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Προοίμιο 

Το επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης 
Επιμόρφωσης, εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ και 
περιλαμβάνει πέντε (5) τεύχη: ένα (1) τεύχος για το γενικό μέρος και τέσσερα (4) τεύχη για 
τους τέσσερις (4) κλάδους του ειδικού μέρους. Το κείμενο του Τεύχους 5, που ακολουθεί, 

περιλαμβάνει το επιμορφωτικό υλικό για το Ειδικό Μέρος της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
του κλάδου ΠΕ04 στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). 
Το επιμορφωτικό αυτό υλικό επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των 

Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). 
Το επιμορφωτικό υλικό αφορά τις 78 ώρες του ειδικού μέρους για τον κλάδο ΠΕ04 και 

περιέχει θεωρητικά κείμενα, αναλύσεις και παρουσιάσεις των προτεινόμενων λογισμικών, 
σενάρια για τη διδακτική αξιοποίηση των λογισμικών και βιβλιογραφία. Σε συνδυασμό με τα 
λογισμικά το υλικό υποστηρίζει τη διδασκαλία των ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος 

των 78 ωρών. 
Το υλικό αυτό 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, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών 

• Δημήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

• Χρόνη Κυνηγό, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

• Δημήτριο Ψύλλο, Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Η ως άνω ειδική επιστημονική επιτροπή λειτουργεί στη νέα Πράξη ως Επιστημονική 

Επιτροπή του ΕΑ.ΙΤΥ συμπράττοντος επιστημονικού φορέα υλοποίησης του έργου. 
Το παρόν τεύχος αποτελεί τη 2η έκδοση (αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) του 
επιμορφωτικού υλικού. Δημιουργήθηκε και επικαιροποιήθηκε από συγγραφική ομάδα πανε-

πιστημιακών και έμπειρων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 με υπεύθυνο τον Καθηγητή ΑΠΘ 
Δημήτριο Ψύλλο. Στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν οι Μιχαήλ Σιγάλας, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής ΑΠΘ, Αλέξανδρος Μπάρμπας, Δρ Εκπαιδευτικός ΠΕ04, Νικόλαος Δαπόντες, Δρ Εκ-

παιδευτικός ΠΕ04, Κωνσταντίνος Ναλπάντης, ΜΔΕ Εκπαιδευτικός ΠΕ04, Παλλάση Ιωσηφίδου, 
Εκπαιδευτικός ΠΕ04, Αναστάσιος Μολοχίδης, Δρ. Καθηγητής ΕΠΑΘ, Δημήτριος Ιωαννίδης, 
Εκπαιδευτικός ΠΕ04, Χαράλαμπος Αποστόλου, M.Sc., ΜΔΕ Εκπαιδευτικός ΠΕ04. Στη συγ-

γραφή συνέβαλε ο Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ. 
Το παρόν επιμορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥπΠΔΒΜΘ και καλύπτεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Οι ΤΠΕ και οι Φυσικές Επιστήμες 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει προσφέρει 
τεχνικές και εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα φιλική διασύνδεση με τον χρήστη. Στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι Η/Υ και το διαδίκτυο αποτελούν πολυδύναμα μέσα 
επικοινωνίας, αναζήτησης, επεξεργασίας και διάδοσης της πληροφορίας. Μπορούν να 

επιδράσουν καταλυτικά στη διεύρυνση και στον εμπλουτισμό των διδακτικών-μαθησιακών 
διαδικασιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία 
διευκολύνουν την πρόκληση του ενδιαφέροντος, την ενεργητική συμμετοχή και την 

εποικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές. Η εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαίδευση 
δημιούργησε ελπίδες για την επίλυση πολλών διδακτικών-μαθησιακών προβλημάτων. Η 
χρήση τους μπορεί να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι θα 

χρησιμοποιηθεί με παιδαγωγικά αποτελεσματικό τρόπο από προετοιμασμένους 
εκπαιδευτικούς και με κατάλληλους υποστηρικτικούς θεσμούς ενσωματωμένους στις δομές 
του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Οι πρόοδοι στις ΤΠΕ έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον και τη δραστηριοποίηση φορέων της 
επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας που μελετούν και προβληματίζονται για το 
κατάλληλο τεχνολογικό, παιδαγωγικό και θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίζει την 

εισαγωγή και την εκτεταμένη εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. Πολλές μελέτες, η διεθνής 
εμπειρία, καθώς και οι εμπειρίες από τη χώρα μας αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των 
θεμάτων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη 

σοβαρότητα που απαιτεί η αντιμετώπισή τους. Δείχνουν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση είναι πολύπλοκο, δύσκολο και μακροχρόνιο εγχείρημα, το οποίο επηρεάζουν 
παράγοντες όπως η ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, η ανάπτυξη κατάλληλων 

εκπαιδευτικών λογισμικών, οι σκοποί και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, η 
βασική εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η δημιουργία 
υποστηρικτικών υποδομών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Η παρουσία και μόνο του Η/Υ στην τάξη δεν αρκεί για να μεταβάλει τους παραδοσιακούς 
ρόλους μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών 
επηρεάζουν τις αλλαγές που υιοθετούν στην τάξη τους προκειμένου να εντάξουν τη νέα 

τεχνολογία. Για να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο Η/Υ στην τάξη και να αποτελέσει λειτουργικό 
μέρος της διδασκαλίας και της μάθησης, χρειάζονται αλλαγές στο περιβάλλον και στις 
παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μαθησιακού 

περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση του μαθητή με τον Η/Υ και την 
ενεργή συμμετοχή του στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων πολυδύναμης αναζήτησης και 
επεξεργασίας της πληροφορίας. Σημαντικοί και καθοριστικοί στην επιτυχία του όλου 

εγχειρήματος είναι και παράγοντες όπως η δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήματος, η διαμόρφωση κατάλληλου Προγράμματος Σπουδών και αντίστοιχου σχολικού 
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εγχειριδίου, ο τρόπος και ο βαθμός διάχυσης της φιλοσοφίας των Προγραμμάτων Σπουδών 
στα διδακτικά εγχειρίδια, το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης κ.ά. 
Αυτά τα νέα δεδομένα, διεθνώς, οδηγούν σε ή μπορεί να αναδείξουν νέες κατευθύνσεις και 

στον σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σκοπός δεν είναι απλώς η κατάκτηση της 
ύλης από τους μαθητές με ένα στατικό τρόπο και επομένως η αξιοποίηση ξεπερασμένων και 
στατικών υπολογιστικών περιβαλλόντων. Η ένταξη των ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη ενεργών μαθητών, που θα μπορούν να είναι δημιουργικοί και ικανοί να αξιοποιούν 
κάθε μέσο επικοινωνίας και όλους τους συμβολικούς-σημειωτικούς πόρους (λέξεις, εικόνες, 
κείμενα κ.ά.) και να διαθέτουν αυξημένη κριτική ικανότητα, ώστε να αντιλαμβάνονται την 

πολύπλοκη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα. 
Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος οι ΤΠΕ αντί να γίνουν η 
αφορμή και η αφετηρία για εισαγωγή αλλαγών στην εκπαίδευση, να συμβεί ακριβώς το 

αντίθετο. Όταν η εισαγωγή των ΤΠΕ έγινε πρόχειρα, βιαστικά και χωρίς σοβαρό πολιτικό 
σχεδιασμό είχε σαν αποτέλεσμα οι ΤΠΕ να αφομοιωθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό από το 
ισχύον πλαίσιο· δηλαδή, οι ΤΠΕ μπορεί να υπηρετήσουν τη συντήρηση και αναπαραγωγή του 

παραδοσιακού σχολείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εργαλειακή, μπορούμε να 
την αποκαλέσουμε, λογική ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η οποία έχει αναπτυχθεί και 
διαδοθεί. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της λογικής είναι ότι αντιμετωπίζει την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων ως μια μεταβλητή ανεξάρτητη από το σύστημα στο 
οποίο εισάγεται και τη συρρικνώνει σε μια πολιτική ανάπτυξης και διάδοσης εκπαιδευτικού 
λογισμικού στα σχολεία, κατάλληλου εξοπλισμού του σχολικού εργαστηρίου ώστε να είναι σε 

θέση να «τρέξει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές εφαρμογές», καθώς και ταχύρρυθμης 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
Οι ΤΠΕ βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στις Επιστήμες: Οι δυνατότητες που έχουν για 

γρήγορους υπολογισμούς, επεξεργασία συμβόλων, παραγωγή εικόνων, προσομοίωση και 
μοντελοποίηση φαινομένων, καθώς και για διασύνδεση με συσκευές και το περιβάλλον έχουν 
μετατρέψει τον Η/Υ σε βασικό εργαλείο κάθε επιστήμονα. Στην εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί 

και διατίθεται μεγάλος αριθμός εφαρμογών, όπως λογισμικά λογιστικών φύλλων, 
επεξεργασίας δεδομένων, παρουσίασης, προσομοίωσης και εικονικών εργαστηρίων, 
υπερμεσικές θεματικές εγκυκλοπαίδειες, διερευνητικά περιβάλλοντα, διαδικτυακές 

προσομοιώσεις, διαδραστικοί πίνακες και συγχρονικές διατάξεις (MBL). Με τις συνεχώς 
εξελισσόμενες παροχές των ΤΠΕ τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα για την περιοχή των 
Φυσικών Επιστημών: 

• αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, την οπτικοποίηση των φυσικών ποσοτήτων, τη δυνατότητα 
εμφάνισης διασυνδεδεμένων πολλαπλών αναπαραστάσεων της εξέλιξης ενός φαινομένου, 
τεχνικές αλληλεπίδρασης, καθώς και τον άμεσο χειρισμό των εικονικών αντικειμένων· 

• επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν σε συνθήκες που θα ήταν δύσκολο η και αδύνατο 
να πραγματοποιηθούν σε ένα κλασικό περιβάλλον, όπως η μεταβολή της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, η μελέτη φαινομένων που είναι πολύπλοκα, ή διαρκούν πολύ μεγάλο ή 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ή απαιτούν σύνθετη τεχνολογία ή δεν είναι δυνατόν να 
μελετηθούν σε συνθήκες σχολείου· 
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• υποστηρίζουν δραστηριότητες με τις οποίες, μέχρι σήμερα, κανείς δεν θα μπορούσε να 
φανταστεί ότι μπορούν να ασχοληθούν οι μαθητές όπως, για παράδειγμα, η εικονική 
περιήγηση, η προσομοίωση και μοντελοποίηση φαινομένων σε μικροσκοπικό και 

μακροσκοπικό επίπεδο, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση επιστημονικών εννοιών, 
νόμων και μεθόδων· 

• κάνουν εύχρηστα εργαλεία πολλαπλών και εναλλακτικών αναπαραστάσεων, όπως για 
παράδειγμα η αναπαράσταση των χημικών δεσμών, εργαλεία που μπορεί να εμπλέκουν 
τους μαθητές σε διαδικασίες κατασκευής μοντέλων και επίλυσης προβλημάτων καθώς και 
άλλες δραστηριότητες ανώτερων γνωστικών απαιτήσεων· 

• παρέχουν δυνατότητες απεριόριστης αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών στο 
διαδίκτυο, καθώς και δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι παροχές αυτές δημιουργούν νέες διαστάσεις στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών, μπορούν να βελτιώσουν και να 
εμπλουτίσουν υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές και να διευκολύνουν τη μετάβαση προς την 
υλοποίηση διερευνητικών και εποικοδομητικών προσεγγίσεων. Το ενδιαφέρον ερευνητών, 

εκπαιδευτικών και διαμορφωτών εκπαιδευτικής πολιτικής, διεθνώς και στη χώρα μας, 
εστιάζεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις δυνατότητες 
των εκπαιδευτικών να εντάξουν ολοκληρωμένα αυτές τις παροχές στις διδακτικές πρακτικές 

τους και να τις εμπλουτίσουν, καθώς και στη συνολική υποστήριξη των μαθημάτων Φυσικών 
Επιστημών στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ένας, ακόμη, λόγος για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν 

ώστε να εμπλακούν οι μαθητές σε αυθεντικές καταστάσεις που προσομοιάζουν με τις 
επιστημονικές και οδηγούν στη εξοικείωση και μύηση στην επιστημονική μεθοδολογία 
διερεύνησης των φαινομένων. 

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων θεωρούμε ότι η επιμόρφωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών θα πρέπει: 
• να προσδιορίζει το διδακτικό και παιδαγωγικό όφελος από τη χρήση των ΤΠΕ· 
• να προσδιορίζει με σαφήνεια τις ειδικές παροχές των ΤΠΕ· 
• να διευκρινίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ ενδείκνυται για ορισμένες ενότητες και δεν αποτελεί 
τη λύση για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διδασκαλία τους· 

• να αποβλέπει στη βελτίωση των παραδοσιακών διδακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και 
μάθησης αλλά και στην υιοθέτηση νέων που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, 
ενθαρρύνουν την εποικοδόμηση με κατανόηση των επιστημονικών γνώσεων και 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη διερευνητικών δεξιοτήτων· 
• να συμβάλλει στην ενεργητική συμμετοχή, συλλογική εργασία και συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στην ανάπτυξη της παιδαγωγικής 

γνώσης του περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς· 
• να λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου και να 
συμβάλλει στην υποστήριξη εφαρμογών των ΤΠΕ σε σχολεία με διαφορετικές υποδομές· 
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• να συμβάλλει στην κριτική προσέγγιση του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος και στη 
διαμόρφωση προτάσεων για τη ριζική βελτίωσή του. 

1.2 Η δομή του υλικού επιμόρφωσης για τις Φυσικές Επιστήμες 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε, μέσα στο πλαίσιο που περιγράψαμε στην 
προηγούμενη ενότητα, για να αποτελέσει βοήθημα στο ειδικό μέρος της επιμόρφωσης του 

κλάδου ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, που διαρκεί 78 ώρες. Το υλικό είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο ώστε να εμπλουτίζει τις γνώσεις του καθηγητή για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών. Αναφέρεται σε διαδομένα και 

πιστοποιημένα λογισμικά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 
Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να επιλέγουν, να διαμορφώνουν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις να κατασκευάζουν δικές τους δραστηριότητες και σενάρια για τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων αντιπροσωπευτικών θεμάτων από τις Φυσικές Επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο 
μπορεί να διερευνούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε βάθος τις παιδαγωγικές εφαρμογές αλλά 
και πτυχές των επιστημονικών γνώσεων στην ειδικότητά τους. 

Στην παρούσα Β’ έκδοση έχουν γίνει βελτιώσεις και σημαντικές αλλαγές. Οι 
κυριότερες ως προς τα λογισμικά είναι οι εξής: 
• Προτείνονται και παρουσιάζονται νεότερα περιβάλλοντα, όπως το Α.ΜΑ.Π. 

• Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, όπως το Google Earth. 
• Παρουσιάζονται και αξιοποιούνται διαδικτυακές μεμονωμένες παραμετρικές προσομοιώσεις, 
όπως αυτές του PhET και του Walter Fendt, που εντάσσονται ευέλικτα στη διδασκαλία. 

• Προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα (ΔΠ). 
• Προτείνεται η αξιοποίηση γενικού λογισμικού παρουσίασης, όπως το Power Point, σε 
συνδυασμό με διαδικτυακές προσομοιώσεις και τον ΔΠ. 

• Συζητείται η χρήση του Web 2.0. 
• Μετά την προσθήκη νέων εργαλείων ΤΠΕ, αφαιρούνται από τη λίστα των προτεινόμενων 
λογισμικών ορισμένα, όπως το «Φυσική Ι και ΙΙ», ώστε να μείνει ίδιος ο αριθμός των υπό 

εξέταση λογισμικών. 

Όπως και στην Α’ έκδοση, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων βασίζεται σε 
προτάσεις διδακτικού σχεδιασμού υπό τη μορφή σεναρίων. Στην παρούσα Β’ έκδοση οι 
κυριότερες αλλαγές στα σενάρια είναι οι ακόλουθες: 
• Προτείνονται νέα σενάρια για την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που 
εντάχθηκαν στη λίστα των προτεινόμενων. 

• Εμπλουτίζονται υπάρχοντα σενάρια με εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις οι οποίες 
βασίζονται στην αξιοποίηση του ΔΠ, όπως το σενάριο για το Modellus. 

• Αναμορφώνονται υπάρχοντα σενάρια ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει 
ο ΔΠ και οι διαδικτυακοί πόροι, όπως το σενάριο για την «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου 
σώματος». 

• Εισάγονται προτάσεις αλληλεπιδραστικών διδακτικών επιδείξεων με τη χρήση του ΔΠ, όπως 

στα σενάρια για τις διαδικτυακές προσομοιώσεις του PhET και του Fendt. 
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• Προτείνονται περισσότερες δραστηριότητες μοντελοποίησης και συνδυασμού εικονικών 
εργαστηρίων με επιστημονικά μοντέλα, όπως στο σενάριο για τη διδασκαλία Σκιάς-
Παρασκιάς με το Α.ΜΑ.Π. 

Η βιβλιογραφία έχει επιλεγεί ώστε να είναι κατά κανόνα προσβάσιμη σε δικτυακούς τόπους 
ή διαδεδομένα πρακτικά συνεδρίων, άρθρα και βιβλία, τα οποία αναφέρονται σε θέματα 
διδακτικής ή/και περιγράφουν μεθόδους αξιοποίησης συγκεκριμένων εργαλείων στη 

διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Στην παρούσα έκδοση η βιβλιογραφία 
έχει επικαιροποιηθεί. 
Το υλικό προορίζεται για εργαλείο των επιμορφωτών και βοήθημα του επιμορφούμενου 

εκπαιδευτικού. Οργανώθηκε στις ακόλουθες θεματικές ενότητες σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Ειδικού Μέρους των 78 ωρών: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Επιμορφωτικό υλικό που αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση των 
Φυσικών Επιστημών 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει συνοπτικά κείμενα για σημαντικές εξελίξεις σε θέματα 
διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες προωθούν τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κατανόηση της επιστήμης μέσα από την ενεργητική 
συμμετοχή των μαθητών. Αναφέρονται σε σύγχρονα θέματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση των Φυσικών Επιστημών μέσα στο πλαίσιο των επιστημονικών, επιστημολογικών και 

διδακτικών αναζητήσεων των συγκεκριμένων κλάδων, τα οποία ο εκπαιδευτικός είναι 
απαραίτητο να γνωρίζει. 
Οι διδακτικές προσεγγίσεις στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών και ο προβληματισμός για 

την αξιοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων και για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων 
διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων έχει οδηγήσει στην 
ανάδειξη του διδακτικού σεναρίου ως πλαισίου ένταξης των δραστηριοτήτων. Στη 2η 

ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και οι σκοποί των 
διδακτικών σεναρίων τα οποία προτείνονται προς εξοικείωση, μελέτη και εμβάθυνση. 
Επιπλέον, με συγκεκριμένα παραδείγματα από τα λογισμικά τα οποία αξιοποιούνται στα 

προτεινόμενα σενάρια, παρουσιάζονται οι δυνατότητες των ΤΠΕ να υποστηρίζουν τη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και να παρέχουν πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Επιμορφωτικό πληροφοριακό υλικό που αφορά τα προτεινόμενα 
εκπαιδευτικών περιβάλλοντα 

Η επόμενη ενότητα 3 περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα για τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα - 
λογισμικά τα οποία αξιοποιούνται στα προτεινόμενα σενάρια. Στα κείμενα αυτά 

παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των λογισμικών, όπως πληροφορίες για τη 
χρησιμοποιούμενη έκδοση του λογισμικού, τη διαθεσιμότητά του, την προέλευση και 
σύντομο ιστορικό του λογισμικού, τις δυνατότητές του και το παιδαγωγικό του ενδιαφέρον. 

Όταν υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στο λογισμικό Modellus, παρουσιάζονται πληροφορίες 
σχετικά με τη σημερινή του χρήση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν στοιχεία σχετικά με την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως κείμενα σε περιοδικά 
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ή σε ελληνικούς και διεθνείς ιστοχώρους στα οποία γίνεται αναφορά στη διδακτική αξία του 
λογισμικού, σχέδια μαθημάτων, τρόποι χρήσης του λογισμικού κ.ά. Επίσης παρουσιάζονται 
πληροφορίες για τα διαθέσιμα εγχειρίδια καθηγητή και μαθητή (όπως σε λογισμικά που έχουν 

δημιουργηθεί στα πλαίσια ΝΑΥΣΙΚΑΣ, ΣΕΙΡΗΝΩΝ, ΚΙΡΚΗΣ κ.λπ.) καθώς και για τα εγχειρίδια 
χρήσης και εγκατάστασης με τους απαραίτητους κωδικούς χρήσης κ.λπ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Διδακτικά σενάρια που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών 

Η ενότητα «Διδακτικά σενάρια που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών» περιλαμβάνει τα προτεινόμενα 18 διδακτικά σενάρια. Αυτά είναι ενδεικτικές 

προτάσεις διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιούν τα προτεινόμενα λογισμικά και 
αναδεικνύουν το μεγάλο εύρος και τη μεγάλη ποικιλία των μέσων και των υπηρεσιών τις 
οποίες προσφέρουν οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, καθώς και τα κριτήρια επιλογής ποιοτικού 

εκπαιδευτικού λογισμικού ή τουλάχιστον αποφυγής αναποτελεσματικού εκπαιδευτικού 
λογισμικού. Τα σενάρια, αποτελούν υλοποίηση συγκεκριμένων θεωρητικών προτάσεων και 
ως επιμορφωτικό υλικό έχουν πολλαπλές χρήσεις: 

• Συμβάλλουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον διδακτικό σχεδιασμό και μπορεί να 
αποτελέσουν υπόδειγμα για τα σενάρια που θα ζητηθεί να αναπτύξουν οι ίδιοι οι 
επιμορφούμενοι με τη συνεργασία των επιμορφωτών τους. Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

και σεναρίων θεωρείται, σε πρώτη προσέγγιση, «εύκολη» διαδικασία, η χρησιμότητα της 
οποίας αμφισβητείται πολλές φορές από έμπειρους εκπαιδευτικούς. Στην πραγματικότητα οι 
έρευνες και η εμπειρία δείχνουν ότι αποτελεί, εν δυνάμει, πλούσια επιμορφωτική 

δραστηριότητα, η οποία με την κατάλληλη καθοδήγηση οδηγεί στον αναστοχασμό της 
πρακτικής και στην καλύτερη εξοικείωση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. 

• Αποτελούν συγκροτημένες προτάσεις καινοτομικών διδακτικών προσεγγίσεων. Τα σενάρια 
αυτά ή μέρη τους μπορεί, μετά από τροποποιήσεις που κρίνει κατάλληλες ο εκπαιδευτικός, 
να διδαχθούν στο σχολείο. 

• Προσκαλούν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς σε αναστοχασμό ως προς τις 
υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές. 

• Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. 

Τα προτεινόμενα σενάρια αποτελούν τη βάση της επιμόρφωσης και αξιοποιούνται 
ακολουθώντας το Α.Π.Σ. του Ειδικού Μέρους καθώς και τις οδηγίες που περιέχονται στις κατά 
περίπτωση εκδιδόμενες διαδρομές υλοποίησης του Α.Π.Σ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Επιλεγμένα άρθρα και βιβλιογραφικές αναφορές 

Η 5η ενότητα περιλαμβάνει αναφορές σε βιβλία, άρθρα και δικτυακούς τόπους για τη 
μελέτη και συζήτηση σειράς θεμάτων τα οποία να έχουν στενή σχέση με την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία. Στόχος είναι η εισαγωγή των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ΠΕ04 στη 
θεώρηση του σχολείου ως ιστορικής κατασκευής ώστε να αντιληφθούν το ρόλο τους, όχι 
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απλώς ως υποστηρικτών της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών 
Επιστημών, αλλά ως υποστηρικτών της αλλαγής του ελληνικού σχολείου, προς ένα σχολείο 
δυναμικό και σύγχρονο. 
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2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

2.1 Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών 

2.1.1. Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει αναπτυχθεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός 
εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών. Όπως επισημαίνεται στο Γενικό Μέρος, η κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού 

λογισμικού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, με κριτήρια τις υποκείμενες ή 
υποδηλούμενες θεωρίες μάθησης και τις σχετιζόμενες διδακτικές προσεγγίσεις, τις 
τεχνολογίες ανάπτυξής του, καθώς και τους επιδιωκόμενους στόχους. Εκτός από τα 

πολλαπλά κριτήρια και τους δυνατούς συνδυασμούς τους υπάρχει, επιπλέον, συνεχής εξέλιξη 
εργαλείων, τεχνικών, καθώς και εμφάνιση νέων προϊόντων με αποτέλεσμα αφενός να είναι 
δύσκολη η μονοσήμαντη κατάταξή τους και αφετέρου να προτείνονται πολλές τυπολογίες. Ως 

παράδειγμα, στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών, αναφέρουμε τη διαρκή εξέλιξη και 
διάδοση των δικτυακών προσομοιώσεων (applets) και των διαφόρων μορφών εικονικών 
εργαστηρίων, καθώς και την εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών, όπως το Google Earth, τα 

οποία προσφέρουν νέες ενδιαφέρουσες δυνατότητες στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών, αν και δεν δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι, όπως 
επισημαίνεται στο υλικό του Γενικού Μέρους, ακόμα και ο όρος εκπαιδευτικό λογισμικό 

αλλάζει και επικρατεί σταδιακά ο ευρύτερος όρος «εκπαιδευτικό περιβάλλον». Από τις 
προτεινόμενες κατηγοριοποιήσεις θεωρούμε πιο χρήσιμες για τη διδασκαλία εκείνες που 
χρησιμοποιούν ως κύρια κριτήρια τους διδακτικούς στόχους, τους τρόπους συνάρθρωσης του 

«εκπαιδευτικού περιβάλλοντος» με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τα επιδιωκόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά επτά κατηγοριών 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων τα οποία έχουν ευρεία χρήση στην εκπαίδευση στις Φυσικές 
Επιστήμες και εξετάζονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04: 
• Λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής 
• Υπερκείμενα και ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων 
• Συστήματα προσομοιώσεων 
• Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης 
• Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα 
• Συστήματα μοντελοποίησης 
• Περιβάλλοντα επικοινωνίας με το περιβάλλον μέσω συγχρονικών διατάξεων (MBL) 

Οι κατηγορίες αυτές δεν συγκροτούν μια συστηματική κατηγοριοποίηση ούτε είναι 
αποκλειστικές, δηλαδή τα προτεινόμενα προς μελέτη εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να 
ενταχθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Με την επιλογή μας αυτή διευκολύνουμε την 
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και παρέχουν προβλήματα και ασκήσεις που περιλαμβάνουν συνήθως στοιχεία της 
αντίστοιχης επιστημονικής θεωρίας (Εικόνα 1, παραπάνω), καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής (Εικόνα 2, παρακάτω). 

