξτε για όλες τις μετρήσεις 4 ποτήρια μπύρας του ½ L. 
Με το πάτημα του κουμπιού «Προσθήκη στο σύνολο» εμφανίζεται ότι η συνολική ποσότητα 
αλκοόλης που είναι 79 g. H ποσότητα αυτή θα παραμείνει σταθερή σε όλες τις μετρήσεις. 

• Επιλέξτε σαν χρόνο κατανάλωσης σε όλες τις μετρήσεις 1 ώρα και 0 λεπτά. 
• Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός επιπέδου αλκοόλης στο αίμα» και συμπληρώστε τον πα-

ρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές. 

 

Επίδραση της σωματικής μάζας και του φύλου στο επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα 
μετά από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. 

ΦΥΛΛΟ ΚΙΛΑ 

 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΟ ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑ ΑΛΚΟ-
ΟΛΗΣ (g) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛ-
ΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟ 

ΑΙΜΑ 
(g/100mL) 

ΑΝΔΡΑΣ 50 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79  Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 60 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 80 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 90 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 50 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 60 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 80 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 90 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά την εβδ. 79 Πριν 1 ώρα  
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• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft EXCEL. Σε νέο λογιστικό φύλο μεταφέρετε σε κα-

τάλληλα κελιά τις τιμές των κιλών και των επιπέδων της αλκοόλης στο αίμα, ξεχωριστά για 
άνδρα και γυναίκα. Δημιουργήστε το σχετικό διάγραμμα που θα περιέχει και τις δύο καμπύ-
λες μεταβολής, για άνδρα και γυναίκα, όπως φαίνεται παρακάτω. 

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το διάγραμμα.  
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• Εκτιμήστε με την βοήθεια του διαγράμματος (περίπου) τα επίπεδα αλκοόλης στο αίμα ενός 

άνδρα και μιας γυναίκας με σωματική μάζα 75 κιλά και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 

 

 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 Α. Ένας υπέρβαρος και ένας λεπτός άνδρας καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοο-

λούχο ποτό. Είχες προβλέψει ότι μετά μια ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι:  

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι: 

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

Β. Μία υπέρβαρη και μία λεπτή γυναίκα καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοολούχο 

ποτό. Είχες προβλέψει ότι μετά μια ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι:  

ΦΥΛΛΟ 75 kg,  Πίνουν λίγο (1-2 ποτά την εβδ.), Κατα-
νάλωση 79 g αλκοόλης πριν 1 ώρα 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΛΚΟΟ-
ΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (g/100mL) 

ΑΝΔΡΑΣ   

ΓΥΝΑΙΚΑ   
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Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι: 

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

Γ. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις δια-

φορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Ένας υπέρβαρος και ένας λεπτός άνδρας καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοολού-

χο ποτό. Μετά μια ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

Β. Μία υπέρβαρη και μία λεπτή γυναίκα καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοολούχο 

ποτό. Μετά μια ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

Ίδιο …………  Διαφορετικό ………  

 
1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Ερώτηση Απάντηση 

Ο άνδρας. 

Η γυναίκα. 

Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχουν το ίδιο σωματικό βάρος, 
καταναλώνουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ και έχουν την ίδια 
σχέση με το ποτό (π.χ. πίνουν σπάνια). Μετά μια ώρα από 
την κατανάλωση του αλκοόλ, το υψηλότερο επίπεδο αλκοό-
λης στο αίμα θα το έχει: 

Χρειάζονται περισσότερα στοι-
χεία. 

Ο βαρύτερος. 

Ο ελαφρύτερος. 

Δύο άνδρες διαφορετικού σωματικού βάρους καταναλώνουν 
την ίδια ποσότητα αλκοόλ και έχουν την ίδια σχέση με το 
ποτό (π.χ. πίνουν σπάνια). Μετά μια ώρα από την κατανά-
λωση του αλκοόλ, το υψηλότερο επίπεδο αλκοόλης στο αί-
μα θα το έχει: Χρειάζονται περισσότερα στοι-

χεία. 

Η βαρύτερη. 

Η ελαφρύτερη. 

Δύο γυναίκες διαφορετικού σωματικού βάρους καταναλώ-
νουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ και έχουν την ίδια σχέση με 
το ποτό (π.χ. πίνουν σπάνια). Μετά μια ώρα από την κατα-
νάλωση του αλκοόλ, το υψηλότερο επίπεδο αλκοόλης στο 
αίμα θα το έχει: 

Χρειάζονται περισσότερα στοι-
χεία. 
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ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΗΔΕΝΙ-
ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Δύο άτομα έχουν το ίδιο σωματικό βάρος, καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοο-
λούχο ποτό αλλά έχουν διαφορετική σχέση με το ποτό (π.χ. αλκοολικός, πίνω σπάνια κ.α.). Ο 
χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ή ΜΕΘΟΔΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε μια μέθοδο για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν την χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε 

όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 
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1.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

 

• Εκκινήστε την εφαρμογή «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, Chem-
Calc» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο «Alcotest.html» και κατόπιν επιλέξτε την τελευταία 
ενότητα με τίτλο  «Υπολογιστής περιεκτικότητας του αίματος σε αλκοόλη». 

• Εξασκηθείτε με το λογισμικό δίνοντας διάφορες τιμές στα κελιά, και κατόπιν προχωρήστε 
στις βασικές δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

• Υπολογίστε το χρόνο μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα για άνδρες και γυναί-

κες με διάφορες συνήθειες κατανάλωσης ποτών. Η σωματική μάζα, η ποσότητα καταναλω-
θείσας αλκοόλης και ο χρόνος που παρήλθε από την κατανάλωση να παραμένουν σταθερά 
όπως παρακάτω. 

• Στο κελί του φύλου επιλέξτε για τις πέντε πρώτες μετρήσεις «Άνδρας» και για τις επόμενες 
πέντε «Γυναίκα».  

• Εισάγετε στο αντίστοιχο κελί 70 κιλά μάζας σώματος για τον άνδρα και την γυναίκα. 

• Επιλέξτε στο κελί που αφορά την «Σχέση με το ποτό», διαδοχικά τις πέντε επιλογές  που 
υπάρχουν για τον άνδρα και κάνετε το ίδιο για την γυναίκα. 

• Στον τομέα «Τι καταναλώσατε» επιλέξτε για όλες τις μετρήσεις 12 σφηνάκια ουίσκι (40 αλ-

κοολικών βαθμών) σε ποτήρι χωρητικότητας 1/40 L. Με το πάτημα του κουμπιού «Προσθή-
κη στο σύνολο» εμφανίζεται ότι η συνολική ποσότητα αλκοόλης είναι 94,8 g. H ποσότητα 
αυτή θα παραμείνει σταθερή σε όλες τις μετρήσεις. 

• Επιλέξτε σαν χρόνο κατανάλωσης σε όλες τις μετρήσεις 1 ώρα και 0 λεπτά. 

• Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός επιπέδου αλκοόλης στο αίμα» και συμπληρώστε τον πα-
ρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές του χρόνου για τον μηδενισμό του επιπέδου της αλ-

κοόλης στο αίμα. 

• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft EXCEL και μεταφέρετε σε κατάλληλα κελιά τις τιμές 
των ωρών και λεπτών  που απαιτούνται για τον μηδενισμό της αλκοόλης στο αίμα, ξεχωρι-

στά για τον άνδρα και την γυναικά.  

• Μετατρέψτε με την βοήθεια του Microsoft EXCEL τις ώρες και τα λεπτά που απαιτούνται για 
τον μηδενισμό σε συνολικά λεπτά.  

• Δημιουργήστε αρχικά τον κατάλληλο πίνακα με δεδομένα την «Σχέση με το ποτό» και τον 
χρόνο μηδενισμού της αλκοόλης. 

• Τέλος δημιουργήστε διάγραμμα που εμφανίζει τον τρόπο που μεταβάλλεται ο χρόνος μηδε-

νισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα σε σχέση με τον τύπο του πότη και το φύλο. (Ο 
άξονας Χ καλύπτει τον τύπο του πότη, ενώ ο άξονας των Υ τα συνολικά λεπτά). 

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα συμπεράσματα από το διάγραμμα αυτό. 
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Χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα μετά από κατανάλωση αλ-
κοολούχου ποτού  και επίδραση σε αυτόν της σχέσης με το ποτό και του φύλου 

ΦΥΛΛΟ ΚΙΛΑ 

 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟ-

ΤΟ 

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ ΑΛΚΟ-
ΟΛΗΣ (g) 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑ-
ΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΗΔΕ-
ΝΙΣΜΟΥ ΑΛΚΟ-
ΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 

(ω – λ) 

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω σπάνια 94,8  Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά 
την εβδομάδα 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω συχνά  
(60 ποτά τον μήνα) 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω πολύ συχνά 
Σχεδόν αλκοολικός 94,8 Πριν1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Δυστυχώς είμαι αλ-
κοολικός 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω σπάνια 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω λίγο, 1-2 ποτά 
την εβδομάδα 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω συχνά  
(60 ποτά τον μήνα) 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω πολύ συχνά 
Σχεδόν αλκοολική 94,8 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Δυστυχώς είμαι αλ-
κοολική 94,8 Πριν 1 ώρα  
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1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 Α. Δύο άτομα έχουν το ίδιο σωματικό βάρος, καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοο-
λούχο ποτό αλλά έχουν διαφορετική σχέση με το ποτό (π.χ. αλκοολικός, πίνω σπάνια κ.α.). Εί-
χες προβλέψει ότι ο χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα 
τους είναι: 

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις δια-

φορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δύο άτομα έχουν το ίδιο σωματικό βάρος, καταναλώνουν ίση ποσότητα από κάποιο αλκοολούχο 

ποτό αλλά έχουν διαφορετική σχέση με το ποτό (π.χ. αλκοολικός, πίνω σπάνια κ.α.). Ο χρόνος 

μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  
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ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ (ΝΟΜΙΜΗ) ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Δύο άνδρες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν ό-
μως διαφορετικές ποσότητες από κάποιο αλκοολούχο ποτό. Ο χρόνος που απαιτείται να παρέλ-

θει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Β. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες από κάποιο αλκοολούχο ποτό. Ο χρόνος που απαιτείται να παρέλ-
θει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ή ΜΕΘΟΔΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε μια μέθοδο για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν την χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας ώστε 

όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 
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1.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

 

• Εκκινήστε την εφαρμογή «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, Chem-
Calc» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο «Alcotest.html» και κατόπιν επιλέξτε την τελευταία 
ενότητα με τίτλο  «Υπολογιστής περιεκτικότητας του αίματος σε αλκοόλη». 

• Εξασκηθείτε με το λογισμικό δίνοντας διάφορες τιμές στα κελιά, και κατόπιν προχωρήστε 
στις βασικές δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

• Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για ασφαλή (και νόμιμη) οδήγηση για άνδρες και γυναί-
κες μετά από κατανάλωση διαφόρων ποσοτήτων ποτού. Η σωματική μάζα, η σχέση με το 
ποτό και ο χρόνος που παρήλθε από την κατανάλωση να παραμένουν σταθερά όπως παρα-
κάτω. 

• Στο κελί του φύλου επιλέξτε για τις πέντε πρώτες μετρήσεις «Άνδρας» και για τις επόμενες 
πέντε «Γυναίκα».  

• Εισάγετε στο αντίστοιχο κελί 70 κιλά για τον άνδρα και την γυναίκα. 

• Επιλέξτε στο κελί που αφορά την σχέση με το ποτό για όλες τις μετρήσεις «Πίνω σπάνια». 

• Στον τομέα «Τι καταναλώσατε» επιλέξτε για όλες τις μετρήσεις ποτήρια μπύρας 1/3 L και 
κατόπιν επιλέξτε διαδοχικά για τον άνδρα αλλά και για την γυναίκα δύο ποτήρια, τρία ποτή-
ρια, τέσσερα ποτήρια, πέντε ποτήρια και τέλος έξι ποτήρια μπύρας 5 αλκοολικών βαθμών. 

•  Επιλέξτε σαν χρόνο κατανάλωσης σε όλες τις μετρήσεις 1 ώρα και 0 λεπτά. 

• Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός επιπέδου αλκοόλης στο αίμα» και συμπληρώστε τον πα-
ρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές του χρόνου για νόμιμη οδήγηση. 

• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft EXCEL και μεταφέρετε σε κατάλληλα κελιά τις τιμές 
των ωρών και λεπτών  που απαιτούνται για νόμιμη οδήγηση, ξεχωριστά για τον άνδρα και 
την γυναικά. 

• Μετατρέψτε με την βοήθεια του Microsoft EXCEL τις ώρες και τα λεπτά που απαιτούνται για 
νόμιμη οδήγηση σε συνολικά λεπτά.  

• Δημιουργήστε αρχικά τον κατάλληλο πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τον χρόνο για νόμιμη 
οδήγηση σε λεπτά και τα ποτήρια της μπύρας που καταναλώθηκαν. 
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• Τέλος δημιουργήστε διάγραμμα που εμφανίζει τον τρόπο που μεταβάλλεται ο χρόνος νόμι-
μης οδήγησης σε σχέση με τα ποτήρια μπύρας που έχουν καταναλωθεί και το φύλο. (Ο άξο-
νας Χ καλύπτει τα ποτήρια μπύρας, ενώ ο άξονας των Υ τον χρόνο νόμιμης οδήγησης τα συ-
νολικά λεπτά) 

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα συμπεράσματα από το διάγραμμα αυτό. 
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Επίδραση της ποσότητας του ποτού και του φύλου στο χρόνο που πρέπει να πα-
ρέλθει για ασφαλή (και νόμιμη) οδήγησης μετά από κατανάλωση αλκοολούχου 
ποτού 

ΦΥΛΛΟ ΚΙΛΑ 

 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΟΤΟ 

ΠΟΤΗΡΙΑ 
ΜΠΥΡΑΣ  

1/3 L 
5 %V/V 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑ-
ΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΜΙ-
ΜΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

(ω, λ) 

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω σπάνια 2 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω σπάνια 3 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω σπάνια 4 Πριν 1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω σπάνια 5 Πριν1 ώρα  

ΑΝΔΡΑΣ 70 Πίνω σπάνια 6 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω σπάνια 2 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω σπάνια 3 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω σπάνια 4 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω σπάνια 5 Πριν 1 ώρα  

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 Πίνω σπάνια 6 Πριν 1 ώρα  
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1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Δύο άνδρες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν ό-
μως διαφορετικές ποσότητες από κάποιο αλκοολούχο ποτό. Είχες προβλέψει ότι ο χρόνος που 
απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο χρόνος που απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) 
οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Β. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες από κάποιο αλκοολούχο ποτό. Είχες προβλέψει ότι ο χρόνος που 

απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο χρόνος που απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) 

οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Γ. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις δι-

αφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Α. Δύο άνδρες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν ό-
μως διαφορετικές ποσότητες από κάποιο αλκοολούχο ποτό. Ο χρόνος που απαιτείται να παρέλ-
θει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  

Β. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες από κάποιο αλκοολούχο ποτό. Ο χρόνος που απαιτείται να παρέλ-

θει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

Ίδιος …………  Διαφορετικός ………  
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ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

 

1 Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Μελέτη του τρόπου με τον οποίο η αλκοόλη (αιθανόλη) επιδρά στο άνθρωπο με τη βοήθεια κα-

τάλληλου λογισμικού.  

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Χημεία: Αλκοόλες - Φαινόλες. 
1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 
Χημεία Γενικής Παιδείας, Β’ τάξης Λυκείου. 

1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα  
Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Αλκοόλες - Φαινόλες» που διδάσκεται στη 

Β’ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γενικής Παιδείας. 
Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρότυπο 

«διαμόρφωση υποθέσεων, χρήση λογισμικού για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγχος των υποθέ-
σεων -με βάση τα αποτελέσματα του λογισμικού- και εξήγηση των αποκλίσεων-συγκλίσεων μετα-

ξύ υποθέσεων-λογισμικού».  Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι κατάλληλη και 
για άλλες γνωστικές περιοχές των φυσικών επιστημών όπως Φυσική, Βιολογία κ.ά. αλλά και για 
άλλες τάξεις. 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 

το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει 

στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 

 

1.6 Διδακτικοί στόχοι 
Το λογισμικό αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές ώστε να μπορούν: 
• Να διακρίνουν την επίδραση της αλκοόλης στα διάφορα άτομα ανάλογα με το φύλο.  
• Να διακρίνουν την επίδραση της αλκοόλης στα διάφορα άτομα ανάλογα με το σωματικό βά-

ρος.  
• Να διακρίνουν την επίδραση της αλκοόλης στα διάφορα άτομα ανάλογα με τον τύπο του πότη 

(π.χ. αλκοολικός, πίνω σπάνια κ.α.).  
• Να αναφέρουν τον τρόπο και το ρυθμό μεταβολισμού της αλκοόλης.  

• Να προσδιορίζουν το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα μετά από ορισμένο χρόνο από την κατα-
νάλωση αλκοολούχου ποτού για τους διάφορους τύπους ανθρώπων. 

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια  
Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 
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2 Το Προτεινόμενο Σενάριο 
Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενότητας 

– Αλκοόλες - Φαινόλες - με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – έλεγχος με τη βοήθεια λογισμικού – 
εξήγηση». 

Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το λογισμικό: «Η αλκοόλη (αιθα-

νόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 
• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της διαδικασίας από τους μαθητές καθώς και στη σειρά 
με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα 
μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με αυ-
τήν επιδιώκουμε: 
(α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. 

(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις για έλεγχο από το λογισμικό. 
Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προκύψει 
από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν διαδικασίες με λογισμικά που έχουν 
σχεδιαστεί από άλλους. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου 
φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι 
διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη 

δική της σχεδίαση. 
• Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-αποτελεσμάτων από 
το λογισμικό ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων από 

τους μαθητές. 
• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική οργά-
νωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο του συ-

ντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού-λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητήσεων θα επι-
τρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 
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ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Το λογισμικό «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, Chemcalc». 1 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Χημεία: Αλκοόλες - Φαινόλες. 
Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 

Χημεία Γενικής Παιδείας Β’ τάξης Λυκείου. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η 
επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – έλεγχος από το λογισμι-
κό– εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 
Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν την αλκοόλη (αιθανό-
λη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο. Κατά την εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογι-
σμοί και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και κα-

ταγράφουν: 

• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

• Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός λογισμικού. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Β’ Λυκείου στο κεφάλαιο που αφορά τις αλ-

κοόλες και φαινόλες; 
• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με ένα λογισμικό; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί 

το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί 
στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 
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ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Το λογισμικό «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, Chemcalc». 2 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για: 

• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός λογισμικού. 

• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΙΑ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνωσης 

της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Δ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 

Το λογισμικό «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 1 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η 
επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – έλεγχος με τη βοήθεια 
λογισμικού – εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους ρό-
λο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επιμορ-
φωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έντυ-

πο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και κατα-
γράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές στην εφαρμογή της δραστηριό-
τητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην 
τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριότητα 
καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότητα Α.2. Η 
συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 

• Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
• Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρ-

φωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμε-

νοι στην προηγούμενη δραστηριότητα; 
3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 

(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το λογισμικό για την αντιμετώπιση 
μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

 
ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια σε σειρά 1-1 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Α. Αν συνδέσεις 2 ίδια λαμπάκια σε σειρά με τους πόλους 
της μπαταρίας, όπως δείχνει η διπλανή εικόνα, τότε …
Σημείωσε με ένα √ την περίπτωση που θεωρείς σωστή. 

 Περίπτωση 1: Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που 
συνδέεται με το θετικό πόλο. 

 Περίπτωση 2: Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που 
συνδέεται με τον αρνητικό πόλο. 

 Περίπτωση 3: Οι δυο λάμπες φωτίζουν το ίδιο 

Περίπτωση 1 

 

Περίπτωση 2 Περίπτωση 3 

Β. Δικαιολόγησε με λίγα λόγια την πρόβλεψή σου: ..............................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητεί-

στε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια σε σειρά 1-2 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Με τα υλικά που θα σας δοθούν να εκτελέσετε το πείραμα που σχεδιάσατε. 

Β. Τελικά η πρόβλεψή σου ήταν σωστή; .............................................................................  

Γράψε ποια είναι η σωστή απάντηση και εξήγησε γιατί: ...................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

1.4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

α. Από την εισαγωγική οθόνη επιλέγεις  
«Προσπέλαση του υλικού», 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο  

β. Επιλέγεις «Ηλεκτρισμός», 
στη συνέχεια 
«αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα» 
και τελικά «Διερεύνηση» 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο: 

 
 και φθάνεις στην αρχική σελίδα του εικονικού πει-
ράματος, το οποίο θα εκτελέσεις στην οθόνη του 
υπολογιστή.  

αρχική σελίδα του εικονικού πειράματος 

γ. Συναρμολογείς τα δύο κυκλώματα 
σύμφωνα με τις οδηγίες που σου δίνει ο καθηγητής 
του εικονικού πειράματος 

και μετά πατάς το πλήκτρο «Έναρξη»  

 
η σελίδα πριν την «Έναρξη» 

Α. Το εικονικό πείραμα δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το πραγματικό; ......................................  

Β. Να εξηγήσεις γιατί το ένα λαμπάκι, στο κύκλωμα αριστερά, φωτίζει εντονότερα από τα 

δυο λαμπάκια στο κύκλωμα δεξιά:..................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συγκρίνοντας τη Διάρκεια της Μπαταρίας 2-1 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Α. Όπως ήδη έχεις διαπιστώσεις, και στο πραγματικό αλλά και στο εικονικό πείραμα, δυο ίδια 
λαμπάκια που συνδέονται σε μια μπαταρία (κύκλωμα Β) φωτίζουν ίδια αλλά λιγότερο από 
ένα λαμπάκι που συνδέεται σε ίδια μπαταρία (κύκλωμα Α). 

 

Β. Αν οι μπαταρίες και στα δύο κυκλώματα είναι ίδιες και αχρησιμοποίητες, να προβλέψεις 

ποια από τις δυο θα τελειώσει πιο γρήγορα; 

 η μπαταρία στο κύκλωμα Α.........  η μπαταρία στο κύκλωμα Β..............  

 Δικαιολόγησε με λίγα λόγια την πρόβλεψή σου: ..............................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητεί-
στε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συγκρίνοντας τη Διάρκεια της Μπαταρίας 2-2 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

α. Από την εισαγωγική οθόνη επιλέγεις  
«Προσπέλαση του υλικού», 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο  

β. Επιλέγεις «Ηλεκτρισμός», 
στη συνέχεια 
«αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα» 
και τελικά «Διερεύνηση» 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο: 

 
 και φθάνεις στην αρχική σελίδα του εικονικού πει-
ράματος, το οποίο θα εκτελέσεις στην οθόνη του 
υπολογιστή.  

αρχική σελίδα του εικονικού πειράματος 

γ. Συναρμολογείς τα δύο κυκλώματα 
σύμφωνα με τις οδηγίες που σου δίνει ο καθηγητής 
του εικονικού πειράματος 

και μετά πατάς το πλήκτρο «Έναρξη»  

 
η σελίδα πριν την «Έναρξη» 

δ. Στη συνέχεια, επιλέγεις να συνεχίσεις πατώντας το 
εικονίδιο με τις μπαταρίες: 

 
 και συναρμολογείς το κύκλωμα. 

Αρχικά οι δύο μπαταρίες περιέχουν την ίδια ποσότητα ε-
νέργειας 

 

ε. Πατάς το πλήκτρο «Έναρξη» για να ελέγξεις την πρόβλεψή σου. 

Ενδιάμεσα «παγώνεις» 3 φορές την εξέλιξη του πειράματος και καταγράφεις στον πίνακα τις τιμές: 

Χρόνος: ................ sec Ενέργεια στη μπαταρία αριστερά............ Joules, δεξιά ........ Joules 

Χρόνος: ................ sec Ενέργεια στη μπαταρία αριστερά............ Joules, δεξιά ........ Joules 

Χρόνος: ................ sec Ενέργεια στη μπαταρία αριστερά............ Joules, δεξιά ........ Joules 

Τελικά: 

Η μπαταρία με το 1 λαμπάκι τελείωσε πρώτη .....................................  

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια τελείωσε πρώτη ...................................  

Οι δύο μπαταρίες τελείωσαν μαζί.......................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συγκρίνοντας τη Διάρκεια της Μπαταρίας 2-3 

ζ. Τελικά η πρόβλεψή σου ήταν σωστή; ...............................................................................

Γράψε ποια είναι η σωστή απάντηση και εξήγησε γιατί: .......................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια παράλληλα 3-1 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
 
Α. Αν συνδέσεις 2 ίδια λαμπάκια παράλληλα στους πό-
λους της μπαταρίας, όπως δείχνει η διπλανή εικόνα, 
τότε … 
Σημείωσε με ένα √ την περίπτωση που θεωρείς σωστή. 

 Περίπτωση 1: Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που 
βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή (λαμπάκι Α). 

 Περίπτωση 2: Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που 
βρίσκεται πιο μακριά από την πηγή (λαμπάκι Β). 

 Περίπτωση 3: Οι δυο λάμπες φωτίζουν το ίδιο 

Β. Δικαιολόγησε με λίγα λόγια την πρόβλεψή σου: ..............................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητεί-
στε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια παράλληλα 3-2 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Με τα υλικά που θα σας δοθούν να εκτελέσετε το πείραμα που σχεδιάσατε. 

Β. Τελικά η πρόβλεψή σου ήταν σωστή; .............................................................................  

Γράψε ποια είναι η σωστή απάντηση και εξήγησε γιατί: ...................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

1.4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

α. Από την εισαγωγική οθόνη επιλέγεις  
«Προσπέλαση του υλικού», 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο  

β. Επιλέγεις «Ηλεκτρισμός», 
στη συνέχεια 
«αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα» 
«Διερεύνηση» 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο: 
«Εικονικό πείραμα 3» 
με αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο: 
και φθάνεις στη σελίδα του εικονικού πειράματος, το 
οποίο θα εκτελέσεις στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

 

 

γ. Συναρμολογείς τα δύο κυκλώματα 
σύμφωνα με τις οδηγίες που σου δίνει ο καθηγητής 
του εικονικού πειράματος 

και μετά πατάς το πλήκτρο «Έναρξη»  

 
η σελίδα πριν την «Έναρξη» 

Α. Το εικονικό πείραμα δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το πραγματικό; ......................................  

Β. Να εξηγήσεις γιατί τα 2 λαμπάκια που είναι παράλληλα συνδεδεμένα, στο κύκλωμα δεξιά, 

φωτίζουν εντονότερα από τα 2 λαμπάκια που είναι σε σειρά, στο κύκλωμα αριστερά: .......  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια παράλληλα 3-3 

δ. Επιλέγεις να συνεχίσεις πατώντας το εικονίδιο με τις μπαταρίες και συναρμολογείς τα δύο 

κυκλώματα. 

Αρχικά οι δύο μπαταρίες περιέχουν την ίδια ποσότητα ενέργειας 

Πριν πατήσεις το πλήκτρο «Έναρξη» να προβλέψεις: 

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια σε σειρά (αριστερά) θα τελειώσει πρώτη..................  

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια παράλληλα (δεξιά) θα τελειώσει πρώτη ...................  

Οι δύο μπαταρίες θα τελειώσουν μαζί ......................................................................  

γ. Πατάς το πλήκτρο «Έναρξη» για να ελέγξεις την πρόβλεψή σου. 

Ενδιάμεσα «παγώνεις» 3 φορές την εξέλιξη του πειράματος και καταγράφεις στον Πίνακα τις τιμές: 

Χρόνος: ............ sec Ενέργεια στη μπαταρία αριστερά ............Joule, δεξιά ..............Joule 

Χρόνος: ............ sec Ενέργεια στη μπαταρία αριστερά ............Joule, δεξιά ..............Joule 

Χρόνος: ............ sec Ενέργεια στη μπαταρία αριστερά ............Joule, δεξιά ..............Joule 

 Τελικά: 

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια σε σειρά (αριστερά) θα τελειώσει πρώτη .....................  

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια παράλληλα (δεξιά) θα τελειώσει πρώτη .......................  

Οι δύο μπαταρίες θα τελειώσουν μαζί ......................................................................  

δ. Να εξηγήσεις σύντομα το φαινόμενο: ..................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Λαμπάκια σε σειρά & σε παράλληλη σύνδεση στο «Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής» 1 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Λαμπάκια σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση στο εκπαιδευτικό λογισμικό «Φυσική Β΄-Γ΄ 

Γυμνασίου: Ένα Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής για τα Παιδιά του Γυμνασίου» 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Ηλεκτρισμός. 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία των ενοτήτων «Σύνδεση αντιστατών σε σειρά / Παράλ-
ληλη σύνδεση αντιστατών» και «Ηλεκτρική ενέργεια – Νόμος του Joule / Ηλεκτρική Ισχύς – 
Μονάδες Ισχύος». Το σενάριο μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των δύο ενοτήτων: 

Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν σε ένα μη θεωρητικό πλαίσιο τα σχετικά με την ένταση του 
ρεύματος στις διαφορετικές ηλεκτρικές συνδέσεις και εισάγονται στο θέμα της ενέργειας. 
Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρό-

τυπο «διαμόρφωση υποθέσεων, σχεδίαση πειραμάτων για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγ-
χος των υποθέσεων -με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων- και εξήγηση των αποκλί-
σεων-συγκλίσεων μεταξύ υποθέσεων-πειραμάτων». 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. Και στις δύο 

περιπτώσεις τα απλά πειράματα με λαμπάκια και μπαταρίες που προτείνει το σενάριο μπο-
ρούν να γίνουν από τους μαθητές πάνω στα θρανία με υλικά που μπορούν να φέρουν οι ίδιοι. 

Λογισμικό: Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: Ένα Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής για τα 

Παιδιά του Γυμνασίου 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να συσχετίσουν την ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα λαμπάκι με την ένταση της 
λάμψης του. 

• Να ανακεφαλαιώσουν τις γνώσεις τους για την σε σειρά και παράλληλη σύνδεση ελέγχο-
ντάς τες συγχρόνως στο ποιοτικό περιβάλλον των λάμψεων χωρίς όργανα μέτρησης. 

• Να συσχετίσουν, τελικά, την ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα κύκλωμα ή τμήμα κυ-
κλώματος με τη συνολική ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα ή το τμήμα του. 
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Λαμπάκια σε σειρά & σε παράλληλη σύνδεση στο «Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής» 2 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Η διδασκαλία των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι ένα από τα πεδία μεγάλου διδακτικού 
και ερευνητικού ενδιαφέροντος δεδομένου ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες. Στη βιβλιο-

γραφία υποστηρίζεται ότι οι δυσκολίες αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τις παρα-
δοσιακές σειρές μαθημάτων, που βασίζονται κυρίως στην ποσοτική προσέγγιση των ηλεκτρι-
κών φαινομένων, γιατί οι μαθητές μαθαίνουν κυρίως να επιλύουν τις εξισώσεις, υπολογίζο-

ντας τις τιμές για τη μία παράμετρο μετά την άλλη, ή και να διερευνούν ποιοτικά την αλληλε-
ξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών προκειμένου να αντιληφθούν πώς η μεταβολή της μιας έχει 
επιπτώσεις σε όλες τις άλλες. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία προσφέρει στους μαθητές ή 

και απαιτεί από αυτούς εξηγήσεις οι οποίες αναφέρονται μόνο στις σχέσεις μεταξύ των μετα-
βλητών που χαρακτηρίζουν μια σταθερή κατάσταση του φυσικού συστήματος μετά από μια 
αλλαγή και όχι την εξέλιξή του μέχρις αυτήν. 

Πολλοί μαθητές αντιλαμβάνονται το ηλεκτρικό ρεύμα ως οντότητα που έχει χαρακτηριστι-

κά ενέργειας, τάσης, ηλεκτρικού φορτίου και διαμεσολαβεί μεταξύ της ηλεκτρικής πηγής και 

των στοιχείων του κυκλώματος: βγαίνει από τον ένα ή και τους δύο πόλους της μπαταρίας 

και δεν επιστρέφει ποτέ στην μπαταρία, καθώς σαν καύσιμο καταναλώνεται στο κύκλωμα. 

Έχουν προταθεί αιτιακά σχήματα στα οποία φαίνεται να υπακούει αυτή η κατανάλωση όπως 

το σχήμα «μεταφορά» και το σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας». 

Α. Στο σχήμα «μεταφοράς» υπάρχουν δύο παράγοντες ο δότης, η ηλεκτρική πηγή-μπαταρία, 

και ο δέκτης, ο καταναλωτής-λάμπα, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε ενεργοί είτε παθητικοί. 

Μπορεί να συναντηθεί είτε σαν σχήμα «ΔΙΝΩ» είτε σαν σχήμα «ΠΑΙΡΝΩ»: 
• Στο σχήμα «ΔΙΝΩ» δότης είναι η μπαταρία η οποία δίνει στη λάμπα, τον δέκτη, την οντό-
τητα ‘ηλεκτρικό ρεύμα’, η οποία είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία. Ο δότης είναι ο ενερ-
γός παράγων υπό την έννοια ότι αυτός καθορίζει την ποσότητα της διαμεσολαβούσας ο-

ντότητας που θα μεταβιβαστεί στο δέκτη. 
• Στο σχήμα «ΠΑΙΡΝΩ» ενεργός παράγων και συγχρόνως δέκτης είναι η λάμπα η οποία 
παίρνει από την μπαταρία, από τον παθητικό παράγοντα, την οντότητα ‘ηλεκτρικό ρεύμα’, 

η οποία είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία. Ο δέκτης είναι ο ενεργός παράγων υπό την 
έννοια ότι αυτός καθορίζει την ποσότητα της διαμεσολαβούσας οντότητας που θα αφαιρε-
θεί από τον δότη. 

Β. Το σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας» φαίνεται να ερμηνεύει τις απόπειρες των μα-

θητών να συνδέσουν μπαταρίες και λάμπες, τις απόψεις τους για τη διεύθυνση του ηλε-

κτρικού ρεύματος, για τη μη διατήρησή του κατά μήκος του κυκλώματος, για την ένταση 

της λάμψης των λαμπών. Στο σχήμα αυτό ο ενεργός παράγων δίνει ενέργεια, άμεσα ο ίδι-

ος ή έμμεσα με τη βοήθεια του ρεύματος, στον παθητικό παράγοντα που δέχεται την ε-

νέργεια· υπάρχει πάντα η ροή ενέργειας και τα σημεία φυσικής επαφής, ένα στην άμεση 
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δράση ή περισσότερα στην έμμεση δράση. Η ένταση του αποτελέσματος της άμεσης ή 

έμμεσης δράσης του παράγοντα πάνω στο αντικείμενο εξαρτάται από την απόστασή τους· 

όσο πιο κοντά τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα και το αντίστροφο, από το πλήθος των 

παραγόντων που δρουν, όσο περισσότεροι τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα και το αντί-

στροφο, από το πλήθος των αντικειμένων που δέχονται τη δράση, όσο περισσότερα τόσο 

μικρότερο το αποτέλεσμα και το αντίστροφο. 

Για να ερμηνεύσουμε τις προγνώσεις-εξηγήσεις των μαθητών στα φαινόμενα τα σχετικά 

και με την ένταση της λάμψης στις λάμπες αλλά και με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σε 

κύκλωμα, μπορούμε να καταφύγουμε και σε σύζευξη των δύο παραπάνω σχημάτων, την ο-

ποία βέβαια επηρεάζουν παράγοντες όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ 

τους οι μπαταρίες και οι λάμπες, παράλληλα ή σε σειρά. 

2.1 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται οι παράμετροι 
της σχέσης της θερμιδομετρίας με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 

εξήγηση». 
• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Το 1ο φύλλο εργασίας: 
Η 1η δραστηριότητα αφορά σε πρόβλεψη για τη λάμψη που έχουν λαμπάκια όταν συνδέ-

ονται σε σειρά με μπαταρία: «Αν συνδέσεις 2 ίδια λαμπάκια σε σειρά με τους πόλους της 

μπαταρίας, τότε  
• Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που συνδέεται με το θετικό πόλο; 
• Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο; 
• Οι δυο λάμπες φωτίζουν το ίδιο;» 
Η 2η δραστηριότητα αφορά στη σχεδίαση πειράματος ελέγχου για τον έλεγχο της προη-

γούμενης πρόβλεψης και η 3η δραστηριότητα στην πραγματοποίηση του πειράματος με 

πραγματικά αντικείμενα, μπαταρίες και λαμπάκια. 
Στην 4η δραστηριότητα, η πειραματική δραστηριότητα επαναλαμβάνεται στο εικονικό ερ-

γαστήριο του εκπαιδευτικού λογισμικού, εγκυροποιώντας έμμεσα το εικονικό περιβάλλον, και 

επεκτείνεται σε σύγκριση της λάμψης που έχουν ίδιες λάμπες σε δύο κυκλώματα, το ένα με 
μία λάμπα και το άλλο με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε σειρά. 

Όλα τα ερωτήματα του 1ου φύλλου εργασίας εντάσσονται στο σχήμα «εμπειρική μορφή 

της αιτιότητας» που παρουσιάστηκε παραπάνω στην παράγραφο Β. 

Το 2ο φύλλο εργασίας: 
Η 1η δραστηριότητα αφορά σε πρόβλεψη για τη διάρκεια της μπαταρίας όταν είναι συνδε-

δεμένη με ένα λαμπάκι και με δύο λαμπάκια σε σειρά: «Όπως ήδη έχεις διαπιστώσεις, και στο 
πραγματικό αλλά και στο εικονικό πείραμα, δυο ίδια λαμπάκια που συνδέονται σε μια μπατα-
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ρία φωτίζουν ίδια αλλά λιγότερο από ένα λαμπάκι που συνδέεται σε ίδια μπαταρία. Αν οι μπα-
ταρίες και στα δύο κυκλώματα είναι ίδιες και αχρησιμοποίητες, να προβλέψεις ποια από τις 
δυο θα τελειώσει πιο γρήγορα, η μπαταρία στο κύκλωμα με το ένα  λαμπάκι ή η μπαταρία 

στο κύκλωμα με τα δύο λαμπάκια σε σειρά;» 
Η 2η δραστηριότητα αφορά στη σχεδίαση πειράματος ελέγχου για τον έλεγχο της προη-

γούμενης πρόβλεψης και η 3η δραστηριότητα στην πραγματοποίηση του πειράματος στο ει-

κονικό εργαστήριο του εκπαιδευτικού λογισμικού.  

Όλα τα ερωτήματα του 2ου φύλλου εργασίας εντάσσονται και στο σχήμα «μεταφοράς» 
και στο σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας» που παρουσιάστηκαν παραπάνω στις παρα-

γράφους Α & Β. 

Το 3ο φύλλο εργασίας: 
Η 1η δραστηριότητα αφορά σε πρόβλεψη για τη λάμψη που έχουν λαμπάκια όταν συνδέ-

ονται παράλληλα με μπαταρία: «Αν συνδέσεις 2 ίδια λαμπάκια σε σειρά με τους πόλους της 
μπαταρίας, τότε  
• Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή; 
• Θα φωτίζει εντονότερα η λάμπα που βρίσκεται πιο μακριά από την πηγή; 
• Οι δυο λάμπες φωτίζουν το ίδιο;» 
Η 2η δραστηριότητα αφορά στη σχεδίαση πειράματος ελέγχου για τον έλεγχο της προη-

γούμενης πρόβλεψης και η 3η δραστηριότητα στην πραγματοποίηση του πειράματος με 
πραγματικά αντικείμενα, μπαταρίες και λαμπάκια. 
Στην 4η δραστηριότητα, η πειραματική δραστηριότητα επαναλαμβάνεται στο εικονικό ερ-

γαστήριο του εκπαιδευτικού λογισμικού, εγκυροποιώντας έμμεσα το εικονικό περιβάλλον, και 
επεκτείνεται 
α. Σε σύγκριση της λάμψης που έχουν ίδιες λάμπες σε δύο κυκλώματα με δύο λαμπάκια το 

καθένα, το ένα με τα λαμπάκια σε σειρά και το άλλο με τα λαμπάκια παράλληλα. 
β. Σε σύγκριση της διάρκειας που έχουν ίδιες μπαταρίες σε δύο κυκλώματα με λαμπάκια το 
καθένα, το ένα με δύο λαμπάκια σε σειρά και το άλλο με δύο λαμπάκια παράλληλα. 

Όλα τα ερωτήματα του 3ου φύλλου εργασίας εντάσσονται και στο σχήμα «μεταφοράς» 
και στο σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας» που παρουσιάστηκαν παραπάνω στις παρα-
γράφους Α & Β. 
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ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική: Ηλεκτρισμός. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία των ενοτήτων «Σύνδεση α-

ντιστατών σε σειρά / Παράλληλη σύνδεση αντιστατών» και «Ηλεκτρική ενέργεια – Νόμος του 
Joule / Ηλεκτρική Ισχύς – Μονάδες Ισχύος». Το σενάριο μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα 
μεταξύ των δύο ενοτήτων: Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν σε ένα μη θεωρητικό πλαίσιο τα 

σχετικά με την ένταση του ρεύματος στις διαφορετικές ηλεκτρικές συνδέσεις και εισάγονται 
στο θέμα της ενέργειας. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Τα απλά πειράματα με λαμπάκια και 
μπαταρίες που προτείνει το σενάριο να γίνουν από τους επιμορφούμενους με υλικά που μπο-
ρούν να φέρουν και οι ίδιοι. 

Λογισμικό: Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: Ένα Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής για τα 
Παιδιά του Γυμνασίου 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 

– εξήγηση». 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας για τη μελέτη της σχέσης της 

θερμιδομετρίας. Κατά την εφαρμογή γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφο-
νται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγρά-
φουν: Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 
 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
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Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 
Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο του Ηλεκτρισμού; 

Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 

έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 
Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η διδασκαλία των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων είναι ένα από τα πεδία μεγάλου διδακτικού 
και ερευνητικού ενδιαφέροντος δεδομένου ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες κατανόησης 

οι οποίες αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη συγκρότηση διαδικασιών και εν-
νοιών μέχρι την περιγραφή και οργάνωση της εξήγησης των φαινομένων. 
Στη βιβλιογραφία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία ότι οι δυσκολίες αυτές δεν μπορούν 

να αντιμετωπισθούν με τις παραδοσιακές σειρές μαθημάτων, που βασίζονται κυρίως στην 
ποσοτική προσέγγιση των ηλεκτρικών φαινομένων, γιατί πυρήνας της θεωρίας τους είναι ένα 
σύνολο βασικών νόμων βάσει των οποίων οι μαθητές μαθαίνουν κυρίως να συλλογίζονται αλ-

γεβρικά: να επιλύουν τις εξισώσεις, υπολογίζοντας τις τιμές για τη μία παράμετρο μετά την 
άλλη, ή και να διερευνούν ποιοτικά την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών προκειμένου 
να αντιλαμβάνονται πώς η μεταβολή της μιας έχει επιπτώσεις σε όλες τις άλλες. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η διδασκαλία προσφέρει στους μαθητές ή και απαιτεί από αυτούς εξηγήσεις οι οποίες 
αναφέρονται μόνο στις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που χαρακτηρίζουν το σύστημα. Οι 
εξηγήσεις αυτές περιγράφουν τη σταθερή κατάσταση του φυσικού συστήματος μετά από μια 

αλλαγή και όχι την εξέλιξή του μέχρις αυτήν και δεν δίνουν τη δυνατότητα κατανόησης των 
υποκείμενων δυναμικών διαδικασιών οι οποίες δείχνουν με ποιο τρόπο το σύστημα προσεγγί-
ζει τη σταθερή του κατάσταση. Έτσι, οι εξηγήσεις είναι και μη-αιτιακές κι επομένως ασύμβα-

τες με τον αιτιακό τρόπο που συλλογίζονται οι μαθητές. 

Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός παρανοήσεων για τη λειτουργία ενός 

κυκλώματος. Πολλοί μαθητές αντιλαμβάνονται το ηλεκτρικό ρεύμα ως μια μάλλον αδιαφορο-

ποίητη οντότητα που έχει χαρακτηριστικά ενέργειας, τάσης, ηλεκτρικού φορτίου και διαμε-
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σολαβεί μεταξύ της ηλεκτρικής πηγής και των στοιχείων του κυκλώματος: βγαίνει από τον 

ένα ή και τους δύο πόλους της μπαταρίας και δεν επιστρέφει ποτέ στην μπαταρία, καθώς σαν 

καύσιμο καταναλώνεται στο κύκλωμα. Έχουν προταθεί αιτιακά σχήματα στα οποία φαίνεται 

να υπακούει αυτή η κατανάλωση όπως το σχήμα «μεταφορά» και το σχήμα «εμπειρική μορ-

φή της αιτιότητας». 

Α. Στο σχήμα «μεταφοράς» (Maichle, 1981) υπάρχουν δύο παράγοντες ο δότης, η ηλεκτρική 

πηγή-μπαταρία, και ο δέκτης, ο καταναλωτής-λάμπα, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε ενεργοί 

είτε παθητικοί. Μπορεί να συναντηθεί είτε σαν σχήμα «ΔΙΝΩ» είτε σαν σχήμα «ΠΑΙΡΝΩ»: 
• Στο σχήμα «ΔΙΝΩ» ενεργός παράγων είναι η μπαταρία η οποία δίνει στη λάμπα, στον πα-
θητικό παράγοντα, την οντότητα ‘ηλεκτρικό ρεύμα’, η οποία είναι αποθηκευμένη στην 
μπαταρία. Ο δότης είναι ο ενεργός παράγων υπό την έννοια ότι αυτός καθορίζει την ποσό-

τητα της διαμεσολαβούσας οντότητας που θα μεταβιβαστεί στο δέκτη. 
• Στο σχήμα «ΠΑΙΡΝΩ» ενεργός παράγων είναι η λάμπα η οποία παίρνει από την μπαταρία, 
από τον παθητικό παράγοντα, την αδιαφοροποίητη διαμεσολαβούσα οντότητα ‘ηλεκτρικό 

ρεύμα’, η οποία είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία. Ο δέκτης είναι ο ενεργός παράγων 
υπό την έννοια ότι αυτός καθορίζει την ποσότητα της διαμεσολαβούσας οντότητας που θα 
αφαιρεθεί από τον δότη. 

Β. Το σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας» (Andersson, 1986) φαίνεται να ερμηνεύει τις 

προγνώσεις-εξηγήσεις των μαθητών, όχι μόνον σε ηλεκτρικά φαινόμενα αλλά και σε φαι-

νόμενα οπτικής, θερμότητας, μηχανικής. Ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό, φαίνεται να ερμηνεύ-

ει τις απόπειρες των μαθητών να συνδέσουν μπαταρίες και λάμπες, τις απόψεις τους για 

τη διεύθυνση του ηλεκτρικού ρεύματος, για τη μη διατήρησή του κατά μήκος του κυκλώ-

ματος, για την ένταση της λάμψης των λαμπών. Στο σχήμα αυτό ο ενεργός παράγων δίνει 

ενέργεια, άμεσα ο ίδιος ή έμμεσα με τη βοήθεια του ρεύματος, στον παθητικό παράγοντα 

που δέχεται την ενέργεια· υπάρχει πάντα η ροή ενέργειας και το σημείο, στην άμεση δρά-

ση, ή τα σημεία, στην έμμεση δράση, φυσικής επαφής. Η ένταση του αποτελέσματος της 

άμεσης ή έμμεσης δράσης του παράγοντα πάνω στο αντικείμενο εξαρτάται από την από-

στασή τους· όσο πιο κοντά τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα και το αντίστροφο, από το 

πλήθος των παραγόντων που δρουν, όσο περισσότεροι τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα 

και το αντίστροφο, από το πλήθος των αντικειμένων που δέχονται τη δράση, όσο περισ-

σότερα τόσο μικρότερο το αποτέλεσμα και το αντίστροφο. 

Για να ερμηνεύσουμε τις προγνώσεις-εξηγήσεις των μαθητών στα φαινόμενα τα σχετικά 

και με την ένταση της λάμψης στις λάμπες αλλά και με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σε 

κύκλωμα, μπορούμε να καταφύγουμε σε σύζευξη των δύο παραπάνω σχημάτων, την οποία 

βέβαια επηρεάζουν παράγοντες όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους 

οι μπαταρίες και οι λάμπες, παράλληλα ή σε σειρά. 
Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Λαμπάκια σε σειρά & σε παράλληλη σύνδεση στο «Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής» 4 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου, Α., Μαυράκης, Δ., Δοδοντσής, Μ. (2005). Συνεχές ηλεκτρικό 
ρεύμα στη φυσική Β' λυκείου: Πραγματικό και εικονικό εργαστήριο και ερωτήσεις αξιολό-
γησης στη θεωρία. Στο Α. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος, Α. Χλωρίδου (επιμ.) Πρακτικά 3ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Σύρος. 