 
Εικόνα 2: Οθόνη με ερώτηση πολλαπλής επιλογής από το λογισμικό του ΠΙ «Χημεία Β’-Γ’ Γυμνασίου» 

Εξακολουθούν και σήμερα να είναι δημοφιλή, παρόλη την κριτική την οποία έχουν δεχθεί, 
ίσως γιατί είναι σχετικά απλά στην ανάπτυξή τους και μεταφέρουν σε αλληλεπιδραστική 
μορφή συγγραφικές πρακτικές γνωστές από τα σχολικά εγχειρίδια. Τέτοια στοιχεία περιέχουν 

όλα σχεδόν τα πολυμεσικά περιβάλλοντα του ΠΙ στα CD που συνοδεύουν τα σχολικά βιβλία 
του Γυμνασίου ως υποστηρικτικό διδακτικό υλικό. 

2. Υπερκείμενα και ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων 

 
Εικόνα 3: Εισαγωγική οθόνη πολυμεσικής παρουσίασης λειτουργιών 

Είναι τα λογισμικά που περιέχουν υπερκείμενο, πολυμεσικά και υπερμεσικά στοιχεία στα 
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οποία συνδυάζονται ακίνητες εικόνες, γραφικά, ήχος, βίντεο, απλό κείμενο και υπερσυνδέσεις 
σε μη γραμμική οργάνωση των πληροφοριών και του περιεχομένου. Χαρακτηρίζονται από 
την πολλαπλή αναπαράσταση του περιεχομένου τους και τη διαδραστικότητα, η οποία 

παρέχει στον μαθητή τη δυνατότητα ελεύθερης, κατά κανόνα, πλοήγησης στο περιεχόμενο 
τους και στην αναζήτηση των πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές να εικονοποιήσουν και να κατανοήσουν αντίστοιχες αφηρημένες έννοιες και τη 

λειτουργία πολύπλοκων μηχανισμών. Είναι διαδεδομένο, είδος εκπαιδευτικού λογισμικού στις 
Φυσικές Επιστήμες ιδιαίτερα στη Βιολογία και τη Γεωγραφία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου», ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων 

πληροφοριών και εικόνων, αλλά και προσομοιώσεις λειτουργιών οργάνων και οργανικών 
συστημάτων. 

 
Εικόνα 4: Πολυμεσική παρουσίαση κυκλοφορίας του αίματος 

Άλλο παράδειγμα είναι η «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος», η οποία μας οδηγεί, 
μέσα από πολλαπλές διαδρομές, σε μία ενδιαφέρουσα περιήγηση στο ανθρώπινο σώμα. 
Περιέχει πλούσιο υλικό, κείμενα, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, έγχρωμα βίντεο, 

αφήγηση, μηχανή αναζήτησης-ευρετήριο για μεγάλη ποικιλία θεμάτων, καθώς και πολλές 
κλειστές προσομοιώσεις της λειτουργίας οργάνων και συστημάτων, όπως η λειτουργία της 
καρδιάς, και για αυτό το λόγο εντάσσεται και στη κατηγορία των προσομοιώσεων. 

3. Συστήματα προσομοιώσεων 

Τα συστήματα προσομοιώσεων αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη λογισμικού 
μεταξύ αυτών που έχουν βρει εφαρμογή στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Με τον 

όρο προσομοίωση μπορεί να εννοείται το ίδιο το λογισμικό, οι διατάξεις που βλέπει ο χρήστης 
στην οθόνη ή οι διαδικασίες που εκτελούνται. Με τη βοήθεια της προσομοίωσης 
παρουσιάζεται η μερική μεταφορά και απεικόνιση ενός φυσικού, τεχνητού ή κοινωνικού 
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περιβάλλοντος στην οθόνη του υπολογιστή. Στο περιβάλλον αυτό μπορεί να 
πραγματοποιείται μια διεργασία ή κάποιο πείραμα. 
Γενικά, μπορούν να διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες: Σε προσομοιώσεις που περιέχουν 

εννοιολογικά μοντέλα και σε προσομοιώσεις που βασίζονται σε λειτουργικά μοντέλα. Τα 
εννοιολογικά μοντέλα περιλαμβάνουν αρχές, έννοιες και δεδομένα που σχετίζονται με το 
σύστημα το οποίο προσομοιώνεται. Τα λειτουργικά μοντέλα, περιλαμβάνουν ακολουθίες από 

εννοιολογικές ή μη διαδικασίες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στα προσομοιωμένα 
συστήματα. Παραδείγματα από εννοιολογικά μοντέλα βρίσκουμε συνήθως στις οικονομικές 
και στις φυσικές επιστήμες, ενώ παραδείγματα από λειτουργικά μοντέλα βρίσκουμε συνήθως 

σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως π.χ. η λειτουργία και διαχείριση ενός συστήματος ραντάρ, 
ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή η πλοήγηση ενός αεροσκάφους. 
Οι προσομοιώσεις που βασίζονται σε λειτουργικά μοντέλα στοχεύουν κυρίως στην εμπειρική 

μάθηση και αφορούν συνήθως την εκπαίδευση επαγγελματιών. Από την άλλη, στη γενική 
εκπαίδευση και τα σχολικά περιβάλλοντα συναντούμε συνήθως προσομοιώσεις που 
βασίζονται σε εννοιολογικά μοντέλα. Αυτές εφαρμόζονται σε πλαίσια διερευνητικής μάθησης 

με στόχο να συμπεράνουν οι μαθητές, καθώς χειρίζονται την προσομοίωση, το μοντέλο που 
κρύβεται από κάτω. Οι μαθητές, αλληλεπιδρώντας με την προσομοίωση, αλλάζουν τις τιμές 
των μεταβλητών εισόδου και στη συνέχεια παρατηρούν τις συνεπαγόμενες αλλαγές στις 

μεταβλητές εξόδου. 
Η προσομοίωση, είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε ως κομμάτι ενός πιο σύνθετου 
περιβάλλοντος, συνδυάζει πολλές μορφές παρουσίασης και χειρισμών, πολλαπλότητα 

αναπαράστασης και απόδοσης της πραγματικότητας και πολλούς τρόπους χρήσης της. Τρία 
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος προσομοίωσης φαινομένων: 

1. Ο λειτουργικός παράγοντας: Αφορά το μετασχηματισμό, τις παραδοχές και τις 

απλοποιήσεις που επιδέχεται η επιστημονική θεωρία ώστε να προκύψει το πληροφοριακό 
σενάριο από το οποίο θα αναδειχθούν τα λειτουργικά στοιχεία που διαχειρίζεται η 
προσομοίωση. Οι προσομοιώσεις εμπεριέχουν μοντέλα ειδικά κατασκευασμένα ώστε να 

προσομοιώνουν συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα, συστήματα ή διαδικασίες. Τα μοντέλα 
αυτά συνήθως είναι προκαθορισμένα από τον κατασκευαστή και δεν μπορούν να 
αλλάξουν, σε αντίθεση με την περίπτωση των λογισμικών μοντελοποίησης όπου ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να καθορίσει το μοντέλο. Κατά τη διαδικασία κατασκευής 
της προσομοίωσης, λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοί νόμοι που διέπουν τα υπό μελέτη 
φαινόμενα με σκοπό να αναπαρασταθεί η συμπεριφορά τους με όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη ακρίβεια και πιστότητα. 
Ο λειτουργικός παράγοντας καθορίζει αφενός πόσο οι εσωτερικές λειτουργίες της 
προσομοίωσης βρίσκονται σε συμφωνία με το φαινόμενο που αναπαριστά η 

προσομοίωση, αφετέρου με πόση συνέπεια οι χειρισμοί στην προσομοίωση επιφέρουν 
επιστημονικά αποδεκτές αποκρίσεις. Δηλαδή, από μια προσομοίωση αναμένεται να είναι 
συνεπής με το επιστημονικό πρότυπο, με τους απαραίτητους βέβαια μετασχηματισμούς 

ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση μεμονωμένων παραγόντων χωρίς την επίδραση των 
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που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχουν οι προσομοιώσεις, καθώς και η 
πιθανή συμβολή τους σε μαθησιακά περιβάλλοντα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες 
(Papadouris & Constantinou, 2009). 

Συχνά, όμως, οι προσομοιώσεις υπεραπλουστεύουν την πραγματικότητας ή υποβαθμίζουν 
ορισμένες πτυχές των φαινομένων με σκοπό να εστιάσουν πάνω στις θεωρούμενες ως 
σημαντικότερες πλευρές τους, για παράδειγμα όσες σχετίζονται με τις μεταβλητές που 

εμπλέκονται στις μαθηματικές εκφράσεις των νόμων. Κατά την χρήση τέτοιων 
προσομοιώσεων στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το 
γεγονός αυτό, ώστε η απλοποιημένη εικονοποίηση πολύπλοκων φαινομένων να μην οδηγήσει 

τους μαθητές σε λανθασμένες γενικεύσεις. 

Δυνατότητες που παρέ-
χουν οι προσομοιώσεις: 

Πιθανή συμβολή των προσομοιώσεων στο μαθησιακό περι-
βάλλον των Φυσικών Επιστημών: 

Εκτέλεση δυναμικών προσο-
μοιώσεων εικονοποίησης 
φυσικών φαινομένων & 
συστημάτων 

• Εικονοποίηση πολύπλοκων και αφηρημένων φυσικών συστημάτων & 
φαινομένων 

• Ανάπτυξη νοητικών μοντέλων για την αναπαράσταση αφηρημένων 
και συνεπαγόμενων εννοιών 

• Άμεση συλλογή πειραματικών (ψευδο-)δεδομένων 
• Αξιολόγηση της εγκυρότητας των νοητικών μοντέλων των μαθητών 
και σταδιακή τους βελτίωση 

• Πρόκληση γνωστικών συγκρούσεων 

Εκτέλεση εικονικών πειραμά-
των για τα οποία φυσιολο-
γικά απαιτούνται ιδανικές 
συνθήκες 

• Αξιολόγηση της εγκυρότητας θεωρητικών αρχών σε συνθήκες οι 
οποίες είναι δύσκολο ή αδύνατο να επιτευχθούν φυσιολογικά. 

Διερεύνηση περισσοτέρων 
της μιας αναπαράστασης 
ενός φυσικού φαινομένου 

• Επίτευξη βαθύτερης κατανόησης των υπό μελέτη φυσικών φαινομέ-
νων 

• Ερμηνεία ιδεών από τη μια αναπαράσταση στην άλλη 
• Αξιολόγηση των εναλλακτικών μορφών αναπαράστασης 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιλογής και συνδυασμού των κατάλληλων 
μορφών αναπαράστασης για την επικοινωνία και έκφραση συγκεκρι-
μένων ιδεών 

• Ανάπτυξη αυτογνωσίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Έλεγχος και διαχωρισμός 
των μεταβλητών που επηρε-
άζουν ένα φυσικό σύστημα 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με την διεξαγωγή έγκυρων πειραμά-
των διαμέσου κατάλληλου χειρισμού των μεταβλητών 

• Αναγνώριση των αιτιακών σχέσεων και των μη συσχετιζόμενων 
παραμέτρων 

4. Ανοιχτά περιβάλλοντα διερεύνησης – Εικονικά Εργαστήρια 

Πρόκειται για ανοιχτά, σε διαφορετικό βαθμό, υπολογιστικά περιβάλλοντα κατασκευής και 
διερεύνησης της συμπεριφοράς των αντικειμένων και των νόμων ενός εικονικού 
περιβάλλοντος. Τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να οριστούν γενικά ως λογισμικά ή 

εφαρμογές, οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή πειραμάτων μέσα από χειρισμούς που 
γίνονται στην οθόνη ενός υπολογιστή. Αναλυτικότερα, μπορούν να καθοριστούν μέσα από 
την περιγραφή δυο τάσεων που φαίνεται πως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. 

Η μία τάση αφορά την αντικατάσταση του φυσικού φαινομένου ή διαδικασίας από ένα 
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υπολογιστικό μοντέλο. Κατά συνέπεια, πρόκειται εδώ για μια προσομοίωση. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν τα «προσομοιωμένα εικονικά εργαστήρια» (virtual laboratories), όπως 
αποκαλούνται, τα οποία προσομοιώνουν στην οθόνη του υπολογιστή, με εικονικό και 

λειτουργικό τρόπο, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, οντότητες και διαδικασίες, αντικείμενα, 
όργανα και πειράματα. Παρέχουν πολύ μεγάλο ρεαλισμό στην εικονοποίηση των φαινομένων, 
αλλά και μεγάλη χειριστική αληθοφάνεια στους προσφερόμενους χειρισμούς των εικονικών 

αντικειμένων και συσκευών. Ο προσομοιωμένος κόσμος δεν είναι προκατασκευασμένος. Ένα 
φαινόμενο μπορεί να “δημιουργηθεί” από τον χρήστη με τα διαθέσιμα εργαλεία – εικονίδια, 
τη στιγμή που καθορίζεται από τη διδασκαλία. Τα «εικονικά εργαστήρια» αποτελούν 

μικρόκοσμους με αντικείμενα που μπορούν να αλληλεπιδρούν και εικονικά όργανα - συσκευές 
για την μέτρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων των εικονικών πειραμάτων. Τα εικονικά 
εργαστήρια αξιοποιούν τη δυναμική που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία πολυμέσων με 

βασικό χαρακτηριστικό την τεχνική αλληλεπίδρασης και τον άμεσο και αληθοφανή χειρισμό 
των αντικειμένων και παραμέτρων. 
Για την κατηγορία των προσομοιωμένων εικονικών εργαστηρίων, υπάρχει και ένας επιπλέον 

διαχωρισμός: Τα εικονικά εργαστήρια μπορεί να βασίζονται σε θεωρία, σε πείραμα ή να είναι 
υβριδικά. Στην πρώτη περίπτωση το εικονικό εργαστήριο έχει κατασκευαστεί πάνω σε μια 
υπάρχουσα θεωρία (μοντέλο) για τα φαινόμενα που εξετάζονται και ο χρήστης μπορεί να 

διερευνήσει τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό, διαχειριζόμενος τις 
μεταβλητές με ένα ρεαλιστικό και εικονικό τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση, το εικονικό 
εργαστήριο μπορεί να κατασκευαστεί βασισμένο σε δεδομένα που έχουν ληφθεί από την 

εκτέλεση του αντίστοιχου πραγματικού πειράματος και εμφανίζονται στον χρήστη μέσα από 
ένα κατάλληλο περιβάλλον. Στην τρίτη περίπτωση, το λογισμικό μπορεί να περιέχει τόσο 
θεωρητικά όσο και πειραματικά δεδομένα, ώστε ο χρήστης να μπορεί να προχωρήσει σε 

συγκρίσεις μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας. 

 
Εικόνα 7: Το εικονικό εργαστήριο Θερμότητας του Σ.Ε.Π. 
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Παράδειγμα ολοκληρωμένου εικονικού εργαστηρίου, το οποίο χρησιμοποιείται στα σχολεία, 
είναι το λογισμικό «Σ.Ε.Π.» το οποίο περιλαμβάνει δύο εργαστήρια για την υποστήριξη της 
εργαστηριακής διδασκαλίας των θερμικών φαινομένων: της «Θερμότητας» και της 

«Θερμοδυναμικής». Αντιπροσωπευτική οθόνη του εργαστηρίου Θερμότητας παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 7 (παραπάνω). 
Το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου Σ.Ε.Π. διαθέτει όλο το υλικό (όργανα, συσκευές, 

κλπ) για τη σύνθεση του εικονικού πειράματος. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα εικονικά όργανα 
που θα χρησιμοποιηθούν και είτε συνθέτει ο ίδιος την πειραματική διάταξη, είτε απλώς 
διαθέτει τα εικονικά όργανα στο μαθητή, ώστε ο τελευταίος να συνθέσει την εικονική 

διάταξη. Μπορεί, βέβαια, αν θέλει ν’ αφήσει το περιβάλλον εντελώς ανοικτό, ώστε ο ίδιος ο 
μαθητής να αποφασίσει ποια όργανα χρειάζεται κι έτσι να σχεδιάσει, ουσιαστικά ο ίδιος, την 
πειραματική διαδικασία. 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 ο τελευταίος 
προσδίδει στη διδασκαλία του. 

Η αληθοφάνεια τόσο του χώρου και των οργάνων, όσο και των χειρισμών και διαδικασιών 
είναι ένα από τα στοιχεία των εικονικών εργαστηρίων που συντελεί στην κατανόηση από 
τους μαθητές των φαινομένων. Στα εικονικά εργαστήρια ενσωματώνονται κατά κανόνα οι 

διασυνδεδεμένες πολλαπλές αναπαραστάσεις της εξέλιξης ενός φαινομένου και οι συμβολικές 
γραφικές παραστάσεις των μεταβολών στα μεγέθη. 
Άλλο παράδειγμα εικονικού εργαστηρίου είναι το λογισμικό IrYdium Chemistry Lab. Και στο 

περιβάλλον αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ή να περιορίσει τα εικονικά όργανα που 
θα χρησιμοποιηθούν και να συνθέσει είτε ο ίδιος είτε οι μαθητές την πειραματική διάταξη, ή 
ν’ αφήσει εντελώς ανοικτό το περιβάλλον, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να σχεδιάσουν την 

πειραματική διαδικασία. Οι παρακάτω εικόνες (Εικόνα 8 και Εικόνα 9) παρουσιάζουν οθόνες 
από την υλοποίηση του σεναρίου «Σύνθεση και Προσδιορισμός του pH των Διαλυμάτων 
Αλάτων» (σελ. 165) στο περιβάλλον του IrYdium Chemistry Lab. 

 
Εικόνα 8: Αρχική πειραματική διάταξη (περιβάλλον του IrYdium Chemistry Lab) 
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Η δεύτερη τάση, που επίσης απαντάται με τον χαρακτηρισμό εικονικό εργαστήριο, είναι η 
περίπτωση πραγματικών πειραματικών διατάξεων τις οποίες μπορούν να χειρίζονται 
απομακρυσμένοι χρήστες, μέσα από κατάλληλες εφαρμογές του διαδικτύου και της 

τηλεματικής. Για να διαχωρίσουμε την κατηγορία αυτή, χρησιμοποιούμε τον όρο 
απομακρυσμένα εργαστήρια (remote labs). 

 
Εικόνα 9: Προετοιμασία διαλυμάτων (περιβάλλον του IrYdium Chemistry Lab) 

5. Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα 

Εκτός από τη χρήση των έτοιμων περιβαλλόντων (προσομοίωσης, μοντελοποίησης, 

εικονικών εργαστηρίων) ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το δύσκολο 
δρόμο της δημιουργίας μικρών εξειδικευμένων εφαρμογών. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται 
μόνο αν ο εκπαιδευτικός είναι εξοικειωμένος με ένα προγραμματιστικό πολυμεσικό 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, με το Microworlds Pro μπορούμε να σχεδιάσουμε και να 
υλοποιήσουμε ποικίλες Web-based προσομοιώσεις, μοντελοποιήσεις, κινούμενα σχέδια, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια και test αξιολόγησης των μαθητών μας. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και 

το ελεύθερο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH (2007) του Media Lab (M.I.T) 
σύμφωνα με τις ιδέες του Seymour Papert, δημιουργού της LOGO. 
Τόσο το σενάριο όσο και οι παιδαγωγικές δραστηριότητες περιορίζονται μόνο από τη 

φαντασία των διδασκόντων. Μπορούμε να κάνουμε όποια προσομοίωση επιθυμούμε από τα 
αντικείμενα του σχολικού προγράμματος και να φτιάξουμε όποια κουμπιά και επιλογείς 
επιθυμούμε χωρίς περιορισμούς. 

6. Περιβάλλοντα μοντελοποίησης 

Μέσα από τα περιβάλλοντα μοντελοποίησης ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε 
απλοποιημένη αναπαράσταση και οπτικοποίηση ενός συστήματος που εστιάζεται κυρίως σε 

συγκεκριμένα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά ή συνιστώσες του, όπως σε ιδέες, αντικείμενα, 
γεγονότα ή διαδικασίες. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει το λογισμικό Modellus, ένα ισχυρό εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο 

για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών. Κυρίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
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υποστήριξη των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, των Οικονομικών και 
δευτερευόντως της Βιολογίας. Ανήκει στην κατηγορία του ανοικτού τύπου περιβάλλοντος-
εργαλείου για μοντελοποίηση, πειραματισμό και προσομοίωση, απαραίτητο για την ανάπτυξη 

μαθηματικών μοντέλων και την επεξεργασία τους μέσα από γραφικές παραστάσεις, πίνακες 
και κινούμενα σχέδια. Για παράδειγμα, στο περιβάλλον μελέτης της κίνησης διακρίνουμε: 

α) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης όπου πραγματοποιείται η κίνηση ενός παιδιού. 

 

β) 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. 

 

γ) Για να διαμορφώσουμε το γράφημα φροντίζουμε πρώτα να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με 

το κουμπί έναρξης από το παράθυρο «Έλεγχος». Με κλικ στο κουμπί της παύσης ξεκινάει 
η προσομοίωση της κίνησης. 

7. Οι συγχρονικές διατάξεις (MBL) 

Οι συγχρονικές διατάξεις αποτελούν μια ακόμη περίπτωση εφαρμογής των ΤΠΕ στο 
εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών. Το σύστημα που χρησιμοποιείται αποτελείται από έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με την πειραματική διάταξη που πρόκειται να 

μελετηθεί, ο οποίος με τη βοήθεια των αισθητήρων (sensors) καταγράφει τις μεταβολές 
φυσικών μεγεθών μιας πραγματικής κατάστασης μέσω ενός αναλογικό-ψηφιακού μετατροπέα 
(A/D converter) και απεικονίζει στην οθόνη, ταυτόχρονα με την εξέλιξη του φαινομένου, 

πολλαπλές αναπαραστάσεις των μεταβολών τους. Στον υπολογιστή υπάρχει εγκατεστημένο 
το ειδικό λογισμικό που συνοδεύει το MBL το οποίο δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω 
επεξεργασίας και αξιοποίησης των καταγεγραμμένων μεταβολών. Τις συγχρονικές διατάξεις 

των εργαστηρίων των Φυσικών Επιστημών συνοδεύει το λογισμικό «DBLAB 3.2». 
Η τεχνική καταγραφής και απεικόνισης έχει ως στόχο τη βελτίωση των τεχνικών μετρήσεων 
και ερμηνείας των μεταβολών. Μεγέθη που δεν ήταν δυνατό να μετρηθούν σε κλασικό 

εργαστήριο, μπορούν να μετρηθούν με τη βοήθεια μιας συγχρονικής διάταξης με χρήση του 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 29 

κατάλληλου αισθητήρα. Υπάρχουν εξειδικευμένοι αισθητήρες για τη μέτρηση σχεδόν όλων 
των φυσικών μεγεθών που μπορεί να απασχολήσουν το σχολικό εργαστήριο (π.χ. αισθητήρες 
αλλαγής θέσης, ραδιενεργού ακτινοβολίας κ.λπ.) και καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα 

περιπτώσεων διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όπως Φυσική, Χημεία ή Βιολογία. 

 
Εικόνα 10: Ρυθμίσεις εισόδων για τη λήψη τιμών με τη βοήθεια οργάνων (MBL) 

 
Εικόνα 11: Γραφική παράσταση x-t κατά την ελεύθερη πτώση και την αναπήδηση σώματος (MBL) 

Μια συνηθισμένη περίπτωση πειραματικής εργασίας με MBL περιλαμβάνει τη λήψη τιμών με 
τη βοήθεια οργάνων, τη σύνταξη του πίνακα τιμών και την κατασκευή γραφικών 

αναπαραστάσεων με μεταφορά των τιμών σε άξονες συντεταγμένων, δηλαδή την 
αναπαράσταση των μεταβολών του φαινομένου ή του γεγονότος. Φαίνεται πως ένα από τα 
σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης των MBL, είναι η δυνατότητα καταγραφής των 

δεδομένων των μετρήσεων ταυτόχρονα με το πείραμα και η απεικόνισής τους στην οθόνη 
του υπολογιστή άμεσα, σε μορφή γραφικών παραστάσεων. Η δυνατότητα αυτή φαίνεται να 
έχει πολλαπλά οφέλη για το μαθητή: 

α) Έχει στη διάθεσή του άμεση καταγραφή - απεικόνιση, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες που 
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μπορούν τελικά να αποσπάσουν την προσοχή του από τη μελέτη του φαινομένου. 
β) Μπορεί και συνδέει τη γραφική παράσταση με το φαινόμενο, γιατί και τα δυο εξελίσσονται 
παράλληλα και η μια διαρκεί όσο και το άλλο. 

γ) Διαθέτει ταυτόχρονα πολλαπλές αναπαραστάσεις δηλαδή το ίδιο το φυσικό φαινόμενο 
καθώς και πολλές γραφικές παραστάσεις των φυσικών μεγεθών με αποτέλεσμα να μπορεί 
να διαπιστώνει τις συσχετίσεις τους. 

δ) Η ίδια η ερμηνεία και η απεικόνιση γίνονται κατανοητές αντί να είναι αφηρημένες και 
αποσπασματικές αναπαραστάσεις. 

Ο Διαδραστικός Πίνακας (ΔΠ) ως διδακτικό εργαλείο 

Ο ΔΠ είναι μια μεγάλη οθόνη ευαίσθητη στην αφή και δουλεύει σε συνεργασία με έναν Η/Υ 
και έναν βιντεοπροβολέα ο οποίος προβάλλει πάνω του την οθόνη του υπολογιστή. Ο Η/Υ 
έχει συνήθως εγκατεστημένη εφαρμογή που δίνει μετατρέπει τον ΔΠ σε οθόνη αφής, οπότε 

το δάκτυλο του χρήστη ή ειδικό στυλό ή άλλη συσκευή λειτουργούν σαν ποντίκι. Έτσι ο 
χρήστης μπορεί να ελέγχει τον Η/Υ από τον ΔΠ, δηλαδή να “τρέχει” εφαρμογές, να 
ενεργοποιεί τα κουμπιά και τα μενού, όπως ακριβώς θα έκανε με ένα ποντίκι. Για την 

εισαγωγή κειμένου μπορεί να καλέσει ένα εικονικό πληκτρολόγιο στον ΔΠ ή να γράψει 
ελεύθερα χρησιμοποιώντας εφαρμογή αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα. 
Για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης, οι κατασκευαστές συνοδεύουν 

τον ΔΠ με ειδικό λογισμικό που παρέχει εργαλεία με τα οποία ο χρήστης μπορεί να κρατά 
σημειώσεις, να επισημαίνει με μαρκαδόρους, να αποθηκεύει τη χρήση του ως εικόνες ή 
βίντεο ως υλικό για εξετάσεις, μελέτη στο σπίτι κ.ά. Επίσης παρέχουν και εικονικά εργαλεία, 

όπως χάρακες, μοιρογνωμόνια, πυξίδες κ.ά., ώστε ο ΔΠ να είναι εξοπλισμένος και με τα 
παραδοσιακά εργαλεία διδασκαλίας στην τάξη. Τελευταία ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι η 
ένταξη στις λειτουργίες του ΔΠ η δυνατότητα να δέχεται και να επεξεργάζεται τις απαντήσεις 

που δίνουν οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τηλεχειριστήρια, σε ερωτήματα. 
Σε πολλές χώρες ο ΔΠ χρησιμοποιείται, ήδη εδώ κι αρκετά χρόνια, στη διδασκαλία. Στην 
Ελλάδα, η διάδοση της εκπαιδευτικής του χρήσης αρχίζει αυτή την περίοδο. Ο ΔΠ μπορεί να 

συμβάλει στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, μεταξύ άλλων, με την οργάνωση 
εμπλουτισμένων αλληλεπιδραστικών επιδείξεων, στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές, είτε 
στο εργαστήριο πληροφορικής είτε σε κλασική τάξη. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να χρησιμοποιήσει εικονικό εργαστήριο και να οργανώσει με όλους τους μαθητές 
του τη σχεδίαση μιας πειραματικής διαδικασίας, μιας πειραματικής διάταξης, τη λήψη 
μετρήσεων κ.ά. Τον ΔΠ αξιοποιούν πολλά από τα σενάρια που προτείνουμε για μελέτη στην 

4η ενότητα «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (σελ. 141): Για παράδειγμα, στο σενάριο «Μέτρηση της Υδροστατικής Πίεσης» 
(σελ. 451) προτείνουμε ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το μεταγλωττισμένο στα 

ελληνικά δικτυακό applet του Walter Fendt (http://www.walter-
fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm) «Υδροστατική πίεση σε ρευστά» και να οργανώσει με 
τους μαθητές μετρήσεις της μεταβολής της πίεσης ως προς το βάθος σε διαλογική 

συζήτηση με όλη την τάξη (ή με τις ομάδες) εξοικειώνοντάς τους με τη διαδικασία 
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διάκρισης μεταβλητών και πινακοποίησης δεδομένων. Στην Εικόνα 12, παρακάτω, 
παρουσιάζεται η 2η δραστηριότητα του σεναρίου στην οποία αξιοποιείται ο ΔΠ σε μια 
αλληλεπιδραστική επίδειξη εικονικού πειράματος. 

 
Εικόνα 12: Δραστηριότητα του σεναρίου «Μέτρηση της Υδροστατικής Πίεσης» η οποία αξιοποιεί τον 

ΔΠ σε αλληλεπιδραστική επίδειξη εικονικού πειράματος 

Οι έρευνες αξιολόγησης της διδακτικής αξιοποίησης του ΔΠ έχουν αρχίσει να συσσωρεύουν 

συμπεράσματα, θετικά αλλά και αρνητικά, τα οποία δεν περιορίζονται στις Φυσικές Επιστήμες 
αλλά αφορούν τη διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων. Παρακάτω, παραθέτουμε 
κωδικοποιημένα τα οφέλη ή πλεονεκτήματα ώστε να είναι εύχρηστα για να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα (DfES, 2004). Σε αυτό τον πίνακα 
παραπέμπουν οι προτάσεις προσαρμογής των σεναρίων «Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην 
Προσομοίωση Κίνησης στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό Modellus» (σελ. 265) και «Σύνθεση και 

Προσδιορισμός του pH Διαλυμάτων των Αλάτων NaCl, NH4Cl, CH3COONa στο Εικονικό 
Εργαστήριο του Λογισμικού «IrYdium»» (σελ. 172) όταν καταμετρούν την προστιθέμενη 
παιδαγωγική αξία της αξιοποίησης του ΔΠ σε αυτά. 

Α. Γενικά οφέλη 
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1. Αυξάνει τον διαθέσιμο για διδασκαλία χρόνο, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
παρουσιάζουν δικτυακούς και άλλους πόρους πιο αποδοτικά. 

2. Προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συζήτηση στην τάξη,, ιδιαίτερα 
σε σύγκριση με άλλες ΤΠΕ. 

3. Ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση με την ποικίλη και δυναμική χρήση των πόρων. 

Β. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς 

4. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στα μαθήματά τους 
διδάσκοντας μπροστά σε όλη την τάξη. 

5. Ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό και την ευελιξία, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
σχεδιάζουν ή και να αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών πόρων. 

6. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν όλα όσα 
εμφανίζονται στον διαδραστικό πίνακα, μαζί με τυχόν σημειώσεις που έγιναν στο μάθημα, 

κι έτσι διευκολύνει τις αναθεωρήσεις και τον αναστοχασμό. 
7. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν τα υλικά κι 

έτσι μειώνεται ο φόρτος εργασίας. 

8. Είναι εύκολος στη χρήση, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη χρήση του υπολογιστή, σε 
διδασκαλία με όλη την τάξη. 

9. Διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώνουν στις πρακτικές τους τις ΤΠΕ 
ενθαρρύνοντας, έτσι, την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Γ. Οφέλη για τους μαθητές 

10. Αυξάνει τις ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, κι έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη 
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

11. Μειώνει την ανάγκη για σημειώσεις, αφού επιτρέπει την αποθήκευση και εκτύπωση όλων 
όσων εμφανίζονται στον ΔΠ. 

12. Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν σύνθετες έννοιες, καθώς διευκολύνει πιο σαφείς και 
πιο δυναμικές παρουσιάσεις. 

13. Υποστηρίζει διαφορετικά στυλ μάθησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε 
ποικιλία πόρων κατάλληλων για ποικιλία ιδιαίτερων αναγκών. 

14. Επιτρέπει στους μαθητές να είναι πιο δημιουργικοί σε παρουσιάσεις προς τους 
συμμαθητές τους. 

15. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο για να χειριστούν την 
τεχνολογία κι έτσι διευκολύνει την πρόσβαση στα μικρότερης ηλικίας παιδιά και στους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Από τα πιο πάνω επιμέρους οφέλη προκύπτει ότι ο ΔΠ είναι ένα ισχυρό και δυναμικό 
διδακτικό μαθησιακό εργαλείο το οποίο, όπως και οι άλλες ΤΠΕ, μπορεί να συμβάλει στη 
δημιουργία εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλλοντος και είναι σχετικά εύκολο στη χρήση 

του στο μάθημα. 
Ο ΔΠ εντάσσεται σχετικά εύκολα σε κλασικές διδασκαλίες Φυσικών Επιστημών που 
ακολουθούν το μοντέλο μεταφοράς της γνώσης με μετωπική διδασκαλία. Αυτό είναι το κύριο 
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μειονέκτημά του. Μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιείται ως εργαλείο που αναπαραγάγει το 
συμβατικό τρόπο διδασκαλίας με αποτέλεσμα την παθητική συμμετοχή των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και την καλλιέργεια περιορισμένων δεξιοτήτων. Υπάρχουν ευρήματα 

τα οποία δείχνουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί τον χρησιμοποιούν σε παραδοσιακές διδασκαλίες 
εντάσσοντας τις ΤΠΕ με προσθετικό τρόπο στις υπάρχουσες πρακτικές τους. Επίσης, τα 
χαμηλότερου κόστους συστήματα έχουν μειονεκτήματα κι από τεχνική άποψη, όπως, για 

παράδειγμα, περιορισμούς στις θέσεις που μπορεί να παίρνει ο εκπαιδευτικός για να μην 
δημιουργείται σκιά στην οθόνη, στις θέσεις αλλά και τον προσανατολισμό του ΔΠ ώστε να 
μην αντανακλά τα φώτα της τάξης ή και το φως της ημέρας από τα παράθυρα. 

2.1.3 Το Διαδίκτυο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

1. Ως πηγή πληροφοριών 

Το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές του επεκτείνονται συνεχώς στην εκπαίδευση ως πηγές 
πληροφοριών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενημερωτικού υλικού κλπ όπως παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Γενικό Μέρος. 

2. Ως πηγή διαδραστικών προσομοιώσεων 

Στο Διαδίκτυο προσφέρονται σε διάφορες μορφές όλες οι κατηγορίες λογισμικού οι οποίες 
αναλύθηκαν στο προηγούμενο μέρος. Για παράδειγμα, στον τόπο http://www.virtlab.com 

υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα δικτυακά εικονικά εργαστήρια.  

 
Εικόνα 13: Δείγμα applet από την κατηγορία των οπτικοποιήσεων 

Ιδιαίτερα τις Φυσικές Επιστήμες ενδιαφέρει η μεγάλη ανάπτυξη και διάδοση τα τελευταία 
χρόνια τα applets, τα οποία είναι μικρές διαδικτυακές προσομοιώσεις σχεδιασμένες υπό 
παιδαγωγική σκοπιά και αποτελούν μια περίπτωση ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. Τα 

applets διακρίνονται ως προς τo βαθμό αλληλεπίδρασης με το μαθητή σε κλειστά και σε 
παραμετρικά αντίστοιχα με την κατηγοριοποίηση των προσομοιώσεων σε αυτό το κείμενο. Ο 
αριθμός των applets είναι πρακτικά απεριόριστος. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν ένα 
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μέσο διδασκαλίας το οποίο βοηθά σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύει την 
αλληλεπίδραση μαθητών και λογισμικού. Τα applets μπορούν να ενσωματωθούν ευέλικτα 
από έναν καθηγητή στο μάθημά του. Στην Εικόνα 13 (παραπάνω) φαίνεται ένα κλειστό 

applet. Παριστάνει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα ως επαλληλία του μαγνητικού και του 
ηλεκτρικού πεδίου. Η οπτικοποίηση παρουσιάζει ηλεκτρομαγνητικό κύμα, δηλαδή ένα 
πολωμένο επίπεδο κύμα, το οποίο διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση Χ. Τα διανύσματα 

του ηλεκτρικού πεδίου (κόκκινου) είναι παράλληλα στον άξονα Υ, τα διανύσματα του 
μαγνητικού πεδίου (μπλε) είναι παράλληλα στον άξονα Ζ. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί 
την χρονική εξέλιξη των δυο κυμάτων. 

 
Εικόνα 14: Δείγμα applet από την κατηγορία των παραμετρικών προσομοιώσεων 

Στην Εικόνα 14 φαίνεται ένα applet της κατηγορίας των παραμετρικών προσομοιώσεων. Το 
applet παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο που κινείται με τη σταθερή επιτάχυνση. Η πράσινη 

περιοχή (περιοχή ελέγχου) περιέχει τα πεδία κειμένου όπου ο χρήστης μπορεί να 
πληκτρολογήσει τις τιμές της αρχικής θέσης, την αρχική ταχύτητα και την επιτάχυνση του 
αυτοκινήτου. Με τη χρησιμοποίηση των κουμπιών, ο χρήστης μπορεί να εκκινήσει την 

προσομοίωση (start) να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην αρχική θέση (reset) ή να σταματήσει 
και να επαναλάβει την προσομοίωση (pause/resume) . Με την επιλογή "αργή κίνηση", η 
κίνηση θα είναι δέκα φορές πιο αργή. Τρία ψηφιακά ρολόγια δείχνουν ότι ο χρόνος παρήλθε 

από την έναρξη. Μόλις το αυτοκίνητο φθάσει στο πράσινο αντίστοιχα εμπόδιο με τον 
μπροστινό προφυλακτήρα του, το αντίστοιχο ρολόι θα σταματήσει. Και τα δύο εμπόδια είναι 
διευθετήσιμα με το σύρσιμο του ποντικιού με το πιεσμένο κουμπί του ποντικιού. 
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Τρία διαγράμματα επεξηγούν την κίνηση του οχήματος:  
• Θέση Χ ως προς το χρόνο t 
• Ταχύτητας V ως προς το χρόνο t 

• Επιτάχυνσης α ως προς το χρόνο t 

 
Εικόνα 15: Δείγμα applet ρύθμισης των αρχικών παραμέτρων 

Στην Εικόνα 15 παρουσιάζεται ένα applet με τα χαρακτηριστικά «ρύθμισης των αρχικών 

ιδιοτήτων». Είναι ένα απλό πείραμα για την πλευστότητα σε ένα υγρό: Στερεό σώμα κρέμεται 
από ένα ελατήριο και βυθίζεται σε υγρό. Σε αυτήν την περίπτωση η μετρημένη δύναμη, που 
είναι ίση με τη διαφορά του βάρους και της άνωσης, μειώνεται. O χρήστης μπορεί να αλλάξει 

τις προ-επιλεγμένες τιμές, του ύψους και της επιφάνειας βάσης του σώματος καθώς και τις 
πυκνότητες τόσο του σώματος όσο και του υγρού στο οποίο βυθίζεται. 

 
Εικόνα 16: Δείγμα applet «πολλαπλές αναπαραστάσεις» και «γραφική παράσταση» 
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Στην Εικόνα 16 παρουσιάζεται ένα applet με δυνατότητες «πολλαπλών αναπαραστάσεων» 
και «γραφικής παράστασης». Παρουσιάζεται ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από μια 
πηγή εναλλασσόμενης τάσης και, ανάλογα με το επιλεγμένο ράδιο-πλήκτρο, έναν ιδανικό 

αντιστάτη, έναν πυκνωτή ή ένα ιδανικό πηνίο. Επιπλέον υπάρχουν μετρητές για την τάσης V 
(μπλε) και την ένταση ρεύματος Ι (κόκκινο). Κάτω από το κύκλωμα παρουσιάζεται τόσο η 
τρέχουσα ένδειξη της τάσης-έντασης ως διάνυσμα όσο και το διάγραμμα τόσο της τάσης όσο 

και της έντασης (μπλε τάσης, κόκκινο έντασης ρεύματος) και η τρέχουσα τιμή με την 
κουκίδα. Παράλληλα, στο applet δίνεται η δυνατότητα προσωρινής παύσης και 
επανεκκίνησης του πειράματος. 

Τα applets σπάνια βρίσκονται μόνα τους, συνήθως υπάρχουν σε ιστοσελίδα συνοδευτικό 
κείμενο. Η σχεδίαση της χρήσης ενός applet φαίνεται από το κείμενο που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα και συνοδεύει το applet, υποδηλώνοντας τη χρήση του. Στα περισσότερα applets 

το κείμενο αυτό είναι σύντομο και αρκείται σε μια απλή περιγραφή του applet και σε 
χειριστικά σχόλια. Για παράδειγμα, στο applet της εικόνας 4, το κείμενο λέει «Είναι δυνατό να 
μεταβάλετε τις προ-επιλεγμένες τιμές της συχνότητας, της μέγιστης τάσης και της τιμής του 

στοιχείου (αντίσταση, χωρητικότητα, τιμή του πηνίου). Το πρόγραμμα θα δείξει τη νέα τιμή 
της μέγιστης έντασης ρεύματος». Σε άλλα applets το κείμενο είναι πολύ περισσότερο και 
επεξηγηματικό. Σε μια σειρά από applets (τα Physlets) το κείμενο αυτό καθορίζει τον τρόπο 

που ο σχεδιαστής είχε κατά νου να χρησιμοποιηθεί το δεδομένο applet. Τα Physlets έχουν 
σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν ως απεικονίσεις, διερευνήσεις και προβλήματα. 
Οι διερευνήσεις (explorations) είναι διδακτικής φύσης. Παρέχουν είτε υπαινιγμούς ή 

προτείνουν στους μαθητές στρατηγικές επίλυσης προβλήματος ή κατανόηση των εννοιών. 
Μερικές διερευνήσεις ζητούν από τους μαθητές να κάνουν μια πρόβλεψη και να ελέγξουν 
έπειτα τις προβλέψεις τους, που εξηγούν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των προβλέψεων 

και των παρατηρήσεων. Άλλες διερευνήσεις ζητούν από τους μαθητές να αλλάξουν τις 
παραμέτρους και να παρατηρήσουν την επίδραση, ζητώντας από τους μαθητές να 
αναπτύξουν για τους ίδιους, ορισμένες σχέσεις φυσικής (εξισώσεις). Οι χαρακτηριστικές 

χρήσεις των διερευνήσεων θα ήταν στις αναθέσεις επίλυσης προβλήματος σε ομάδες ή 
εργασίες προ-εργαστηρίων. Οι διερευνήσεις είναι επίσης συχνά χρήσιμες στην ώρα ασκήσεις 
διδασκαλίας. 

Στην Εικόνα 17 (σελ. 37) φαίνεται ένα παράδειγμα applet «διερεύνησης». Πρόκειται για ένα 
applet που παρουσιάζει ένα θετικό φορτίο 4C που βρίσκεται στη θέση (0, 0) και ένα 
δοκιμαστικό φορτίο 1C που βρίσκεται (1 μ, 1 μ). Ένα διάνυσμα αντιπροσωπεύει τη δύναμη 

που ασκείται στο δοκιμαστικό φορτίο. στη δαπάνη δοκιμής (η θέση δίνεται στους μετρητές 
και το φορτίο σε Coulomb). Ο ολισθαίνων ρυθμιστής επιτρέπει να αλλάξουμε την τιμή του 
φορτίου στο δοκιμαστικό φορτίο. Στο κείμενο διαβάζουμε: 

α) Σύρετε το δοκιμαστικό φορτίο στα Χ = 2 μ και Υ = 2 μ. Τώρα η δύναμη που ασκείται στο 
δοκιμαστικό φορτίο είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή η ίδια; Τι θα συνέβαινε αν το 
δοκιμαστικό φορτίο ήταν στη θέση (0,5 μ, -1 μ); Τι είναι αυτό που καθορίζει το μέγεθος της 

δύναμης στο δοκιμαστικό φορτίο; 
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β) Τώρα επαναφέρετε το δοκιμαστικό φορτίο στην αρχική θέση του αλλά αυξήστε την τιμή 
του φορτίου σε 2C. Πώς αλλάζει η δύναμη; Συγκρίνετε την τιμή της δύναμης τώρα και 
προηγούμενα. Τι είναι αυτό που καθορίζει το μέγεθος της δύναμης στο δοκιμαστικό φορτίο; 

 
Εικόνα 17: Δείγμα applet σχεδιασμένο ως διερεύνηση (exploration) 

Δημοφιλής σειρά applets είναι η σειρά του Fendt (http://www.walter-fendt.de/ph14e/). 
Επίσης δημοφιλή είναι τα physlets που μπορούν να αναζητηθούν μεταξύ άλλων στο site 
http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html. 

Η μηχανή αναζήτησης NatSim (http://natsim.net/cgi-bin/ps/search.pl) ψάχνει το ορατό 
κείμενο καθώς επίσης και τις κρυμμένες δηλώσεις JavaScript. Ο τίτλος “NatSim” προέρχεται 
από το “Natural Science Simulations” ή αλλιώς «προσομοιώσεις Φυσικών Επιστημών». Η ιδέα 

είναι μέσα από ένα περιγραφικό κείμενο (text) να μπορεί να αναζητά κάθε διαθέσιμο applet 
στον παγκόσμιο ιστό. Πρόκειται για μια προσπάθεια, η οποία συμπληρώνει άλλες, ώστε να 
δημιουργηθεί μια ταξινομημένη βάση δεδομένων με τα διαπιστωμένα καλά παραδείγματα 

πρακτικής από τον αυξανόμενο αριθμό διεσπαρμένων εφαρμογών πολυμέσων στο διαδίκτυο. 
Το NatSim αναζητά σε περισσότερες από 16000 ιστοσελίδες και περιλαμβάνει αναφορές για 
περισσότερα από 4500 Physlets. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι μας δίνεται η δυνατότητα να μεταφορτώσουμε (download) στον 
υπολογιστή μας τις σχετικές ιστοσελίδες είτε σε μορφή zip είτε σε μορφή html. Το NatSim 
προσφέρει την επιλογή μεταφόρτωσης που καθιστά δυνατό να ανακτήσει τις σελίδες html 

μαζί με τις αντίστοιχες εικόνες αλλά και τα αρχεία των applets τοπικά στον υπολογιστή για 
μεταγενέστερη χρήση χωρίς απευθείας σύνδεση στο Internet. Βέβαια, για τα μη-physlet ap-
plets οι μεταφορτωμένες σελίδες μπορεί να μη λειτουργούν καθώς αυτό μπορεί να συγκρού-

εται με τα πνευματικά δικαιώματα των συντακτών. Μια προειδοποίηση θα υπενθυμίσει στον 
χρήστη να ελέγξει το θέμα πνευματικών δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
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3. Το Web 2.0 και η κοινωνική δικτύωση 

Το Web 2.0 είναι περισσότερο από μια τεχνολογία. Είναι μια νέα έννοια κι έχει γίνει ένα 
σημαντικό πεδίο που υποστηρίζει τη δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο. Το Web 2.0 

αναφέρεται σε μια αναμενόμενη δεύτερη γενιά του Web που επιτρέπει στα άτομα να 
δημιουργούν, να δημοσιεύουν, να ανταλλάσσουν, να μοιράζονται και να συνεργάζονται για 
την ενημέρωση με ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας. Το Web 2.0 μετατρέπει το 

διαδίκτυο, για τον απλό χρήστη, από χώρο περιήγησης σε χώρο δημιουργίας και κοινής 
χρήσης. Η επιτυχία του Web 2.0 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αμφίδρομη επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων στο διαδίκτυο μέσω της νέας γενιάς του κοινωνικού 

λογισμικού, όπως Wikis, Blogs, RSS, podcast, φυλλομετρητές που βασίζονται στην 
τεχνολογία Ajax (Asynchronous JavaScript & XML), peer-to-peer, instant messenger, καθώς 
και άλλο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης. Στις καθημερινές μας δραστηριότητες στο Web 

μπορεί να βρει κανείς όλο και πιο πετυχημένα Web 2.0 εργαλεία όπως η Wikipedia, το 
YouTube, το MySpace, το Flickr1. Το Web 2.0 μετατοπίζει την οικονομική αξία του Web προς 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την επόμενη γενιά της διαδραστικής ηλεκτρονικής μάθησης. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής του Web 2.0 στη διαδραστική 
ηλεκτρονική μάθηση είναι η ενίσχυση της μαθητοκεντρικής επικοινωνίας και συνεργασίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων. Με τον όρο «συμμετέχοντες», αναφερόμαστε σε άτομα που είτε 

διαθέτουν σχετικούς μαθησιακούς πόρους, είτε μπορούν να βοηθήσουν να ανακαλύψουν και 
να αποκτήσουν τους πόρους, είτε είναι πρόθυμα να ανταλλάξουν και να μοιραστούν τέτοιους 
πόρους με άλλους. Με τον όρο «μαθησιακοί πόροι», αναφερόμαστε στους συμμετέχοντες 

συν-εκπαιδευόμενους, στο διαθέσιμο περιεχόμενο μάθησης, καθώς και στις διαθέσιμες 
υπηρεσίες. Στο Web 2.0, οι μαθητές μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν στο Web κι έτσι 
οι μαθητές γίνονται οι καταναλωτές και οι παραγωγοί μαθησιακών πόρων. Ως εκ τούτου, οι 

κρίσιμες προκλήσεις του Web 2.0 για τη διαδραστική ηλεκτρονική μάθηση είναι ο 
προσδιορισμός-επιλογή των κατάλληλων συν-εκπαιδευόμενων και του κατάλληλου 
περιεχομένου μάθησης, η παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών μάθησης, καθώς και η 

διευκόλυνση, μέσω των κατάλληλων διεπαφών, της μαθητοκεντρικής επικοινωνίας και 
συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδραστικής ηλεκτρονικής μάθησης. 
Το Web 2.0 συμβάλλει στην εξειδίκευση μιας νέας παιδαγωγικής για τη μάθηση και 

διδασκαλία. Με την εφαρμογή του Web 2.0, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτύχουν εύκολα 
το ιδανικό του εποικοδομητισμού όπως υποστηρίζεται από τους ερευνητές στις τελευταίες 
δύο δεκαετίες: Η δημιουργία καλύτερου μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο 

οι συμμετέχοντες διαπραγματεύονται, εποικοδομούν και συν-εποικοδομούν τη γνώση. Είναι 
φανερό ότι το Web 2.0 και η παιδαγωγική του εποικοδομητισμού παρουσιάζουν ισχυρό 
βαθμό συνέργειας. 