2. Δενδρινός, Κ., Δημόπουλος, Β., Ιμβριώτη, Δ., Α. Τσαγκογέωργα, Α., Τσάκωνας, Π., Νικο-
λόπουλος, A., Καλκάνης, Γ.Θ. (2003). Μια εκπαιδευτική προσέγγιση θερμικών και φωτει-

νών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος σε μεταλλικούς αγωγούς με έναυσμα κα-
θημερινές τεχνολογικές εφαρμογές σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. – Το διμεταλλικό έλασμα, η 
τηκόμενη ασφάλεια, ο λαμπτήρας πυράκτωσης. Στο Π. Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.) Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέας Τεχνολογίας. 

3. Ζαχαρίου, Ζ., Ευαγόρου, Μ. (2004). Η επίδραση του εργαστηριακού πειραματισμού και 
του πειραματισμού μέσω αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων στην εννοιολογική κατανό-

ηση των φοιτητών στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πα-
τσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τε-
χνολογιών στην Εκπαίδευση. 

4. Κεραμιδάς, Κ., Ψύλλος, Δ. (2004). Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και μελέτη των αντιλήψε-
ων των μαθητών σε θέματα Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, 
Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

5. Κουντουριώτης, Γ., Μίχας, Π. (2007). Το ηλεκτρικό ρεύμα σε μικροσκοπικό επίπεδο: Α-
πόψεις μαθητών και φοιτητών. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, Γ. Τσαπαρ-

λής (επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνο-
λογιών στην Εκπαίδευση. 

6. Μαρκαντώνης Χ., ∆ημητρακάκης Κ., Μανιάτης Π.Γ. (2004). Μια εποικοδομητική προσέγ-

γιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών µε τη χρήση Η/Υ. Η περίπτωση του απλού 
ηλεκτρικού κυκλώµατος. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, Χ. Κυνηγός (ε-
πιμ.) Πρακτικά 4ου Συνεδρίου “Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκ-
παίδευση”. 

7. Παπαδούρης, Ν., Κωνσταντίνου, Κ. Π. (2003). Ανάλυση μαθησιακών περιβαλλόντων στις 
Φυσικές Επιστήμες: Μια μελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Στο Π. Γ. Μιχα-

ηλίδης (επιμ.) Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέας Τεχνο-
λογίας. 

8. Τσιχουρίδης, Χ., Βαβουγιός, Δ. (2007). Το λογισμικό μέσα από τα μάτια των μαθητών και 

των μαθητριών: Αξιολογώντας εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας ηλεκτρικών κυκλωμά-
των. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, Γ. Τσαπαρλής (επιμ.) 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

9. Andersson, B. (1986). The experiential gestalt of causation: A common core to pupils’ 
preconceptions in science. European Journal of Physics Education, 8(2), 155-171. 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Λαμπάκια σε σειρά & σε παράλληλη σύνδεση στο «Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής» 5 

10. Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επι-
στήμες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Εκδόσεις Τροχαλία. Αθήνα. 

11. Maichle, U. (1981). Representation of knowledge in basic electricity and its use for prob-

lem solving. In W. Jung, H. Pfundt, & C. von Rhöneck (Eds.), Problems Concerning Stu-
dents' Representation of Physics and Chemistry Knowledge (pp. 174-193). Ludwigsburg, 
Germany: Pädagogische Hoch-schule. 

12. Psillos, D., & Koumaras, P. (1993). Multiple causal modeling of electrical circuits for en-
hancing knowledge intelligibility. In M. Caillot (Ed.), Learning Electricity and Electronics 
with Advanced Educational Technology (pp. 57-75). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 

13. Psillos, D., Barbas, A., & Koumaras, P. (1995). A causal approach for relating equilibrium 
to change in electrical circuits. Paper presented at the symposium “Learning Electricity”, 
European Conference on Research in Science Education, Leeds, UK. 

14. Tallant, D. P. (1993). A Review of Misconceptions of Electricity and Electrical Circuits. In 
The proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational 
Strategies in Science and Mathematics. Ithaca, NY: Misconceptions Trust. 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Δ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 

Λαμπάκια σε σειρά & σε παράλληλη σύνδεση στο «Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής» 1 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. 
Λογισμικό: Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: Ένα Υπέροχο Ταξίδι Στον Κόσμο Της Φυσικής για τα 
Παιδιά του Γυμνασίου 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 
– εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 
ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-
μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-

ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 
καταγράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 

(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 
στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-
τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 

 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-

γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 

(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την 
αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



  

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
«Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 1-1 

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

«Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ PH ΟΤΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΡΙΞΟΥΜΕ ΝΕΡΟ; 
Β) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ PH  ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ ΟΤΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΟΣ; 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Σε ένα ποτήρι ζέσης υπάρχει 20 mL καθαρού νερού. Αν μετρήσετε το pH ποια νομίζετε ότι θα 

είναι η τιμή του; 

μικρότερη του 7…………  ίση με 7 …………  μεγαλύτερη του 7 …………  

Β. Σε ένα ποτήρι ζέσης υπάρχουν 20mL ενός οξέος. Προστίθεται στο ίδιο ποτήρι μια δεύτερη 
ποσότητα 20mL του ίδιου οξέος. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η τιμή του pH σε σχέση με την αρχι-

κή; 

Μικρότερη του αρχικού 
pH…………  

 
Ίση του αρχικού pH…………  

Μεγαλύτερη του αρχικού 
pH…………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 
και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 1-2 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση του 1ου πειράματος. 

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 20 mL νερού και μετρήστε το pH με το πεχάμετρο.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 20 mL νερού και μετρήστε το pH με το πεχάμετρο.  

• Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΟΥ pH 

20 mL νερό Τίποτα ...  

" 20 mL νερού ... 

Β. Προετοιμασία και εκτέλεση του 2ου πειράματος. 

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης ένα διάλυμα οξέος και μετρήστε το pH με το πεχάμετρο.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης μια δεύτερη ποσότητα 20 mL διαλύματος του ίδιου οξέος 
και μετρήστε το pH με το πεχάμετρο. Την διαδικασία αυτή μπορείτε να την επαναλάβετε και 
με το άλλο οξύ. 

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  
 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΟΥ pH 

20 mL διαλύματος οξέος Τίποτα .... 

" 20 mL διαλύματος οξέος .... 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 1-3 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι το pH του νερού θα είναι: 

μικρότερο του 7…………  ίσο με 7 …………  μεγαλύτερο του 7 …………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του νερού είναι: 

μικρότερο του 7…………  ίσο με 7 …………  μεγαλύτερο του 7 …………  

 

Β. Είχες προβλέψει ότι το pH του διαλύματος που προκύπτει θα είναι: 
Μικρότερο του αρχικού 

pH…………  
 

Ίσο του αρχικού pH…………  
Μεγαλύτερο του αρχικού 

pH…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του διαλύματος που προκύπτει είναι: 
Μικρότερο του αρχικού 

pH…………  
 

Ίσο του αρχικού pH…………  
Μεγαλύτερο του αρχικού 

pH…………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Το pH του νερού είναι: 

μικρότερο του 7…………  ίσο με 7 …………  μεγαλύτερο του 7 …………  

Β. Αν σε ένα διάλυμα οξέος προσθέσουμε μια επιπλέον ποσότητα από το ίδιο οξύ τότε το pH 

του διαλύματος που προκύπτει είναι: 

Μικρότερο του αρχικού 
pH…………  

 
Ίσο του αρχικού pH…………  

Μεγαλύτερο του αρχικού 
pH…………  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 1-4 

1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ερώτηση Απάντηση 

Ναι 
Το pH των όξινων διαλυμάτων είναι μεγαλύτερο από 7. 

Όχι 

Ναι 
Το pH του νερού είναι 7. 

Όχι 

Ναι Το pH του καθαρού νερού είναι πάντα 7, ανεξάρτητα από την 
ποσότητά του. Όχι 

Ναι 

Όχι 
Το pH ενός όξινου διαλύματος εξαρτάται από την ποσότητα 
(όγκο) του διαλύματος. 

Όχι 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 2-1 

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ PH ΟΤΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ 
ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ; 
 

2.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Σε ένα ποτήρι ζέσης υπάρχει 20 mL ενός διαλύματος οξέος. Προστίθεται διαδοχικά 4 φορές 

από 20 mL νερού. Τότε το pH του διαλύματος θα: 

παραμείνει σταθερό …………  αυξηθεί …………  μειωθεί …………  

Β. Στην περίπτωση που επιλέξετε στην παραπάνω ερώτηση ότι το pH του διαλύματος θα μετα-

βληθεί, νομίζετε ότι θα τείνει προς :  

το 0…………  το 7…………  το 14…………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 

2.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 

και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 2-2 

2.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης ένα διάλυμα οξέος και μετρήστε το pH με το πεχά-
μετρο.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης σταδιακά ποσότητες 20 mL νερού για να αραιώσετε 
το διάλυμα και μετρήστε κάθε φορά το pH με το πεχάμετρο.  

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  

• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με το άλλο διάλυμα οξέος. 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 
pH 

20 mL διαλύματος οξέος Τίποτα .... 

" 20 mL νερού ... 

" 40 mL νερού ... 

" 60 mL νερού ... 

" 80 mL νερού ... 

 

• Μεταφέρετε τις μετρήσεις του πειράματος σε ένα φύλλο εργασίας του Excel και δη-
μιουργήστε με τη βοήθεια του καθηγητή σας το καλύτερο δυνατόν διάγραμμα. Συζη-
τήστε μεταξύ σας για την οριακή τιμή που μπορεί να πάρει το pΗ ενός οξέος με συ-
νεχή αραίωση. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 2-3 

2.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι εάν σε 20 mL ενός διαλύματος οξέος προσθέσουμε διαδοχικά 4 φορές 
από 20 mL νερού το pH του διαλύματος θα: 

παραμείνει σταθερό …………  αυξηθεί …………  μειωθεί …………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του διαλύματος είναι: 

παραμείνει σταθερό …………  αυξάνεται …………  μειώνεται …………  

 

Β. Στην περίπτωση που επέλεξες στην παραπάνω ερώτηση ότι το pH του διαλύματος θα μετα-
βληθεί, είχες προβλέψει ότι θα τείνει προς :  

το 0…………  το 7…………  το 14…………  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του διαλύματος τείνει προς: 

το 0…………  το 7…………  το 14…………  

 

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

 
2.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Όταν σε ένα διάλυμα οξέος προσθέσουμε διαδοχικά 4 φορές από 20 mL νερού το pH του δι-
αλύματος θα: 

παραμείνει σταθερό …………  αυξηθεί …………  μειωθεί …………  

 

Β. Κατά την αραίωση ενός διαλύματος οξέος το pH μεταβάλλεται και τείνει προς :  

το 0…………  το 7…………  το 14…………  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)
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ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α) ΤΟ  ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 
Β) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ 
ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ; 

3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Σε τρία ποτήρια ζέσης υπάρχουν 30 mL ενός διαλύματος οξέος, 30 mL ενός διαλύματος βά-
σης και 30 mL καθαρού νερού. Σε κάθε ποτήρι προστίθενται μερικές σταγόνες δείκτη βάμμα του 

ηλιοτροπίου. Τότε πιστεύεται ότι το χρώμα θα είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Β. Τι πιστεύεται ότι θα συμβεί αν χρησιμοποιηθεί δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης ή ζωμός κόκ-

κινου λάχανου; Το χρώμα θα είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Γ. Αν στα διαλύματα αυτά προσθέσουμε επιπλέον ποσότητα από την ίδια ουσία τότε το χρώμα 

των νέων διαλυμάτων θα είναι:  

ίδιο με το αρχικό…………  διαφορετικό από το αρχικό…………  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ...................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

3.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε 
και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνεις: 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραμα. 
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3.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 

• Επιβεβαιώστε το χρώμα όλων των διαθέσιμων δεικτών στο νερό προσθέτοντας σε ποτή-
ρι 30 mL νερό και σταγόνες δείκτη. Αν έχετε επαναλάβει το πείραμα πριν, απλά συμπλη-
ρώστε το χρώμα των δεικτών στο νερό στον παρακάτω πίνακα.  

• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες.  

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι οποιοδήποτε 30 mL διαλύματος οξέος και στη συνέχεια προ-
σθέστε σταγόνες ενός από τους δείκτες.  

• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες με το ίδιο ή άλλο διάλυμα 
οξέος.  

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα των δεικτών στα διαλύματα οξέων.  

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι 30 mL διαλύματος βάσης και στη συνέχεια προσθέστε σταγό-
νες ενός από τους δείκτες.  

• Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλους τους διαθέσιμους δείκτες με το ίδιο ή άλλο διάλυμα 
βάσης.  

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα το χρώμα των δεικτών στα διαλύματα βάσεων.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΜΑ 

Διάλυμα οξέος ………… 

Καθαρό νερό ………… Βάμμα ηλιοτροπίου 

Διάλυμα βάσης ………… 

Διάλυμα οξέος ………… 

Καθαρό νερό ………… Μπλε της βρωμοθυμόλης 

Διάλυμα βάσης ………… 

Διάλυμα οξέος ………… 

Καθαρό νερό ………… Ζωμός κόκκινου λάχανου 

Διάλυμα βάσης ………… 
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Β. Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL νερό και στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες ενός 
από τους δείκτες.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL νερού.  

• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο δείκτη.  

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL διαλύματος οξέος και στη συνέχεια προσθέστε 
σταγόνες ενός από τους δείκτες.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL διαλύματος του ίδιου οξέος.  

• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο διάλυμα οξέος και άλλο δείκτη.  

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 30 mL διαλύματος βάσης και στη συνέχεια προσθέστε 
σταγόνες ενός από τους δείκτες.  

• Προσθέστε στο ίδιο ποτήρι ζέσης άλλα 30 mL διαλύματος της ίδιας βάσης.  

• Επαναλάβετε αν θέλετε τη διαδικασία με άλλο διάλυμα βάσης και άλλο δείκτη.  

• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας.  

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Νερό Νερού ………… 

Διάλυμα οξέος Διαλύματος οξέος ………… 

Διάλυμα βάσης Διαλύματος βάσης ………… 
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3.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι αν σε ένα διάλυμα οξέος, σε καθαρό νερό και σε ένα διάλυμα βάσης 
προσθέσεις μερικές σταγόνες δείκτη βάμμα του ηλιοτροπίου, το χρώμα των διαλυμάτων θα ή-
ταν: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Από το πείραμα διαπίστωσες ότι το χρώμα των διαλυμάτων είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Β. Είχες προβλέψει ότι αν στα παραπάνω διαλύματα χρησιμοποιηθεί δείκτης μπλε της βρωμοθυ-
μόλης ή ζωμός κόκκινου λάχανου, το χρώμα θα σε κάθε ποτήρι θα ήταν: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Από το πείραμα διαπίστωσες ότι το χρώμα των διαλυμάτων είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Γ. Είχες προβλέψει ότι αν στα διαλύματα αυτά προσθέσουμε επιπλέον ποσότητα από την ίδια 

ουσία τότε το χρώμα των νέων διαλυμάτων θα είναι:  

ίδιο με το αρχικό…………  διαφορετικό από το αρχικό…………  

Από το πείραμα διαπίστωσες ότι το χρώμα των διαλυμάτων είναι: 

ίδιο με το αρχικό…………  διαφορετικό από το αρχικό…………  

• Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 

 ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................   

..................................................................................................................................  

3.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Όταν σε ένας διάλυμα οξέος, σε καθαρό νερό και σε ένα διάλυμα βάσης προστίθενται μερικές 
σταγόνες δείκτη βάμμα του ηλιοτροπίου, τότε το χρώμα θα είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Β. Όταν αντίστοιχα χρησιμοποιηθεί δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης ή ζωμός κόκκινου λάχανου, 
τότε το χρώμα θα είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι………… ι 

Γ. Αν στα παραπάνω διαλύματα προσθέσουμε αντίστοιχα επιπλέον οξύ, επιπλέον νερό και επι-
πλέον βάση, τότε το χρώμα των νέων διαλυμάτων θα είναι:  

ίδιο με το αρχικό…………  διαφορετικό από το αρχικό…………  

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου. Tο εικονικό εργαστήριο «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας στο Γυμνάσιο» 1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

• ΤO pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ. 

• Η ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ pH. 

• ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. 

1 Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Πειραματική διερεύνηση  

• Της αραίωσης των διαλυμάτων 

• Του pH 
• Του χρώματος των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα  

στο εικονικό Εργαστήριο του λογισμικού «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσι-

ο». 

1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Χημεία: Οξέα βάσεις και άλατα. 

1.3 Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 
Χημεία Γ’ τάξης Γυμνασίου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί άνετα και στην 1η Λυκείου. 

1.4 Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα  
Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Οξέα βάσεις και άλατα». 

Το διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας τα οποία ακολουθούν το πρό-
τυπο «διαμόρφωση υποθέσεων, σχεδίαση πειραμάτων για τον έλεγχο των υποθέσεων, έλεγ-
χος των υποθέσεων -με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων- και εξήγηση των αποκλί-

σεων-συγκλίσεων μεταξύ υποθέσεων-πειραμάτων».  Αυτή η οργάνωση της μαθησιακής δια-
δικασίας είναι κατάλληλη και για άλλες γνωστικές περιοχές των φυσικών επιστημών όπως 
Φυσική, Βιολογία κ.ά. αλλά και για άλλες τάξεις. 

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υπο-
δομή 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 

το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 
Λογισμικό: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο». 

Το παραπάνω λογισμικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g11/index.htm 
Το λογισμικό αυτό επίσης θα διανεμηθεί με την μορφή του CD σε όλα τα γυμνάσια της χώρας 
σύντομα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιεί το ομότιτλο εικονικό εργαστήριο που 
υπάρχει στην ενότητα «ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ».  
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1.6 Διδακτικοί στόχοι 
• Η εξοικείωση με τη χρήση του πεχαμέτρου για τη μέτρηση του pH. 

• Η κατανόηση της σχέσης της τιμής του pH με την οξύτητα των διαλυμάτων. 

• Η κατανόηση τη μεταβολής του pH με την αραίωση του διαλύματος. 

• Η εξοικείωση με τη χρήση των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα. 

• Εξοικείωση με την διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» ως 
βασικό πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια  
Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 Το Προτεινόμενο Σενάριο 

Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της 
ενότητας -Οξέα βάσεις και άλατα- με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγ-

χος – εξήγηση». 
Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαιτέρα το Εικονικό Εργαστήριο του 
λογισμικού: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο». 

• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μά-
θημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία φύλλα εργασίας είναι η πρόβλεψη. Με 
αυτήν επιδιώκουμε: 
(α) Να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν οι μαθητές τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο. 
(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. 

Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα προ-
κύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχα-
νικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 

• Η  τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 

1ου φύλλου εργασίας, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπω-
σαν οι διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα φύλλα εργασίας κάθε ομάδα μπορεί ακο-
λουθήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση. 

• Στις δραστηριότητες 4 και 5 εκτελείται σχολαστικός έλεγχος υποθέσεων-πειραματικών 
αποτελεσμάτων ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 
από τους μαθητές. 

• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι παραγωγική 
οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο 
του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού-λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητή-

σεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου. Tο εικονικό εργαστήριο «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας στο Γυμνάσιο» 3 

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. «Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Λογισμικού για το Μάθημα της Χημείας Γυμνασίου» 
 Μ. Π. Σιγάλας, Α. Δ. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. Αγγελόπουλος, Α. Τζαμτζής 

και Ν. Δ. Χαριστός. 

 Πρακτικά του “14ου Σεμιναρίου «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-

δευση»”, CD-ROΜ, Θεσσαλονίκη (2004).  
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ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου. Tο εικονικό εργαστήριο «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας στο Γυμνάσιο» 1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

• ΤO pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ. 

• Η ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ pH. 

• ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Χημεία: Οξέα βάσεις και άλατα. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 

Χημεία Γ’ τάξης Γυμνασίου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί άνετα και στην 1η Λυκείου. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Ο θαυμαστός κόσμος της 
Χημείας για το Γυμνάσιο». 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος 
– εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα τρία φύλλα εργασίας που αφορούν την αραίωση των 
διαλυμάτων, το pH ή το χρώμα των δεικτών σε διαλύματα. Κατά την εφαρμογή γίνονται 
αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οι επι-

μορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 

• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

• Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις που κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δρα-
στηριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 
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ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου. Tο εικονικό εργαστήριο «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας στο Γυμνάσιο» 2 

• Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής γυμνασίου στο κεφάλαιο «Οξέα, βάσεις 
και άλατα»; 

• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί διδασκαλία με εικονικό εργαστήριο; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το εικονικό εργαστήριο για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που 
έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για: 

• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 

• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ. 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-
σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 

 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.   «Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Λογισμικού για το Μάθημα της Χημείας Γυμνασίου» 
Μ. Π. Σιγάλας, Α. Δ. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. Αγγελόπουλος, Α. Τζαμτζής και Ν. 

Δ. Χαριστός. 

Πρακτικά του “14ου Σεμιναρίου «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»”, 

CD-ROΜ, Θεσσαλονίκη (2004).  
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ΈΝΤΥΠΟ Δ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 

Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου. Tο εικονικό εργαστήριο «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας στο Γυμνάσιο» 1 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 
• ΤO pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ. 
• Η ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ pH. 
• ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χη-
μείας για το Γυμνάσιο». 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 
εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους ρό-
λο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επιμορ-
φωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έντυ-

πο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και κατα-
γράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 

(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές στην εφαρμογή της δραστηριό-
τητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην 
τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριότητα 
καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότητα Α.2. Η 
συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 

 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-

γούμενη δραστηριότητα; 
3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 

(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την α-
ντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 
 

ΕΝΤΥΠΟ Δ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΕ04 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το εσωτερικό της Γης – Σεισμοί στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 1-1 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Αν ξεκινήσουμε από την επιφάνεια της γης και κατηφορίσουμε προς το εσωτερικό 
της, κατά μήκος μιας ακτίνας της, τι θα συναντήσουμε; 

1.1. Να σχεδιάσετε μια τομή της 

γης και τα διαδοχικά στρώμα-

τα που συναντάμε καθώς κα-

τεβαίνουμε προς το κέντρο 

της 

1.2. Από την κεντρική σελίδα του 

λογισμικού «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑ-

ΣΙΟΥ» επιλέξτε την ενότητα 

«Εσωτερικό της Γης» και 

μετά «ΔΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ». Στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης κάντε κλικ 

στο  ΑΑΑ   για να δείτε τα μέρη της γης. 

Είναι αυτά που σημειώσατε πιο πάνω; 

Διαβάστε τις πληροφορίες για το καθένα μέρος της γης και διορθώστε ανάλογα το σχέδιό σας. 

1.3. Στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης κάντε διαδοχικά κλικ στο  |||>>>   και παρακολουθήστε 

τι μεταβολές της θερμοκρασίας με τις μεταβολές του βάθους μέχρι το κέντρο της γης. 

Ξαναγυρίστε στην επιφάνεια της γης κάνοντας διαδοχικά κλικ στο  <<<||| . 

Να επαναλάβετε τη διαδικασία για να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Βάθος σε Km Θερμοκρασία σε 0C 
17  
192  
2712  

1.4. Παρατηρώντας τη δομή του εσωτερικού της γης και τις τιμές του πίνακα σε ποια συμπε-

ράσματα καταλήγετε για τα συγκεκριμένα αυτά σημεία; ................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το εσωτερικό της Γης – Σεισμοί στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 1-2 

1.5. Τι είναι η λιθόσφαιρα; .................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 Αν δε θυμάστε, βρείτε στο «γλωσσάρι»τη ερμηνεία της λέξης: 

Κάνετε κλικ στο «Εσωτερικό της Γης», στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙ» και μετά γράφετε τα πρώτα γράμ-

ματα του όρου λιθόσφαιρα μέχρι να εμφανιστεί η ερμηνεία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

Έχουμε παντού σεισμούς ή υπάρχουν περιοχές με μεγάλη σεισμικότητα; 

2.1. Σημειώστε στον χάρτη περιοχές που ξέρετε ότι έχουν πολλούς και δυνατούς σεισμούς. 

 

2.2. Επιλέξτε «Εσωτερικό της Γης» και «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ». 

Στον παγκόσμιο χάρτη που προβάλλεται κάντε κλικ στη λέξη «Κόσμος», που εμφανίζε-

ται κάτω από την Αφρική, και μετά στη λέξη «Σεισμοί». 