                                                      
1 Το Flickr είναι ένας δημοφιλής δικτυακός τόπος στον οποίο οι χρήστες ενσωματώνουν και 
μοιράζονται προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο. Παράλληλα το υλικό που φιλοξενείται μπορεί να 
ενσωματωθεί στα blogs και τα social media. Τον Σεπτέμβριο του 2010 αναφέρθηκε ότι φιλοξενούσε 
περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια εικόνες. 
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Με ποιο τρόπο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενσωματώσουν τις τεχνολογίες και 
τα εργαλεία Web 2.0 σε εκπαιδευτικές και θεσμικές πρακτικές; Το ερώτημα αυτό προκύπτει 
από την παραδοχή ότι η Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0, όπως ονομάστηκε αυτή η ένταξη, θα 

προωθήσει τον μαθητή στο κέντρο μιας πιο κοινωνικής, προσωπικής και ευέλικτης 
διαδικασίας μάθησης. Αυτό απαιτεί όχι μόνο μια τεχνολογική αλλαγή, αλλά επίσης, και το πιο 
σημαντικό, μια εννοιολογική αλλαγή κατά την οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως κοινωνική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην 
αλληλεπίδραση με τους άλλους. 
Είναι σημαντικό ότι η εισαγωγή των εργαλείων του Web 2.0 στην μαθησιακή πρακτική 

γίνεται αντιληπτή μάλλον ως πρόκληση προς τους μαθητευόμενους, παρά ως πρόκληση 
τεχνολογική, εκπαιδευτικού σχεδιασμού ή θεσμική: Οι μαθητές πρέπει να απομακρυνθούν 
από τις παραδοσιακές στρατηγικές μάθησης και από τις ατομικές και παθητικές προσεγγίσεις 

τους στη συνεργατική μέθοδο. Όμως, στην πραγματικότητα οι μαθητές (ούτε βέβαια και οι 
εκπαιδευτικοί) δεν είναι εξοικειωμένοι με δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση 
της αυθεντικής συνεργασίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να παρέχεται συνεχής υποστήριξη για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατεύθυνση αυτή. 
Είναι επίσης σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα των εργαλείων Web 2.0 για την 
ανάπτυξη ανώτερης τάξης δεξιοτήτων, όπως ο αναστοχασμός πάνω στις δράσεις, που ήδη 

πραγματοποιήθηκαν, και η κριτική σκέψη. Αυτά τα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να 
προωθήσουν αυτές τις δεξιότητες. Παρόλα αυτά, για να αποδώσουν τα μέγιστα, οι μαθητές 
χρειάζονται υποστήριξη για το πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για τον ουσιαστικό 

αναστοχασμό. Την ίδια στιγμή, εκπαιδευτικοί αλλά και οι σχεδιαστές της διδασκαλίας θα 
πρέπει να έχουν κατά νου ότι η ποιότητα της διδασκαλίας θα βελτιωθεί εάν τα εργαλεία του 
Web 2.0 ενσωματωθούν στη διαδικασία της μάθησης, όπως υποδεικνύεται από τις θεωρίες 

και τα μοντέλα grounded διδακτικού σχεδιασμού. 
Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0 σημαίνει επίσης μια μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο της 
παροχής εκπαίδευσης, προς μια πιο ευέλικτη και ανοικτή προσέγγιση στη μάθηση. 

Προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης δίνουν στους μαθητές τον έλεγχο της μαθησιακής 
διαδικασίας τους, παρέχοντας ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε υπηρεσίες, εργαλεία, 
πρόσωπα και πόρους. Έλεγχος, σε αυτά τα περιβάλλοντα, σημαίνει ότι οι μαθητές 

αναλαμβάνουν βαθμιαία όλο και μεγαλύτερο μέρος της ευθύνη για κρίσιμες διδακτικές 
λειτουργίες. Είναι προφανές ότι το σχολείο αναλαμβάνει να διαδραματίσει ένα νέο σημαντικό 
ρόλο: να αναπτύξει τις ικανότητες των μαθητών να καθορίζουν και να ελέγχουν τον 

μαθησιακό τους προγραμματισμό, τα περιβάλλοντα μάθησης και το περιεχόμενό της. Είναι, 
έτσι, προφανές ότι και το ίδιο το σχολείο μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τα εργαλεία 
και τις υπηρεσίες του Web 2.0. 

Ένας λόγος για την ένταξη των εφαρμογών του Web 2.0 στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών είναι η οικειότητα χρήσης των εφήβων με τις περισσότερες εφαρμογές: 
χρησιμοποιούν το facebook, παρακολουθούν και μοιράζονται ταινίες στο YouTube, 

διαμοιράζονται φωτογραφίες στο flickr, ανταλλάσσουν απόψεις σε chat rooms κλπ. Έτσι ο 
εκπαιδευτικός συμμετέχοντας στα παραπάνω με τους μαθητές του μπορεί να προκαλέσει τη 
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διδακτική εμπλοκή τους και να τις επεκτείνει, δημιουργώντας πχ ομάδες συζήτησης (πχ. 
Google groups), προσωπικό ιστολόγιο ή ιστολόγιο της τάξης, κ.λπ. 
Ο βασικός όμως λόγος για τη διδακτική αξιοποίηση των όποιων εφαρμογών τύπου Web 2.0 

είναι η διδακτική όψη παραμέτρων, που το Web 2.0 εν δυνάμει υποστηρίζει και μπορεί να 
συνεισφέρει στη διδασκαλία, όπως η συμμετοχικότητα, η συνεργατικότητα, η κατανομή 
ρόλων και ευθυνών κ.λπ. κοινωνιολογικού τύπου, παράμετροι. Η υιοθέτηση εφαρμογών 

τύπου Web 2.0 μπορεί να αλλάξει ριζικά τη διδασκαλία των ΦΕ και από διαδικασίες 
φορμαλιστικού τύπου να αποτελέσουν τον καταλύτη για την ανάδειξη εποικοδομητικών 
πρακτικών. Έτσι διαδικασίες όπως: 

• η συγγραφή ενός ημερολογίου μετεωρολογικών ή αστρονομικών παρατηρήσεων και η 
δημοσίευσή τους σε ιστολόγιο, όπου θα κληθούν τα μέλη της μαθητικής κοινότητας να 
διαχειριστούν τα δεδομένα, να εξάγουν συμπεράσματα και να σχολιάσουν ευρήματα,  

• η συλλογή δεδομένων και η συγγραφή μιας εγκυκλοπαίδειας πολυμέσων, τύπου wiki, για 
την τοπική πανίδα και χλωρίδα,  

• η δημοσίευση σχεδίων εργασίας τύπου project πάλι σε περιβάλλον wiki,  

• ο διαμοιρασμός στην εκπαιδευτική κοινότητα ανοιχτών, στην επίλυσή τους, προβλημάτων, 
που προάγουν την κριτική σκέψη,  

• οι συνεργατικού τύπου online δραστηριότητες, 

• η δημιουργία ατομικών portfolio, όπου μεταξύ άλλων μπορεί να καταγράφονται απόψεις 
και εμπειρίες αλλά και η εξέλιξη της μαθησιακής πορείας, 

• η άμεση αλληλεπίδραση και αλληλοενημέρωση μεταξύ των μελών μιας ομάδας (πχ. μιας 
τάξης) πάνω σε ένα θέμα προς συζήτηση με ή χωρίς την καθοδήγηση του επόπτη 
καθηγητή μέσα από το Facebook ή τις ομάδες Google κλπ,  

είναι μόνον μερικά από τα πολλά παραδείγματα που βρίσκει κανείς στις Web 2.0 εφαρμογές. 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 41 

2.2 Στοιχεία Διδακτικής Φυσικών Επιστημών 

2.2.1. Όψεις της εξέλιξης της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών είναι ένα επιστημονικό πεδίο, με αντικείμενο τη 
μελέτη και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, σε όλες τις 

βαθμίδες της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις μορφές της άτυπης 
εκπαίδευσης. Βασικός στόχος της η τεκμηριωμένη πληροφόρηση των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε με αναστοχασμό και τεκμηριωμένες διδακτικές επιλογές να 

βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών έχει τις ρίζες της στις επί μέρους Φυσικές Επιστήμες 

(Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία κ.ά.) και στις Επιστήμες της Αγωγής αλλά δεν υπάγεται 

ως υπό-περιοχή σε μία από τις επιστήμες αυτές, ούτε μπορεί να παραχθεί από ένα 
συνδυασμό τους. Είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο το οποίο έχει οριοθετημένο αντικείμενο, 
ειδικούς σκοπούς, ένα σύστημα αποδεκτών εννοιών, όρων, θεωρητικών πλαισίων, (σχετικά 

περιορισμένες) ανεξάρτητες μεθόδους έρευνας, διεθνή και εθνικές επιστημονικές κοινότητες, 
περιοδικά, συνέδρια και θεσμοθετημένες θέσεις σε εκπαιδευτικά – ερευνητικά ιδρύματα. 
Ως νέο επιστημονικό πεδίο αναπτύχθηκε σε συνεχή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε καινοτομίες 

στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, σε εμπειρικές έρευνες και θεωρητικές μελέτες, σε 
διάλογο με τις επιμέρους επιστήμες αναφοράς, –Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία κ.ά.– και 
σε επιστήμες η επιστημονικά πεδία όπως η Επιστημολογία, η Ιστορία των Φυσικών 

Επιστημών, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Παιδαγωγική. Σε αυτό το πλαίσιο η Διδακτική 
των Φυσικών Επιστημών χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα. Αντλεί θέματα, μεθόδους 
και τεχνικές από πολλές από τις προαναφερόμενες επιστήμες με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

πληθώρα ερευνητικών μεθόδων και εννοιολογικών πλαισίων. Τα ερευνητικά της αντικείμενα 
έχουν συνήθως κοινούς τόπους με αυτά άλλων επιστημών. Για παράδειγμα, οι αντιλήψεις 
των μαθητών για τις έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα είναι ερευνητικό πεδίο της Ψυχολογίας 

η οποία διερευνά και αυτή τις αντιλήψεις και τους συλλογισμούς των μαθητών. Η Διδακτική 
των Φυσικών Επιστημών συνομιλεί με τις άλλες επιστήμες αναπτύσσοντας σταδιακά 
ιδιαίτερες θεωρητικές και σημασιολογικές εκλεπτύνσεις, κάποιες προτιμητέες ερευνητικές 

μεθόδους και τη δική της δυναμική ως αυτόνομο πεδίο. Για παράδειγμα, μελετώνται οι 
αντιλήψεις και οι συλλογισμοί των μαθητών σε σχέση με τις έννοιες και τα φαινόμενα στην 
περιοχή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αναλύεται από διδακτική σκοπιά η φύση των 

επιστημονικών μοντέλων για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, και ακολούθως σχεδιάζονται 
τεκμηριωμένες καινοτομίες για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους ανάλογα και με τους 
σκοπούς και το εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Στα αρχικά στάδια εξέλιξης κυριαρχούσε η δημιουργία καινοτομικών αναλυτικών 
προγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στις 
Φυσικές Επιστήμες. Σημαντική τομή αποτέλεσε η εμπειρική διερεύνηση των αντιλήψεων και 

των συλλογισμών των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα και τις έννοιες καθώς και η στροφή 
στο θεωρητικό επίπεδο προς τον εποικοδομητισμό (constructivism) και τις διαφορετικές 
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εκδοχές του (ατομικό, κοινωνικό). Στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης της η Διδακτική των 
Φυσικών Επιστημών έχει κατορθώσει να θέσει ένα ευρύ σύνολο προτάσεων και ερωτημάτων 
τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με το 

χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης, με τη βιωματική γνώση των μαθητευόμενων και με το 
μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενο διδασκαλίας, 
Μεταξύ άλλων, αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών αποτελούν τα κίνητρα 

και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι βιωματικές τους αντιλήψεις, οι οποίες είναι συχνά 
εναλλακτικές ως προς τις επιστημονικές έννοιες, η επικοινωνία μεταξύ των βιωματικών και 
επιστημονικών πλαισίων, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόησή των 

φαινομένων και εννοιών και η ανάπτυξη κατάλληλων διδακτικών μαθησιακών προσεγγίσεων. 
Οι πολλαπλές εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τις νέες 
δυνατότητες που αναδεικνύουν φαίνεται να αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ως 

πεδίο έρευνας και ανάπτυξης. Oι περισσότερες σύγχρονες εξελίξεις, στον χώρο των 
εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, υποστηρίζουν τη 
διερευνητική μάθηση με δραστηριότητες εποικοδόμησης, τον εμπλουτισμό της πειραματική 

εργασίας, καθώς και την κατανόηση της επιστημονικής γνώσης με συνεργατικές 
δραστηριότητες. 
Στη συνέχεια, σκιαγραφούμε σύντομα ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά επιλεγμένων 

διδακτικών προσεγγίσεων οι οποίες εφαρμόζονται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

2.2.2 Διδακτικές Προσεγγίσεις 

Η παραδοσιακή προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που κυριάρχησε επί πολλά έτη και συνεχίζει να είναι διαδεδομένη 
στη χώρα μας αντιμετωπίζει τη διδασκαλία ως διαδικασία μεταβίβασης της γνώσης από τον 

εκπαιδευτικό στο μαθητή. Στη βιβλιογραφία καταγράφεται με διάφορους όρους, όπως 
«παραδοσιακό μοντέλο», «μοντέλο μεταφοράς», «παραδοσιακό πρότυπο». Στα πλαίσια του 
μοντέλου μεταφοράς θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως κάτοχος και φορέας της 

γνώσης την οποία εισάγει στους μαθητές με ερωτήσεις και αποκρίσεις. Διδάσκω σημαίνει 
λέγω-πληροφορώ και μαθαίνω σημαίνει ακροώμαι-επαναλαμβάνω. Ο εκπαιδευτικός 
μεταβιβάζει τη νέα γνώση στο μαθητή κι αυτός τη προσλαμβάνει όπως ακριβώς είναι. Αν το 

αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δηλαδή ο μαθητής δυσκολεύεται να καταλάβει το αντικείμενο, 
αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν εμπόδια στη μεταβίβασή του. Ο εκπαιδευτικός για παράδειγμα 
χρειάζεται να μιλήσει πιο απλά, πιο καθαρά, με παραδείγματα ή πιο δυνατά για να 

μεταβιβαστεί και να γίνει έτσι κατανοητή η νέα γνώση. Ο μαθητής θεωρείται ότι δεν έχει 
καμία άποψη για το θέμα που διδάσκεται ή αν έχει, τότε μπορεί με την επίδραση της 
διδασκαλίας να την αλλάξει και να αποκτήσει την επιστημονικά αποδεκτή άποψη. 

Στο μοντέλο μεταφοράς η διδασκαλία κινείται σε πληροφοριακό επίπεδο ή σε επίπεδο 
οργανωτικό. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός τεμαχίζει το διδακτικό αντικείμενο με κριτήριο 
την τμηματική μετάδοση της γνώσης. Οι ερωτήσεις που απευθύνονται προς τους μαθητές 

είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητικός λόγος να είναι σύντομος. Ο 
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εκπαιδευτικός είναι επικεντρωμένος στις σωστές απαντήσεις των μαθητών τις οποίες 
επιβραβεύει. Όσον αφορά τις λανθασμένες τους, απαντήσεις, η συχνότερη αντίδραση του 
εκπαιδευτικού είναι η άμεση διόρθωσή τους. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το διδακτικό μοντέλο μεταφοράς είναι δασκαλοκεντρικό με 
την έννοια ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αναζήτησης και οργάνωσης 
πληροφοριών είναι πολύ ενισχυμένος σε σχέση με το ρόλο των μαθητών. Τα αποτελέσματα 

μιας διδασκαλίας μεταφορικού χαρακτήρα, αν και εξαρτώνται από το επίπεδο μάθησης στο 
οποίο κινείται, είναι πολλές φορές περιορισμένα. Αν μια διδασκαλία κινείται στο 
πληροφοριακό επίπεδο, τότε η γνώση περιορίζεται στην εκμάθηση όρων, μαθηματικών 

τύπων, κανόνων που συνήθως εύκολα ξεχνιούνται. Όταν σε μια διδασκαλία ενεργοποιούνται 
επιπλέον δεξιότητες οργάνωσης δεδομένων, τότε οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
εμπλακούν σε στοιχειώδη επεξεργασία των πληροφοριών που, ενδεχομένως, μπορεί να 

συμβάλει στην εκμάθηση απλών εννοιών και σχέσεων. 

Η στροφή στη μελέτη των ιδεών των μαθητών  

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, σημαντική τομή στην εξέλιξη της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών αποτέλεσε η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σε συγκεκριμένες 
γνωστικές περιοχές, φυσικά φαινόμενα, νόμους και έννοιες. Τα τελευταία χρόνια, 
συστηματικές έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με διαμορφωμένες 

αντιλήψεις, για πολλά φυσικά φαινόμενα και έννοιες, τις οποίες διαμορφώνουν μέσω των 
αισθήσεών τους, των καθημερινών εμπειριών τους, της κοινωνικής επαφής και της γλώσσας. 
Για παράδειγμα: Οι μαθητές συνδέουν τη βαρύτητα με σπρώξιμο ή τράβηγμα ή κράτημα. Η 

πιο διαδεδομένη ιδέα των παιδιών για τη βαρύτητα φαίνεται να είναι ότι η βαρύτητα 
«συγκρατεί» και συνδέεται με τον αέρα που πιέζει προς τα κάτω, με μία ατμοσφαιρική 
ασπίδα η οποία εμποδίζει τα σώματα να φύγουν από τη Γη. Ή πάλι, θεωρούν ότι «όταν το 

οινόπνευμα καίγεται μετατρέπεται σε ατμούς οινοπνεύματος». 
Συνοπτικά, τα κυριότερα συμπεράσματα από μεγάλο αριθμό ερευνών είναι τα ακόλουθα: 
• Ορισμένες αντιλήψεις φαίνεται ότι είναι αρκετά διαδεδομένες μεταξύ των μαθητών. Οι 
έρευνες έδειξαν ότι μαθητές σε διαφορετικές χώρες και κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα 
έχουν κοινές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, μία πολύ γενικευμένη ιδέα για τη σχέση δύναμης 
και κίνησης είναι ότι «στα σώματα που κινούνται υπάρχει μια δύναμη που τα ωθεί. Η 

κίνηση ενός σώματος είναι αποτέλεσμα μιας αρχικής δύναμης που προκάλεσε την κίνηση 
και μετέπειτα μεταβιβάστηκε στο σώμα συνεχίζοντας να είναι το αίτιο της κίνησης του. Το 
σώμα θα σταματήσει όταν η δύναμη αυτή σταματήσει να ενεργεί». Δηλαδή οι μαθητές, 

αλλά και πολλοί ενήλικοι, πιστεύουν ότι ισχύει η βιωματική σχέση F=m·v αντί της 
επιστημονικής F=m·a. 

• Υπάρχουν αντιλήψεις που είναι σταθερές και έχουν διαχρονική ισχύ. Παρατηρείται, 
δηλαδή, η ίδια αντίληψη σε διαφορετικές ηλικίες. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι μαθητές 
δεν έχουν τροποποιήσει τις αρχικές τους αντιλήψεις ακόμα και μετά τη διδασκαλία, όπως, 
για παράδειγμα, ότι «για να διαδοθεί ένα κύμα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κάποιο 

μέσο διάδοσης». 
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•  Οι αντιλήψεις των μαθητών είναι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο διαφορετικές 
από τις επιστημονικές γνώσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια. Για 
παράδειγμα: Μαθητές στο Γυμνάσιο, μετά την παραδοσιακή διδασκαλία, πιστεύουν (ορθά) 

ότι οι πόλοι μιας μπαταρίας και μιας λάμπας πρέπει να συνδεθούν με δύο καλώδια για να 
κλείσει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Πιστεύουν, όμως, ότι «υπάρχουν δύο ανταγωνιστικά 
ρεύματα, αρνητικό και θετικό, που πηγάζουν από τους αντίστοιχους πόλους της 

μπαταρίας, διαρρέουν τα καλώδια, συγκρούονται στη λάμπα, η οποία με αυτό τον τρόπο 
ανάβει». 

• Οι αντιλήψεις των μαθητών συγκροτούν ερμηνευτικά σχήματα τα οποία ονομάζονται ιδέες 
μαθητών (ι.μ.), εννοιολογικά πλαίσια, νοητικά μοντέλα. Στους μαθητές φαίνονται 
ευλογοφανείς, επαρκείς και δεν έχουν γενική αλλά περιορισμένη ισχύ. Από επιστημονική, 
όμως, σκοπιά οι ι.μ. είναι αντιφατικές. Πολλοί μαθητές, αλλά και ενήλικοι, βρίσκουν τις 

απόψεις τους λειτουργικές και τις χρησιμοποιούν για να εξετάζουν και να εξηγούν τα 
φυσικά φαινόμενα. Η ιδέα ότι η ταχύτητα ενός σώματος είναι ανάλογη της ασκούμενης 
δύναμης είναι ευλογοφανής στο καθημερινό περιβάλλον στο οποίο επιδρά η δύναμη 

τριβής. Παρατηρείται ότι στα μαθήματα Φυσικών επιστημών οι ίδιοι μαθητές είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιούν παράλληλα και έννοιες πιο επιστημονικά αποδεκτές. 

• Οι ι.μ. φαίνεται ότι αναπτύσσονται καθώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τα πράγματα, 

αποκτούν βιώματα και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό τους περιβάλλον. 
Διαμορφώνονται επίσης με την επίδραση των αντιλήψεων των συνομηλίκων τους, των 
εκπαιδευτικών, των μέσων επικοινωνίας, των σχολικών βιβλίων, των λογισμικών κ.λπ. Στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών συμβάλλει το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο 
ζουν, η γλώσσα με την οποία επικοινωνούν, οι αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους, 
καθώς μέσα από την κοινωνική επαφή και τη γλώσσα οικοδομούν ένα ευρύ φάσμα ιδεών 

για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Για παράδειγμα, η λέξη «πίεση» χρησιμοποιείται στην 
επιστήμη με καθορισμένη σημασία ενώ στην καθομιλουμένη με πολλές σημασίες όπως 
«πιέζεται από τη δουλειά του», «η πίεση του σχολείου» κ.ά. Όταν οι σημασίες αυτές 

διαφέρουν από τις επιστημονικές, τότε μπορεί να υπάρχουν συνέπειες στην κατανόηση 
των φαινομένων και των εννοιών. 
Οι ι.μ. έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές και θέματα, όπως ο ηλεκτρισμός, η ενέργεια, η 

θερμότητα, η σωματιδιακή δομή της ύλης, το κυκλοφορικό σύστημα, οι εποχές, τα 
διαλύματα, η αναπαραγωγή, η κληρονομικότητα κλπ. Συγκεκριμένες αναφορές και πίνακες 
υπάρχουν σε πολλά βιβλία, δικτυακούς τόπους, οδηγούς του εκπαιδευτικού που συνοδεύουν 

σχολικά βιβλία, στα προτεινόμενα σενάρια, καθώς και στη βιβλιογραφία που επισυνάπτεται. 