Εντοπίστε τις περιοχές του πλανήτη μας με πολλούς σεισμούς (υψηλή σεισμικότητα). 

Συμπληρώστε τον προηγούμενο χάρτη, σχεδιάζοντας τις περιοχές υψηλής σεισμικότητας. 

2.3. Επιλέξτε με τη σειρά: 

 «Εσωτερικό της Γης», 

 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» και 

 «ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ» 

Βρείτε στοιχεία για να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί: 

Τόπος και χρόνος σεισμού Μέγεθος 
σεισμού 

Απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές 

Σιβηρία, χερσόνησος Καμτσιάτκα, 4/11/1952   

Τουρκία, Ιζμίτ, 17/8/1999   
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
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 Μπορείτε να εξηγήσετε τη διαφορά στις επιπτώσεις των δύο σεισμών από τα μεγέθη 

τους;..........................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.3. Ποια άλλα δεδομένα χρειάζεστε για να εξηγήσετε τη διαφορά στην καταστρεπτικότητα 

των δύο σεισμών; .......................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.4. Παρατηρώντας τον χάρτη, κατατάξτε τις χώρες 

 Ινδονησία, Γερμανία, Ελλάδα, Χιλή, Σουηδία, Μεξικό 

σύμφωνα με τη σεισμικότητά τους: 

1. ………………………….. 2. ………………………….. 3. ………………………….. 

4. ………………………….. 5. ………………………….. 6. ………………………….. 

 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηφαίστεια στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 2-1 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Έχουμε παντού ηφαίστεια; 

1.1. Σημειώστε στον χάρτη περιοχές που ξέρετε ότι έχουν ηφαίστεια. 

 

1.2. Επιλέξτε «Εσωτερικό της Γης» και «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ». 

Στον παγκόσμιο χάρτη που προβάλλεται κάντε κλικ στη λέξη «Κόσμος», που εμφανίζε-

ται κάτω από την Αφρική, και μετά στη λέξη «Ανάγλυφο». 

Παρατηρείστε στον χάρτη την κατανομή των ηφαιστείων και εντοπίστε περιοχές του 

πλανήτη μας με πολλά ηφαίστεια. 

Συμπληρώστε τον προηγούμενο χάρτη, σχεδιάζοντας τις περιοχές με πολλά ηφαίστεια. 

1.3. Επιλέξτε με τη σειρά: 

 «Εσωτερικό της Γης», 

 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» και 

 «ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

Δείτε και μελετήστε τα στοιχεία για ξεχωριστά ηφαίστεια ώστε να απαντήσετε στις ερω-

τήσεις που ακολουθούν: 

1. Το ιστορικό ηφαίστειο της Ιταλίας, τον Βεζούβιο: 

 Οι πλαγιές του Βεζούβιου είναι και τώρα πολύ εύφορες ξέρετε γιατί; ..........................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Ηφαίστεια στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 2-2 

2. Το Πινατούμπο στις Φιλιππίνες, με τη 2η μέγεθος έκρηξη του 20ου αιώνα (1991): 

 Τι είναι η καλδέρα του ηφαιστείου; ..........................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

3. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης: 

 Σε ποια ηφαίστεια είχαμε κατάρρευση της καλδέρας; ................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

4. Το Νεβάδος Όγιος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στα σύνορα Αργεντινής-Χιλής: 

 Τι σημαίνει «Δεν έχουν αναφερθεί εκρήξεις είναι όμως ενεργό μέχρι σήμερα»; ...........  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

5. Το Κρακατάο της Ινδονησίας: 

 Τι είναι τα τσουνάμι; ...............................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

Πώς φαντάζεστε τις λιθοσφαιρικές πλάκες; 
Πού «ακουμπούν» και τι «έχουν επάνω τους»; 
Συζητήστε το θέμα με την ομάδα σας, ανακοινώστε στην τάξη την άποψή σας. 

2.1. Επιλέξτε «Εσωτερικό της Γης» και «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ». 

Εμφανίζονται δύο παγκόσμιοι χάρτες. Στον ένα φαίνεται η κατανομή σεισμών και στον 

άλλο οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Αλλάξτε την εμφάνιση των χαρτών ώστε να μην φαίνεται 

το ανάγλυφο αλλά απλώς να εικονίζονται οι σεισμοί και οι λιθοσφαιρικές πλάκες. 

 Παρατηρήστε την κατανομή των σεισμών στην επιφάνεια της Γης (στον επάνω χάρτη) 

τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών(στον κάτω χάρτη) 

και θυμηθείτε την κατανομή των ηφαιστείων (στον χάρτη της 1ης δραστηριότητας) 

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε;.................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Σε ποιες περιοχές των λιθοσφαιρικών πλακών εμφανίζονται λιγότεροι σεισμοί και λιγότε-

ρα ηφαίστεια; .............................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 3-1 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

1.1. Τι νομίζετε πως είναι ένας σεισμός; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Τι νομίζετε πως τον προκαλεί; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.2. Εξηγήστε, ζωγραφίζοντας, τι νομίζετε πως είναι ένα ηφαίστειο; 

 Τι νομίζετε πως το δημιουργεί; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

Α. Θυμηθείτε από το προηγούμενο φύλλο εργασίας: 

Την κατανομή των σεισμών και των ηφαιστείων στην επιφάνεια της Γης, 

τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών(στον κάτω χάρτη). 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 3-2 

Πώς νομίζετε ότι συνδέονται ηφαίστεια, σεισμοί και λιθοσφαιρικές πλάκες; 

Συζητήστε το θέμα με την ομάδα σας, ανακοινώστε στην τάξη την άποψή σας. 

Β. Επιλέξτε με τη σειρά: 

«Εσωτερικό της Γης» και 

«ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ» 

2.1. Κάντε κλικ στα δύο βελάκια σε σύγκλιση (στις ανατολικές ακτές της Ασίας). 

Εμφανίζεται αναπαράσταση των πλακών και των κινήσεών τους. 

Κάντε κλικ στο βελάκι για να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου, στη βούλα κάτω αριστε-

ρά ή στη λέξη σεισμούς (μέσα σε κόκκινο πλαίσιο) για να μελετήστε τα σχόλια. 

Πώς εξηγούνται οι ισχυροί σεισμοί στην περιοχή της Ινδονησίας; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.2. Κάντε κλικ στα δύο βελάκια σε απόκλιση (στον Βόρειο Ατλαντικό). 

Εμφανίζεται αναπαράσταση των πλακών και των κινήσεών τους. 

Κάντε κλικ στο βελάκι για να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου ή στη βούλα κάτω αρι-

στερά για να μελετήστε τα σχόλια. 

Πώς εξηγείται η ύπαρξη των ηφαιστείων της Ισλανδίας; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.3. Κάντε κλικ στα δύο βελάκια σε σύγκλιση (στο Αιγαίο, στα όρια των πλακών). 

Εμφανίζεται αναπαράσταση των πλακών και των κινήσεών τους. 

Κάντε κλικ στο βελάκι για να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου, στη βούλα και στα δύο  

Α  κάτω αριστερά για να μελετήστε τα σχόλια. 

Πώς εξηγείται η ύπαρξη του ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου 

και το μεγάλο πλήθος των σεισμών της Ελλάδας; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 3-3 

2.3. Κάντε κλικ στα δύο παράλληλα βελάκια με αντίθετη κατεύθυνση (δυτικές ακτές της Βό-

ρειας Αμερικής). 

Εμφανίζεται αναπαράσταση των πλακών και των κινήσεών τους. Κάντε κλικ στο βελάκι 

για να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου ή στη βούλα κάτω αριστερά για να μελετήστε 

τα σχόλια. 

Πώς εξηγείται το ρήγμα του «Αγίου Ανδρέα» στην Καλιφόρνια 

και η μεγάλη σεισμικότητα της περιοχής; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.4. Στηριγμένοι στις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει να απαντή-

σετε στο ερώτημα: 

«Πώς συνδέονται ηφαίστεια, σεισμοί και κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών;» 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Σεισμοί, Ηφαίστεια και Λιθοσφαιρικές Πλάκες στη «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 1 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη των σεισμών και των ηφαιστείων με το λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ και Β΄ 

Γυμνασίου» 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γεωγραφία, Γεωλογία. 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Γεωγραφία Α’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τους διδακτικούς στόχους του ΑΠΣ. Προβλέπεται στο Α.Π.Σ. η 
διδασκαλία της ενότητας «Φυσικό Περιβάλλον / Λιθόσφαιρα / Λιθοσφαιρικές πλάκες, σχετική 
κίνηση, συνέπειες. Δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της γης». 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Η «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον 
δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, μικρόκοσμους, δοκιμασίες, παιχνίδια, 
παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές, που προορίζεται κυρίως για μαθητές Γυμνα-

σίου. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για 
να το τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να γνωρίσουν το εσωτερικό της γης από την επιφάνειά της μέχρι το κέντρο της. 
• Να εντοπίσουν τις σεισμικές ζώνες της γης, και να γνωρίσουν τις μεγάλες καταστροφές 
που έχουν επιφέρει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 

• Να εντοπίσουν τις ηφαιστειακές ζώνες της γης, τα κυριότερα ηφαίστεια της, τις εκρήξεις 
τους και την επίδρασή τους στη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν κοντά τους. 

• Να γνωρίσουν την θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών και να τη χρησιμοποιήσουν ως μο-
ντέλο για να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας της 

γης. 
• Να ερμηνεύσουνε την μεγάλη σεισμικότητα της Ελλάδας και άλλων περιοχών του πλανή-
τη καθώς και την εμφάνιση του ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου ως αποτέλεσμα της 

κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. 
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1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στο βιβλίο της Γεωγραφία της Α΄ τάξης προηγείται η εξέταση του εσωτερικού της Γης, ακο-
λουθούν οι Λιθοσφαιρικές πλάκες και έπονται οι σεισμοί και τα ηφαίστεια που αποτελούν ένα 

υποθέμα του κεφαλαίου «Δυνάμεις που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της γης». 

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία ο 
μαθητής καθοδηγούμενος, εκφράζει τις αντιλήψεις του για τα φαινόμενα, υποθέτει, παρατη-

ρεί μελετάει και συμπεραίνει. 

Μελετάει καταρχήν το εσωτερικό της Γης, ύστερα τη σεισμικότητα και την ηφαιστειότητα, 
συνεχίζει με τη μελέτη των λιθοσφαιρικών πλακών και στο τέλος οδηγείται στη σύνδεση των 

φαινομένων και στην ερμηνεία τους. 

Το πλεονέκτημα είναι ότι με το λογισμικό η πληροφόρηση παρέχεται με εποπτικό τρόπο. 

Ξεκινάμε το μάθημά μας με ερωτήσεις που ελπίζουμε ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και 

τον προβληματισμό τους και θα είναι αφορμή για συζήτηση και εισαγωγή στο θέμα μας.  
• Ποια χώρα κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς σεισμικότητας στην Ευρώπη; 
• Τι είναι τα τσουνάμι; 
Θυμάστε τι έγινε και τις καταστροφές στη Ν. Ασία πρόσφατα; 

Εναλλακτικά, μπορούμε να τους δείξουμε εικόνες φυσικών καταστροφών με τσουνάμι, εκρή-
ξεις ηφαιστείων και σεισμών και να τους ζητήσουμε την ερμηνεία των φαινομένων και τις ε-

πιπτώσεις τους στις περιοχές που πλήττονται. 

Το 1ο φύλλο εργασίας: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ. 

Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υποστηρίζονται οι δύο πρώτοι στόχοι. 

Δραστηριότητα 1η 

Ζητάμε να σχεδιάσουν πώς φαντάζονται το εσωτερικό της γης από τη επιφάνειά της μέχρι το 
κέντρο της. Ανακοινώνουν στην τάξη τις απόψεις τους. Τους ζητάμε να μελετήσουν, με το 

λογισμικό, πώς είναι η δομή του εσωτερικού της γης για να επαληθεύσουν τη θεωρία τους ή 
να διαπιστώσουν τα λάθη τους. 

Με τη δραστηριότητα αυτή ουσιαστικά κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας μελετώντας την 

τομή του εσωτερικού της γης, γνώση, που θα χρειασθεί παρακάτω, όταν θα εξετάσουμε τους 
σεισμούς, τα ηφαίστεια και τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Εστιάζουμε την προσοχή των μαθητών 
στη λιθόσφαιρα που «επιπλέει» πάνω στο μάγμα και στις υψηλές θερμοκρασίες που παρατη-

ρούνται γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις στο θέμα αυτό. 

Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 1ο διδακτικό στόχο. 
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Δραστηριότητα 2η 

Η ερώτηση αν μπορεί να εμφανιστεί σεισμικότητα παντού έχει σαν στόχο να ελέγξει τις αντι-
λήψεις των μαθητών για την εμφάνιση των σεισμών. 

Το επόμενο βήμα είναι να σημειώσουν και ύστερα να δουν στο λογισμικό τον παγκόσμιο 
χάρτη με τους μεγαλύτερους σεισμούς για να συγκρίνουν, αργότερα, τις θέσεις αυτές με τις 
θέσεις εμφάνισης των ηφαιστείων και τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. 

Επιλέγοντας τον κύκλο «οι σημαντικότεροι σεισμοί και τα ηφαίστεια» τους δίνεται η δυνατό-
τητα να μελετήσουν τους μεγαλύτερους και καταστρεπτικούς σεισμούς στην Ελλάδα και στον 
κόσμο. 

Ζητάμε να μελετήσουν τις πληροφορίες για τον σεισμό της Καμτσιάκας, έναν σεισμό μεγάλου 
μεγέθους, και να συγκρίνουν τον συγκρίνουν με άλλον μικρότερου μεγέθους αλλά που προ-
κάλεσε μεγαλύτερες καταστροφές. Ζητάμε να υποθέσουν γιατί συνέβη αυτό. Αναλύοντας 

τους παράγοντες που ευνοούν την καταστρεπτικότητα των σεισμών μπορούμε να προσεγγί-
σουμε τις έννοιες του μέγεθους και της έντασης των σεισμών. 

Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 2ο διδακτικό στόχο. 

Το 2ο φύλλο εργασίας: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. 

Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υποστηρίζονται οι στόχοι 3 και 4. 

Δραστηριότητα 1η 

Ρωτάμε αν μπορούν να εμφανισθούν ηφαίστεια σε οποιαδήποτε περιοχή της γης για να δια-
πιστώσουμε τις αντιλήψεις των μαθητών για την ηφαιστειότητα της γης. 

Ζητάμε να σημειώσουν στον παγκόσμιο χάρτη τις θέσεις των γνωστών τους ηφαιστείων για 

να τις συμπληρώσουν στη συνέχεια από το λογισμικό. Στη συνέχεια, μελετάνε πέντε από τα 
πιο γνωστά και χαρακτηριστικά ηφαίστεια ώστε να προβληματιστούν και να δοθεί αφορμή 
για να συζητηθούν στην τάξη θέματα σχετικά με τα ηφαίστεια: Το ιστορικό ηφαίστειο της Ι-

ταλίας, τον Βεζούβιο··το Πινατούμπο στις Φιλιππίνες, με τη 2η μέγεθος έκρηξη του 20ου αιώ-
να το 1991· το ηφαίστειο της Σαντορίνης· το Νεβάδος Όγιος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στον 
κόσμο στα σύνορα Αργεντινής-Χιλής· το Κρακατάο της Ινδονησίας. 

Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 3ο διδακτικό στόχο.  

Δραστηριότητα 2η 

Το επόμενο βήμα είναι να δηλώσουν οι μαθητές τι ξέρουν για τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Υ-

πάρχει στους μαθητές μεγάλη σύγχυση σχετικά με το θέμα των πλακών, τι ακριβώς είναι, 
πού στηρίζονται και τι έχουν πάνω τους. Στη συνέχεια, ζητάμε να μελετήσουν στο λογισμικό 
το χάρτη με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. 

Στο λογισμικό υπάρχει σχετικό παιχνίδι που μπορούν να παίξουν για να εξοικειωθούν με το 
θέμα: Το παιχνίδι των λιθοσφαιρικών πλακών καλύπτει τους διδακτικούς στόχους του ΑΠΣ 
(Ενότητα Φυσικό Περιβάλλον / Λιθόσφαισφαιρα -Λιθοσφαιρικές πλάκες) σύμφωνα με τους 

οποίους οι μαθητές πρέπει να διακρίνουν τη θέση των λιθοσφαιρικών πλακών και να τη συ-
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σχετίζουν με τις ηπείρους και τους ωκεανούς. Πρόκειται για παιχνίδι ταύτισης των σχημάτων 
και των ονομάτων των λιθοσφαιρικών πλακών στον παγκόσμιο χάρτη. 

Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 4ο διδακτικό στόχο.  

Το 3ο φύλλο εργασίας: ΟΙ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. 

Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υποστηρίζονται οι στόχοι 4 και 5. 

Δραστηριότητα 1η 

Ζητάμε να διατυπώσουν την άποψή τους για το τι είναι σεισμός και τι τον προκαλεί. Η επό-
μενη ενέργεια είναι να σχεδιάσουν ένα ηφαίστειο και να εξηγήσουν πώς δημιουργείται, έτσι 
ώστε να διατυπώσουν τις ιδέες τους για το σχηματισμό τους: Π.χ. τι σχήμα δίνουν στο ηφαί-

στειο, αν στη βάση του έχουν βάλει λάβα, με τι τη συσχετίζουν, αν υπάρχει κρατήρας κ.λπ. 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές ανακαλούν τα ουσιώδη στοιχεία των σχημάτων τα 
οποία διαμόρφωσαν τα δύο προηγούμενα μαθήματα και τα οποία θα εμπλακούν στην διαδι-

κασία ολοκλήρωσης του θεωρητικού μοντέλου των λιθοσφαιρικών πλακών. 

Δραστηριότητα 2η 

Στην αρχή ζητάμε να ανακαλέσουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν, στο τέλος του 

προηγούμενου μαθήματος, σχετικά με την κατανομή των σεισμών και των ηφαιστείων στα 
όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και προκαλούμε μια πρώτη συζήτηση για την εξήγηση όλων 
αυτών των “συμπτώσεων”.  

Στη συνέχεια, ζητάμε να διερευνήσουν, με το λογισμικό, μια σειρά από περιοχές στις οποίες ή 
υπάρχουν μεγάλα ηφαίστεια ή η σεισμικότητα είναι μεγάλη: Ινδονησία, Βόρειο Ατλαντικό, Ν. 
Αγαίο, Καλιφόρνια. Όλες οι περιοχές βρίσκονται στα όρια λιθοσφαιρικών πλακών. Οι λιθο-

σφαιρικές πλάκες είτε συγκλίνουν (Ινδονησία, Ν. Αιγαίο), είτε απομακρύνονται (Βόρειος Ατ-
λαντικός), είτε κινούνται παράλληλα με αντίθετη κατεύθυνση (ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην 
Καλιφόρνια). Το λογισμικό προσφέρει κινούμενα σχέδια και πληροφορίες τις οποίες ζητούμε 

να αξιοποιήσουν απαντώντας σε μια ερώτηση για την κάθε περιοχή. 

Τέλος, ζητάμε να συνδυάσουν όλες τις παρατηρήσεις που έχουν συγκεντρώσει για να  ερμη-
νεύσουν τους σεισμούς και τη δημιουργία ηφαιστείων με βάση την κίνηση των λιθοσφαιρι-

κών πλακών. Βέβαια, είναι δύσκολο για τους μαθητές να ξεπεράσουν τις αντιλήψεις τους για 
τα φαινόμενα και να δεχθούν την εξήγησή τους με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών την 
οποία βέβαια έχουν ακούσει. Σημαντική είναι η βοήθεια των κινούμενων εικόνων και του υ-

πόλοιπου εποπτικού υλικού.  
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ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Γεωγραφία, Γεωλογία, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Γεωγραφία Α’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π.Σ. η διδασκαλία της ενότητας «ΣΕΙ-

ΣΜΟΙ-.ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ-.ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α΄ 

ΚΑΙ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία- διαπίστωση των εναλλακτικών ι-
δεών των μαθητών - συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προ-

σομοιώσεων-συμπέρασμα, ανατροπή των λανθασμένων ιδεών, οικοδόμηση των νέ-
ων». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Οι επιμορφούμενοι δημιουργούν τρεις ομάδες που κάθε μια δουλεύει ένα από τα τρία 
φύλλα για τη διδασκαλία των σεισμών, των ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. 
Γράφουν τις απαντήσεις τους και σημειώνουν για να συζητήσουν και να κρίνουν 

 Αν τα φύλλα εργασίας απαντώνται εύκολα ή έχουν κάποιες δυσκολίες. 
 Αν οι οδηγίες στα φύλλα εργασίας είναι σαφείς ή χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις. 
 Αν τα φύλλα εργασίας εξυπηρετούν τους στόχους τους. 

 Αν τα φύλλα εργασίας βοηθάνε στην οικοδόμηση ορθών επιστημονικών εννοιών 
 Αν οι κάρτες του λογισμικού που έχουν επιλεγεί εξυπηρετούν στην κατανόηση εννοιών 
και διαδικασιών. 

 Αν η εκπαιδευτική διαδικασία κυλάει ευχάριστα ή είναι πληκτική 
 Αν η συμμετοχή των μαθητών είναι πιο ενεργητική. 

Α.2 Οι επιμορφούμενοι συζητούν και καταγράφουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών σε 

θέματα όπως: 
 θερμότητα του εσωτερικού της γης, ύπαρξη λιθοσφαιρικών πλακών, 
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 κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών, ύπαρξη του μάγματος κάτω από τα ηφαίστεια, 
 εμφάνιση των ηφαιστείων και των σεισμών. 

  Συμπληρώνουν και προσθέτουν εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που οι ίδιοι πιθανώς 

έχουν εντοπίσει, σχετικές με τα θέματα αυτά. Προβληματίζονται για το πώς μπορούν να 
ανασκευαστούν οι ιδέες των παιδιών με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

Α.3 Κάθε ομάδα λαμβάνοντας υπόψη της τις κρίσεις και τις παρατηρήσεις της αναλαμβάνει να  

σχεδιάσει ωριαίες διδασκαλίες με φύλλα εργασίας που αξιοποιούν το λογισμικό για την α-
ντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β.3 Αναλυτική συζήτηση για: 
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός εικονικού εργαστηρίου. 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-
σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α΄ 
ΚΑΙ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία- διαπίστωση των εναλλακτικών ι-

δεών των μαθητών - συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προ-
σομοιώσεων-συμπέρασμα, ανατροπή των λανθασμένων ιδεών, οικοδόμηση των νέ-
ων». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 
ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-

ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 
καταγράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 

(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 
στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-
τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 

 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-

γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 

(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το λογισμικό για την αντιμετώ-
πιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς 1-1 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ & ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ 

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
Ποια είναι η λειτουργία με την οποία ο ένας οργανισμός μπορεί να γίνει δύο; 
Με ποιο τρόπο οι δύο οργανισμοί γίνονται τρεις, τέσσερις ή περισσότεροι; 

Με ποια λειτουργία οι οργανισμοί καταφέρνουν, ενώ όλοι είναι θνητοί, να υπάρχουν τα είδη 
τους πάνω στη γη χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια; 

Συζητήστε στην ομάδα σας και διατυπώστε τις σκέψεις σας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
Μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/cgaulsvt/travaux/animatio/reprocel/reprod.htm 

Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαίρεση τεσσάρων μο-
νοκύτταρων οργανισμών. 

Παρατηρείστε με προσοχή τη διαίρεση τους. 

2.1. Να περιγράψετε τη διαίρεση ενός από τους τέσσερις μονοκύτταρους οργανισμούς: ........  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.2. Γιατί αυτό τον τρόπο αναπαραγωγής τον χαρακτηρίζουμε ως μονογονία; .......................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

3.1. Σχεδιάστε την διχοτόμηση ενός μονοκύτταρου προκαρυωτικού οργανισμού: 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς 1-2 

3.2. Από την κεντρική σελίδα του λογισμικού «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» επιλέξτε 

Αναπαραγωγή και παρακολουθείστε τη διχοτόμηση του βακτηρίου. 

Να σημειώσετε ένα πλεονέκτημα αυτού του τρόπου πολλαπλασιασμού: .........................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 
Μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 
http://www.monanneeaucollege.com/5.svt.chap11.htm 

Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται μπορείτε παρατηρείστε με προσοχή όλες τις εικόνες. 

4.1. Τι εικονίζουν;  

Ποιο κοινό χαρακτηριστικό έχουν όλες;; .......................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

4.2. Πως ονομάζεται αυτός ο τρόπος της αναπαραγωγής; ....................................................  

..................................................................................................................................  

4.3. Αναγνωρίζετε, στην παρακάτω εικόνα, τους δύο τύπους γεννητικών κυττάρων που πα-

ράγονται από τα δύο φύλα; Να συμπληρώσετε πάνω στην εικόνα το όνομά τους: 

 

4.4. Ποιες διαφορές παρατηρείτε, στο μέγεθός και στο σχήμα, ανάμεσα στα δύο κύτταρα; ....  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στα φυτά 2-1 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ & ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Α. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα καινούριο φυτό; 

Συζητήστε το θέμα με την ομάδα σας, ανακοινώστε στην τάξη την άποψή σας. 

Β. Από την κεντρική σελίδα του λογισμικού «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 
επιλέξτε Αναπαραγωγή. 
Από την κάρτα, «Αναπαραγωγή μονοκύτταρων οργανισμών», 

πατώντας το μεγάλο βέλος στην κάτω δεξιά άκρη της οθόνης, 
πηγαίνετε στην επόμενη κάρτα «Μονογονική αναπαραγωγή φυτών» 
για να παρακολουθήσετε τον πολλαπλασιασμό των φυτών. 

1.1. Κάντε κλικ στην «πρώτη περίπτωση» και μελετήστε την εικόνα που εμφανίζεται. 

Τι σας θυμίζει αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής; ..............................................................  

..................................................................................................................................  

1.2. Κάντε κλικ στη «δεύτερη περίπτωση» και παρατηρήστε την κινούμενη εικόνα. 

Αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής είναι πολύ εύκολος. 

Συνήθως τον εφαρμόζουμε και για τα φυτά που έχουμε στις γλάστρες μας. 

Έτυχε ποτέ να τον δείτε; Σε ποια φυτά; 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

 Κάντε κλικ στην «τρίτη περίπτωση» και δείτε τον τρίτο τρόπο αναπαραγωγής. 

1.3. Αν θέλουμε να φυτέψουμε σε ένα χωράφι πατατιές. 

Ποιον τρόπο από τους τρεις θα επιλέξουμε; ..................................................................  

Γιατί;..........................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

1.4. Έχετε δει φραουλιά; 

Κατά την άποψή σας, με ποιον τρόπο της ταιριάζει να πολλαπλασιαστεί; ........................  

Γιατί;..........................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στα φυτά 2-2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

Α. Μήπως υπάρχουν και άλλου τρόποι εκτός από τους προηγούμενους για να φυτρώσει ένα 
καινούριο φυτό; 

Συζητήστε το θέμα με την ομάδα σας, ανακοινώστε στην τάξη την άποψή σας. 

Β. Από την κάρτα του λογισμικού στην οποία βρίσκεστε 
πατώντας το μεγάλο βέλος στην κάτω δεξιά άκρη της οθόνης, 
πηγαίνετε στην επόμενη κάρτα 
για να έχετε απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα. 

Γ. Κάντε κλικ στην ανατομία του άνθους και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται. 

2.1. Ποιο είναι το αρσενικό αναπαραγωγικό όργανο των φυτών; ..........................................  

..................................................................................................................................  

2.2. Ποιο είναι το θηλυκό αναπαραγωγικό όργανο των φυτών;.............................................  

..................................................................................................................................  

2.3. Ποιοι είναι οι θηλυκοί γαμέτες των φυτών; ...................................................................  

..................................................................................................................................  

2.4. Ποιοι είναι οι αρσενικοί γαμέτες των φυτών;.................................................................  

..................................................................................................................................  

Δ. Κάντε κλικ στην «επικονίαση με τα ζώα» και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Μελετήστε το κείμενο και την εικόνα. 

2.5. Για ποιους λόγους η μέλισσα επισκέπτεται τα άνθη; ......................................................  

..................................................................................................................................  

Τι προσφέρει στα φυτά όταν από το ένα άνθος περνάει στο άλλο; .................................  

..................................................................................................................................  

Ε. Κάντε κλικ στην «επικονίαση με τον άνεμο» και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Μελετήστε το κείμενο και την εικόνα. 

2.6. Πώς οι γυρεόκκοκοι συγκρατούνται πάνω στην επιφάνεια του στίγματος;.......................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2.7. Με λίγα λόγια, τι είναι η επικονίαση;.............................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στα φυτά 2-3 

ΣΤ. Επιλέξτε την κάρτα της γονιμοποίησης και παρατηρήστε την κινούμενη εικόνα. 

2.8. Με λίγα λόγια γράψτε μια ιστορία με θέμα «Από το άνθος στον καρπό»:....................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
Μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/evaluation/college/cerisier/cerisier.html 

3.1. Σε πόσο χρόνο το άνθος της κερασιάς έγινε άγουρος καρπός;........................................  

..................................................................................................................................  

Σε πόσο χρόνο μετατράπηκε σε ώριμο καρπό; ..............................................................  

..................................................................................................................................  

3.2. Με λίγα λόγια γράψτε μια ιστορία με θέμα «Από σπόρο … σε σπόρο»: .......................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στα ζώα 3-1 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ & ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΖΩΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
Μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 
http://www.nilesbio.com/subcat331.html 

 Αναγνωρίζετε την ύδρα που ζει στα γλυκά νερά; 
Παρατηρήστε το εξόγκωμα που έχει στον κορμό της, 
μια μικρογραφία της μητρικής ύδρας. 
Αυτό θα αποκοπεί θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα γίνει μια νέα ύδρα. 

1.1. Πώς χαρακτηρίζετε αυτό τον τρόπο αναπαραγωγής; .....................................................  

..................................................................................................................................  

1.2. Μπορείτε να αναφέρετε άλλα ζώα που αναπαράγονται με τον ίδιο τρόπο;  

..................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

2.1. Έχετε ακούσει για ζώα γονοχωριστικά και ζώα ερμαφρόδιτα; 

Συζητήστε για το νόημα των όρων με την ομάδα σας, ανακοινώστε στην τάξη την 
άποψή σας.΄ 

2.2. Να κατατάξετε σε μία από τις δύο ομάδες τα εξής ζώα: 

Σαλιγκάρια, πεταλούδες, σκουλήκια, κύκνοι, γάτες. 

Γονοχωριστικά: ...........................................................................................................  

Ερμαφρόδιτα: .............................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

Α. Από την κεντρική σελίδα του λογισμικού «Βιολογία Α΄ & Γ΄ Γυμνασίου» 

επιλέξτε «Αναπαραγωγή»,  
μετά, πατώντας το μεγάλο μαύρο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης,  
επιλέξτε «Αμφιγονική αναπαραγωγή στα ζώα», «Εξωτερική γονιμοποίηση» 

και παρακολουθείστε την αναπαραγωγή των ψαριών και των βατράχων. 

3.1. Περιγράψτε την αναπαραγωγή τους:............................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η αναπαραγωγή στα ζώα 3-2 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

3.2. Έχετε ακούσει ποτέ κοασμούς βατράχων; ....................................................................  

Πότε τους συνηθίζουν; ................................................................................................  

..................................................................................................................................  

και τι εξυπηρετούν; .....................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Ξέρετε άλλα ζώα που κάνουν κάτι αντίστοιχο;...............................................................  

..................................................................................................................................  

Κάθε θηλυκό βατράχι γεννάει εκατομμύρια αυγά αλλά ο πληθυσμός τους μένει σταθερός. 

Πώς το εξηγείτε; ........................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Από την κεντρική σελίδα του λογισμικού «Βιολογία Α΄ & Γ΄ Γυμνασίου» 
επιλέξτε «Αναπαραγωγή»,  
μετά, πατώντας το μεγάλο μαύρο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης,  
επιλέξτε «Αμφιγονική αναπαραγωγή στα ζώα», «Εσωτερική γονιμοποίηση». 

3.3. Από τις πέντε ομάδες των σπονδυλόζωων: 

 ψάρια, βατράχια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά 

ποια πολλαπλασιάζονται με εσωτερική γονιμοποίηση; 

 ...........................................................................................................................  

 Για να απαντήσετε στις δύο επόμενες ερωτήσεις, να βρείτε μόνοι σας στο διαδίκτυο, με την βοή-

θεια μιας μηχανής αναζήτησης, εικόνες με 

έμβρυα πουλιών, έμβρυα θηλαστικών, φωλιές πουλιών με τα μικρά τους 

και ότι άλλο κρίνετε σχετικό. Σημειώστε τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε: .........................  

............................................................................................................................................  

(ζητήστε βοήθεια από τον καθηγητή σας αν δεν τα καταφέρετε μόνοι σας) 

3.4. Το έμβρυο ενός πτηνού κι ενός θηλαστικού αναπτύσσονται σε διαφορετικά περιβάλλο-

ντα. Ποια διαφορά έχουν τα δύο περιβάλλοντα; ............................................................  

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  

3.5. Το έμβρυο ενός πτηνού κι ενός θηλαστικού τρέφονται με διαφορετικό τρόπο. 

Σε τι διαφέρουν οι δυο τρόποι; ....................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η αναπαραγωγή με το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»  1 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ & ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη της αΑναπαραγωγής στους μονοκύτταρους, στους φυτικούς και στους ζωικούς οργα-
νισμούς 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Βιολογία: Η λειτουργία της αναπαραγωγής στους οργανισμούς. 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Βιολογία Α’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Στο Α.Π. προβλέπεται η διδασκαλία της ενότητας: Η Αναπαραγωγή των ζώων, των φυτών και 

του ανθρώπου. Η διδασκαλία με τη βοήθεια του λογισμικού είναι συμβατή με το αναλυτικό 
πρόγραμμα. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 

το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: 
Το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τη δι-
δασκαλία της Βιολογίας της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου με το νέο ΑΠΣ. Είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 
που περιέχει λίγες πληροφορίες σε απλή γλώσσα, πολύ απλές παραστατικές κινούμενες εικό-

νες, και καλύπτει ένα μικρό μέρος των αναγκών του μαθήματος. 

Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση: 
 http://zeus.pi-schools.gr/logismika1/gymnasio/g08/html/index.php 

Θα διανεμηθεί σε όλα τα γυμνάσια της χώρας. 
Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για να 
το τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αναγνωρίσουν τη σημασία της αναπαραγωγής για τη διαιώνιση των ειδών. 
• Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μονογονικής και της αμφιγονικής αναπαρα-
γωγής. 

• Να μπορούν να διακρίνουν και να περιγράψουν τρόπους μονογονικής αναπαραγωγής στα 
φυτά. 

• Να αναγνωρίσουν το άνθος ως το αναπαραγωγικό όργανο των φυτών και να κατανοή-
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σουν την διαδικασία της μετατροπής του σε καρπό. 
• Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο θέμα της αμφιγονικής αναπαραγωγής μελετώντας 
την αναπαραγωγή μερικών ασπόνδυλων. 

• Να γνωρίσουν τις διαφορές μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής γονιμοποίησης στα σπον-
δυλόζωα. 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Το θέμα παρουσιάζει ως γνωστόν μεγάλο ενδιαφέρον για τους μαθητές ιδιαίτερα όσον αφορά 
την αμφιγονική αναπαραγωγή των ζώων και του ανθρώπου. Γνωστικά έχει τεράστιο εύρος 
γιατί υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής, του ίδιου οργανισμού, αλλά και 

των διαφορετικών οργανισμών. Επίσης η ίδια η λειτουργία της αναπαραγωγής συναρτάται με 
πολλά άλλα θέματα καθώς είναι συνδεδεμένη με το θέμα της επιβίωσης των ειδών σε διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα, Π.χ. στην αμφιγονική αναπαραγωγή των φυτών επιβάλλεται να μιλή-

σουμε για φυτά με άνθη για φυτά χωρίς άνθη, την επικονίαση, τους επικονιαστές, τη γονιμο-
ποίησή τους αλλά και τον καρπό, τα σπέρματα, τη μεταφορά τους, τις κοτυληδόνες και τις 
συνθήκες βλάστησή τους. Επομένως είναι απαραίτητη μια επιλογή των διαδικασιών και των 

εννοιών που θα διδαχθούν με προτεραιότητες που θα λάβουν υπόψη τη μαθησιακή ικανότη-
τα, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους, το διαθέσιμο χρόνο.  
Όπως και στα άλλα θέματα της Βιολογίας “παρατηρώντας την πραγματικότητα” μέσω φω-

τογραφιών και βιντεοσκοπήσεων ή παρατηρώντας προσομοιώσεις λειτουργιών των έμβιων 
όντων ή συμπεριφορών έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία. 

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Παρακολουθούμε την αναπαραγωγή των έμβιων όντων εξελικτικά από τα κατώτερα στα α-

νώτερα όντα. Δηλαδή εξετάζεται καταρχήν η σημασία της Αναπαραγωγής, σημειώνονται τα 
είδη της και στη συνέχεια μελετάται η αναπαραγωγή των μονοκύτταρων, των ασπόνδυλων, 
των σπονδυλόζωων, των φυτών χωρίς να αναφέρονται πολλά στοιχεία και να επεκτείνονται 

τα θέματα εκτός από την αναπαραγωγή του ανθρώπου, όπου γίνεται διεξοδική ανάλυση. 

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας ακολουθεί τη διάταξη της ύλης όπως είναι στο 
σχολικό βιβλίο και στο λογισμικό που το υποστηρίζει. 

Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία ο μαθητής απαντά με τις γνώσεις που έχει, 
συζητάει με την ομάδα του και καθοδηγούμενος, προστρέχει στο λογισμικό ή στο διαδίκτυο, 
παρατηρεί σχεδιάζει, περιγράφει, προβληματίζεται, συνδυάζει, συμπεραίνει και οδηγείται στη 

σωστή απάντηση. 

Το πλεονέκτημα είναι ότι η πληροφόρηση παρέχεται με εποπτικό τρόπο και ο μαθητής αυτε-
νεργεί. 
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Το μάθημά ξεκινάει με μια ερώτηση που εκτιμούμε ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και τον 
προβληματισμό των μαθητών και θα είναι αφορμή για συζήτηση και εισαγωγή στο θέμα. 

Τα τρία φύλλα εργασίας ανταποκρίνονται στους έξι διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

Το 1ο φύλλο εργασίας: Η σημασία της αναπαραγωγής και τα είδη της. 

Περιλαμβάνει τις τέσσερις πρώτες δραστηριότητες και υλοποιούνται οι δύο πρώτοι στόχοι. 

• Η πρώτη δραστηριότητα προκαλεί συζήτηση για τη σημασία της αναπαραγωγής στη 

διαιώνιση των ειδών. 

• Η δεύτερη δραστηριότητα με τις εικόνες από το διαδίκτυο, καθώς το λογισμικό που 
συνοδεύει το βιβλίο έχει πολύ λίγες πληροφορίες και εικόνες, τους εισάγει στην έννοια της 

μονογονικής αναπαραγωγής. Είναι σημαντικό να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον πολ-
λαπλασιασμό των μονοκύτταρων παρατηρώντας αυτά τα μικρά βίντεο τραβηγμένα από το 
μικροσκόπιο. Έτσι μπορούν να διαπιστώσουν την ταχύτητα της διαίρεσής τους και να βο-

ηθηθούν να  απαντήσουν στην ερώτηση ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου 
πολλαπλασιασμού για τους μικροοργανισμούς. Οι μαθητές μιλούν για πολλαπλασιασμό 
των μονοκύτταρων οργανισμών με απλή διαίρεση αλλά η διαίρεση του γενετικού υλικού 

είναι κάτι που δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. 

• Με την τρίτη δραστηριότητα τους ζητάμε λοιπόν να σχεδιάσουν την διαίρεση ενός 
προκαρυωτικού οργανισμού ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για ακριβοδίκαιη 

διαίρεση του γενετικού υλικού. 

• Η τέταρτη δραστηριότητα είναι μία εισαγωγή στην έννοια της αμφιγονικής αναπαρα-
γωγής. την οποία θα αναγνωρίσουν από τις εικόνες του internet. Οι φωτογραφίες των πε-

ταλούδων, της λιμπελούλας, των αφίδων, των σαλιγκαριών που ζευγαρώνουν και παρακά-
τω τα άνθη με τους στήμονες και τον ύπερο, φυσικά δεν είναι άγνωστες στους μαθητές, 
τους προσελκύουν όμως ιδιαίτερα και είναι μία καλή αφορμή για να συζητηθούν θέματα 

όπως αμφιγονική αναπαραγωγή, φυλετικός διμορφισμός, ερμαφροδιτισμός, γεννητικά 
κύτταρα.  

Το 2ο φύλλο εργασίας: Η αναπαραγωγή των φυτών 

Με το δεύτερο φύλλο εργασίας υλοποιούνται ο τρίτος και τέταρτος διδακτικός στόχος. 

Στην αναπαραγωγή των φυτών οι ιδέες των μαθητών είναι πολύ συγκεχυμένες. Η πλειονότη-
τα θεωρεί ότι η μονογονία είναι ο μόνος τρόπος πολλαπλασιασμού των φυτών καθώς τα φυ-

τά δεν έχουν φύλα. Δεν συσχετίζουν το άνθος με τον καρπό, συγχέουν την επικονίαση με τη 
γονιμοποίηση, θεωρούν ότι τα έντομα συντελούν στη γονιμοποίηση και ότι οι σπόροι δεν εί-
ναι ζωντανοί. 

Η πρώτη δραστηριότητα 

Προκαλούμε το ενδιαφέρον τους και τον προβληματισμό τους με την ερώτηση «Τι πρέπει να 
κάνουμε για να έχουμε ένα καινούριο φυτό;», συζητούμε τις ιδέες που έχουν και με τη βοή-

θεια του λογισμικού, τους εισάγουμε στο θέμα. Οι προσομοιώσεις είναι απλές, παραστατικές 
και βοηθούν στην κατανόηση των φαινομένων. 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η αναπαραγωγή με το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»  4 

Η δεύτερη δραστηριότητα 

Η αμφιγονική αναπαραγωγή των φυτών εισάγεται με την επέκταση της προηγούμενης ερώ-
τησης. Η επικονίαση και η γονιμοποίηση ξεκαθαρίζονται με την κινούμενες εικόνες του λογι-

σμικού. 

Η τρίτη δραστηριότητα 

Οι εικόνες από το διαδίκτυο για την εξέλιξη ενός άνθους κερασιάς σε καρπό ολοκληρώνει τις 

αντιλήψεις των μαθητών για τον μετασχηματισμό του άνθους. Με την ερώτηση που ακολου-
θεί ελπίζουμε να γίνει κατανοητός ο κύκλος «από σπόρο ... σε σπόρο». 

Το 3ο φύλλο εργασίας: Η αναπαραγωγή των ζώων 

Με το  τρίτο φύλλο εργασίας υλοποιούνται ο πέμπτος και έκτος διδακτικός στόχος.  

Στην πρώτη δραστηριότητα, με την περίπτωση της ύδρας, διαπιστώνουν τη μονογονική 
αναπαραγωγή των ζώων. Βλέποντας τις αφίδες μπορούμε να μιλήσουμε για την παρθενογέ-

νεσή τους. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα, συζητούμε για την αμφιγονική αναπαραγωγή των ασπόνδυ-
λων. 

Στην τρίτη δραστηριότητα, παρατηρούν στο λογισμικό την εσωτερική και εξωτερική γονι-
μοποίηση των σπονδυλόζωων που δεν τους είναι άγνωστες ως έννοιες. Μπορούμε να συζη-
τήσουμε το θέμα της προσαρμογής της γονιμοποίησης στο περιβάλλον που ζουν οι οργανι-

σμοί, τη διάσταση της ποσότητας των αυγών που θα εκκολαφθούν στην εξωτερική γονιμο-
ποίηση σε αντίθεση με την εσωτερική αλλά και τα εναπομείναντα ζωντανά. Τέλος, τους δί-
νουμε τη δυνατότητα να βρούνε στο διαδίκτυο φωτογραφίες με έμβρυα πτηνών και θηλα-

στικών καθώς και εικόνες αυγών στις φωλιές πουλιών ή νεοσσών, βοηθώντας τους να επιλέ-
ξουν λέξεις κλειδιά ελληνικές ή ξένες. Η εύρεση και παρατήρηση φωτογραφιών, εικόνων της 
φύσης, θα τους κινητοποιήσει, θα τους προβληματίσει και θα μπουν στη διαδικασία συσχέτι-

σης διαδικασιών και φαινομένων και κατανόησής τους. 
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Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ & ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Βιολογία-Αναπαραγωγή των οργανισμών, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «ΑΝΑΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ-Στους μονοκύτταρους , στα φυτά, στους ζωικούς οργανισμούς, στον άνθρωπο». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυμνασί-
ου» 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαπίστωση των εναλλακτικών ιδεών των μα-
θητών, τη συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προσομοιώσε-
ων-συμπερασμάτων, διαχείριση των εναλλακτικών ιδεών και την οικοδόμηση των νέ-

ων. 
(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Με δεδομένο το ενδιαφέρον των μαθητών για τα θέματα της αναπαραγωγής είναι πολύ 

σημαντικό οι επιμορφούμενοι να συζητήσουν και να καταγράψουν τις εναλλακτικές ιδέες 
των μαθητών που έχουν αυτοί διαπιστώσει ή έχουν καταγραφεί από άλλους εκπαιδευτι-
κούς, ώστε να οικοδομηθούν ορθές επιστημονικά αντιλήψεις για κάθε έννοια και λειτουρ-

γία. Π.χ. πολλοί μαθητές νομίζουν ότι τα ξερά φασόλια, τα ξερά κρεμμύδια δεν έχουν τί-
ποτα ζωντανό. 

 Επίσης ένα θέμα που ίσως πρέπει να συζητηθεί είναι μία γενική αρχή της Βιολογίας, ότι δεν 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα οργάνο ή ένας οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος γιατί 
υπηρετεί μια σκοπιμότητα. Π.χ. Είναι ζουμερά τα αχλάδια για να τα τρώνε τα ζώα. Μυρί-
ζουν τα λουλούδια για να προσελκύουν τα έντομα. Αυτές ίσως είναι και εναλλακτικές ιδέες 

των μαθητών που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε εισάγοντάς τους σιγά-σιγά στο πλαίσιο 
της εξελικτικής θεωρίας. 

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕ04 

Η αναπαραγωγή με το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 2 

Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 
• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές στην εφαρμογή των φύλλων ερ-
γασίας, αν κάθε φύλλο μπορεί να υλοποιηθεί στο χρονικό όριο που τίθεται. 

• Αν οι οδηγίες πλοήγησης στα φύλλα εργασίας είναι σαφείς και εύκολα προβάλλονται οι 
κάρτες του λογισμικού. 

• Αν οι κάρτες λογισμικού που έχουν επιλεγεί είναι οι πλέον κατάλληλες και ευκολύνουν 
στην κατανόηση των εννοιών και των λειτουργιών. 

• Αν τα φύλλα εργασίας βοηθάνε στην οικοδόμηση ορθών επιστημονικών εννοιών. 
• Αν τα φύλλα εργασίας υλοποιούν τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. 
• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού. 
• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται και με τα ερωτήματα: 

• Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α΄ γυμνασίου στην ενότητα αυτή; 
• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί η διδασκαλία με τη χρήση του υπολογιστή; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν κατα-

γραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 
• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 
• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με το λογισμικό «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυ-

μνασίου» 
• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
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Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ & ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυμνασί-

ου» 

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαπίστωση των εναλλακτικών ιδεών των μα-
θητών, τη συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προσομοιώσε-

ων-συμπερασμάτων, διαχείριση των εναλλακτικών ιδεών και την οικοδόμηση των νέ-
ων. 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 
ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-
μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-

ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 
καταγράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 

(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 
στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-
τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.2. Η συζήτηση επεκτείνεται και με τα ερωτήματα: 

• Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
• Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφω-
σης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην 

προηγούμενη δραστηριότητα. 
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3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 

την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το κυκλοφορικό σύστημα 1-1 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Πώς κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα μας; 
 Τι μας προσφέρει; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Από την αρχική οθόνη του λογισμικού επιλέξτε 

  «Τομογράφος συστημάτων», 

  «Συστήματα» και στη συνέχεια 

  «Κυκλοφορικό σύστημα». 

β. Στη μικρογραφία του ανθρώπινου σώματος, στα δεξιά της οθόνης, 

 με το ποντίκι μετακινείστε το κόκκινο πλαίσιο πάνω-κάτω, σε όλο το ύψος του σώματος, 

 και δείτε σε μεγέθυνση όλο το κυκλοφορικό σύστημα. 