Η σημασία των ιδεών των μαθητών (ι.μ.) στη Διδασκαλία 

Η σημασία των ιδεών των μαθητών είναι πολύ μεγάλη, γιατί πολλές έρευνες έδειξαν ότι 

ασκούν ισχυρή επιρροή, μεταγενέστερα, στη μάθηση των εννοιών και των φαινομένων των 
Φυσικών Επιστημών. Συνοπτικά, τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 
• Μερικές ιδέες είναι τόσο εδραιωμένες ώστε επηρεάζονται ελάχιστα από την παραδοσιακή 
διδασκαλία η παραμένουν άθικτες. Για παράδειγμα, απόφοιτοι πολύ καλών πανεπιστημίων 
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δεν μπορούσαν να δώσουν μια επιστημονική εξήγηση για το πώς αλλάζουν οι εποχές του 
έτους. Πολλοί διατήρησαν τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι εποχές συμβαίνουν επειδή η 
Γη, καθώς περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, βρίσκεται πιο κοντά του το καλοκαίρι απ’ 

όσο το χειμώνα. Επίσης, μαθητές Λυκείου πιστεύουν ότι η εξουδετέρωση οποιουδήποτε 
οξέος με οιανδήποτε βάση οδηγεί πάντα σε ουδέτερο διάλυμα, δηλαδή σε pH 7. 
Πιστεύουν, επίσης, ότι η χρήση του όρου εξουδετέρωση υπονοεί αυτό, δηλαδή ουδέτερο 

ph (δες σχετικό σενάριο, σελ. 165) 
• Υπάρχουν ιδέες οι οποίες διαφοροποιούνται με την ανάπτυξη του μαθητή ή την επίδραση 
της διδασκαλίας. Μετά τη διδασκαλία ενός θέματος είναι δυνατόν να συνυπάρχουν 

επιστημονικές και προϋπάρχουσες ιδέες. Οι μαθητές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν τις 
νέες επιστημονικές γνώσεις στις εξετάσεις η στο μάθημα αλλά να διατηρούν τις βιωματικές 
για να συζητούν η να ερμηνεύουν τα φαινόμενα στο περιβάλλον τους. 

• Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί να δημιουργούνται παρανοήσεις ή είναι πιθανόν 
το νόημα που θα αποδώσουν οι μαθητές σε μία έννοια να μην συμπίπτει με εκείνο που 
επεδίωκε ο εκπαιδευτικός. Η πιθανότητα αυτή γίνεται μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνται 

όροι που είναι άγνωστοι ή έχουν πολλές σημασίες, όπως η ενέργεια. Κλασικό παράδειγμα 
είναι η διαμόρφωση των ι.μ. για το σχήμα της Γης που μέσα από παρατηρήσεις εικονικών 
αναπαραστάσεων, τη σχολική και την άτυπη εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μαθητές 

Γυμνασίου πιστεύουν ότι γη είναι σφαιρική αλλά ότι ζούμε σε ένα επίπεδο δίσκο μέσα στη 
Γη. 

• Ο τρόπος που οι μαθητές παρατηρούν τα φαινόμενα και καταλήγουν σε συμπεράσματα 

επηρεάζεται από τα διαφορετικά ερμηνευτικά σχήματα που έχουν δημιουργήσει. Για 
παράδειγμα, όταν οι μαθητές παρατηρούν ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή κατά τη 
διάρκεια του βρασμού θεωρούν ότι τα θερμόμετρα είναι χαλασμένα. Δηλαδή, ακόμα και 

μετρήσεις πειραματικές ή παρατηρήσεις μπορεί να απορρίπτονται αν δεν είναι σύμφωνες 
με τις προσδοκίες των μαθητών. 

Οι εποικοδομητικές διδακτικές προσεγγίσεις  

Μπορούμε να συνοψίσουμε την υπόθεση της εποικοδόμησης της νέας γνώσης στις Φυσικές 
Επιστήμες, από τη σκοπιά του γνωστικού/ατομικού, εποικοδομητισμού ως εξής: Η γνώση 
θεωρείται ως ένα δίκτυο εννοιολογικών δομών το οποίο οικοδομείται από τον κάθε μαθητή 

και δεν μπορεί απλά να μεταφέρεται. Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων απαιτεί ενεργό 
εμπλοκή του ίδιου του ατόμου, το οποίο χρησιμοποιώντας το υπάρχον γνωστικό του 
σύστημα και αλληλεπιδρώντας με τον φυσικό κόσμο που το περιβάλλει προσπαθεί να 

κατασκευάσει νέα νοήματα μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι κοινωνικές και πολιτιστικές 
συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Η αλληλεπίδραση μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις αρχικές 
απόψεις του ή να τις ενισχύσει ή να δημιουργήσει νέες. 

Ο μαθητής στην εποικοδομητική διδασκαλία μαθαίνει ακολουθώντας τη δική του πορεία η 
οποία καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό και τα εκπαιδευτικά υλικά όπως τα πειράματα, οι 
ασκήσεις, τα λογισμικά. Αυτό σημαίνει ότι η εποικοδομητική διδασκαλία είναι κατά κύριο λόγο 

μαθητοκεντρική αλλά και κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό. Στο επίκεντρο της 
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εποικοδομητικής διδασκαλίας δεν βρίσκεται μόνο η νέα γνώση που διδάσκεται αλλά και η 
μέθοδος με την οποία εποικοδομείται η νέα γνώση. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σύνθετος, γιατί δεν αρκεί να γνωρίζει μόνο τη «σωστή» 

γνώση και τις αρχικές απόψεις των μαθητών· χρειάζεται ν' ακολουθήσει διαδικασίες που θα 
βοηθήσουν τον μαθητή να συνειδητοποιήσει τις αρχικές απόψεις του, να δοκιμάσει την 
αποτελεσματικότητά των απόψεων σε νέες εμπειρίες, να τις συγκρίνει με τις απόψεις των 

συμμαθητών του, ν' αναλογιστεί τη διαφορά μεταξύ των αρχικών και των νέων απόψεων και 
να αξιολογήσει τις διεργασίες και τις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. 

Έχουν προταθεί και εφαρμοσθεί τα τελευταία χρόνια εποικοδομητικές διδασκαλίες με 
διαφορετικές δομές σε πολλές περιοχές των Φυσικών Επιστημών η αναλυτική εξέταση των 
οποίων ξεπερνάει το παρόν υλικό. Αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των προτάσεων 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε συνοπτικά τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί 
να υλοποιούνται σε ολόκληρη ή σε μέρος μιας εποικοδομητικής διδασκαλίας: 
• Η διδασκαλία στοχεύει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και στην 

ανάδειξη των αρχικών απόψεων τους απόψεων για τα υπό μελέτη φαινόμενα και έννοιες. 
Οι μαθητές καθοδηγούνται και ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να υποστηρίξουν τις 
υπάρχουσες απόψεις τους με διάφορους τρόπους, όπως η απάντηση σε ερωτηματολόγια, 

η διατύπωση παρατηρήσεων και απόψεων για ένα πείραμα ή μια προσομοίωση, η 
προφορική συζήτηση, η πρόβλεψη της εξέλιξης ενός φαινομένου, η δημιουργία αφισών. 
Οι αντιδράσεις του εκπαιδευτικού είναι αρχικά ουδέτερες απέναντι σε όλες τις απόψεις και 

ευνοεί την ελεύθερη διατύπωση τους 
• Η διδασκαλία στοχεύει στη δοκιμασία και την επαύξηση, αποδυνάμωση της ισχύος ή αλ-
λαγή των αρχικών απόψεων των μαθητών ανάλογα με το αν συμφωνούν ή είναι διαφορε-

τικές από τις υπό εκμάθηση επιστημονικές γνώσεις. Οι μαθητές ωθούνται να εργαστούν 
συνεργατικά, να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν στο εργαστήριο ή στον υπολογιστή όλες 
τις διατυπωμένες εναλλακτικές προτάσεις ή, αν δεν υπάρχει δυνατότητα πειράματος, να 

αντιπαραθέσουν τις εναλλακτικές αντιλήψεις ώστε να φανούν οι αντιφάσεις. 
• Αναπτύσσονται συνεργασίες, συζητήσεις, δραστηριότητες με πραγματικά η εικονικά πειρά-
ματα ή προσομοιώσεις που βοηθούν τους μαθητές να εξετάσουν αν οι αρχικές τους από-

ψεις επαρκούν για την πρόβλεψη και την ερμηνεία των φαινομένων, έχουν ατέλειες και 
όπου χρειάζεται να τις αναδομήσουν ή να τις συμπληρώσουν η να διερωτηθούν για πιο 
παραγωγικές έννοιες που είναι οι επιστημονικές. Τα πειράματα μπορεί να επιφέρουν 

σύγκρουση γνωστική μεταξύ των αρχικών αντιλήψεων και των παρατηρούμενων αποτε-
λεσμάτων όπως παρατίθενται στη συνέχεια. Μπορεί να χρησιμοποιούνται αναλογίες ως νο-
ητικές γέφυρες μεταξύ επιστημονικών και αρχικών αντιλήψεων. Ο εκπαιδευτικός συζητά 

τα συμπεράσματα των μαθητών η εισάγει και αναλύει τις νέες επιστημονικές γνώσεις. 
• Ο εκπαιδευτικός στοχεύει στην εφαρμογή των νέων γνώσεων από τους μαθητές σε 
γνωστές αλλά και άγνωστες καταστάσεις. Προσφέρονται στους μαθητές νέα παραδείγματα 

έτσι ώστε να εξετάσουν αν οι νέες απόψεις παρέχουν επαρκέστερες των δικών τους ερμη-
νείες των φυσικών φαινομένων. 
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• Ουσιώδες γνώρισμα των εποικοδομητικών προσεγγίσεων είναι ότι οι μαθητές ενθαρρύ-
νονται να αναλογιστούν τις διαφορές που έχουν οι αρχικές με τις νέες απόψεις, τους λό-
γους για τους οποίους άλλαξαν ή διατήρησαν τις αρχικές τους απόψεις, να περιγράψουν 

ποια σημεία του μαθήματος τους έκαναν περισσότερη εντύπωση ή τους δυσκόλεψαν. Δια-
δικασία που ευνοεί την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και βοηθάει τους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν τον τρόπο σκέψης που ανέπτυξαν στη διάρκεια του μαθήματος. 

Η εποικοδομητική προσέγγιση αποσκοπεί στην εννοιολογική αλλαγή των αντιλήψεων των 
μαθητών, ώστε να γίνουν συμβατές με τις επιστημονικές. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες είναι δύσκολο να εξαλειφθούν τελείως οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις 

των μαθητών και να αντικατασταθούν από την επιστημονική άποψη. Οι ‘παλιές’ ιδέες μπορεί 
να αναβιώνουν μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι σκόπιμο να είναι ενήμεροι οι 
μαθητές σχετικά με το ποιά είναι τα συγκεκριμένα πλαίσια στα οποία είναι πιο παραγωγικό να 

εφαρμόζεται η επιστημονική άποψη παρά το προσωπικό τους σύστημα ερμηνείας. Στις 
εποικοδομητικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται ή μπορεί να εφαρμοσθούν πολλές διδακτικές 
μαθησιακές διαδικασίες. Ως παράδειγμα αναφέρουμε δύο: 

Η γνωστική σύγκρουση 
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επιστημονική ερμηνεία ενός φαινομένου π.χ. η διατή-
ρηση σταθερής θερμοκρασίας του νερού κατά τη διάρκεια του βρασμού, είναι πολύ διαφορε-

τική από βαθιά ριζωμένες ιδέες των μαθητών, οι οποίοι πιστεύουν ότι όσο διαρκή η θέρμανση 
η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται. Τότε οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να οδηγή-
σουν σε μη αναμενόμενα από τους μαθητές πειραματικά αποτελέσματα και να προκύψει 

γνωστική σύγκρουση με τις αρχικές προβλέψεις τους, η οποία μπορεί να επιφέρει μεγάλη 
διαταραχή στις αντιλήψεις τους. Η σύγκρουση που θα προκύψει για να είναι διδακτικά 
αποτελεσματική θα πρέπει να είναι αντιληπτή από τους ίδιους τους μαθητές και η διδακτική 

πορεία που θα τους οδηγήσει να φθάσουν σε συμπεράσματα αντίθετα με τις αρχικές τους 
απόψεις, πρέπει να είναι κατανοητή και ευλογοφανής για τους μαθητές. 

 
Ως παράδειγμα παραθέτουμε το παραπάνω απόσπασμα από τα ΦΕ του διδακτικού σεναρίου 
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«Λαμπάκια σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση» στο λογισμικό «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: 
Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσμο της Φυσικής Για τα παιδιά του Γυμνασίου» (σελ. 343). Η 
δραστηριότητα αφορά πρόβλεψη για τη διάρκεια της μπαταρίας όταν είναι συνδεδεμένη με 

ένα λαμπάκι και με δύο λαμπάκια σε σειρά. Στο εικονικό πείραμα που ακολουθεί πρώτα 
τελειώνει η μπαταρία με τη μία λάμπα. Τα πειραματικό αυτό αποτέλεσμα προκαλεί έκπληξη 
και εν δυνάμει γνωστική σύγκρουση στους μαθητές, γιατί είναι αντιφατικό με τη βαθιά 

ριζωμένη αντίληψη ότι η δεύτερη μπαταρία θα τελειώσει πιο γρήγορα αφού τροφοδοτεί δύο 
καταναλωτές. 
Η χρήση αναλογιών και μεταφορών 
Σε μια εποικοδομητική διδασκαλία, οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να βασίζονται στη 
χρήση αναλογιών για να διευκολυνθούν οι μαθητές να μεταφέρουν γνώσεις και συλλογισμούς 
από ένα θέμα που γνωρίζουν σε ένα καινούργιο. Τα σχολικά βιβλία εμπεριέχουν πολλές 

αναλογίες, όπως για παράδειγμα τη «συσχέτιση του ατομικού προτύπου με το πλανητικό 
σύστημα» ή τη «συσχέτιση της κυκλοφορίας του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος με το 
σύστημα κεντρικής θέρμανσης». 

Οι αναλογίες, όταν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να δημιουργήσουν νοητικές 
γέφυρες οι οποίες θα διευκολύνουν τους μαθητές στην εποικοδόμηση της νέας γνώσης. Η 
χρήση των αναλογιών δεν αποβλέπει στη γνωστική σύγκρουση αλλά στη γεφύρωση των 

βιωματικά διαμορφωμένων αντιλήψεων με τις επιστημονικές έννοιες. Η χρήση ανάλογων 
φαίνεται ότι διευκολύνει την εννοιολογική αλλαγή. Πρέπει, όμως, να υπάρχει κατάλληλη 
επιλογή και σύνδεση μεταξύ του ανάλογου και του στόχου, ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο 

μάθησης, και να επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, όπως στην περίπτωση 
του ανάλογου κύτταρο / ειδικευμένο άτομο και οργανισμός / κοινωνία. 
Η χρήση αναλογιών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο. Ο αναλογικός 

συλλογισμός είναι ένας σύνθετος τρόπος σκέψης και ο μηχανισμός του δεν γίνεται εύκολα 
αντιληπτός από τα παιδιά. Απαιτεί, γι’ αυτό, σημαντική καθοδήγηση προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι και να μην οδηγήσει σε δημιουργία νέων 

παρανοήσεων. 

Η κοινωνική εποικοδομητική προσέγγιση  

Οι σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες δίνουν όλο και περισσότερο έμφαση στο ρόλο που 

διαδραματίζει το κοινωνικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και 
τα εργαλεία που υποστηρίζουν και διαμεσολαβούν τις ανθρώπινες σχέσεις, μετατοπίζοντας 
κατά συνέπεια το ενδιαφέρον τους από τις ατομικές διεργασίες στα συλλογικώς δρώντα 

υποκείμενα. Η κοινωνική εποικοδομητική προσέγγιση αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια 
σύνθετη διαδικασία και όχι μόνο ως ένα γνωστικό γεγονός, κατά το οποίο το άτομο 
χρησιμοποιώντας το υπάρχον γνωστικό του σύστημα αλληλεπιδρά με το φυσικό του 

περιβάλλον προσπαθώντας να το κατανοήσει και να δομήσει βιώσιμα για αυτό ερμηνευτικά 
μοντέλα. Χωρίς, βέβαια, να απορρίπτει την αλληλεπίδραση ατόμου-φυσικού κόσμου συνεχίζει 
πέρα από αυτήν δίνοντας περισσότερο έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο της γνωστικής 

ανάπτυξης του ατόμου, καθώς και στους υποστηρικτικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
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εξίσου σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία και αφορούν τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, τις 
πεποιθήσεις καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον. 
Η κατασκευή της γνώσης δεν αντιμετωπίζεται μόνον ως μια προσωπική, γνωστική 

διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής αλληλεπιδρώντας με το φυσικό κόσμο που τον 
περιβάλλει επεξεργάζεται και δουλεύει με τις ιδέες του, αλλά προχωρά πέρα από αυτό 
περικλείοντας και κοινωνικούς και συναισθηματικούς παράγοντες. Η μάθηση και η κατασκευή 

νοημάτων αντικατοπτρίζονται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των ατόμων ή καθώς τα 
άτομα αλληλεπιδρούν με τα πολιτισμικά προϊόντα που υπάρχουν μέσα στα βιβλία ή άλλες 
πηγές. Μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις – αρχικά με τους γονείς, με μέλη της 

οικογένειας και συνομήλικους, αργότερα με του δασκάλους και άλλους ενήλικες – τα παιδιά 
μαθαίνουν τα γνωστικά και τα επικοινωνιακά εργαλεία του πολιτισμικού τους περιβάλλοντος. 
Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια, που προσομοιώνουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες. Η γνώση συν-κατασκευάζεται από το μέλη της 
ομάδας. Οι όροι συζήτηση και συνεργασία παίζουν κεντρικό ρόλο. Οι δραστηριότητες, τα 
εργαλεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να προωθούν και να 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσέγγισης, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως μια διαδι-
κασία εκπολιτισμού. Η μάθηση δεν είναι απλά μια διαδικασία εσωτερικοποίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά είναι και μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται κανείς μέλος σε μια κοινό-
τητα πρακτικής. Κάθε κοινωνική ομάδα έχει τη δική της κοινωνική γλώσσα-διάλεκτο, που 
αναπτύχθηκε για να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητας της. Έτσι και η 

επιστήμη διαθέτει τη δική της κοινωνική γλώσσα, τον επιστημονικό τρόπο 
επιχειρηματολογίας και συλλογιστικής, που αναπτύχθηκε εντός της επιστημονικής κοινότητας 
και περιλαμβάνει τη χρήση συγκεκριμένων επιστημονικών εννοιών, την ανάπτυξη θεωριών, 

μοντέλων και επιστημολογικών αρχών. 
Η μάθηση της επιστήμης εμπεριέχει, λοιπόν, την εισαγωγή σ’ έναν διαφορετικό τρόπο 
σκέψης και ερμηνείας του φυσικού κόσμου. Περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την 

προσωπική κατασκευή νοημάτων με βάση την προσωπική εμπειρία. Περιλαμβάνει την 
εισαγωγή σε «τρόπους θέασης» του κόσμου, οι οποίοι καθιερώθηκαν από την επιστημονική 
κοινότητα. Τέτοιοι «τρόποι θέασης» δεν μπορούν να «ανακαλυφθούν» από τους μαθητές. 

Οι δύο προσεγγίσεις του εποικοδομητικού ρεύματος – γνωστική και κοινωνική – εστιάζουν 
σε διαφορετικές όψεις της μαθησιακής διαδικασίας. Ενώ η γνωστική εποικοδομητική άποψη 
δίνει έμφαση στο άτομο και στις νοητικές διεργασίες, που γίνονται προκειμένου να 

αποκτηθούν οι γνώσεις, η κοινωνική εποικοδομητική άποψη τονίζει τη σημασία της 
αλληλεπίδρασης και του κοινωνικού πλαισίου στην διαδικασία απόκτησης γνώσεων. 
Ιδιαίτερα στην κοινωνική προσέγγιση, η κατάλληλη χρήση της γλώσσας από τον 

εκπαιδευτικό έχει μεγάλη σημασία καθώς ο διάλογος μαθητή - εκπαιδευτικού παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή και μύηση των μαθητών στην επιστημονική σκέψη, στις 
επιστημονικές έννοιες, στη διαφοροποίηση του νοήματος της επιστήμης, για τις έννοιες με 

πολλαπλή καθημερινή σημασία όπως η ενέργεια, η δύναμη, η ισχύς και στην αναδιατύπωση 
των περιγραφών των προσωπικών βιωμάτων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε το άνοιγμα και το 
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κλείσιμο του διακόπτη του ηλεκτρικού κυκλώματος ή το κλείσιμο του παραθύρου για να «μη 
μπει το κρύο» και τη χρήση εκφράσεων όπως ο «ήλιος ανεβαίνει» ή ο «ήλιος έπεσε», οι 
οποίες παραπέμπουν στο γεωκεντρικό μοντέλο. 

Η Συνεργατική Μάθηση 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής αναφορά στη συνεργατική μάθηση και ειδικότερα στις 
παραμέτρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί, τα αποτελέσματα 

που επιφέρει στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και τις εφαρμογές της στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών. Στη βιβλιογραφία πολλές φορές παρουσιάζονται οι όροι 
«ομαδοσυνεργατική μάθηση» (cooperative learning) και «συνεργατική μάθηση» 

(collaborative learning), χρησιμοποιούμενοι πολλές φορές ταυτόσημα. Για την αποσαφήνιση 
των όρων κατά την ομαδοσυνεργατική μάθηση, κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για 
ένα μόνο μέρος της συνολικής επίλυσης του προβλήματος ή της υπό εκτέλεση εργασίας, ενώ 

κατά την συνεργατική μάθηση όλα τα μέλη δουλεύουν και αλληλεπιδρούν μαζί προκειμένου 
να φέρουν εις πέρας την επίλυση του προβλήματος ή της εργασίας. 
Στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού, η μάθηση προωθείται μέσω της 

συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία μπορεί να πραγματοποιείται είτε μεταξύ μαθητών, είτε 
μεταξύ μαθητών και δασκάλου. Από την οπτική γωνία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, 
καθώς οι μαθητές μοιράζονται τις προγενέστερες γνώσεις τους και συμμετέχουν στο «πάρε - 

δώσε» των συνεργατικών δραστηριοτήτων, τότε στην ουσία διαπραγματεύονται νοήματα, 
κατασκευάζουν τις γνώσεις, όχι ως ξεχωριστές οντότητες, αλλά ως μία ομάδα. Τα άτομα τα 
οποία περιστοιχίζουν το μαθητή και η κουλτούρα μέσα στην οποία ζει, επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει νοήματα για τον κόσμο. 
Η συνεργατική μάθηση πραγματοποιείται όταν οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, συζητούν 
τις ιδέες τους και μοιράζονται την ευθύνη για την εκπόνηση μιας εργασίας. Πολλές μελέτες 

έχουν αναφερθεί στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνεργασία σε ομάδες και στα 
χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που απαιτούν συνεργασία. Για παράδειγμα, η 
συνεργατική μάθηση φαίνεται να είναι περισσότερο αποτελεσματική από το διαπροσωπικό 

ανταγωνισμό ή την ατομική προσπάθεια επιτέλεσης ενός έργου και υποστηρίζει την ανάπτυξη 
εννοιολογικών κατανοήσεων, στάσεων, επικοινωνιακών ικανοτήτων και κοινωνικοποίησης. 
Οι ομάδες αποτελούν από μόνες τους «μαθησιακές κοινότητες», και όταν δουλεύουν με 

σωστό τρόπο, τότε μπορούν: 
• Να βοηθήσουν τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν εννοιολογικές 
παρανοήσεις, ακατάλληλες διερευνητικές στρατηγικές και φτωχές μαθησιακές μεθόδους. 

• Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη στρατηγικών στη λύση προβλημάτων. 
• Να συμβάλλουν στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων και ενημερότητας. 
• Να συνδράμουν στην ανάπτυξη της αυτό - εκτίμησης και της προσωπικής κινητοποίησης 
καθώς προωθούν ένα συναισθηματικά ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι 
μαθητές βλέπουν και άλλους να έχουν δυσκολίες και να τις ξεπερνούν. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συνεργατικής μάθησης, όπως η συνεργατική επίδοση, στην οποία 

ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το μάθημα και οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για να 
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αφομοιώσουν το μάθημα, εξηγώντας ιδέες και δεξιότητες ο ένας στον άλλο, η συνεργατική 
συναρμολόγηση, στην οποία οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 5 ή 6 ατόμων και κάθε 
μέλος αναλαμβάνει να ασχοληθεί με μια υποενότητα του μαθήματος, που αποτελεί θέμα της 

ημέρας, και υπεύθυνα το διδάσκει στα άλλα μέλη της ομάδας, η ομαδική εξερεύνηση, η οποία 
προσδίδει ανεξαρτησία στη μάθηση, αφού οι μαθητές είναι από μόνοι τους υπεύθυνοι για το 
τι θα μάθουν, πώς θα οργανωθούν για να το μάθουν, διαλέγοντας επιμέρους θέματα, 

καθορίζοντας στόχους και τέλος μέσα από συζήτηση και εργασία παρουσιάζουν την αναφορά 
της ομάδας. Τέλος υπάρχει ο τύπος της αντιπαράθεσης σε ομάδες, στην οποία κάθε ομάδα 
χωρίζεται σε ζεύγη, που το ένα είναι υπεύθυνο για τα υπέρ και το άλλο για τα εναντίον 

στοιχεία κάποιου θέματος. Αυτός ο τρόπος εργασίας βοηθά τους μαθητές να μάθουν 
καλύτερα, αφού μέσα από την έρευνα δραστηριοποιούνται καλύτερα για τη συγκέντρωση 
σχετικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη θετικών στάσεων και την αποδοχή και 

υποστήριξη σχέσεων με μαθητές χαμηλότερης ικανότητας. 
Η υλοποίηση μιας συνεργατικής διαδικασίας μπορεί να περιλαμβάνει: 
• Το προπαρασκευαστικό στάδιο, κατά το οποίο υλοποιούνται η δημιουργία συνεργατικού 
κλίματος στην τάξη, η καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων, η οργάνωση του χώρου, η 
σύνθεση των ομάδων με την κατανομή και συγκεκριμενοποίησης ρόλων της κάθε ομάδας, 
ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου και η συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών και 

συνεργατικών στόχων. 
Στη συνέχεια υλοποιούνται η ετοιμασία των πηγών με βάση τις οποίες θα εργαστούν οι 
ομάδες καθώς και η ετοιμασία των ΦΕ και των φύλλων αξιολόγησης των γνωστικών κ 

συνεργατικών στόχων. 
• Την εφαρμογή της συνεργασίας, όπου υλοποιούνται, αρχικά, η εισαγωγή στο νέο μάθημα, 
με την παροχή προφορικών και γραπτών οδηγιών, που θα περιλαμβάνουν τους 

συνεργατικούς στόχους, τη διασφάλιση της αλληλεξάρτησης, τους ρόλους των μελών και 
τον τρόπο αξιολόγησης. Μετά την εργασία αρχικά πάνω στο ατομικό ΦΕ, στη συνέχεια 
στο ομαδικό ΦΕ και τέλος την καθοδήγηση, ενίσχυση αλλά εμψύχωση από τον 

εκπαιδευτικό όπου κρίνεται απαραίτητο. 
• Την αξιολόγηση, όπου υλοποιούνται η παρουσίαση του έργου των ομάδων με την 
παράλληλη συζήτηση κ αλληλοσυμπλήρωση, η αξιολόγηση του έργου των ομάδων αλλά 

και της ποιότητας της συνεργασίας και τέλος συζήτηση για τη βελτίωση της συνεργασίας. 

Η σύγκλιση των ΤΠΕ και των συνεργατικών μεθόδων προσέφερε τη διαμόρφωση 
περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης που είναι γνωστά και σαν «Συστήματα Υποστήριξης 

Συνεργατικής Μάθησης με Υπολογιστή» (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL). 
Τα περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης έχουν σαν βασικό στόχο να υποστηρίζουν τους 
χρήστες τους ώστε να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Με στόχο 

την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, περιλαμβάνουν εργαλεία για τη σύγχρονη ή 
ασύγχρονη γραπτή και οπτική επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, την 
πρόσβαση σε ποικιλία ψηφιακού υλικού, τη διαμοιρασμένη χρήση κοινών χώρων εργασίας, 

καθώς και την υλοποίηση εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων. 
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Η διερευνητική προσέγγιση και η διεύρυνση των διδακτικών στόχων 

Τα τελευταία χρόνια, από οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές προωθείται η διερευ-
νητική προσέγγιση (inquiry) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών η οποία αποσκοπεί 

στην εννοιολογική κατανόηση, στην κατανόηση πολλαπλών όψεων της επιστημονικής 
πρακτικής, όπως η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι πειραματικές δεξιότητες και τα 
χαρακτηριστικά της φύσης της επιστήμης. Η διερευνητική προσέγγιση είναι μια πολύμορφη 

δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση ενός φαινομένου ή προβλήματος, τη 
διατύπωση ερωτημάτων, τη μελέτη βιβλίων, τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, 
την πρόταση ερμηνειών και προβλέψεων, την επικοινωνία. Απαιτεί τη δημιουργία υποθέσεων, 

τη χρήση κριτικών και λογικών συλλογισμών και την εκτίμηση εναλλακτικών ερμηνειών. Η 
μάθηση με διερεύνηση βασίζεται στη θέση ότι οι μαθητές μαθαίνουν όταν οι ίδιοι 
αυτενεργώντας ερευνούν τον κόσμο και αποκτούν νέες επιστημονικές γνώσεις. 

Η μάθηση με διερεύνηση επιτυγχάνεται σε περιβάλλοντα όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
γνωρίσουν την επιστήμη, να μάθουν να «κάνουν» επιστήμη, να μάθουν για την επιστήμη σε 
περιβάλλοντα στα οποία ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως το να επιλύουν 

προβλήματα, να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους και με τους δασκάλους τους, να 
θέτουν ερωτήσεις και στη συνέχεια να αναζητούν τρόπους και αποδείξεις για να δώσουν 
απάντηση στις ερωτήσεις που τα ίδια έθεσαν. Οι μαθητές εμπλέκονται σε επιλεγμένες όψεις 

της διερευνητικής προσέγγισης του φυσικού κόσμου με επιστημονικό τρόπο με στόχο την 
κατανόηση στοιχείων επιστημονικής μεθοδολογίας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα 
είναι ή θα γίνουν «μικροί επιστήμονες». Η εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση με διερεύνηση 

θεωρείται ότι παρέχει κίνητρα και προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν ότι κάθε μορφή μάθησης είναι διερευνητική μάθηση, δηλαδή ότι κάθε μορφή 
μάθησης είναι μια ενεργή νοητική διεργασία που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. 

Η διδασκαλία που βασίζεται στη διερεύνηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά σε 
οποιαδήποτε από αυτές η μπορεί να θεωρηθεί ως μία συνέχεια διαδικασιών αρχίζοντας με την 
καθοδήγηση από το δάσκαλο και φτάνοντας σε διαδικασίες που διεξάγονται ανεξάρτητα από 

το μαθητή. Για παράδειγμα, οι διαθεματικές εργασίες τύπου project στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση βασίζονται στην ανοιχτή διερεύνηση. Ο εκπαιδευτικός καθορίζει το γνωστικό 
πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η διερεύνηση, παρέχει το υλικό που θα διερευνήσουν οι 

μαθητές, αλλά αφήνει τους μαθητές να επιλέξουν το θέμα και τη μέθοδο διερεύνησης. 
Η καθοδηγούμενη διερεύνηση είναι μία διαδεδομένη εκδοχή στην οποία ο χειρισμός του 
διδακτικού υλικού γίνεται από τους μαθητές και οι μαθητές δέχονται οδηγίες (συνήθως 

γραπτές σε φύλλα εργασίας) για κάθε βήμα της διερευνητικής τους δραστηριότητας. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες καθοδηγούνται να 
μελετήσουν ιδιότητες των σωμάτων, να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές και να τα 

κατατάξουν στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το θέμα και 
παρέχει στους μαθητές τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διερεύνησή τους. Οι 
μαθητές συμμετέχουν στη χρήση των διαδικασιών της επιστημονικής διερεύνησης 

(παρατήρηση, διατύπωση εξήγησης, πρόβλεψη, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων 
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και διατύπωση νέων ερωτήσεων). Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές στη διενέργεια 
δραστηριοτήτων με όλο και λιγότερη καθοδήγηση δίνοντάς τους, έτσι, την ευκαιρία να 
φτάσουν σε δικά τους συμπεράσματα. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας διδασκαλίας διερευνητικού χαρακτήρα εξαρτώνται από το 
βαθμό καθοδήγησης του εκπαιδευτικού και τον τρόπο χειρισμού των διδακτικών υλικών. Ως 
προς τις επιστημονικές διαδικασίες, οι μαθητές αποκτούν γνώση των γνωστικών δεξιοτήτων 

τις οποίες ενεργοποιούν, μαθαίνουν δηλαδή να παρατηρούν, να ταξινομούν, να συγκρίνουν, 
να προβλέπουν, να συλλέγουν δεδομένα, να χειρίζονται υλικά, να παρουσιάζουν 
αποτελέσματα κ.ά. 

Στη διερευνητική προσέγγιση ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές του να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθηση. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στους 
μαθητές, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους λειτουργεί καθοριστικά στην 

κινητοποίηση των μαθητών για ανάληψη πρωτοβουλιών και δίνει στους μαθητές του την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους με σκοπό να διακρίνει τι έχουν κατανοήσει. Τους ζητά 
να εκφράσουν με γραπτό ή προφορικό λόγο τους προβληματισμούς τους, τα συναισθήματά 

τους γι’ αυτό που κάνουν καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφασίζουν να κάνουν 
κάτι και βοηθά τους μαθητές του να αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης. Παρακολουθεί από 
κοντά τις δραστηριότητες των παιδιών και κάνει δημιουργική κριτική σ’ αυτές ώστε να τα 

οδηγήσει διακριτικά στην κατανόηση του τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που τίθενται. 
Οι μαθητές βοηθούνται να θέτουν επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις, όπως «πώς 
ο ήλιος βοηθά τα φυτά να μεγαλώσουν;», «πώς σχηματίζονται οι κρύσταλλοι;». Δίνουν 

προτεραιότητα στις αποδείξεις, οι οποίες τους επιτρέπουν ν’ αναπτύξουν και να προτείνουν 
ερμηνείες που θα απαντούν στις επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις. Συζητούν τα 
συμπεράσματά τους και συνθέτουν δημιουργικές εργασίες. 

Η μοντελοποίηση 

Στη σύγχρονη εκδοχή της η διερεύνηση σημαίνει ότι οι μαθητές υποστηρίζονται ως προς 
την ουσιαστική παρατήρηση και παρέμβαση στα πράγματα και υποβοηθούνται ως προς την 

κατανόηση όχι μόνο εννοιών η πειραματικών διαδικασιών αλλά και των επιστημονικών 
μοντέλων. Τα μοντέλα αποτελούν ισχυρό επιστημονικό εργαλείο για την ανάπτυξη και εξέλιξη 
της έρευνας και της επιστήμης, ενώ όταν ο μαθητής συμμετέχει σε διδασκαλίες βασισμένες 

στα μοντέλα του δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει τη φύση της επιστήμης και να 
προσεγγίσει την επιστημονική μέθοδο. Το επιστημονικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να περιγράψει, να εξηγήσει, να προβλέψει ένα φαινόμενο, λειτουργώντας ως διεγέρτης 

σκέψης και πηγή για παραγωγή υποθέσεων. 
Στην εκπαίδευση χρησιμοποιούνται κυρίως τα διδακτικά μοντέλα, τα οποία είναι 
απλοποιημένα και προσαρμοσμένα στο επίπεδο και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, προκειμένου οι μαθητές να μελετήσουν και να κατανοήσουν 
αποτελεσματικότερα τα φυσικά φαινόμενα. Τα μοντέλα αποτελούν πολύτιμα διδακτικά 
εργαλεία για τη γνωστική εξέλιξη του μαθητή αφού δίνουν προοπτικές για ουσιαστική 

μάθηση της επιστήμης. Η χρήση των μοντέλων μπορεί να δημιουργεί νοητικές γέφυρες 
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στους μαθητές ώστε να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα ή τα σύνθετα συστήματα και 
διευκολύνει την κατανόηση στοιχείων της φύσης της επιστήμης.  
Τα μοντέλα υποστηρίζουν τη διερευνητική προσέγγιση, δίνοντας την ευκαιρία στους 

μαθητές να πειραματίζονται και να ελέγχουν τις υποθέσεις τους συμμετέχοντας σε 
μεταγνωστικές διαδικασίες. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες μοντελοποίησης στηρίζονται 
και ενισχύονται οι εποικοδομητικές προσεγγίσεις, αφού απαιτούν από το μαθητευόμενο να 

εκφράσει τις ιδέες του, να αλληλεπιδράσει με τις έννοιες και τα φαινόμενα προκειμένου να 
κατακτήσει τη νέα γνώση και να συγκρίνει τις αρχικές του ιδέες με τις νέες. 
Οι δραστηριότητες μοντελοποίησης διακρίνονται σε «διερευνητικές» («exploratory») και 

«εκφραστικές» («expressive»). Οι διερευνητικές παρακινούν το μαθητή να αλληλεπιδράσει με 
έτοιμα μοντέλα, κατασκευασμένα από άλλους, με στόχο να συγκρίνει και να αντιπαραθέσει 
τις δικές του ιδέες με τις ιδέες που εμπεριέχονται στα μοντέλα. Οι εκφραστικές 

δραστηριότητες μοντελοποίησης περιλαμβάνουν δημιουργία του μοντέλου από τον ίδιο το 
μαθητευόμενο και στη συνέχεια αξιολόγησή του με σύγκριση του μοντέλου με τα 
αποτελέσματα του πειράματος. 

Διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε μάθηση για τα μοντέλα ή με χρήση μοντέλων 
εμπλέκουν τους μαθητές σε αυθεντικές πρακτικές χρήσης των μοντέλων ως εργαλεία για την 
περιγραφή, τη διερεύνηση, την ερμηνεία, την πρόβλεψη και εν τέλει την εποικοδόμηση της 

γνώσης. Στο Ενιαίο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003) τονίζεται η σημασία 
της εφαρμογής δραστηριοτήτων μοντελοποίησης και γενικότερα της χρήσης μοντέλων στη 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αναφέρεται ότι με τα μοντέλα ενισχύεται η 

διερευνητική μάθηση, ο μαθητής προσπαθεί με τη βοήθεια του μοντέλου να διατυπώσει 
υποθέσεις, να τις ελέγξει και να ερμηνεύσει το φαινόμενο, ενώ στόχος είναι η εξοικείωση του 
μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την επιστημονική μεθοδολογία. 

Η διαδικασία πρόβλεψη - παρατήρηση - εξήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

Μία διαδεδομένη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία είναι το σχήμα «πρόβλεψη - παρατήρηση 
- εξήγηση» ενός φαινομένου από τους μαθητές. Θεωρούμε ότι το σχήμα είναι εύχρηστο και 

μπορεί να προσαρμόζεται με διάφορες μορφές στο περιεχόμενο πολλών ενοτήτων. Συνδυάζει 
τη μελέτη του περιεχομένου με στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας και είναι κατάλληλο για 
την υποστήριξη της επιστημονικής διερεύνησης και της εποικοδόμησης των γνώσεων. Το 

σχήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των αρχικών ιδεών ή τη διαμόρφωση 
των αρχικών αντιλήψεων των μαθητών για ένα φαινόμενο, την παρατήρηση ενός 
φαινομένου, τη διατύπωση υποθέσεων ή προβλέψεων, τον έλεγχο τους μέσα από 

πειραματισμό ή την αλληλεπίδραση με ένα προσομοιωμένο σύστημα, τη σχεδίαση μιας 
πειραματικής διάταξης ελέγχου, την παρατήρηση των αποτελεσμάτων του πειραματικού 
ελέγχου, την επιβεβαίωση ή τη διάψευση των προβλέψεων. Γι’ αυτούς τους λόγους πολλά 

από τα Φύλλα Εργασίας που προτείνονται στα Σενάρια εμπεριέχουν δραστηριότητες οι οποίες 
βασίζονται στο σχήμα «πρόβλεψη - παρατήρηση - εξήγηση». 
Ακολουθούν αποσπάσματα από τα φύλλα εργασίας προτεινόμενων σεναρίων ως 

παραδείγματα υλοποίησης αυτού του σχήματος: 
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1ο παράδειγμα: 

 
Το απόσπασμα αφορά δραστηριότητα πρόβλεψης και είναι από το 1ο ΦΕ του διδακτικού 
σεναρίου «Κυκλοφορικό Σύστημα και Αίμα» με το λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του 

Ανθρώπινου Σώματος» (σελ. 351). 

2ο παράδειγμα: 

Στα σενάρια, μετά τις δραστηριότητες πρόβλεψης και διαμόρφωσης ερωτημάτων 

ακολουθούν δραστηριότητες παρατήρησης των φαινομένων σε προσομοιώσεις ή εικονικά 
εργαστήρια. Μέρος της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός από τους μαθητές ενός πειράματος 
ελέγχου και στη συνέχεια η επιβεβαίωση ή διάψευση των προβλέψεων με βάση τα δεδομένα. 

 
Το απόσπασμα είναι από το 3ο ΦΕ του διδακτικού σεναρίου «Σύνθεση με εξουδετέρωση και 
προσδιορισμός του pΗ αλάτων» στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού «IrYdium» (σελ. 
163). Αφορά δραστηριότητες πρόβλεψης και σχεδίασης του πειραματικού ελέγχου. 

3ο παράδειγμα: 

Στα σενάρια μετά τις δραστηριότητες πρόβλεψης και διαμόρφωσης ερωτημάτων και 
σχεδιασμού πειράματος ελέγχου ακολουθεί η εκτέλεση του πειράματος σε εικονικό ή σε 
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πραγματικό περιβάλλον και επιβεβαίωση ή διάψευση των προβλέψεων.  

 

 

 

Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι από το 3ο ΦΕ του διδακτικού σεναρίου «Λαμπάκια σε 
σειρά και σε παράλληλη σύνδεση» (σελ. 335) με το λογισμικό «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: 

Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσμο της Φυσικής για τα Παιδιά του Γυμνασίου». Αφορούν 
δραστηριότητες πρόβλεψης, σχεδίασης του πειραματικού ελέγχου, εκτέλεσης του πειράματος 
σε πραγματικό περιβάλλον και επιβεβαίωσης ή διάψευσης των προβλέψεων. 

Επόμενη δραστηριότητα, στο ίδιο ΦΕ, είναι η εκτέλεση του πειράματος σε προσομοίωση. Σ’ 
αυτήν οι μαθητές εξετάζουν επιπλέον θέματα συμφωνίας πραγματικού και εικονικού 
πειράματος, καθώς και θέματα κατανάλωσης ενέργειας, τα οποία δύσκολα μπορούν να 

μελετήσουν σε πραγματικό πείραμα: 
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Επισημαίνουμε ότι μαθητές δύσκολα εγκαταλείπουν τις απόψεις τους και μόνο αν 
διαπιστώσουν ότι η πιο έγκυρη επιστημονικά ιδέα λειτουργεί καλύτερα. Το πιο πάνω σχήμα 
βασίζεται στην ανάδειξη των αντιλήψεων των μαθητών – όπως στην περίπτωση των 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή στη διαμόρφωση μίας αρχικής αντίληψης όπως στην περίπτωση 
του ph– ώστε να εμπλακούν οι μαθητές και προωθεί την ενεργό διερεύνηση και την 
εποικοδόμηση των γνώσεων. Με βάση το σχήμα αυτό μπορεί να οργανώνεται μέρος του 

μαθήματος ή και όλο το μάθημα. 
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2.2.3. Η Συμβολή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

Οι ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους στις Φυσικές Επιστήμες δημιουργούν νέα μαθησιακά 

περιβάλλοντα αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τεχνικές αλληλεπίδρασης, τον άμεσο χειρισμό 
των αντικειμένων (direct manipulation), την οπτικοποίηση των φυσικών ποσοτήτων, τη 
δυνατότητα εμφάνισης διασυνδεδεμένων πολλαπλών αναπαραστάσεων της εξέλιξης ενός 

φαινομένου, καθώς και της κατασκευής και χρήσης πολλαπλών μοντέλων. Οι παροχές 
(affordances) αυτές δημιουργούν νέες διαστάσεις στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, με την εφαρμογή των ΤΠΕ γίνεται εφικτή η μελέτη 

φαινομένων τα οποία είναι πολύπλοκα, διαρκούν μεγάλο ή πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 
απαιτούν σύνθετη τεχνολογία ή δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν σε συνθήκες σχολείου. 
Ως παράδειγμα παραθέτουμε την ακόλουθη δραστηριότητα (σελ. 490) από το διδακτικό 

σενάριο «Οι Εποχές»: 

 
Εικόνα 18: Δραστηριότητα από το διδακτικό σενάριο στο PowerPoint «Οι Εποχές» (σελ. 483) 

Πολλά από τα λογισμικά τα οποία παρουσιάζονται σ’ αυτό το επιμορφωτικό υλικό – είτε 

ελληνικής παραγωγής όπως ο «Θαυμαστός κόσμος της Χημείας», είτε ξένης όπως το 
λογισμικό Modellus, είτε εύκολα προσβάσιμα στο διαδίκτυο όπως το Google Earth – μπορούν 
με τις παροχές τους να συμβάλουν στη δημιουργία πλούσιων μαθησιακών περιβαλλόντων για 

τους μαθητές των Φυσικών Επιστημών. Οι δυνατότητες των ΤΠΕ μπορεί να αξιοποιηθούν 
στο πλαίσιο των διαφορετικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 
Ιδιαίτερα όμως συμβάλλουν στην υλοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων οι οποίες 

προωθούν την ενεργητική μάθηση, την εποικοδόμηση των εννοιών και των θεωριών των 
Φυσικών Επιστημών, τον πειραματισμό και τη διερεύνηση των φαινομένων. Το ενδιαφέρον 
ερευνητών και εκπαιδευτικών διεθνώς και στη χώρα μας εστιάζεται στις δυνατότητες των 

εκπαιδευτικών να εντάξουν ολοκληρωμένα αυτές τις παροχές στις διδακτικές πρακτικές τους 
και στο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους. Στη συνέχεια παραθέτουμε παροχές των ΤΠΕ οι 
οποίες ευνοούν τη δημιουργία εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων και καινοτομικών 

δραστηριοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες δίνοντας και παραδείγματα από τα προτεινόμενα 
σενάρια. 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία εικονικών κόσμων 

Η εφαρμογή των ΤΠΕ συμβάλλει στο ξεπέρασμα περιορισμών της κλασικής τεχνολογίας για 
τη μελέτη των φυσικών φαινομένων με τη δημιουργία εικονικών κόσμων. Για παράδειγμα, σε 
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ένα εικονικό εργαστήριο ή σε ένα προσομοιωμένο οικοσύστημα υπάρχει, μεταξύ άλλων, 
δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η δυνατότητα ολίσθησης 
αντικειμένων σε επιφάνειες με ή χωρίς τριβές, 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση 

Τα περιβάλλοντα που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε 
σύγκριση με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα. Οι μαθητές εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό όταν καλούνται να εργαστούν σε περιβάλλον με ΤΠΕ. Η εναλλαγή των 
χρωμάτων, η εξέλιξη των φαινομένων, η δυνατότητα ελέγχου και παρέμβασης συμβάλλουν 
σημαντικά στην ελκυστικότητα των λογισμικών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την παρακάτω 

δραστηριότητα από το σενάριο «Η Αναπαραγωγή στους Μονοκύτταρους Οργανισμούς, στα 
Φυτά και στα Ζώα» (σελ. 369): 

 
Εικόνα 19: Δραστηριότητα από το σενάριο «Η Αναπαραγωγή στους Μονοκύτταρους Οργανισμούς, στα 

Φυτά και στα Ζώα» (σελ. 369) 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία αυθεντικών καταστάσεων για τη μελέτη των φαινομένων 

 
Εικόνα 20: Δραστηριότητα από το σενάριο «Τα Ποτάμια της Αφρικής - Αίγυπτος - Νείλος» (σελ. 419) 

Αυθεντικές είναι οι δραστηριότητες τις οποίες ο μαθητής αντιλαμβάνεται ως χρήσιμες εκτός 
σχολείου. Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία δραστηριοτήτων που 
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αντικατοπτρίζουν πραγματικές καταστάσεις και φαινόμενα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες 
των αλληλεπιδραστικών πολυμέσων ώστε οι μαθητές να έχουν την αίσθηση ότι αυτό που 
μαθαίνουν είναι χρήσιμο κοινωνικά και αυξάνονται οι πιθανότητες εφαρμογής των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την δραστηριότητα 6 από το σενάριο 
«Τα Ποτάμια της Αφρικής - Αίγυπτος - Νείλος» στο περιβάλλον Google Earth (Εικόνα 20, 
παραπάνω). 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην οπτικοποίηση των εννοιών 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ που ευνοούν τη μάθηση είναι η 
οπτικοποίηση των πληροφοριών. Η χρήση εικόνων μπορεί να μεταφέρει περισσότερες 

πληροφορίες απ' ό,τι ένα κείμενο. Επί πλέον προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή των 
μαθητών. Η οπτικοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 
διότι παρέχει τη δυνατότητα της αναπαράστασης φαινομένων που δεν μπορούν να 

παρατηρηθούν. Για παράδειγμα, μας επιτρέπει να δείξουμε πώς φαίνεται η Γη από το 
διάστημα ή τη λειτουργία της καρδιάς. Επίσης μπορεί να συμβάλουν στην οπτικοποίηση 
λειτουργιών όπως στο ακόλουθο απόσπασμα από το 1ο ΦΕ του διδακτικού σεναρίου «Η 

αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς, στα φυτά και στα ζώα» (σελ. 369) με το 
λογισμικό «Βιολογία Α’ & Γ’ Γυμνασίου». 

 

 
Οι μαθητές παρατηρώντας τα μικρά βίντεο τραβηγμένα από το μικροσκόπιο διευρύνουν τις 
γνώσεις τους για τον πολλαπλασιασμό των μονοκύτταρων. Μπορούν να διαπιστώσουν την 
ταχύτητα της διαίρεσής τους και να βοηθηθούν να απαντήσουν στην ερώτηση ποιο είναι το 

πλεονέκτημα αυτού του τρόπου πολλαπλασιασμού για τους μικροοργανισμούς. 
Στο επόμενο παράδειγμα, από το σενάριο «Τρισδιάστατη Μοριακή Απεικόνιση» (σελ. 277), 
με το λογισμικό οπτικοποιείται η στερεοχημική απεικόνιση του μορίου. 
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Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη διεύρυνση της πειραματικής εργασίας 

Με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν, να 
εξοικειωθούν και να κατανοήσουν όψεις των επιστημονικών μεθόδων μελέτης του κόσμου. 