1.1 Σημειώστε τα όργανα που απαρτίζουν το κυκλοφορικό σύστημα: 

α) ..........................................................  β) ............................................................  

1.2 Τι παριστάνουν οι κόκκινες και οι μπλε γραμμές; 

α) ..........................................................  β) ............................................................  

1.3 Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε διαφορετικό χρώμα για το συμβολισμό; 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

(Μπορείτε να το ελέγξετε αν κάνετε κλικ σε ένα κόκκινο και σε ένα μπλε όνομα) 

Γ. Ενεργοποιήστε το κόκκινο βέλος στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και ακούστε τα 

σχετικά με τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Συμφωνούν μ’ αυτά που γρά-
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το κυκλοφορικό σύστημα 1-2 

ψατε πιο πάνω;...........................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

2η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Γιατί μιλάμε για μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του αίματος; 

Α. Συζητείστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Επιλέξτε το εικονίδιο της «Μηχανής του Σώματος» 

 από την πάνω αριστερή άκρη της οθόνης και μετά «Πώς λειτουργεί το σύστημα». 

 Παρατηρήστε την εικόνα και μελετήστε το κείμενο. 

β. Ενεργοποιήστε το κόκκινο βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης 

 για να παρακολουθήσετε την κινούμενη εικόνα «Αιματική ροή». 

2.1 Γιατί αλλάζει το χρώμα των αγγείων στα πνευμόνια; 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

2.2 Πώς το αίμα τρέφει με όλα τα αναγκαία στοιχεία τα κύτταρα κυκλοφορώντας μέσα σ’ 

ένα σύστημα κλειστό; 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Το κυκλοφορικό σύστημα 1-3 

 γ. Κάντε κλικ πάνω στην αρτηρία. Διαβάστε το κείμενο. 

 Κάντε κλικ πάνω στη φλέβα. Διαβάστε το κείμενο. 

 Κάντε κλικ πάνω στα τριχοειδή αγγεία. Διαβάστε το κείμενο. 

2.3 Σημειώστε τις διαφορές τους ανάμεσα σε αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή αγγεία: 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

2.4 Πώς μπορεί να ελαττωθεί η διάμετρος της τομής μιας αρτηρίας; 

Τι συνέπειες έχει στην υγεία μας; 

Συζητείστε το θέμα στην τάξη 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η καρδιά 2-1 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΡΔΙΑ 

3η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Γιατί λέμε ότι η καρδιά είναι ένας κοίλος μυς; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Από το εικονίδιο της «Μηχανής του Σώματος» 

 επιλέξτε «καρδιά», «ανατομία», παρατηρήστε την εικόνα και μελετήστε το κείμενο. 

 Στη συνέχεια κάντε κλικ στο «εσωτερικό». 

3.1 Πόσους χώρους έχει η καρδιά και πώς ονομάζονται; 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

3.2 Τι συνδέουν οι βαλβίδες; 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

3.3 Τι είναι οι στεφανιαίες αρτηρίες; Ακούσατε κάποια φορά γι’ αυτές; 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

3.4 Αν κάποια από αυτές φράξει και δεν μπορεί να μεταφέρει αίμα, τι συνέπειες φαντάζε-

στε ότι θα έχει στον οργανισμό; .................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η καρδιά 2-2 

4η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Γιατί λέμε ότι η καρδιά είναι μια διπλή αντλία; 

Α. Συζητείστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Στο δεξί μέρος της οθόνης πατήστε το αριστερό κόκκινο βέλος και γυρίστε στο χάρτη 

του κυκλοφορικούς συστήματος. Από την «καρδιά» επιλέξτε «καρδιακός κτύπος» ή 

«παλμός». 

β. Ενεργοποιήστε με το κόκκινο βέλος την αφήγηση 

 και την κινούμενη εικόνα «πώς κτυπά η καρδιά». 

4.1 Να σημειώσετε με βελάκια τις κινήσεις τις καρδιάς και τη 

ροή του αίματος στο εσωτερικό της. 

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  

4.2 Τι θα συμβεί αν σταματήσει ο καρδιακός κτύπος; 

..................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

5η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Τι είναι ο σφυγμός μας; 
 Πώς τον μετράμε; 
 Για ποιο λόγο οι γιατροί μας παίρνουν τον σφυγμό; 

Α. Συζητείστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Η καρδιά 2-3 

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Γυρίστε πίσω (με το αριστερό βέλος από το δεξιό μέρος της οθόνης) και 

 από την «καρδιά» πατήστε «σφυγμός». 

 Διαβάστε το κείμενο και ελέγξτε τις προηγούμενες απαντήσεις σας. 

β. Επιλέξτε «μέτρηση του σφυγμού». 

 Μετρήστε τον σφυγμό σας ενεργοποιώντας το χρονόμετρο. 

5.1 Πόσους σφυγμούς έχετε; ..........................................................................................  

5.2 Συγκρίνετέ τους με τους σφυγμούς των συμμαθητή σας. 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

5.3 Αν τρέξετε για λίγα λεπτά θα έχετε λιγότερους ή περισσότερους;  

...............................................................................................................................  

Μπορείτε να υποθέσετε γιατί συμβαίνει αυτό; .............................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Αίμα και σχετικά συστήματα 3-1 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

6η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Πώς το αίμα μεταφέρει το οξυγόνο; 
 Ποια είναι τα συστατικά του αίματος; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Γυρίστε πίσω στη οθόνη της Μηχανής του σώματος 

 και από το «χάρτη του κυκλοφορικού συστήματος» 

 επιλέξτε «αίμα» και «συστατικά του αίματος». 

6.1 Καταγράψτε τα στοιχεία του αίματος: 

α) ..................................................... β) ...............................................................  

γ) ..................................................... δ) ...............................................................  

 β. Γυρίστε πίσω και επιλέξτε «ερυθρά αιμοσφαίρια». Δείτε το σχετικό βίντεο. 

 Γυρίστε πίσω και επιλέξτε «άμυνα» του σώματος και δείτε την κινούμενη εικόνα για τη 

 δράση των λευκών αιμοσφαιρίων. 

 Γυρίστε πίσω για να δείτε την «πήξη του αίματος». 

6.2 Συνοψίζοντας αυτά που έχετε δει για τα συστατικά του αίματος να αιτιολογήστε γιατί 

θεωρούμε το αίμα μας πολύτιμο. ...............................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Αίμα και σχετικά συστήματα 3-2 

7η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Με ποια άλλα συστήματα του σώματος μας 
 συνεργάζεται το κυκλοφορικό μας σύστημα; 

Α. Συζητείστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Γυρίστε πίσω στο Κυκλοφορικό σύστημα και πατήστε το εικονίδιο της μηχανής του 

 σώματος στην πάνω αριστερή άκρη της οθόνης και 

 από το χάρτη του κυκλοφορικού συστήματος επιλέξτε «Σχετικά συστήματα». 

7.1 Να σημειώσετε ποια άλλα συστήματα συνεργάζονται με το κυκλοφορικό σύστημα: 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

7.2 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ακούσατε και είδατε, ποιες είναι οι δύο βασικές λει-

τουργίες του λεμφικού συστήματος; ..........................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

7.3 Σε μερικούς ανθρώπους πρήζονται τα πόδια τους όταν στέκονται πολύ ώρα όρθιοι. 

Ο γιατρός τους συμβουλεύει να κάνουν ποδήλατο, να κολυμπούν, να ξεκουράζουν τα 

πόδια τους βάζοντας τους αστραγάλους πιο ψηλά από το υπόλοιπο πόδι. 

Που μπορεί κανείς να αποδώσει το πρήξιμο των ποδιών; 

. ..............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

Γιατί ο γιατρός δίνει αυτές τις συμβουλές; 

...............................................................................................................................  

Συζητείστε το θέμα στην τάξη. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Αίμα και σχετικά συστήματα 3-3 

8η Δραστηριότητα 

Σκεφτείτε: 
 Γιατί όταν τρέχουμε αυξάνουν οι καρδιακοί παλμοί μας 
 και οι αναπνοές μας; 

Α. Συζητείστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ...........................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας με την παρακάτω δραστηριότητα: 

α. Γυρίστε στην  οθόνη του λογισμικού που φαίνονται τα «Συστήματα», 

 επιλέξτε «Μηχανή του σώματος» και πατήστε το εικονίδιο της μηχανής του σώματος 

 στην πάνω αριστερή άκρη της οθόνης. 

Από τον «χάρτη συστημάτων μηχανής του σώματος» 

 επιλέξτε «Άσκηση και υγεία» και «άσκηση του σώματος». 

Ενεργοποιήστε το κόκκινο βελάκι 

 και παρατηρείστε τον ρυθμό της καρδιάς κατά την βάδιση. 

Παρατηρείστε την κατά το τρέξιμο. Εντοπίστε τις διαφορές. Κάντε τα ίδιο για το πνευμόνια. 

8.1 Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο: 

Όταν ασκούμαστε το σώμα …………………… την τροφοδοσία των μυών σε ενέργεια και 

οξυγόνο. Οι πνεύμονες δουλεύουν πιο ……………………………. Η καρδιά αντλεί … φορές 

περισσότερο αίμα. Οι χτύποι της μπορούν να αυξηθούν στο ………………………… του 

φυσιολογικού. Το αίμα μεταφέρει ………………………… και θρεπτικές ουσίες σε όλο τον 

οργανισμό. 
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη του Κυκλοφορικού Συστήματος με την «Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος» 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Βιολογία: Μεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά και τα ζώα. 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Βιολογία Α’ τάξης Γυμνασίου.  

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Στο Α.Π. προβλέπεται η διδασκαλία της ενότητας: Μεταφορά ουσιών στον άνθρωπο -Το αίμα 

- Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία. Η διδασκαλία με τη βοήθεια του λογισμικού είναι συμβατή 
με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα αλλά το λογισμικό προσφέρει μεγάλο πλήθος πληροφο-
ριών και ο διδάσκων πρέπει να κάνει προσεκτική επιλογή των θεμάτων που θα διδάξει. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να 
γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεο-προβολέα. 

Λογισμικό: Η Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος: 
• Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και εικόνων, προ-
σομοιώσεις λειτουργιών οργάνων και οργανικών συστημάτων. 

• Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για 
να το τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής. 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Να γνωρίσουν πώς γίνεται η κυκλοφορία του αίματος στο σώμα μας και να κατανοήσουν 
τη συμβολή και αναγκαιότητα της κυκλοφορίας για την καλή υγεία του σώματός μας. 

2. Να γνωρίσουν τα αιμοφόρα αγγεία σαν τα κανάλια μεταφοράς του αίματος σε κάθε ση-
μείο του σώματος, να διακρίνουν και να αιτιολογήσουν τις διαφορές τους 

3. Να κατανοήσουν το ρόλο της καρδιάς σαν αντλία στην κίνηση του αίματος. 
4. Να γνωρίσουν τη σύσταση του αίματος, το ρόλο κάθε συστατικού του και να το εκτιμή-
σουν σαν πολύτιμο υγρό του σώματός μας. 

5. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας του κυκλοφορικού συστήματος με 
τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού όπως αναπνευστικό, πεπτικό, λεμφικό και τις αλ-
λαγές που γίνονται στο καθένα για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του άλλου. 

6. Να προβληματιστούν για την επίδραση της διατροφής μας και του τρόπου ζωής μας στην 
λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος 
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1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Το κάθε οργανικό σύστημα του ανθρώπου με τα όργανά του είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για 
το οποίο μπορεί να διατεθεί ανάλογος χρόνος με το πόσο θα επεκτείνεις την ανάλυσή σου. 

1ος τρόπος 
Μπορείς να μιλήσεις κατ’ αρχήν με λεπτομέρειες για κάθε όργανο χωριστά, καρδιά αγγεία 

και στη συνέχεια για το ρόλο του καθενός για το ρόλο του συστήματος για τις βλάβες τους 

τις αιτίες που τις προκαλούν και τις συνέπειές τους. Είναι μία σειρά από το μερικό στο γενικό 
από το μικρό στο μεγάλο που συνήθως την ακολουθούν τα βιβλία μας. 

2ος τρόπος 

Μπορείς να δεις το σύστημα και τα όργανά του με ματιά εξελικτική μέσα στον έμβιο κόσμο 
οπότε δεν έχεις τα περιθώρια για διεξοδική ανάλυση. Λίγα λόγια ουσιαστικά καθώς το μάθημα 
είναι Βιολογία και όχι Ανθρωπολογία.  

3ος τρόπος 
Η τρίτη προσέγγιση είναι να δεις τον άνθρωπο ολιστικά και κάθε οργανικό σύστημα σε 

σχέση με τα άλλα συστήματα ώστε να ειδωθεί ο οργανισμός σαν ένα σύνολο όπου για να ε-

ξυπηρετηθούν οι ανάγκες του και να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, το ένα σύστημα συνερ-
γάζεται και προσαρμόζει τη λειτουργία του στο άλλο. Για να το πετύχεις αυτό θέτεις ερωτή-
ματα του τύπου, γιατί όταν τρέχουμε έχουμε αυξημένους καρδιακούς παλμούς; Τι συμβαίνει 

όταν έχουμε έμφραγμα; Αναγκάζεσαι να μιλήσεις για στεφανιαίες για κυκλοφορία του αίματος 
για διαιτητικές συνήθειες, για τρόπο ζωής.  
Η διδακτική προσέγγιση στο δικό μας μάθημα είναι μία μίξη του πρώτου και τρίτου τρό-

που. 

2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Το θέμα η μεταφορά ουσιών στον άνθρωπο είναι συνέχεια του θέματος μεταφορά ουσιών 
στα φυτά και στους ζωικούς οργανισμούς μονοκύτταρους, πολυκύτταρους. Μέσα στην ενό-

τητα αυτή ο άνθρωπος φαίνεται σαν ένα τμήμα του έμβιου κόσμου με μικρές διαφορές από 
τα υπόλοιπα όντα. Με την προσέγγιση αυτή επομένως δεν μπορείς να αναλύσεις διεξοδικά 
και να απαντήσεις σε τις απορίες που δημιουργούνται στους μαθητές. Τα σχετικά θέματα δί-

νονται απλοποιημένα. 

2.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας στα οποία ο 
μαθητής καθοδηγούμενος, προβληματίζεται, υποθέτει, βρίσκει πληροφορίες σχετικές με το 

θέμα, συνδυάζει, συμπεραίνει. Το πλεονέκτημα είναι ότι η πληροφόρηση παρέχεται με επο-
πτικό τρόπο. 
Ξεκινάμε το μάθημά μας με μια ερώτηση που ελπίζουμε ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον 

και τον προβληματισμό τους και θα είναι αφορμή για συζήτηση και εισαγωγή στο θέμα μας. 
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• -Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες;  

Από τις απαντήσεις που θα δοθούν γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να μιλήσουμε για την 
καρδιά τα αγγεία τρόπο ζωής μας και τις επιπτώσεις στην υγεία μας. (Είναι ο τρίτος τρόπος 

προσέγγισης που αναφέραμε προηγουμένως.) 

Το φύλλο εργασίας έχει 8 ερωτήσεις εισαγωγικές οι οποίες ακολουθούνται από 8 δραστη-
ριότητες και οι οποίες εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τους 6 διδακτικούς στόχους που έχουμε 

θέσει στην ενότητα αυτή. 
Για κάθε εισαγωγική ερώτηση ζητάμε να ανακαλέσουν γνώσεις που έχουν, να τις συζητή-

σουν με την ομάδα τους και να τις καταγράψουν με λίγα λόγια. Έχουμε υπόψη μας ότι είναι 

απεχθές για τους μαθητές να γράφουν συνεχώς αυτά που σκέπτονται αλλά είναι η μόνη δια-
δικασία που θα τους αναγκάσει να ξεκαθαρίσουν την άποψή τους, γι’ αυτό είμαστε πολύ επι-
εικείς σ’ αυτά που γράφουν. 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί κάθε ερώτηση, δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες πλοή-
γησης στο λογισμικό ώστε οι μαθητές να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για να συμπληρώσουν, επεκτείνουν, διορθώσουν τις λανθασμένες τους αντιλήψεις για τα θέ-

ματα που θέτουμε. 

Το 1ο φύλλο εργασίας: 
Περιλαμβάνει τις δύο πρώτες ερωτήσεις και δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον πρώτο 

και δεύτερο διδακτικό στόχο καθώς και τον έκτο με την τελευταία ερώτηση της 2ης δραστη-
ριότητας. 
Με την πρώτη δραστηριότητα επιλέξαμε να έχουμε την συνολική εικόνα του κυκλοφορι-

κού συστήματος με την πολυπλοκότητα των αγγείων του και την καρδιά. Τους εφιστούμε 
την προσοχή στα διαφορετικά χρώματα των αγγείων και ζητάμε να αιτιολογήσουν το συμβο-
λικό χρώμα, γιατί οι μαθητές ονομάζουν το φλεβικό αίμα «βρώμικο» και το αρτηριακό «κα-

θαρό» και δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι εννοούν όταν το λένε. 
Ίσως χρειαστούν βοήθεια για να απαντήσουν στη 2.2 ερώτηση οπότε τους παραπέμπουμε 

να δούνε τα τριχοειδή αγγεία. Ακόμη και από το Ευρετήριο αν δεν μπορέσουν με άλλο τρόπο. 

Το 2ο φύλλο εργασίας: 
Περιλαμβάνει τις 3η 4η και 5η ερωτήσεις και δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν τους 

3ο και 6ο διδακτικούς στόχους. Επιμένουμε στο θέμα της άντλησης του αίματος και της προ-

ώθησης του από την καρδιά την οποία πολλοί μαθητές θεωρούν φίλτρο του αίματος. Ίσως 
χρειάζονται βοήθεια για να την θεωρήσουν αναρροφητική και προωθητική αντλία στα δύο 
της κομμάτια δεξιό και αριστερό. 

Το 3ο φύλλο εργασίας: 
Περιλαμβάνει τις 6η ερώτηση και δραστηριότητα οι όποιες υποστηρίζουν τον 4ο διδακτικό 

στόχο. Η 7η και 8η υποστηρίζουν τον 5ο και 6ο.  

Οι μαθητές θεωρούν ότι το αίμα είναι ένα κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα. Δεν 
συνδέουν το κόκκινο χρώμα με την ποσότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, δεν το συσχετί-
ζουν με τη μεταφορά ουσιών, την άμυνα του σώματος και τη μεταφορά οξυγόνου.  
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Αγνοούν το λεμφικό σύστημα και δυσκολεύονται πολύ στην κατανόησή του. Επιμένουμε 
λοιπόν με ερωτήσεις να διευκρινίσουν και να συμπληρώσουν σωστά το φύλλο εργασίας. Η 
7.3 ερώτηση θα συζητηθεί στην τάξη και σίγουρα θα έχουν να αναφέρουν γνωστά τους πε-

ριστατικά. Τους βοηθάμε να συνδέσουν το πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος αλλά 
και με την λεμφική κυκλοφορία και να αξιολογήσουν τη σημασία της άσκησης των κάτω ά-
κρων. 

Στην τελευταία παράγραφο που χρειάζεται να συμπληρώσουν με λέξεις τα κενά, τους υ-
ποδεικνύουμε να διαβάσουν με προσοχή το σχετικό κείμενο του λογισμικού. 

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Arnaudin, M. W., & Mintzes, J. J. (1985). Students’ Alternative Conceptions of the Human 

Circulatory System: A Cross – Age Study. Science Education, 69, 721 – 733. 
2. Pelaez, N., Boyd, D., Rojas, J., & Hoover, M. (2005). Prevalence of blood circulation mis-

conceptions among prospective elementary teachers. Advances in Physiology Education, 

29, 172-181. 
3. Ρήγας, Π. & Βαλανίδης, Ν. (2002). Διδασκαλία της επιστήμης στο Δημοτικό Σχολείο µε α-

ξιοποίηση του ΗΥ: προστιθεμένη αξία και αποτελέσματα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συ-

νεδρίου «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκ-
παίδευση». Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 
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«ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Βιολογία-Μεταφορά ουσιών, Διαδικασίες μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Βιολογία Α’ τάξης Γυμνασίου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Μεταφορά 

ουσιών στον άνθρωπο-Κυκλοφορικό σύστημα και καρδιά». 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: Εγκυκλοπαίδεια του αν-

θρώπινου σώματος 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  
(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία- διαπίστωση των εναλλακτικών ι-
δεών των μαθητών -συλλογή πληροφοριών, παρατήρηση εικόνων, παρουσίαση προ-

σομοιώσεων-συμπέρασμα, ανατροπή των λανθασμένων ιδεών, οικοδόμηση των νέ-
ων». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Έξι (6) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Οι επιμορφούμενοι συζητούν και καταγράφουν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στα 
θέματα της κυκλοφορίας του αίματος μικρής και μεγάλης, της έννοιας των αγγείων και 
των τριχοειδών αγγείων, των ανταλλαγών των αερίων μεταξύ αίματος και ιστών, αίματος 

και πνευμόνων, στεφανιαίας κυκλοφορίας, του ρόλου της καρδιάς, για να γνωρίσουν ποια 
«γνωστικά εμπόδια» έχουν να αντιμετωπίσουν στη διδασκαλία αυτής της ενότητας με τη 
βοήθεια του λογισμικού. Κάθε ομάδα μελετά και απαντά ένα από τα τρία φύλλα εργασίας 

για τη διδασκαλία της μεταφοράς ουσιών στον άνθρωπο το κυκλοφορικό σύστημα και το 
αίμα. Οι απαντήσεις είναι γραπτές. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 

• Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές στην εφαρμογή των φύλλων ερ-
γασίας. 

• Αν οι οδηγίες πλοήγησης στα φύλλα εργασίας είναι σαφείς και εύκολα προβάλλονται οι 
κάρτες του λογισμικού. 
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• Αν οι κάρτες λογισμικού που έχουν επιλεγεί είναι οι πλέον κατάλληλες ή δεν ευκολύ-
νουν στην κατανόηση των εννοιών και των λειτουργιών 

• Αν τα φύλλα εργασίας βοηθάνε στην οικοδόμηση ορθών επιστημονικών εννοιών 

• Αν το φύλλο εργασίας υλοποιεί τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

• Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού. 

• Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). Η συζήτηση εμπλουτίζεται με τα ερωτήματα: 

• Ποιες άλλες δυσκολίες συναντά ένας μαθητής της Α΄ γυμνασίου στην ενότητα κυκλο-
φορικό σύστημα του ανθρώπου-καρδιά; 

• Ποιες από αυτές θα μπορούσε να διαχειριστεί η διδασκαλία με τη χρήση του υπολογι-
στή; 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιο-
ποιεί το λογισμικό για την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών που έχουν κατα-

γραφεί στη συζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Β.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Β. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 

• Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 

• Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

• Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 

• Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διδασκαλίας με το λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του 
ανθρώπινου σώματος». 

• Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ  

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-

σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Arnaudin, M. W., & Mintzes, J. J. (1985). Students’ Alternative Conceptions of the Human 
Circulatory System: A Cross – Age Study. Science Education, 69, 721 – 733. 

2. Arnaudin, M. W., & Mintzes, J. J. (1986). The Cardiovascular System: Children’s Concep-
tions and Misconceptions. Science and Children, 48 – 51. 

3. Pelaez, N., Boyd, D., Rojas, J., & Hoover, M. (2005). Prevalence of Blood Circulation Mis-
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conceptions among Prospective Elementary Teachers. Advances in Physiology Education, 
29, 172-181. 

4. Modell, H. (2007). Helping Students Make Sense of Physiological Mechanisms: The “View 

from the Inside”. Advances in Physiology Education, 31, 186-192. 
5. Weaver, D., Kemm, R., Petrovic, T., Gilding, T., Harris, P. & Delbridge, L. (2002). Evolu-

tion of a Student Model-Building Program. Advances in Physiology Education, 26, 288-

298. 
6. Wilke, R. & Straits, W. (2001). The Effects of Discovery Learning in a Lower-Division Bi-

ology Course. Advances in Physiology Education, 25, 62-69. 

7. Ρήγας, Π. & Βαλανίδης, Ν. (2002). Διδασκαλία της επιστήμης στο Δημοτικό Σχολείο µε α-
ξιοποίηση του ΗΥ: προστιθεμένη αξία και αποτελέσματα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συ-
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«ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Λογισμικό: Σύνθετο Εργαστηριακό Πε-
ριβάλλον (Σ.Ε.Π.)  

Στόχοι 
• Η κατανόηση των ιδεών των μαθητών και του ρόλου τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία:  

(α) Σχεδίαση της διδασκαλίας με βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – έλεγχος – εξήγηση». 

(β) Διαχείριση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
• Η κατανόηση των ιδεών των καθηγητών για τη μαθησιακή διαδικασία και τον δικό τους 
ρόλο σ’ αυτήν 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-
μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Β.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη δραστηριότητα Α.1. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και 
καταγράφουν: 

(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 
στην εφαρμογή της δραστηριότητας Α.1 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 

στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 
2. Αναλυτική συζήτηση με βάση τα ερωτήματα: 

 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης. 
 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρ-
φωσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι 
στην προηγούμενη δραστηριότητα. 
 Ποιες άλλες εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών έχει εντοπίσει η έρευνα στο θέμα 
αυτό, ποιες οι ίδιοι έχουν συναντήσει στην τάξη και με ποιο τρόπο έχουν προσπαθήσει 
να τις τροποποιήσουν. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 

προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό για 
την αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 

(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Δραστηριότητες Εξοικείωσης με το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων (MBL) 1-1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 

ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 
ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΜΕ Χ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ. 

1. Να εντοπίστε τις συσκευές και τα εξαρτήματα που έχετε 
μπροστά σας: 

 Την Κεντρική Μονάδα (ΚΜ) 

 Τον Αισθητήρα Απόστασης (ΑΑ) με το καλώδιο του. 
 Το καλώδιο τροφοδοτικού. 
 Το καλώδιο σύνδεσης της ΚΜ με τον υπολογιστή 

2. Να συνδέσετε τις συσκευές μεταξύ τους:: 
 Την άκρη του καλωδίου του τροφοδοτικού στη θέση DC-9V της ΚΜ. 
Ο καθηγητής έχει συνδέσει το τροφοδοτικό στη παροχή ρεύματος 220V. 

 Την άκρη του καλωδίου σύνδεσης στη θέση COMM της ΚΜ. 
Ο καθηγητής έχει συνδέσει την άλλη άκρη στον υπολογιστή. 

3. Να ανάψετε τις συσκευές:: 

 Τον υπολογιστή πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο. 
Μετά από λίγα λεπτά εμφανίζεται η κεντρική οθόνη των Windows. 

 Τη ΚΜ πιέζοντας το πλήκτρο Οn. 

Στην οθόνη της ΚΜ θα πρέπει να εμφανιστεί μετά από λίγο το «Ready». 

4. Να “τρέξετε” το λογισμικό για την επικοινωνία του υπολογιστή με τη ΚΜ: 
 Πιέστε δύο σύντομες φορές το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο 

που γράφει “DB-Lab 3.2”. Αμέσως σχεδόν στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται 
η επιφάνεια εργασίας και μήνυμα που πληροφορεί εάν η επικοινωνία επιτεύχθηκε. 

(Εάν εμφανιστεί μήνυμα ότι δεν έχει επιτευχθεί επικοινωνία, καλείτε τον καθηγητή σας) 

5. Να συνδέσετε την άκρη του καλωδίου του ΑΑ στη θέση Ι/Ο-1 της 
ΚΜ, προσέχοντας ώστε τα τόξα πάνω στο βύσμα να βρίσκονται 
προς την επάνω πλευρά. Η ΚΜ αναγνωρίζει αυτόματα τον ΑΑ. Για 

να επιβεβαιώσετε:  
 Πιέστε την επιλογή Καταγραφέας. Εμφανίζεται η σειρά 
επιλογών της εικόνας. 

 Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου. Εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας, 
στον οποίο στην Είσοδο 1 γράφει Διάστημα. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Δραστηριότητες Εξοικείωσης με το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων (MBL) 1-2 

6. Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μετρήσεων: 
 Πιέστε στο πλαίσιο Σημεία και από τη σειρά 
επιλογών ζητήστε να ληφθούν 500 μετρήσεις. 

 Πιέστε στο πλαίσιο Ρυθμός και από τις 
επιλογές ζητήστε οι μετρήσεις να γίνονται κάθε 
10/s. 

 
 

7. Να πραγματοποιήσετε μετρήσεις από τυχαίες κινήσεις: 
 Τοποθετήστε τον αισθητήρα απόστασης επάνω 

στον υπολογιστή με κατεύθυνση προς τα εσάς. 
 Πιέστε το πλαίσιο Λήψη δεδομένων. Αμέσως 
εμφανίζεται η γραφική παράσταση και 

καταγράφεται η μεταβολή της απόστασης από τον 
αισθητήρα. 

 Μετακινήστε το χέρι σας σιγά ή γρήγορα, πέρα-δώθε, ακριβώς μπροστά από τον αι-

σθητήρα (πιο μακριά από μισό μέτρο) και παρακολουθήστε πώς μεταβάλλεται η 
γραμμή στη γραφική παράσταση. 

 Εάν θέλετε να διακόψετε τις μετρήσεις, πιέστε το πλαίσιο Διακοπή. 

8. Να πραγματοποιήσετε μετρήσεις από συγκεκριμένες κινήσεις: 
 Πιέστε το σύμβολο Χ επάνω δεξιά από τη γραφική παράσταση για να κλείσει το πα-
ράθυρο και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να χαθούν οι προηγούμενες μετρήσεις. 

 Καλέστε το Πίνακα Ελέγχου και ζητήστε να πραγματοποιηθούν 200 μετρήσεις με 
ρυθμό μετρήσεων 10/s (Δείτε το βήμα 6). 

 Συνεννοηθείτε μεταξύ σας ώστε μόλις ένας μαθητής πιέσει τη «Λήψη δεδομένων», 

ένας άλλος να μετακινήσει ένα τετράδιο μπροστά από το ΑΑ, δύο φορές μεταξύ των 
δύο άκρων του πάγκου, τη πρώτη αργά και τη δεύτερη γρήγορα. 

 Αρχίστε τη «Λήψη δεδομένων». Προσοχή να μην περάσει τίποτε ανάμεσα από τον 

αισθητήρα και το τετράδιο. Εάν προκύψει κάτι που πιθανόν επηρεάσει τη γραφική 
παράσταση, διακόψτε την λήψη δεδομένων και επαναλάβετε από την αρχή. 

9. Να μελετήσετε τις μετρήσεις για ένα σημείο της 

παράστασης: 
 Μεγεθύνετε το παράθυρο με τη γραφική 
παράσταση σέρνοντας τις άκρες του με το ποντίκι. 

 Διπλοκτυπήστε με το ποντίκι σε ένα σημείο της 
γραφικής παράστασης. Εμφανίζεται στο σημείο 
αυτό ένα βέλος και κάτω οι τιμές των 

συντεταγμένων του για την απόσταση και το χρόνο. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Δραστηριότητες Εξοικείωσης με το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων (MBL) 1-3 

 Μετακινήστε σέρνοντας με το ποντίκι ή με τα τόξα του πληκτρολογίου, το βέλος δε-
ξιά-αριστερά, παρατηρώντας τη μεταβολή των τιμών. 

 Εντοπίστε τις τιμές των συντεταγμένων και συμπληρώστε στα κενά: 

> Η μεγαλύτερη απόσταση που απομακρύνθηκε το τετράδιο ήταν; = …………. 
> Αυτό συνέβη τη χρονική στιγμή = …………… 

10. Να μελετήσετε τις μετρήσεις για δύο σημεία της παράστασης: 

 Διπλοκτυπήστε σε ένα δεύτερο σημείο της γραφι-
κής παράστασης. Εμφανίζεται στο σημείο αυτό ένα 
δεύτερο ανεστραμμένο βέλος και κάτω οι διαφορές 

των τιμών απόστασης και χρόνου μεταξύ των δύο 
σημείων. (Τα βέλη απομακρύνονται εάν τα επιλέ-
ξετε με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού) 

 Μετακινήστε σέρνοντας με το ποντίκι ή με τα τόξα 
του πληκτρολογίου τα δύο βέλη δεξιά-αριστερά, παρατηρώντας τη μεταβολή των 
διαφορών των τιμών τους. 

 Εντοπίστε τις τιμές και συμπληρώστε τα παρακάτω κενά: 
> Και τις δύο φορές απομακρύνθηκε το τετράδιο, το ίδιο μακριά; …………… 
 Αν όχι, πόση ήταν η διαφορά στη απόσταση; = …………. 

> Πόσο χρόνο διήρκησε η πρώτη και πόσο η δεύτερη μετακίνηση του τετραδίου; 
 1η = …………… , 2η = …………… 

11. Να αποθηκεύσετε το πείραμα και να κλείσετε τις συσκευές: 

 Πιέσετε το εικονίδιο Αποθήκευση. Εμφανίζεται το παράθυρο αποθήκευσης. 
 Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) πληκτρολογείτε ένα όνομα μέχρι 8 
γράμματα χωρίς κενά, που θα αντιστοιχεί στο πείραμα που εκτελέσατε. Πιέσετε ΟΚ. 

Η γραφική παράσταση θα αποθηκευτεί για να χρησιμοποιηθεί άλλη φορά. 
 Πιέσετε Αρχείο και επιλέξτε Έξοδος για να εξέλθετε από το λογισμικό. 
 Κλείστε τη ΚΜ πιέζοντας το πλήκτρο OFF. 

 Αποσυνδέστε τις συσκευές. 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης 2-1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΑ 

Αμαξίδιο, ηλεκτρικός μικροκινητήρας, νήμα, μπαταρίες 3 (2Χ1,5) και 4.5 Volts, Κεντρική Μο-

νάδα καταγραφικού, Αισθητήρας Απόστασης, Υπολογιστής. 

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

2.1 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ   x-t   ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

• Να κατασκευάσετε την πειραματική διάταξη του παραπάνω σχήματος. Να χρησιμοποιή-

σετε τη μπαταρία των 3 Volts. 

• Προετοιμάστε τον υπολογιστή και την κεντρική μονάδα και τοποθετήστε τον αισθητήρα 

απόστασης σε σημείο που να μπορεί να παρακολουθεί το αμαξίδιο. 

• Επιλέξτε ως ρυθμό λήψης, 25 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο και επιλέξτε συνολικά 200 

μετρήσεις. Oι μετρήσεις επομένως θα διαρκέσουν (100/25=) 8 δευτερόλεπτα. 

• Συνεννοηθείτε μεταξύ σας ώστε μόλις ένας μαθητής πιέσει τη Λήψη Δεδομένων, ένας 

άλλος αμέσως μετά να συνδέσει το μικροκινητήρα με τη μπαταρία. Το αμαξίδιο θα μετακι-

νηθεί και στην οθόνη του υπολογιστή θα σχηματιστεί η γραφική παράσταση απόστασης-

χρόνου. Μόλις το αμαξίδιο φτάσει στην άκρη του τραπεζιού κοντά στο μικροκινητήρα, 

σταματήστε την τροφοδοσία του μικροκινητήρα. 

• Διπλοκτυπώντας (αριστερά) με το ποντίκι ένα σημείο της γραφικής παράστασης, εμφανί-

ζεται στο σημείο αυτό ένα βέλος και κάτω οι τιμές των συντεταγμένων του για την από-

σταση και το χρόνο. Εντοπίστε τις χρονικές στιγμές μεταξύ των οποίων το αμαξίδιο κινεί-

ται: t1 = ………, t2 = ………. 

• Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως και αποθηκεύστε τη νέα παράσταση με 

το όνομα OMALX1. Σβήστε όλα τα παράθυρα εκτός του OMALX1. 

κινητήρας 

αμαξίδιο

νήμα

μπαταρία 

αισθητήρας απόστασης 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης 2-2 

2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
• Διπλοκτυπήστε δύο σημεία της γραφικής παράστασης απόστασης-χρόνου OMALX1 που 

να αντιστοιχούν στην κίνηση του αμαξιδίου (μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 και t2). Στο 

κάτω μέρος εμφανίζονται οι διαφορές των τιμών απόστασης Δx και χρόνου Δt των δύο 

σημείων. 

• Επιλέξτε 3 διαφορετικά ζεύγη σημείων που να απέχουν αρκετά μεταξύ τους,  διαβάστε 

τις διαφορές των τιμών τους Δx και Δt και υπολογίστε τους λόγους Δx/Δt συμπληρώνο-

ντας τον παρακάτω πίνακα (προσοχή στις μονάδες cm, sec). Για τις διαιρέσεις μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε το αριθμητήριο των Windows. 

Πίνακας Ι: Υπολογισμός ταχύτητας 

Δx   (cm) Δx1 Δx2 Δx3 

Δt   (sec) Δt1 
= 

Δt2 
= 

Δt3 
= 

• Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας τις τιμές Δx/Δt του πίνακα Ι; 

Είναι περίπου ίδιες ή διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους; .................................................    

2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΧΡΟΝΟΥ 
• Έχοντας ενεργοποιημένη τη γραφική παράσταση OMALX1, από το μενού Ανάλυση του 

λογισμικού, επιλέξτε Παράγωγος. Εμφανίζεται μια νέα γραφική παράσταση ταχύτητας-

χρόνου. 

• Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως και αποθηκεύστε τη νέα παράσταση 

ταχύτητας – χρόνου με το όνομα OMALY1. 

• Διπλοκτυπώντας με το ποντίκι ένα σημείο της γραφικής παράστασης OMALY1, εμφανί-

ζεται στο σημείο αυτό ένα βέλος και κάτω οι τιμές των συντεταγμένων του για την από-

σταση και το χρόνο. Επιλέξτε 3 τυχαία διαφορετικά σημεία που να αντιστοιχούν σε χρονι-

κές στιγμές της κίνησης του αμαξιδίου (μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 και t2 , βλέπε την 

1η δραστηριότητα διαβάστε τις αντίστοιχες τιμές των ταχυτήτων συμπληρώνοντας έτσι 

τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας ΙΙ: Ταχύτητες 

Y (cm/sec) Υ1= Υ2= Υ3= 

• Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας τις τιμές Υ της ταχύτητας με τις αντίστοιχες που υπολογί-

σατε από τους λόγους Δx/Δt του Πίνακα Ι, είναι περίπου ίδιες (στα όρια των πειραματικών 

σφαλμάτων) ή διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους;..........................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης 2-3 

2.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

• Να επαναλάβετε τη Λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας μια 

μπαταρία των 4,5 V, όπως συμβολίζει το σχήμα. Επιλέξτε πάλι ως 

ρυθμό λήψης 25 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο και 200 μετρήσεις. 

Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη μέτρηση έως ότου σχηματι-

στεί η βέλτιστη (το αμαξίδιο τώρα θα κινηθεί με μεγαλύτερη τα-

χύτητα). 

• Στην οθόνη του υπολογιστή θα σχηματιστεί η γραφική παράσταση απόστασης-χρόνου. 

• Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως και αποθηκεύστε τη νέα παράσταση με 

το όνομα OMALX2. Σβήστε όλα τα υπόλοιπα παράθυρα εκτός του OMALX2. 

2.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΥ 
• Ζητήστε Επεξεργασία από το μενού της οθόνης και κατόπιν Αντιγραφή. 

• Καλέστε τη πρώτη γραφική παράσταση απόστασης - χρόνου OMALΧ1. 

• Ζητήστε Επεξεργασία και Επικόλληση. Οι δύο γραφικές παραστάσεις απόστασης – 

χρόνου επικαλύπτονται (αυτή με το μπλε περίγραμμα αντιστοιχεί στη δεύτερη μέτρηση με 

τη μεγαλύτερη ταχύτητα). 

• Τι συμπέρασμα προκύπτει για τις γραφικές παραστάσεις απόστασης-χρόνου όταν το α-

μαξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες;...................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

2.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΧΡΟΝΟΥ 
• Κλείστε όλα τα παράθυρα. Καλέστε το αρχείο OMALX2. 

• Από το μενού Ανάλυση επιλέξτε Παράγωγος. Εμφανίζεται η γραφική παράσταση τα-

χύτητας-χρόνου. 

• Ζητήστε Επεξεργασία από το μενού της οθόνης και κατόπιν Αντιγραφή. 

• Καλέστε τη πρώτη γραφική παράσταση ταχύτητας OMALY1. 

• Ζητήστε Επεξεργασία και Επικόλληση. Οι δύο γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – 

χρόνου επικαλύπτονται (το μπλε περίγραμμα αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ταχύτητα). 

• Τι συμπέρασμα προκύπτει για τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου όταν το αμα-

ξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες; ......................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

4.5V 
+-
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλά Μεταβαλλόμενης Κίνησης 3-1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΙ-
ΝΗΣΗΣ 

ΥΛΙΚΑ 

Αμαξίδιο, νήμα, βαρίδιο 50 g και 100 g, 2 τροχαλίες, βάση με ράβδους στήριξης, Κεντρική 
Μονάδα καταγραφικού, αισθητήρας απόστασης, υπολογιστής. 

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

3.1 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ   x-t   ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

• Να κατασκευάσετε τη διάταξη του σχήματος. Να χρησιμοποιήσετε βάρος 50 g. 

• Προετοιμάστε τον υπολογιστή και την Κεντρική Μονάδα και τοποθετήστε τον αισθητήρα 

απόστασης σε σημείο που μπορεί να παρακολουθεί το αμαξίδιο. 

• Επιλέξτε ως ρυθμό λήψης, 25 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο και επιλέξτε συνολικά 200 

μετρήσεις. Oι μετρήσεις επομένως θα διαρκέσουν (100/25=) 8 δευτερόλεπτα. 

• Συνεννοηθείτε μεταξύ σας ώστε μόλις ένας μαθητής πιέσει τη Λήψη Δεδομένων ένας 

άλλος, αμέσως μετά, να κρεμάσει το βάρος των 50 g στην τροχαλία. Το αμαξίδιο θα κινη-

θεί και στην οθόνη του υπολογιστή θα σχηματιστεί η γραφική παράσταση απόστασης - 

χρόνου. 

• Διπλοκτυπώντας με το ποντίκι ένα σημείο της γραφικής παράστασης, εμφανίζεται στο 

σημείο αυτό ένα βέλος και κάτω οι τιμές των συντεταγμένων του για την απόσταση και το 

χρόνο. Εντοπίστε τις χρονικές στιγμές μεταξύ των οποίων το αμαξίδιο κινείται: 

 t1 = ………, t2 = ………. 

• Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως και αποθηκεύστε τη νέα παράσταση με 

το όνομα  METABX1. Σβήστε όλα τα παράθυρα εκτός από το METABX1. 

νήμα
αισθητήρας απόστασης

βαρίδιο

τροχαλίες

αμαξίδιο
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλά Μεταβαλλόμενης Κίνησης 3-2 

3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΧΡΟΝΟΥ 
• Από το μενού Ανάλυση του λογισμικού, επιλέξτε Παράγωγος. Εμφανίζεται μια νέα 

γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου. 

• Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως και αποθηκεύστε τη νέα παράσταση 

ταχύτητας – χρόνου με το όνομα METABY1. 

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 
• Διπλοκτυπήστε δύο σημεία της γραφικής παράστασης ταχύτητας - χρόνου που να αντι-

στοιχούν στην κίνηση του αμαξιδίου (μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 και t2 , βλέπε δρα-

στηριότητα 1). Στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι διαφορές των τιμών ταχύτητας και χρό-

νου των δύο σημείων Δυ και Δt. 

• Επιλέξτε 3 διαφορετικά ζεύγη σημείων που να απέχουν αρκετά μεταξύ τους, διαβάστε τις 

διαφορές των τιμών τους Δυ και Δt και υπολογίστε τους λόγους Δυ/Δt συμπληρώνοντας 

τον παρακάτω πίνακα (προσοχή στις μονάδες cm/sec, sec). Για τις διαιρέσεις μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το αριθμητήριο των Windows. 

Πίνακας Ι: Υπολογισμός επιτάχυνσης 

Δυ (cm/sec) Δυ1 Δυ2 Δυ3 

Δt   (sec) Δt1 
= 

Δt2 
= 

Δt3 
= 

• Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας τις τιμές Δυ/Δt του πίνακα Ι; Είναι περίπου ίδιες (στα όρια 

των πειραματικών σφαλμάτων) ή διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους; ..............................    

3.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

• Να επαναλάβετε τη Λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας δύο βάρη των 50 g ή 1 βάρος 

των 100 g, αντί το αρχικό βάρος. Επιλέξτε πάλι ως ρυθμό λήψης 25 μετρήσεις ανά δευτε-

ρόλεπτο και 200 μετρήσεις. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη μέτρηση έως ότου σχημα-

τιστεί η βέλτιστη (το αμαξίδιο τώρα θα κινηθεί με μεγαλύτερη επιτάχυνση). 

• Στην οθόνη του υπολογιστή θα σχηματιστεί μια νέα γραφική παράσταση απόστασης-

χρόνου. 

• Από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως και  αποθηκεύστε τη νέα παράσταση   

με το όνομα METABΧ2. Σβήστε όλα τα παράθυρα εκτός από το METABΧ2. 

3.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΥ 
• Ζητήστε Επεξεργασία από το μενού της οθόνης και κατόπιν Αντιγραφή. 

• Καλέστε τη πρώτη γραφική παράσταση απόστασης - χρόνου ΜΕΤΑΒΧ1. Ζητήστε Επε-

ξεργασία και Επικόλληση. Οι δύο γραφικές παραστάσεις απόστασης – χρόνου επικαλύ-
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλά Μεταβαλλόμενης Κίνησης 3-3 

πτονται (το μπλε περίγραμμα αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη επιτάχυνση). 

• Ζητήστε Επεξεργασία και Επικόλληση. Οι δύο γραφικές παραστάσεις απόστασης – 

χρόνου επικαλύπτονται (αυτή με το μπλε περίγραμμα αντιστοιχεί στη δεύτερη μέτρηση με 

τη μεγαλύτερη ταχύτητα). 

• Τι συμπέρασμα προκύπτει για τις γραφικές παραστάσεις απόστασης-χρόνου όταν το α-

μαξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές επιταχύνσεις; 

(για να βοηθηθείτε συγκρίνετε στο ίδιο χρονικό διάστημα π.χ. Δt=1 sec, πότε διανύεται μεγαλύτε-

ρη απόσταση) 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................   

....................................................................................................................................   

3.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΧΡΟΝΟΥ 
• Κλείστε όλα τα παράθυρα. Καλέστε το αρχείο METABX2. 

• Από το μενού Ανάλυση επιλέξτε Παράγωγος. Εμφανίζεται η γραφική παράσταση τα-

χύτητας-χρόνου. 

• Ζητήστε Επεξεργασία από το μενού της οθόνης και κατόπιν Αντιγραφή. 

• Καλέστε τη πρώτη γραφική παράσταση ταχύτητας METABY1. 

• Ζητήστε Επεξεργασία και Επικόλληση. Οι δύο γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – 

χρόνου επικαλύπτονται (αυτή με το μπλε περίγραμμα αντιστοιχεί στη δεύτερη μέτρηση με 

τη μεγαλύτερη επιτάχυνση). 

• Τι συμπέρασμα προκύπτει για τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου όταν το αμα-

ξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές επιταχύνσεις; ...................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04

ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ MBL 1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Εξοικείωση με το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων και εργαστηριακή μελέτη της Ευθύγραμ-

μης Κίνησης με MBL. 

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Μηχανική. 

1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Α’ τάξης Λυκείου. 

1.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της Ευθύγραμμης Κίνησης, της ομαλής και της ομαλά με-
ταβαλλόμενης. 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Με τη χρήση των Συγχρονικών Διατάξεων οι δραστηριότητες μπορούν να ακολουθούν, όπως 

και σε κάθε κλασική εργαστηριακή πρακτική, το γενικότερο διδακτικό σχεδιασμό που έχει κα-
τά νου ο εκπαιδευτικός. Έτσι, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που αποτυπώνεται στα 
Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε.), μπορεί να περιέχει στοιχεία ελεύθερης διερεύνησης ή να ακολουθεί 

πορεία αυστηρά κατευθυνόμενης ανακάλυψης. 

Το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα στοιχεία που επιτρέ-
πουν την επέκταση των δραστηριοτήτων σε πιο σύνθετες πορείες. Ο χρόνος, για παράδειγμα, 

που εξοικονομείται από τον αυτόματο σχηματισμό των γραφικών παραστάσεων, επιτρέπει 
την πραγματοποίηση δύο ή περισσότερων επαναλήψεων μιας διερεύνησης, για διαφορετικές 
τιμές παραμέτρων. Επιπλέον, το λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να σχηματίσουν την 

πρόβλεψή τους σε μορφή γραφικής παράστασης πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Η χρονι-
κή αυτή γειτνίαση των φάσεων, πρόβλεψης και ελέγχου της, καθώς και η δυνατότητα απο-
μνημόνευσης και στη συνέχεια επικάλυψης των επιμέρους παραστάσεων βοηθάει στην άμεση 

σύγκρισή τους. Έτσι, το πρότυπο «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος - σύγκριση πρόβλεψης 
– πειραματικού αποτελέσματος» μπορεί να αποτελέσει βασική στρατηγική για την πραγματο-
ποίηση εποικοδομητικών εργαστηριακών ασκήσεων. 