Μέρος των μεθόδων αυτών  συνδέεται με την εργασία στο εργαστήριο. Η εκπαιδευτική αξία 
της εργαστηριακής άσκησης είναι πολύ σημαντική, εφόσον υλοποιείται κατάλληλα, διότι οι 
μαθητές αλληλεπιδρούν με πραγματικά πειράματα και εργαστηριακές διατάξεις, διερευνούν 

φαινόμενα με στόχο την απόκτηση γνώσεων πάνω σε φυσικές έννοιες, νόμους και 
φαινόμενα, την ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με όψεις της 
επιστημονικής μεθοδολογίας. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι συχνά το βάρος των 

δραστηριοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής εργασίας επικεντρώνεται 
στο χειρισμό των οργάνων και των διατάξεων. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται σημαντικά 
εμπόδια στη σύνδεση των φυσικών φαινομένων με τις αντίστοιχες επιστημονικές θεωρίες και 

μοντέλα και μειώνεται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος 
μιας μηχανιστικής προσέγγισης στις επιστημονικές γνώσεις και μεθοδολογίες. Η δυνατότητα 
σύνδεσης των υπό μελέτη φαινομένων με τις επιστημονικές θεωρίες και τα μοντέλα 

περιορίζεται και από την αδυναμία των κλασικών πειραματικών διατάξεων και μεθοδολογιών 
να προσεγγίσουν τα φαινόμενα και να αναπαραστήσουν τα αποτελέσματα με πολλαπλούς 
τρόπους. 

Εφαρμογές των ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν πολλές φάσεις των εργαστηριακών 
μεθόδων και να συμπληρώσουν ή να υπερκεράσουν, ως ένα βαθμό, τους περιορισμούς που 
πηγάζουν από τις τεχνικές και μεθόδους που είναι εφικτές στο κλασικό σχολικό εργαστήριο. 

Οι εφαρμογές αυτές, πέρα από την υποστήριξη των κλασικών λειτουργιών, παρέχουν νέες 
δυνατότητες, οι οποίες επεκτείνουν τα όρια των τεχνικών του κλασικού εργαστηρίου. Για 
παράδειγμα είναι εφικτή η διασύνδεση του υπολογιστή με το περιβάλλον και η λήψη 

συγχρονικών μετρήσεων, όπως στις παρακάτω δραστηριότητες εξοικείωσης (Εικόνα 21) από 
το 1ο φύλλο εργασίας του διδακτικού σεναρίου «Εργαστηριακή μελέτη της ευθύγραμμης 
κίνησης με το σύστημα συγχρονικής διάταξης ΜΒL» (σελ. 461). 
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Εικόνα 21: Δραστηριότητες από το σενάριο «Εργαστηριακή μελέτη της ευθύγραμμης κίνησης με ΜΒL» 

Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών τα 
εικονικά πειράματα σε αντίστοιχα περιβάλλοντα προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων 

(Virtual Labs) λόγω των πολλών παροχών τους. Τα εικονικά εργαστήρια παρέχουν 
δυνατότητες ρύθμισης του περιβάλλοντος χώρου, των φυσικών ιδιοτήτων και των αρχικών 
συνθηκών των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στα πειράματα τα οποία πραγματοποιούν 

οι μαθητές, εύκολης αλλαγής των μεταβλητών, αλλαγής των αντικειμένων, πειραματισμού με 
επικίνδυνες ουσίες και διατάξεις, όπως ραδιενεργές ή τοξικές ουσίες. Κατά την εκτέλεση των 
πειραμάτων ιδιαίτερη σημασία έχουν παροχές όπως οι ακόλουθες: 

• Δυνατότητα διακοπής και συνέχισης του πειράματος όπως, για παράδειγμα, κατά τη 
διάρκεια της θέρμανσης του νερού στο λογισμικό Σ.Ε.Π., η οποία συμβάλλει στη 
κατανόηση του «τι κάνω» από τους μαθητές. 

• Επιτάχυνση χρόνου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός πειράματος σε 
μικρότερο χρόνο, σε περιπτώσεις όπου η εξέλιξη του φαινομένου είναι πολύ αργή (π.χ. 
θερμικά φαινόμενα). 

• Διασύνδεση του εικονικού πειράματος συγχρονικά με τα αντίστοιχα μοντέλα, όπως στην 
περίπτωση των πειραμάτων Γεωμετρικής Οπτικής στο περιβάλλον Α.ΜΑ.Π. 

• Εμφάνιση γραφικών παραστάσεων πραγματικού χρόνου όπως στα πειράματα θερμότητας 
στο περιβάλλον Σ.Ε.Π. 

• Εύκολη διακοπή και επανάληψη όλου του πειράματος, η οποία οδηγεί στη γενίκευση των 
αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται στην ακόλουθη δραστηριότητα (Εικόνα 21) από το 2ο ΦΕ 

του διδακτικού σεναρίου «Μελέτη των κρούσεων» (σελ. 243) στο περιβάλλον του 
Interactive Physics. 

 
Εικόνα 22: Δραστηριότητα από το σενάριο «Μελέτη των κρούσεων» στο Interactive Physics 
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Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, τα εικονικά εργαστήρια μπορούν εύκολα να ενταχθούν 
από του διδάσκοντες σε εποικοδομητικές η και διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις καθώς 
δημιουργούν πολύπλευρες ευκαιρίες για τη μελέτη των φαινομένων από τους μαθητές. Για 

παράδειγμα, ένα βασικό στοιχείο της πειραματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός της διάταξης 
ώστε να ελεγχθεί μία πρόβλεψη ή μία υπόθεση σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων. Ο 
σχεδιασμός βοηθάει τους μαθητές στην ορθή ανάγνωση των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Στο εικονικό εργαστήριο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον άμεσο 
χειρισμό των αντικειμένων, το σχεδιασμό και τη σύνθεση πειραματικών διατάξεων όπως στις 
πιο κάτω δραστηριότητες (Εικόνα 23) από το 2ο ΦΕ του διδακτικού σεναρίου «Οξέα, βάσεις 

και άλατα» (σελ. 301) στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού «Χημεία Β' - Γ' Γυμνασίου: Ο 
Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο». 

 

 

 
Εικόνα 23: Δραστηριότητες από το σενάριο «Οξέα, βάσεις και άλατα» στο εικονικό εργαστήριο του 

λογισμικού «Χημεία Β' - Γ' Γυμνασίου» 

Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών της χρήσης εικονικών πειραμάτων και των 

υποστηρικτών της χρήσης των παραδοσιακών πειραμάτων με πραγματικά υλικά σχετικά με 
την αποτελεσματικότητά τους για την μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Από τη μια μεριά, 
δηλαδή, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν πως τα εικονικά πειράματα οδηγούν στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων, των στάσεων και της εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών. 
Από την άλλη, υπάρχουν οι υποστηρικτές της άποψης ότι ο πειραματισμός με πραγματικά 
υλικά (hands-on) είναι απαραίτητος για την κατανόηση των Φυσικών Επιστημών. Οι μαθητές, 

δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη αυτή, είναι απαραίτητο να αγγίζουν και να χειρίζονται με τα 
χέρια τους τις συσκευές και τα εργαστηριακά υλικά. 
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Η ευχρηστία των εικονικών εργαστηρίων και οι παροχές τους έχουν απήχηση στους 
εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους δεν 
είναι κατώτερα από το πραγματικό εργαστήριο. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι, συνήθως, 

τα εικονικά εργαστήρια βασίζονται σε σχεδιαστικά προγράμματα ή μαθηματικές μηχανές που 
λειτουργούν με βάση προσομοιωμένα μοντέλα και παράγουν δεδομένα χωρίς σφάλματα. Το 
στοιχείο αυτό καθώς και η ευκολία της εικονικής σύνδεσης των διατάξεων και της λήψης των 

δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει στους μαθητές εντυπώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται 
στη πειραματική μελέτη όπως, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στις μετρήσεις ή 
ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες για την συναρμολόγηση των πειραματικών 

διατάξεων και την εκτέλεση των πειραμάτων. Η ενασχόληση με εικονικά πειράματα μπορεί να 
καλύπτει συμπληρωματικά ορισμένους περιορισμούς που συναντώνται στο εργαστήριο. Δεν 
πρέπει, όμως, να δημιουργηθεί η αντίληψη στον εκπαιδευτικό ότι μπορεί ή είναι επιθυμητή η 

αποκοπή από τη κλασική πειραματική πρακτική. 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στο χειρισμό και την επεξεργασία δεδομένων 

Η επεξεργασία των μετρήσεων οι οποίες προκύπτουν από την εκτέλεση ενός πειράματος, σε 

πραγματικό η εικονικό εργαστήριο, διευκολύνεται από γενικά λογισμικά τα οποία είναι 
ανεξάρτητα από τη διάταξη ή το εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως το EXCEL. Εναλλακτικά 
υπάρχουν λογισμικά τα οποία είτε έχουν πρόσβαση στα γενικά εργαλεία είτε παρέχουν ειδικά 

ενσωματωμένα εργαλεία. Για παράδειγμα, στα εικονικά εργαστήρια του Α.ΜΑ.Π. υπάρχουν 
εργαλεία μέτρησης φωτεινότητας, γωνίας και μήκους. 

 
Εικόνα 24: Από το φύλλο εργασίας του σεναρίου μελέτης Σκιάς-Παρασκιάς στο Α.ΜΑ.Π. (σελ. 207) 
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Η χρήση του υποδεκάμετρου φαίνεται στο παραπάνω απόσπασμα δραστηριότητας από το 
1ο φύλλο εργασίας του σεναρίου «Μελέτη των αποτελεσμάτων της ευθύγραμμης διάδοσης 
του φωτός στο Α.ΜΑ.Π.: Η περίπτωση Σκιάς-Παρασκιάς» (σελ. 207). 

Στο σενάριο «Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος NaOH με οξύ 
γνωστής συγκέντρωσης (οξυμετρία)» (σελ. 193) στο περιβάλλον IrYdium Chemistry Lab 
χρησιμοποιείται το  EXCEL όπως στο πιο κάτω παράδειγμα: 

 
Εικόνα 25: Από το φύλλο εργασίας του 2ου σεναρίου με το IrYdium Chemistry Lab (σελ. 197) 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην ολιστική μελέτη φυσικών φαινομένων και θεωριών 

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες αποτελούν πλούσια 
περιβάλλοντα και εμπεριέχουν ένα εύρος εργαλείων που επιτρέπει την πολυδιάστατη 

προσέγγιση των φυσικών φαινομένων και εννοιών. Ένα σημαντικό πρόβλημα για τους 
μαθητές είναι η αποσπασματική μελέτη των φαινομένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Τα λογισμικά επιτρέπουν εύχρηστες συνέργειες ανάμεσα στα μέρη τους, οι οποίες 

συμβάλλουν στην απόκτηση μιας ολιστικής αντίληψη των υπό μελέτη συστημάτων. Ως 
παράδειγμα παραθέτουμε την παρακάτω δραστηριότητα (Εικόνα 26) από το 3ο ΦΕ του 
διδακτικού σεναρίου «Κυκλοφορικό Σύστημα και Αίμα» με το λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του 

Ανθρώπινου Σώματος» (σελ. 353): 

 
Εικόνα 26: Δραστηριότητα από το σενάριο «Μελέτη Κυκλοφορικό Σύστημα και Αίμα» 
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Η διάκριση και συσχέτιση των μεταβλητών αποτελεί μία από τις βασικές διαδικασίες της 
επιστημονικής διερεύνησης. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόησή τους, 
γιατί δεν διακρίνουν τα μεγέθη όπως οι επιστήμονες. Για παράδειγμα, συγχέουν τη δύναμη με 

την ενέργεια, τη θερμότητα με τη θερμοκρασία και αντιμετωπίζουν προβλήματα στη 
μεθόδευση της πειραματικής μελέτης τους. Στις προσομοιώσεις προσφέρεται η δυνατότητα 
διαχείρισης και τροποποίησης όλων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός 

φαινομένου από τους μαθητές σε συνθήκες σχολικής τάξης. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής 
μπορεί να αναγνωρίσει και να διακρίνει όλες τις μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν το 
φαινόμενο, για παράδειγμα, μια πλάγια βολή ή τη μέτρηση του pH. Έτσι έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις, να πάρουν αποφάσεις, να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, 
να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη. 
Ως παράδειγμα πολυπαραμετρικής μελέτης παραθέτουμε τη διερεύνηση της επίδρασης της 

μάζας, της ειδικής θερμότητας και της διαφοράς θερμοκρασίας στη ποσότητα θερμότητας Q 
που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια μιας θερμικής αλληλεπίδρασης από το διδακτικό σενάριο 
«Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας» στο εικονικό εργαστήριο Σ.Ε.Π. 

(σελ. 145). Επισημαίνουμε ότι η σχέση της Θερμιδομετρίας Q = m·c·ΔΘ εμπεριέχει την 
αλληλεπίδραση τεσσάρων μεταβλητών τις οποίες καλούνται οι μαθητές να διακρίνουν και να 
κατανοήσουν στην αλληλεπίδρασή τους. Το σενάριο περιλαμβάνει τρία ΦΕ με τα οποία 

οδηγούνται οι μαθητές στη διάκριση και τη μελέτη της αλληλεπίδρασης όλων των 
μεταβλητών: 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΈΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ; 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΈΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ; 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΈΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ; 

Στο τέλος του 3ου ΦΕ η παρακάτω δραστηριότητα (Εικόνα 27) συνοψίζει τα αποτελέσματα 

και αναδεικνύει την πολυπαραγοντικότητα του φαινομένου: 

 
Εικόνα 27: Δραστηριότητα από το σενάριο «Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας» 

Επισημαίνουμε ότι η εμπλοκή των μαθητών, η γνώση και η οικειοποίηση των 
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προσομοιώσεων τις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν για να ερευνήσουν ένα φαινόμενο 
συνεπάγεται ενεργό εμπειρία μάθησης. Όμως, ο εύκολος χειρισμός των μεταβλητών μπορεί 
να δημιουργήσει στους μαθητές την αντίληψη ότι οι παράμετροι μπορούν εύκολα να 

ελεγχθούν σε κάθε φαινόμενο ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Επί πλέον, όπως σημειώνουμε 
πιο κάτω, οι μαθητές πολλές φορές δεν διακρίνουν τις προσομοιώσεις από τα πραγματικά 
φαινόμενα. 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην αξιοποίηση των γραφικών παραστάσεων 

Οι γραφικές παραστάσεις ως βασικός μηχανισμός συμβολικής αναπαράστασης συναντώνται 
ευρύτατα στις διαδικασίες χειρισμού και επεξεργασίας δεδομένων στο σχολικό ή ερευνητικό 

εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών. Οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν άριστο εργαλείο 
για την απεικόνιση συγκεκριμένων δεδομένων και για την αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ 
δύο συνεχών μεταβλητών σε εικονική μορφή, παρέχουν δε την καλύτερη σύνοψη για τη 

σχέση μεταξύ μεταβλητών σε συναρτήσεις. Η απεικόνιση που προκύπτει είναι δυνατόν να 
αποκαλύψει τη φύση των σχέσεων των φυσικών μεγεθών, σε βαθμό που να προάγεται η 
επικοινωνία δύσκολων εννοιών και ιδεών. 

Νόμοι αερίων, διαγράμματα φάσεων, σχέση τάσης-έντασης κ.ά. διερευνώνται και 
περιγράφονται μέσω γραφικών παραστάσεων. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην οργάνωση 
μεγάλου πλήθους δεδομένων με οικονομικό τρόπο και αποτελούν άριστα εργαλεία στην 

αναπαράσταση συμμεταβολών μεταξύ συνεχών μετρήσεων. 
Είναι φανερό ότι μια γραφική συμβολική αναπαράσταση απαιτεί σύνθετους χειρισμούς για 
τους οποίους θα πρέπει ένας μαθητής να αναπτύξει το κατάλληλο πλέγμα δεξιοτήτων. Οι 

δεξιότητες ερμηνείας αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία οι μαθητές αισθητοποιούν, 
περιγράφουν και αποδίδουν φυσική σημασία σε μια υπάρχουσα γραφική παράσταση, Ως 
παράδειγμα παραθέτουμε απόσπασμα (Εικόνα 28, σελ. 68) από το 2ο ΦΕ του διδακτικού 

σεναρίου «Από τις γραφικές παραστάσεις στην προσομοίωση κίνησης» (σελ. 259) στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό Modellus. 
Όπως ήδη έχει επισημανθεί στην εισαγωγική παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου: Το 
προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο περιβάλλον του λογισμικού Modellus έχει ως θέμα τις 
ευθύγραμμες κινήσεις και αφορά στη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής Α’ Λυκείου. 
Αφετηρία του σεναρίου αποτελεί η διαπίστωση ότι η γραφική παράσταση σε μια 
παραδοσιακή διδασκαλία στην καλύτερη περίπτωση προκύπτει από τη διαδικασία: 

Πειράματα  Μετρήσεις  Πίνακας τιμών  Γραφική παράσταση 

Από την άλλη τα μικρά εξειδικευμένα προγράμματα του Modellus που χρησιμοποιούμε εδώ 
προσφέρουν τη δυνατότητα στο διδάσκοντα και στους μαθητές να ακολουθήσουν την 
αντίστροφη πορεία: 

Από τη Γραφική παράσταση μιας κίνησης με φάσεις  Προσομοίωση κίνησης 
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Εικόνα 28: Δραστηριότητες του σεναρίου «Από τις γραφικές παραστάσεις στην προσομοίωση κίνησης» 

Η δυνατότητα του υπολογιστή να σχηματίζει γραφικές παραστάσεις σε πραγματικό χρόνο 
κατά την εξέλιξη των φαινομένων βοηθά τη ποιοτική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών 

και τη σύνδεση θεωρίας και φαινομένων. Έχει φανεί ότι η άμεση σύζευξη των γραφικών 
παραστάσεων με το φυσικό φαινόμενο οδηγεί τους διδασκόμενους όχι μόνο στην κατανόηση 
των φυσικών μεγεθών που αναπαρίστανται αλλά επίσης τους βοηθά στην κατανόηση της 

φυσικής σημασίας των γραφικών παραστάσεων ως δυναμικού συστήματος επιστημονικού 
συμβολισμού. Παράλληλα, απαλλάσσει τον μαθητή από την, πολλές φορές, χρονοβόρα 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 69 

διαδικασία κατασκευής γραφικών παραστάσεων μεταθέτοντας τις πειραματικές 
δραστηριότητες από τη παραδοσιακή ποσοτική αντιμετώπιση προς την ποιοτική ερμηνεία των 
μεταβολών, διαδικασία η οποία συνδέεται με διαφορετική κατηγορία δεξιοτήτων: Οι 

ποσοτικές τιμές μπορούν να ακολουθήσουν όποτε χρειαστεί. Ο χρόνος που εξοικονομείται 
μπορεί, υπό κατάλληλη καθοδήγηση, να διατεθεί σε πιο ουσιαστικές δραστηριότητες όπως η 
παρατήρηση και ο συλλογισμός γύρω από τα δεδομένα. Οι γραφικές παραστάσεις σε αυτή τη 

περίπτωση δεν είναι το τελικό προϊόν της διερεύνησης αλλά αποτελούν σημείο αφετηρίας για 
ανάπτυξη συλλογισμών και κεντρικό μέσο επικοινωνίας. 
Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι στα λογισμικά Σ.Ε.Π., Interactive physics, Modellus, Φυσική 

Β’-Γ’ Γυμνασίου αλλά και σε άλλα υπάρχει η δυνατότητα συγχρονικής εξέλιξης των 
πειραματικών μετρήσεων και της γραφικής τους παράστασης την οποία αξιοποιούν αρκετές 
δραστηριότητες στα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια. 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη διασύνδεση πολλαπλών αναπαραστάσεων  

Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των Φυσικών Επιστημών ότι οι πληροφορίες και τα 
δεδομένα για ένα αντικείμενο, φαινόμενο ή διαδικασία αναπαρίστανται με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους: χρησιμοποιώντας λέξεις και κείμενα, μαθηματικές εξισώσεις, 
γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, πίνακες αριθμών, χάρτες, ψηφιακές διανυσματικές ή 
τρισδιάστατες απεικονίσεις, βίντεο, αρχεία ήχου. Πολλές από τις μορφές απεικόνισης των 

πληροφοριών ή των εννοιών συμπυκνώνουν, με αφαιρετικό τρόπο, ένα πλήθος πληροφοριών 
όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει με τον κύκλο του Carnot. Ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των ΤΠΕ που ευνοούν τη μάθηση είναι η οπτικοποίηση των πληροφοριών. Η 

χρήση εικόνων μπορεί να μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες απ' ό,τι ένα κείμενο. Επί 
πλέον προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών. Η οπτικοποίηση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τη μάθηση στις φυσικές επιστήμες διότι παρέχει τη δυνατότητα της 

αναπαράστασης φαινομένων που δεν μπορούν να παρατηρηθούν. Για παράδειγμα, μας 
επιτρέπει να δείξουμε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα ή τη λειτουργία της καρδιάς. Κάνει 
επίσης δυνατό το συσχετισμό φαινομένων της από την καθημερινότητα με τις επιστημονικές 

αναπαραστάσεις τους όπως τη γραφική αναπαράσταση της ετήσιας βροχόπτωσης σε ένα 
τόπο. Σημειώνεται ότι καμία αναπαράσταση δεν είναι απολύτως ισοδύναμη με μία άλλη. Για 
παράδειγμα, ένα γραπτό κείμενο δεν παράγει το ίδιο νόημα με μία εικόνα ή με ένα 

μαθηματικό τύπο. Γι’ αυτό, ιστορικά, αναπτύχθηκαν όλοι αυτοί οι τρόποι έκφρασης είτε για 
να περιγράψουν ένα φαινόμενο είτε για να ερμηνεύσουν μία έννοια. 
Στα σύγχρονα λογισμικά τα όργανα, οι διατάξεις, τα δεδομένα αναπαρίσταται με 

πολλαπλούς τρόπους όπως στην, στην οποία παρουσιάζεται ένα applet με δυνατότητες 
«πολλαπλών αναπαραστάσεων» και «γραφικής παράστασης». 
Στο applet (Εικόνα 29, σελ. 70) παρουσιάζεται ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από μια 

πηγή εναλλασσόμενης τάσης και, ανάλογα με το επιλεγμένο ράδιο-πλήκτρο, έναν ιδανικό 
αντιστάτη, έναν πυκνωτή ή ένα ιδανικό πηνίο. Επιπλέον υπάρχουν μετρητές για την τάσης V 
(μπλε) και την ένταση ρεύματος Ι (κόκκινο). Κάτω από το κύκλωμα παρουσιάζεται η 

τρέχουσα ένδειξη της τάσης-έντασης, ως διάνυσμα, το διάγραμμα της τάσης, της έντασης 
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(μπλε τάσης, κόκκινο έντασης ρεύματος), καθώς και η τρέχουσα τιμή με τη μπλε κουκίδα. 
Παράλληλα, στο applet δίνεται η δυνατότητα προσωρινής παύσης και επανεκκίνησης του 
πειράματος. 

 
Εικόνα 29: Δείγμα applet με «πολλαπλές αναπαραστάσεις» και «γραφική παράσταση» 

 
Εικόνα 30: Προσομοίωση πλάγιας βολής σώματος στο πεδίο βαρύτητας της γης στο Interactive Physics 

Όταν μία έννοια την απεικονίζουμε με πολλαπλή αναπαράσταση, τότε το νόημά της 

διευρύνεται διότι πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες κατανόησής της από τους μαθητές, αν 
αναγνωρίζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα, 
η Εικόνα 30 δείχνει οθόνη του Interactive Physics στην οποία προσομοιώνεται η πλάγια βολή 
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ενός σώματος στο πεδίο βαρύτητας της γης. Το λογισμικό παρέχει πολλαπλές 
αναπαραστάσεις και εργαλεία που επιτρέπουν: 
• τη στροβοσκοπική παρατήρηση και γραφική μελέτη της κίνησης του σώματος, 
• την αξιοποίηση των διανυσματικών αναπαραστάσεων για την κατανόηση της μεταβολής 
της ταχύτητας και των συνιστωσών της, 

• τη χρήση εικονικών οργάνων μέτρησης των συντεταγμένων θέσης (x, y) του σώματος 

καθώς και του χρόνου κίνησης. 
Με τις κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια εποπτεία του 
φαινομένου και να μελετήσουν την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. 