Ολοκληρωμένη ένταξη των Συγχρονικών Διατάξεων σε ομάδες 4-5 μαθητών, προϋποθέτει 
την ύπαρξη τους σε πολλαπλότητα, ενώ συνήθως υπάρχει ένα μόνο σύστημα ανά εργαστή-
ριο Φυσικών Επιστημών. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί γιατί μια εργαστηρι-

ακή άσκηση στο μαθησιακό περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν περιορίζεται 
απλώς στη φάση των μετρήσεων. Αντίθετα, περιλαμβάνει εξίσου, αν όχι και πιο σημαντικές 
προγενέστερες φάσεις, όπως η διατύπωση υποθέσεων και ο σχεδιασμός του ελέγχου τους, 
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ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ MBL 2 

καθώς και μεταγενέστερες, όπως η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η σύγκριση υποθέσε-
ων-αποτελεσμάτων, η διατύπωση συμπερασμάτων, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσω 
φύλλων εργασίας από ομάδες μαθητών.  

Στην περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο συστήματος, η εκτέλεση του πειράματος και η λήψη 
των μετρήσεων γίνεται αναγκαστικά με επίδειξη. Αυτή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή 
που εξυπηρετεί το σχεδιασμό του μαθήματος, χωρίς απαραίτητα να περιλαμβάνεται η φάση 

λήψης μετρήσεων στα Φύλλα Εργασίας των μαθητών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός σε κάποια στιγ-
μή της διδασκαλίας, μπορεί να εκτελέσει το πείραμα και να καλέσει, για τη λήψη των μετρή-
σεων, μια ομάδα μαθητών ή περισσότερες ομάδες μαθητών κυκλικά. Στη συνέχεια οι παρα-

γόμενες γραφικές παραστάσεις μπορούν να διανεμηθούν για επεξεργασία σε όλες τις ομάδες. 
Για να γίνει εποπτική σε όλο το ακροατήριο η εικόνα του σχηματισμού της γραφικής πα-

ράστασης και της ανάλυσής της, την ίδια στιγμή της εκτέλεσης του πειράματος, μπορεί ο εκ-

παιδευτικός να ακολουθήσει κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους: 
• Να χρησιμοποιήσει το βιντεοπροβολέα σε οθόνη προβολής. 
• Αν η κάρτα οθόνης του υπολογιστή έχει έξοδο TV-Out, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τη-

λεόραση τουλάχιστον 28" για να παρουσιάσει την οθόνη του υπολογιστή μέσα από την 
οθόνη της τηλεόρασης. 

• Αν η αίθουσα είναι μικρή, μπορεί απλά να στρέψει την οθόνη του υπολογιστή προς τους 
μαθητές. Το μέγεθος της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 17" ώστε να  επιτρέπει 
την επίδειξη της γραφικής παράστασης. Για να είναι η γραφική παράσταση ευκρινής, από 
την επιλογή του λογισμικού «Προβολή > Οθόνη > Πάχος γραμμής», να επιλεγεί μεγάλο 

και ευκρινές πάχος γραμμής (πχ 2 ή 3 σημεία). 
• Να δημιουργήσει αρχείο γραφικών παραστάσεων για συχνή επίδειξη, με εκτύπωση δια-
φανειών και τη προβολή τους με ανακλαστικό προβολέα.  

• Να προγραμματίσει την άσκηση μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής με χρήση του τοπι-
κού δικτύου και με εγκαταστημένο το λογισμικό σε όλους του υπολογιστές. Συνδέει το 
Συγχρονικό Σύστημα και εκτελεί το πείραμα κανονικά στον κεντρικό υπολογιστή (παρακο-

λουθούν οι μαθητές) και στη συνέχει αποθηκεύει το αρχείο του πειράματος. Οι μαθητές 
από τον περιφερειακό τους υπολογιστή και μέσω του λογισμικού καλούν το αρχείο και το 
επεξεργάζονται σύμφωνα με το Φ.Ε. 

• Στην περίπτωση συνεργατικής (collaborative) πειραματικής δραστηριότητας (π.χ. ευρεία 
συμμετοχή σε πειράματα βρασμού σε διάφορα υψόμετρα, ή φωτομετρική καταγραφή έ-
κλειψης ηλίου από όλα τα σχολεία, περιβαλλοντικές μετρήσεις  κλπ.) τα δεδομένα διοχε-

τεύονται μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Τα σχολεία μπορούν να στέλνουν ή και να δέ-
χονται δεδομένα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του σχολείου - συντονιστή. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα τηλεχειρισμού συσκευών και εκτέλεσης μετρήσεων πραγματικού χρόνου από 

απομακρυσμένες διατάξεις μέσω εφαρμογών του διαδικτύου. 

Λογισμικό: Το λογισμικό που συνοδεύει το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Στο 1ο φύλλο εργασίας, οι εισαγωγικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο να αναδείξουν 
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στους μαθητές τη σημασία των Συγχρονικών Διατάξεων και να τους εξοικειώσουν με το 
μηχανισμό της λήψης μετρήσεων μέσω των αισθητήρων και στη χρήση των λειτουργιών 
του λογισμικού. Επιπλέον, σκοπεύουν να ασκήσουν τους μαθητές στο χειρισμό των ποιο-

τικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των γραφικών παραστάσεων, αφού ο συμβολισμός 
των μεταβολών στα φυσικά μεγέθη που συνδέονται με την εξέλιξη των φαινομένων 
πραγματοποιείται μέσω των παραστάσεων αυτών. 

• Στο 2ο φύλλο εργασίας, οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν 
ότι στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μεταβολή της απόστασης είναι γραμμική και ότι η 
ταχύτητα δε μεταβάλλεται. 

• Στο 3ο φύλλο εργασίας, οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν 
ότι στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η μεταβολή της απόστασης αναπαρί-
σταται με καμπύλη και ότι η ταχύτητα αυξάνει με σταθερό ρυθμό. 

1.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα τρία φύλλα εργασίας με καθένα 
φύλλο να υλοποιείται σε μία διδακτική ώρα. 

Την 1η διδακτική ώρα 

Ο καθηγητής επιδεικνύει στους μαθητές τον αισθητήρα απόστασης και αναλύει σύντομα 
την αρχή λειτουργίας του, χρησιμοποιώντας το ανάλογο της λειτουργίας των ραντάρ ή της 

όρασης των νυχτερίδων. Εξηγεί ότι οι μετρήσεις μετατρέπονται σε σήματα και οδηγούνται 
μέσω της συσκευής στον υπολογιστή. Ότι ο υπολογιστής αναλαμβάνει να επεξεργαστεί και 
να παρουσιάσει τις μεταβολές, σε πραγματικό χρόνο, με τη μορφή αριθμητικών ενδείξεων ή 

γραφικών παραστάσεων. 
Συνδέει τον αισθητήρα απόστασης σε έναν από τους υπολογιστές της αίθουσας και προ-

βαίνει σε επίδειξη της λειτουργίας του. Στη συνέχεια καλεί 1-2 μαθητές να κινηθούν μπροστά 

από τον αισθητήρα με διάφορους απλούς τρόπους (εμπρός-πίσω, αργά-γρήγορα, παύσεις,..), 
συσχετίζοντας φάσεις των κινήσεών τους με τμήματα της λαμβανόμενης γραφικής παράστα-
σης (κλίσεις, διάρκειες, συγκρίσεις τμημάτων). Θέτει κατόπιν ερωτήσεις που οδηγούν τους 

μαθητές να ανακαλέσουν το ιστορικό των κινήσεων επίδειξης, όπως “Παρατηρήστε και θυμη-
θείτε πώς κινήθηκε..” ή “Πώς θα πρέπει να κινηθεί ο μαθητής για να είναι πιο απότομη η κλί-
ση..”, κλπ. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη φυσική σημασία 

των χαρακτηριστικών της γραφικής παράστασης. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές υλοποιούν το Φύλλο Εργασίας με δραστηριότητες εξοικείωσης 

που πραγματοποιούνται από ομάδες 4-5 μαθητών: 

• Αναγνώριση εξαρτημάτων (Κ.Μ., αισθητήρας, τροφοδοτικό, καλώδια). Σύνδεση της Κ.Μ. 

με το αισθητήρα απόστασης, τον υπολογιστή και με το τροφοδοτικό. 
• Εκκίνηση του συστήματος και του λογισμικού και αποκατάσταση επικοινωνίας του υπο-
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λογιστή με την Κ.Μ. (Η εγκατάσταση του λογισμικού έχει γίνει από πριν). 
• Ρυθμίσεις: Αναγνώριση του αισθητήρα απόστασης. Επιλογή ρυθμού μετρήσεων ανά δευ-
τερόλεπτο (σημεία/sec) και συνολικών μετρήσεων (επιλογή της διάρκειας καταγραφών). 

• Ενεργοποίηση καταγραφής (και απενεργοποίηση). Διενέργεια ακολουθίας κινήσεων 
μπροστά από τον αισθητήρα για τη λήψη μετρήσεων.  

• Ανάλυση επεξεργασία μετρήσεων πάνω στη γραφική παράσταση και εντοπισμός δεδομέ-

νων (ανάγνωση συντεταγμένων σημείου, μέγιστα, ελάχιστα, διάρκειες, διαφορές μεταβο-
λών). 

• -Αποθήκευση πειράματος. 

Τη 2η διδακτική ώρα 

Στην πειραματική διάταξη, ένα αμαξίδιο συνδέεται μέσω νήματος με τον άξονα μετάδοσης 
ενός μικρού ηλεκτρικού κινητήρα. Ο αισθητήρας απόστασης καταγράφει τη μεταβολή στην 

απόσταση. Εναλλακτικά, αντί του κινητήρα με το σύστημα νήμα – αμαξίδιο, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί παιδικό παιγνίδι – αυτοκίνητο ή τρενάκι που λειτουργεί με μπαταρία και εκτε-
λεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

Η σταθερή περιστροφή του άξονα του κινητήρα περιτυλίγει νήμα και αυτό με τη σειρά 

του κινεί το αμαξίδιο ευθύγραμμα και ομαλά. Σε ίσους χρόνους το αμαξίδιο θα διανύσει ίσα 

διαστήματα. Η ταχύτητά του, δηλ. ο ρυθμός που μεταβάλλεται η απόσταση (υ=Δx/Δt), πα-

ραμένει σταθερή. Μεταβολή στην ηλεκτρική τάση στην είσοδο του κινητήρα, προκαλεί μετα-

βολή της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα και επομένως του αμαξιδίου. Η λειτουργία 

μνήμης και υπέρθεσης των παραστάσεων που παρέχει το λογισμικό καθιστά δυνατή την άμε-

ση σύγκριση των γραφικών παραστάσεων x(t) και υ(t) που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τα-

χύτητες. 

Η χρήση του κινητήρα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Στα κλασικά πειρά-
ματα, η σταθερή ταχύτητα επιτυγχάνεται με χρήση αμαξιδίου σε οριζόντιο τραπέζι, τροχαλία 

στην άκρη του τραπεζιού και ενός νήματος που συνδέει το αμαξίδιο με ένα δίσκο που κρέμε-
ται. Προσθέτοντας διαδοχικά μικρές μάζες στο δίσκο για να αντισταθμιστούν οι τριβές, το 
αμαξίδιο κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται. Η κίνηση αυτή θεωρείται ευθύγραμμη ομαλή,  

προκαλεί όμως έτσι την παρανόηση του μαθητή ότι για να κινείται ένα σώμα με σταθερή τα-
χύτητα πρέπει να του ασκείται κάποια δύναμη, εδώ το βάρος. Η δυνατότητα επιπλέον αλλα-
γής της ταχύτητας του αμαξιδίου, με την μεταβολή της εφαρμοζόμενης τάσης στον κινητήρα 

δεν είναι δυνατή στην κλασική διάταξη. 

Α. Ακολουθώντας φύλλο εργασίας οι μαθητές: 
• Επιβάλλουν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στο αμαξίδιο και καταγράφουν την κίνησή του 
στη γραφική παράσταση x(t).  

• Μέσω του λογισμικού, με τη λειτουργία παραγώγισης που αυτό διαθέτει, κατασκευάζουν 
την αντίστοιχη παράσταση υ(t).  

• Αντικαθιστούν τη πηγή τάσης με μεγαλύτερη ώστε να περιστραφεί ταχύτερα ο κινητή-
ρας. Κατασκευάζουν τις νέες γραφικές παραστάσεις απόστασης / χρόνο και ταχύτητας / 
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χρόνο. 
• Επαναφέρουν με διαδικασία (copy – paste) τις προηγούμενες παραστάσεις και τις συ-
γκρίνουν με τις νέες.  

Β. Τεχνικές επισημάνσεις: 
• Ρυθμός δειγματοληψίας: 25/s 
• Πλήθος μετρήσεων: 200 σημεία. Άρα οι μετρήσεις θα διαρκέσουν 8 δευτερόλεπτα. 

• Ο αισθητήρας απόστασης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 
cm από την αρχική θέση του αμαξιδίου και σε σημείο που το οπτικό του πεδίο μπορεί να 
παρακολουθεί το αμαξίδιο σε όλη του τη διαδρομή. Για να μην συμβούν έμμεσες ανακλά-

σεις στην επιφάνεια του εργαστηριακού πάγκου, να επικολληθεί ένα σκληρό χαρτόνι ως 
πέτασμα ανάκλασης στο αμαξίδιο και να τοποθετηθεί ο αισθητήρας πιο ψηλά. 

• Με την εκκίνηση του πειράματος, το αμαξίδιο, μέχρι ο κινητήρας αποκτήσει σταθερή πε-
ριφερειακή ταχύτητα, εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση που θα πρέπει να αγνοηθεί. Να ληφ-
θούν υπόψη οι μετρήσεις αφού το αμαξίδιο έχει αποκτήσει ομαλή κίνηση, μετά περίπου 20 
- 30 cm. 

• Για τις ιδανικές συνθήκες λήψης μετρήσεων, ο εργαστηριακός πάγκος πάνω στον οποίο 
θα πραγματοποιηθεί το πείραμα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 2 m, να είναι λείος, χω-
ρίς ανωμαλίες και αισθητές αποκλίσεις από το οριζόντιο επίπεδο που μπορούν να οδηγή-

σουν σε μικρές αποκλίσεις ταχύτητας οι οποίες θα καταγραφούν από τον ευαίσθητο αι-
σθητήρα.  

• Τον κινητήρα θα κρατά ο ένας μαθητής, ώστε να προσέχει το νήμα να μην τυλιχτεί στον 
άξονα του και μεγαλώνει φαινομενικά η διάμετρός του, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
ταχύτητας του αμαξιδίου. 

• Οι πηγές τάσης μπορεί να είναι μεταβλητό τροφοδοτικό ή μπαταρίες 3 και 4,5 V για τις 

δύο διαφορετικές ταχύτητες. 

Την 3η διδακτική ώρα 

Στην πειραματική διάταξη, αμαξίδιο σε τραπέζι και βαρίδιο που κρέμεται συνδέονται μέσω 

νήματος με τη βοήθεια δύο τροχαλιών. Οι δύο τροχαλίες τοποθετούνται για να επιμηκυνθεί η 

διαδρομή και ο χρόνος πτώσης της μάζας. Όταν η μάζα αφήνεται ελεύθερη, το αμαξίδιο κι-

νείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. 

Εναλλακτικά, συνθήκες ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης μπορούν να προκληθούν με την 
κύλιση του αμαξιδίου σε κεκλιμένο επίπεδο, π.χ. στην επιφάνεια ενός λείου εργαστηριακού 

πάγκου ο οποίος αποκτά κλίση με τη βοήθεια υποστηριγμάτων στα πόδια της μιας πλευράς. 
Σε αυτήν την περίπτωση, διάφορες τιμές επιτάχυνσης επιτυγχάνονται με τη μεταβολή της 
κλίσης του πάγκου. 

Στις ευθύγραμμες κινήσεις η ταχύτητα είναι ο ρυθμός που μεταβάλλεται η απόσταση 
(υ=Δx/Δt) και η επιτάχυνση ο ρυθμός που μεταβάλλεται η ταχύτητα (α=Δυ/Δt). Στην παρα-
πάνω πειραματική διάταξη, η σταθερή επίδραση του βάρους μέσω των τροχαλιών και του 

νήματος, προκαλεί το αμαξίδιο να κινηθεί με ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Ο αι-
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σθητήρας της απόστασης καταγράφει τη γραφική παράσταση x(t). Η μεταβολή της απόστα-
σης είναι μια παραβολική παράσταση, ενώ η μεταβολή της ταχύτητας είναι γραμμική. Χρησι-
μοποιώντας μεγαλύτερη μάζα (ή αυξάνοντας την κλίση του κεκλιμένου πάγκου), προκαλείται 

αύξηση της επιτάχυνσης του αμαξιδίου. Η λειτουργία μνήμης και υπέρθεσης των παραστά-
σεων που παρέχει το λογισμικό καθιστά δυνατή την άμεση σύγκριση των γραφικών παρα-
στάσεων x(t) και υ(t) που αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιταχύνσεις. 

Α. Ακολουθώντας φύλλο εργασίας οι μαθητές: 
• Επιβάλλουν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στο αμαξίδιο και καταγράφουν τη 
κίνησή του στη παράσταση απόστασης / χρόνο x(t).  

• Μέσω λογισμικού, με τη λειτουργία παραγώγισης που αυτό διαθέτει, κατασκευάζουν την 
αντίστοιχη γραφική παράσταση ταχύτητας / χρόνο υ(t). 

• Στη συνέχεια προσθέτουν μεγαλύτερο βάρος ώστε να προκαλέσουν μεγαλύτερη επιτά-
χυνση. 

• Κατασκευάζουν τις νέες γραφικές παραστάσεις απόστασης / χρόνου και ταχύτητας / χρό-
νου. 

• Επαναφέρουν με διαδικασία (copy – paste) τις προηγούμενες παραστάσεις και τις συ-
γκρίνουν με τις νέες. 

Β. Τεχνικές επισημάνσεις: 
• Ως βάρος να χρησιμοποιηθεί μάζα 50 g και στη δεύτερη συγκριτική εκτέλεση του πειρά-
ματος μάζα 100 g. 

• Για να εξομαλυνθεί μια γραφική παράσταση που παρουσιάζει πολλές εξάρσεις, μόλις λά-
βετε τις μετρήσεις και σχηματιστεί η γραφική παράσταση απόστασης – χρόνου, από το 
μενού επιλέξτε «Ανάλυση > Μέσος όρος». 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 
Φυσική: Μηχανική. 

Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. 
Φυσική Α’ τάξης Λυκείου. Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της Ευθύγραμμης Κίνησης, της 

ομαλής και της ομαλά μεταβαλλόμενης. 

Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων με την προϋπόθεση ότι το σύστημα 

Συγχρονικών Διατάξεων υπάρχει στην απαιτούμενη πολλαπλότητα. Διαφορετικά, ισχύουν οι 
προτάσεις που αναπτύσσονται και στον οδηγό του εκπαιδευτικού (έντυπο Β). 

Λογισμικό: Το λογισμικό που συνοδεύει το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων 

Επιμορφωτικοί στόχοι 
• Η εξοικείωση με τη χρήση των συστημάτων Συγχρονικών Διατάξεων και με την ένταξή 
τους στην εργαστηριακή. 

• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία με τη σχεδίαση της διδασκαλίας με 
βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» και την καθοδήγηση 
της συζήτησης μεταξύ των μαθητών στη ομαδο-συνεργατική πειραματική δραστηριότητα. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Εννέα (9) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην επιμόρφωση. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α. Πρώτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Α.1 Όλες οι ομάδες εφαρμόζουν το πρώτο φύλλο εργασίας ώστε να εξοικειωθούν με το σύ-
στημα Συγχρονικών Διατάξεων. Κατά την εφαρμογή εκτελούνται αναλυτικά όλες οι ενέρ-
γειες και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις. Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και 

καταγράφουν 
 τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές στη φάση αυτή 
 τις προτάσεις τους για βελτίωση συμπλήρωση των δραστηριοτήτων. 

Α.2 Αναλυτική συζήτηση για τις απόψεις κατέγραψαν οι ομάδες στην προηγούμενη δραστη-
ριότητα (Α.1). 

Α.3 Κάθε ομάδα αναλαμβάνει την επανασχεδίαση του φύλλου εργασίας αξιοποιώντας τη συ-

ζήτηση που προηγήθηκε (Α.2). 

Β. Δεύτερο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Β.1 Κάθε ομάδα εφαρμόζει ένα από τα υπόλοιπα δύο φύλλα εργασίας. Κατά την εφαρμογή 

γίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί και γράφονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. 
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Οι επιμορφούμενοι αναγνωρίζουν και καταγράφουν: 
 Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές. 
 Τους διδακτικούς στόχους των φύλλων εργασίας. 

 Τις αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του συστήματος Συγχρονικών Διατάξεων. 
 Τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Β. Τρίτο επιμορφωτικό 3-ωρο 

Γ.1 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το φύλλο εργασίας που σχεδίασε. 

Γ.2 Επιλέγεται ένα από τα φύλλα εργασίας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες αναλυτικά. 

Γ. 3 Αναλυτική συζήτηση για: 
Δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του. 
Αν υλοποιούνται οι διδακτικοί στόχοι του φύλλου εργασίας. 

Αν υλοποιούνται οι αρχές σχεδίασης των φύλλων εργασίας. 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του συστήματος Συγχρονικών Διατάξεων. 
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο οδηγό οργάνω-
σης της διδασκαλίας (Έντυπο Β’). 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση της εκπαίδευσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Οι επιμορφούμενοι εργάζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων με την προϋπόθεση ότι το σύστημα 
Συγχρονικών Διατάξεων υπάρχει στην απαιτούμενη πολλαπλότητα. Διαφορετικά, ισχύουν οι 
προτάσεις που αναπτύσσονται και στον οδηγό του εκπαιδευτικού (έντυπο Β). 

Λογισμικό: Το λογισμικό που συνοδεύει το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων 

Στόχοι 
• Η εξοικείωση με τη χρήση των συστημάτων Συγχρονικών Διατάξεων και με την ένταξή 

τους στην εργαστηριακή. 
• Η διαχείριση των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία με τη σχεδίαση της διδασκαλίας με 
βάση τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» και την καθοδήγηση 

της συζήτησης μεταξύ των μαθητών στη ομαδο-συνεργατική πειραματική δραστηριότητα. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 
Πέντε (5) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην εκπαίδευση επι-

μορφωτών. 

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Μελέτη όλων των δραστηριοτήτων Α.1-Γ.3 του προτεινόμενου σεναρίου επιμόρφωσης (έ-
ντυπο Γ’). Κάθε ομάδα εφαρμόζει τις δραστηριότητες Α.1 και Α.2. Οι εκπαιδευόμενοι εντοπί-

ζουν και καταγράφουν: 
(α) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές 
(β) Τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν οι καθηγητές 

στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων Α.1 και Α.2 κατά τις διαδικασίες επιμόρφωσης 
στην εφαρμογή των φύλλων εργασίας στην τάξη. 

2. Αναλυτική συζήτηση για όσα οι εκπαιδευόμενοι κατέγραψαν στην προηγούμενη δραστηριό-

τητα καθώς και για τα θέματα και τα ερωτήματα εμπλουτισμού που προτείνει η δραστηριότη-
τα Α.3. Η συζήτηση επεκτείνεται με τα ερωτήματα: 
 Ποιοι άλλοι στόχοι μπορούν να εμπλουτίσουν το προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 

 Ποιες άλλες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στο προτεινόμενο σενάριο επιμόρφωσης; 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες τις οποίες κατέγραψαν οι εκπαιδευόμενοι στην προη-
γούμενη δραστηριότητα. 

3. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση με βάση όσα έχουν καταγραφεί στη συζήτηση που 
προηγήθηκε: 
(α) Ωριαίας διδασκαλίας με φύλλο εργασίας που αξιοποιεί το εικονικό εργαστήριο για την 

αντιμετώπιση μιας ή περισσοτέρων δυσκολιών. 
(β) 1-2 δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του σεναρίου επιμόρφωσης. 
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