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν οι εικό-
νες από το διδακτικό σενάριο «Πειραματική 
μελέτη της κίνησης δορυφόρων» στον μι-

κρόκοσμο Newton του λογισμικού «ΓΑΙΑ 
ΙΙ» στις οποίες: 
• εμφανίζεται η ρεαλιστική απεικόνιση της 
Γης 

• υπάρχει στροβοσκοπική εικόνα της τροχιά 
• υπάρχει διανυσματική και αριθμητική απεικόνιση της ταχύτητας 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πολλοί μαθητές έχουν δυσκολία, με τη δημιουργία αυτών 
των αναπαραστάσεων, να δουν πώς εκφράζονται οι πληροφορίες καθώς και πώς συσχετίζεται 
η μια αναπαράσταση με την άλλη. Έτσι μεταξύ άλλων, ένας από τους στόχους των δύο 

παραπάνω σεναρίων είναι να αναδειχθεί παιδαγωγική αξία των προσομοιώσεων όσο και των 
«πολλαπλών αναπαραστάσεων» (γραφικών παραστάσεων, διανυσματικών, αλγεβρικών). 
Παρουσιάζοντας την οπτικοποίηση ενός δυναμικού συστήματος και συνδέοντάς το με 

πολλαπλές αναπαραστάσεις, που μπορεί να μεταβάλλονται συγχρονικά, μπορεί ένα 
κατάλληλα σχεδιασμένο μάθημα να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες χρήσης των διαφορετικών αναπαραστάσεων και ιδιαίτερα της μετάβαση μεταξύ 

των αναπαραστάσεων. 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην κατασκευή και τη χρήση μοντέλων 

Η εφαρμογή των ΤΠΕ έχει συμβάλει στο ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής 

κοινότητα για τη χρήση των μοντέλων και της μοντελοποίησης στη διδασκαλία και τη 
μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Η μάθηση με  τα μοντέλα, βασίζεται στη χρήση τους και 
στις αλληλεπιδράσεις των μαθητών με το κατάλληλο για το υπό μελέτη σύστημα μοντέλο. 

Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας οι μαθητές προβλέπουν τι θα συμβεί σε ένα 
φαινόμενο, με βάση το σχετικό μοντέλο, μελετούν τις επιπτώσεις από τις αλλαγές στα 
μοντέλα ή αντιστοιχούν αλλαγές στα φαινόμενα με τις αλλαγές στα μοντέλα, όταν αλλάζουν 

οι μεταβλητές που υπεισέρχονται και επηρεάζουν το φαινόμενο. 
Ως ένα παράδειγμα μάθησης με τη χρήση μοντέλων, παραθέτουμε (Εικόνα 31, σελ. 72) τη 

2η δραστηριότητα από το 2ο ΦΕ του διδακτικού σεναρίου «Σεισμοί και Ηφαίστεια – Κινήσεις 

Λιθοσφαιρικών Πλακών με το λογισμικό Γεωλογία-Γεωγραφία Α’-Β’ Γυμνασίου» (σελ. 386): 
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Εικόνα 31: Δραστηριότητα από το σενάριο «Σεισμοί και Ηφαίστεια – Κινήσεις Λιθοσφαιρικών Πλακών» 

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι μαθητές 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 στις 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 τη 

θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών και να τη χρησιμοποιήσουν ως μοντέλο για να 
ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας της γης· να 
ερμηνεύσουν την μεγάλη σεισμικότητα της Ελλάδας και την εμφάνιση του ηφαιστειακού 

τόξου του Ν. Αιγαίου ως αποτέλεσμα της σύγκλισης των δύο συγκεκριμένων πλακών. Οι 
κινούμενες εικόνες και οι αναπαραστάσεις του λογισμικού επιτρέπουν την καλύτερη 
οικοδόμηση των εννοιών και των φαινομένων. 

Επισημαίνουμε ότι ένα σημαντικό εύρημα των ερευνών στη Διδακτική των Φυσικών 
Επιστημών είναι ότι μαθητές θεωρούν ότι ένα μοντέλο είναι πιστή αναπαράσταση των 
αντικειμένων η/και των διαδικασιών που αναπαριστά. Η τάση αυτή φαίνεται ότι ενισχύεται 

πολλές φορές και από τον τρόπο παρουσίασης των μοντέλων στα βιβλία ή στους δικτυακούς 
τόπους, καθώς σε αυτές πολλές φορές συνυπάρχουν πραγματικά αντικείμενα και φυσικά 
μοντέλα ή παρεμβαίνουν προβλήματα διαφορετικής κλίμακας στην παρουσίαση των 

διαφόρων στοιχείων τους. Συνεπώς ο καθορισμός συστηματικών αντιστοιχίσεων μεταξύ του 
συστήματος και του μοντέλου που επιχειρεί να το αναπαραστήσει αποτελεί στοιχείο μάθησης 
και στοχεύει στη διασύνδεση των επιστημονικών αναπαραστάσεων με τον πραγματικό κόσμο 

αλλά και στη διάκριση των του πραγματικού από το εικονικό. 
Σήμερα έχουν αναπτυχθεί λογισμικά με τα οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες 
κατασκευής μοντέλων. Έτσι, εκτός από τη μάθηση με τη χρήση των μοντέλων έχουμε και τη 
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μάθηση με την κατασκευή μοντέλων. Λογισμικά όπως το Modellus, το ChemModels, το 
ΑΜΑΠ παρέχουν εργαλεία με τα οποία είναι εφικτή η κατασκευή μοντέλων, η χρήση τους από 
τους μαθητές και η οργάνωση δραστηριοτήτων, οι οποίες  θα οδηγήσουν τους μαθητές να 

κατανοήσουν στοιχεία της φύσης και της λειτουργίας των μοντέλων. 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Επιμορφωτικό υλικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 74 

2.2.4 Διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών 

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για να αντιληφθούν το νόημα των 

επιστημονικών μοντέλων και εννοιών, να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν επιστημονικές 
μεθόδους, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής γνώσης και να αναπτύξουν 
το ενδιαφέρον τους για τις Φυσικές Επιστήμες. Tα αποτελέσματα των ερευνών και οι 

σύγχρονες θεωρητικές προτάσεις δείχνουν την αναποτελεσματικότητα της παραδοσιακής 
προσέγγισης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο 
παράδειγμα στη χώρα μας. 

Στις προηγούμενες ενότητες αναλύθηκαν συνοπτικά σύγχρονες διδακτικές  προσεγγίσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη μετάβαση από μια δασκαλοκεντρική σε μία μαθητοκεντρική διδακτική 
πρακτική. Συζητήθηκαν επίσης  τα χαρακτηριστικά των λογισμικών τα οποία επιτρέπουν την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ ως ισχυρών γνωστικών εργαλείων για τη μεταρρύθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Φυσικές Επιστήμες. Οι ΤΠΕ μπορούν και πρέπει να συμβάλουν 
στην: 

• Παροχή κινήτρων στους μαθητές μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες 
• Αναγνώριση και διαπραγμάτευση των αντιλήψεων των μαθητών  
• Ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της 
μάθησης 

• Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ μαθητών καθώς και μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικού 

• Ενθάρρυνση της εποικοδόμησης των γνώσεων από τους μαθητές 
• Συμμετοχή των μαθητών σε διερευνητικές δραστηριότητες 
• Μύηση των μαθητών στις επιστημονικές πρακτικές και μεθόδους με τις οποίες 
παράγεται και διαδίδεται η επιστημονική γνώση 

Στην συνέχεια συζητάμε τα σενάρια και τις δραστηριότητες ως μέσα αξιοποίησης των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών 

2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια 

Το ζήτημα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισμικού αποτελεί σημείο προβληματισμού 

ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στις Φυσικές Επιστήμες αλλά και σε άλλα γνωστικά πεδία. Ένα λογισμικό παρέχει 
τις δυνατότητες τις οποίες είναι προγραμματισμένο να μας προσφέρει, αλλά η αξιοποίηση του 

ως μαθησιακού περιβάλλοντος εξαρτάται και από τη σχεδίαση των συνοδευτικών 
δραστηριοτήτων. Τα λογισμικά τα οποία περιγράφονται στο 3ο μέρος αυτού του κεφαλαίου 
παρέχουν, για παράδειγμα, πολλές δυνατότητες προσομοιώσεων φαινομένων, πολλαπλών 

αναπαραστάσεων δεδομένων και καταστάσεων, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν από μόνα 
τους ως μαθησιακά περιβάλλοντα. Η συζήτηση στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα 
της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει οδηγήσει στην 

ιδέα της αξιοποίησης των λογισμικών μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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Στις Φυσικές Επιστήμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπάρχουν σε πολλά σύγχρονα 
σχολικά βιβλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής π.χ. 
του Γυμνασίου οι οποίες βασίζονται στην υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους μαθητές. Η 

οργάνωσή και η υλοποίησή τους είναι αντικείμενο διδακτικής πρακτικής καθώς και 
αντικείμενο συστηματικής μελέτης ιδιαίτερα μετά τη διάδοση των εποικοδομητικών και 
διερευνητικών προσεγγίσεων. Τα τελευταία χρόνια, ο προβληματισμός για την αξιοποίηση 

των λογισμικών και για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης με την 
αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων έχει οδηγήσει στην ανάδειξη του σεναρίου ως πλαισίου 
ένταξης των δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι η αποτύπωση ενός μαθησιακού 

πλαισίου με εστιασμένο αντικείμενο, διδακτικούς στόχους και παιδαγωγικές αρχές. Για 
παράδειγμα στο σενάριο «Μελέτη του Κυκλοφορικού Συστήματος με την Εγκυκλοπαίδεια του 
ανθρωπίνου σώματος» μεταξύ των στόχων είναι: 

• «Να γνωρίσουν οι μαθητές τα αιμοφόρα αγγεία ως κανάλια μεταφοράς του αίματος σε 
κάθε σημείο του σώματος, να διακρίνουν και να αιτιολογήσουν τις διαφορές τους» 

• «Να κατανοήσουν το ρόλο της καρδιάς ως αντλίας στην κίνηση του αίματος». 

Η περιγραφή των σεναρίων δεν αφορά μόνο το σχεδιασμό δραστηριοτήτων βασισμένων σε 
κάποιο λογισμικό. Το σενάριο αποτελεί ένα εργαλείο με οποίο συνδυάζονται δραστηριότητες 
και αναδείχνονται διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία φαινομένων, εννοιών και θεωριών. Μέσω του 
σεναρίου γίνεται η ανάλυση και η υλοποίηση της προκρινόμενης διδακτικής προσέγγισης, 
καθώς και η ανάδειξη των ρόλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η ροή των 

δραστηριοτήτων αποτυπώνει τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι οποίες αξιοποιούν 
τις παροχές των ΤΠΕ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δυνατότητες που δίνουν τα λογισμικά στους μαθητές 

να διεισδύουν εικονικά και να διερευνούν διαδικασίες του μικρόκοσμου ή των έμβιων όντων. 
Αυτές οι δυνατότητες των ΤΠΕ αναδεικνύουν την παιδαγωγική τους αξία, προσφέρουν νέες 
διαστάσεις στην οργάνωση και στο εύρος των σεναρίων και υπογραμμίζουν την ανάγκη του 

σχεδιασμού των δραστηριοτήτων σε σχέση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο της 
σχολικής τάξης. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την δεύτερη δραστηριότητα από το σενάριο «Η 
Αναπαραγωγή στους Μονοκύτταρους Οργανισμούς, στα Φυτά και στα Ζώα» με το λογισμικό 

«Βιολογία Α΄ & Γ΄ Γυμνασίου»: 
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Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό μετατρέπεται σε μαθησιακό περιβάλλον εφόσον υπάρχουν 
κατάλληλα σενάρια και δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν τελικά τους μαθητές να 
εποικοδομήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας. 

Θεωρούμε ότι ένα λογισμικό μπορεί να συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο με 
τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει στους μαθητές και στο διδάσκοντα αλλά και με τις 
συνοδευτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες, επομένως, αποτελούν όχι μόνον 

ουσιαστικό συνοδευτικό στοιχείο ενός λογισμικού αλλά τον πυρήνα ενός σεναρίου, που 
επιτρέπει και προάγει τη διδακτική του αξιοποίηση για τη διερεύνηση και την κατανόηση των 
επιστημονικών γνώσεων. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο προκύπτουν σειρά από σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη σχεδίαση 
των δραστηριοτήτων, με τη μορφή τους και με την αξία τους. Για παράδειγμα, τι αλλάζει σε 
ένα μάθημα στατικού ηλεκτρισμού ή μελέτης της κίνησης δορυφόρων, όταν υπάρχει 

κατάλληλο λογισμικό; Τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός με ή χωρίς τη χρήση 
των ΤΠΕ; Τι είδους δραστηριότητες είναι κατάλληλες με τα νέα εργαλεία, ώστε να 
καλλιεργείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση των αντίστοιχων 

επιστημονικών μοντέλων; 
Η απάντηση ή οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να διατυπωθούν σε σχέση με 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πλαίσια, με τα κεφάλαια των Φυσικών Επιστημών και με τις 

γνωστικές και μεθοδολογικές απαιτήσεις στους μαθητές. Η ανάπτυξη των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων και σεναρίων, πέρα από τις παραδοχές και θέσεις της παραδοσιακής 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών 

πρακτικών που οδηγούν τους μαθητές προς τη νοηματοδοτημένη μάθηση, προς την 
καλλιέργεια πειραματικών και συνεργατικών δεξιοτήτων. 

2.2.4.2 Χαρακτηριστικά και δομή των προτεινόμενων σεναρίων 

Τα προτεινόμενα σενάρια αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στις συνθήκες 
υλοποίησής τους και εστιάζονται σε πολλά μαθήματα του κλάδου ΠΕ04. Χαρακτηριστικά τους 

είναι η έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των επιλεγμένων λογισμικών για το κάθε 
συγκεκριμένο θέμα, η πολλαπλότητα και η διεύρυνση των διδακτικών στόχων ώστε να 
αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές παροχές και να συμπεριλάβουν μεθοδολογικές όψεις της 

επιστήμης. Τα σενάρια μπορεί να εστιάζουν στον εμπλουτισμό μιας παραδοσιακής 
διαδικασίας, όπως η επίλυση ασκήσεων, ή στην εμπλοκή των μαθητών σε νέες 
δραστηριότητες και καταστάσεις, όπως η ακόλουθη από το σενάριο «Μέτρηση της 

Υδροστατικής Πίεσης» (σελ. 451): 
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Επίσης, μπορεί να δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αναδείξει στοιχεία του 
περιεχομένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες ή και να το προσαρμόζει ευέλικτα σε 
συγκεκριμένες ομάδες μαθητών. Ο σχεδιασμός ενός σεναρίου και η υλοποίηση ενός σεναρίου 

με ΤΠΕ αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν καινοτόμα διδακτική εμπειρία για τους 
εκπαιδευτικούς ΠΕ04, γιατί μπορεί να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες πέρα από τις 
συνηθισμένες κλασικές διδακτικές καταστάσεις.. 

Η δομή των προτεινόμενων σεναρίων ποικίλλει, άλλα σενάρια είναι λιτά και άλλα πιο 
εκτεταμένα καθώς τα τελευταία περιγράφουν με πολλές λεπτομέρειες διδακτικές 
δραστηριότητες και μαθησιακές αντιδράσεις. Ένα σενάριο μπορεί να αφορά μία ή 

περισσότερες διδακτικές ώρες και κατά κανόνα είναι πιο πλούσιο στις περιγραφές του από 
ένα σχέδιο μαθήματος, με το οποίο μπορεί να έχει κοινά στοιχεία για την περίπτωση του 
ωριαίου μαθήματος. Ένα σχέδιο μαθήματος, όμως, εστιάζεται πολλές φορές μόνο στις 

ενέργειες των εκπαιδευτικών. 

Τα σενάρια που ακολουθούν αποτελούν υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
ειδικά στα ΚΣΕ. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσουν ευέλικτες προτάσεις διδασκαλίας με 

τις οποίες θα εξοικειωθούν οι καθηγητές σε δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τους 
μαθητές τους να αναδείξουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, να διερευνήσουν τις 
υποθέσεις τους, να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν ενεργητικά στο μάθημα. Τα σενάρια 

βασίζονται στις θέσεις που ήδη αναλύθηκαν προηγουμένως και παίρνουν υπόψη τους ότι οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει στη διάρκεια της επιμόρφωσης να μεταβούν σταδιακά σε νέες 
πρακτικές. Τα προτεινόμενα σενάρια στην επιμόρφωση των ΠΕ04 έχουν πολλαπλές 
λειτουργίες: 
• Πρώτον, προτείνεται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης τα σενάρια ή 
μέρη τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα του ειδικού 

μέρους, με στόχο τη γνωριμία-εξοικείωση-εμβάθυνση των εκπαιδευτικών στη παιδαγωγική 
αξιοποίηση των λογισμικών. 

• Δεύτερον, αποτελούν υπόδειγμα για σενάρια που μπορεί να ζητηθεί να αναπτύξουν οι ίδιοι 
οι εκπαιδευτικοί με τη συνεργασία των επιμορφωτών τους. Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων 
και σεναρίων θεωρείται, σε πρώτη προσέγγιση, «εύκολη» διαδικασία η χρησιμότητα της 
οποίας αμφισβητείται πολλές φορές από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς. Στην 

πραγματικότητα οι έρευνες και η εμπειρία δείχνουν ότι αποτελεί, εν δυνάμει, πλούσια 
επιμορφωτική δραστηριότητα, η οποία με την κατάλληλη καθοδήγηση οδηγεί στον 
αναστοχασμό της πρακτικής και στην καλύτερη εξοικείωση με την παιδαγωγική αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών.  
• Τρίτον, τα σενάρια αυτά ή μέρη τους μπορεί, μετά από τροποποιήσεις που κρίνει 
κατάλληλες ο διδάσκων, να υλοποιηθούν στο σχολείο. 

Τα σενάρια, με άλλα λόγια, αποτελούν δομημένο υλικό πραγμάτευσης του θέματος και 
πηγή δραστηριοτήτων και θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν κριτική 
προσέγγιση στις προτάσεις ένταξης και την παιδαγωγική αξία των λογισμικών. 

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο, τα σενάρια αναδεικνύουν κατά περίπτωση το μεγάλο εύρος 
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και τη μεγάλη ποικιλία των μέσων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση, τα κριτήρια επιλογής ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού ή τουλάχιστον 
αποφυγής αναποτελεσματικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Σε ότι αφορά τη διδακτική 

μεθοδολογία, προωθούν και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών οι οποίες στοχεύουν στη διερεύνηση των φαινομένων, στον πειραματισμό και 
στην εποικοδόμηση των γνώσεων από τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

έχουν ήδη διαμορφωμένες απόψεις και πρακτικές. Δηλαδή διευκολύνουν και προωθούν 
μορφές διδασκαλίας που είναι περισσότερο συμβατές με τις σύγχρονες θεωρητικές και 
διδακτικές προσεγγίσεις για τη χρήση των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες. Επί πλέον 

υποστηρίζουν τη μετάβαση από τη λεκτική επικοινωνία σε τρόπους επικοινωνίας που 
ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, με εικόνες, κείμενο, σύμβολα. Στοχεύουν επίσης 
στη διαμόρφωση κριτικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδακτική χρήση των 

ΤΠΕ, και τον προβληματισμό για το μετασχηματισμό του ρόλου των κύριων συντελεστών 
μιας μαθησιακής διαδικασίας (μαθητής, γνώση, περιβάλλον). 
Κάθε σενάριο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη (τα έντυπα Α και Β) τα οποία αποτελούν 

υλικό για επεξεργασία στο επίπεδο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

ΕΝΤΥΠΟ Α: Φύλλα Εργασίας μαθητή 
Καθένα από τα προτεινόμενα σενάρια αποτελείται με ένα ή περισσότερα Φύλλα Εργασίας 

μαθητή τα οποία μπορεί να υποστηρίζουν μαθήματα διάρκειας 1-3 διδακτικών ωρών. Η 
αλληλεπίδραση με το λογισμικό καθορίζεται συνήθως μέσα από δραστηριότητες των Φύλλων 
Εργασίας, με τις οποίες βοηθούνται οι μαθητές στο χειρισμού των στοιχείων των λογισμικών, 

των γραφικών παραστάσεων, των προσομοιώσεων, των εικονικών πειραμάτων, στην 
αναζήτηση στο διαδίκτυο κ.ά. Κάθε Φύλλο Εργασίας χαρακτηρίζεται από σχετική αυτονομία 
έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί, επιλεκτικά, να βιώσει ή να οργανώσει μια διδακτική 

διαδικασία. 
Κατά τη σχεδίαση κάθε δραστηριότητας ή ομάδας συνδεδεμένων μεταξύ τους 
δραστηριοτήτων, προσδιορίζουμε τη φυσική κατάσταση με την οποία θα ασχοληθούν οι 

μαθητές έτσι ώστε να έχει την ελκυστικότερη γι’ αυτούς αναπαράσταση. Οι δράσεις και τα 
ερωτήματα αποσαφηνίζουν τη δέσμη ενεργειών και ερωτημάτων που θα καθοδηγήσει το 
μαθητή στη μαθησιακή του πορεία. 

Στα Φύλλα Εργασίας προτείνονται, μεταξύ άλλων, επιμέρους φάσεις πρόβλεψης, δοκιμασίας 
ή πειραματικού ελέγχου των προβλέψεων, και διατύπωσης συμπερασμάτων για τις σχέσεις 
μεταξύ των μεγεθών. Κάθε φάση υλοποιείται με μία ή περισσότερες δραστηριότητες. Η δομή 

αυτή είναι ενδεικτική και τροποποιείται στα διάφορα Φύλλα Εργασίας, για κάθε επιμέρους 
εφαρμογή, και μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει ή να προσαρμόσει το δικό 
του Φύλλο Εργασίας, στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες κάθε 

διαφορετικού μαθητικού κοινού. Αναλυτικότερα: 
• Οι πρώτες δραστηριότητες των μαθητών εντάσσονται συνήθως στη φάση της πρόβλεψης. 
Σ’ αυτήν επιδιώκουμε: 

(α) Να αναγνωρίσουν και να διατυπώσουν οι μαθητές τις αντιλήψεις που έχουν για το υπό 
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διερεύνηση φαινόμενο. 
(β) Να επαναδιατυπώσουν τις απόψεις τους ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. 
Στη φάση αυτή δεν προτείνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. Αυτή η κρίση θα προκύψει κατά τη συζήτηση στη φάση της διατύπωσης 
συμπερασμάτων. 

• Στις δραστηριότητες της φάσης δοκιμασίας ή πειραματικού ελέγχου των προβλέψεων 
βασικός στόχος είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Συνήθως αυτός είναι στόχος υποτιμημένος αλλά κατά την άποψή μας 
απαραίτητος, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν 

κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 
• Συνήθως, στο 1ο Φύλλο Εργασίας κάθε σεναρίου οι μαθητές, μετά τη συζήτηση πάνω 
στους διαφορετικούς σχεδιασμούς που πιθανόν θα προτείνουν, εκτελούν την πειραματική 

διαδικασία όπως προτείνεται από το Φύλλο Εργασίας. Στα υπόλοιπα Φύλλα Εργασίας του 
σεναρίου κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της πειραματική σχεδίαση. 

• Η ανάπτυξη του εικονικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τις 

διαδικασίες και τα φαινόμενα, στην αισθητοποίησή τους καθώς και στην μετέπειτα ομαλή 
μετάβαση προς την εκτέλεση της προσομοίωσης. Οι προσομοιώσεις και τα εικονικά 
πειράματα καθορίζουν το επίπεδο λειτουργικής αφαίρεσης του περιεχομένου σε σχέση με 

το επιστημονικό πρότυπο και περιορίζουν την ελευθερία ελέγχου των μαθητών, ώστε 
αυτή να εστιαστεί στο χειρισμό των παραμέτρων των φαινομένων. 

• Στις δραστηριότητες της φάση διατύπωσης συμπερασμάτων εκτελείται σχολαστικός 
έλεγχος υποθέσεων-πειραματικών αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την 
οικειοποίηση των συμπερασμάτων από τους μαθητές. Η σύγκριση των γραφικών 
παραστάσεων που λαμβάνονται από τα προσομοιωμένα πειράματα με τις προβλέψεις των 

μαθητών και η δυνατότητα επανάληψης και δημιουργίας νέων γραφικών παραστάσεων με 
νέες τιμές παραμέτρων μπορεί να οδηγήσουν στην ενίσχυση ή την αναθεώρηση των 
αντιλήψεων των μαθητών. 

Στη φάση της διατύπωσης των συμπερασμάτων δίνουμε έμφαση στη συζήτηση μεταξύ 
των μαθητών. Βασικός παράγοντας της αποτελεσματικής χρήσης των Φύλλων Εργασίας 
είναι η οργάνωση μιας παραγωγικής συζήτησης των απόψεων η οποία θα στηρίζεται σε 

στοιχεία και δεδομένα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του καθηγητή κυρίως ως 
συντονιστή και καθοδηγητή της συζήτησης παρά ως κριτή του «σωστού - λάθους». 
Αποτελεί κρίσιμη και γι’ αυτό απαραίτητη φάση κατά την οποία γίνεται η ανακοίνωση και 

συζήτηση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων μεταξύ όλων όσων εργάστηκαν πάνω στη 
δραστηριότητα. Στόχος είναι η κοινωνική, στο μικρόκοσμο της τάξης, πραγμάτευση της 
γνώσης, η οποία λειτουργεί ομογενοποιητικά δημιουργώντας κάθε φορά την απαραίτητη 

κοινή βάση για την επόμενη δραστηριότητα. 
• Στο τέλος είτε ενός είτε περισσότερων από τα Φύλλα Εργασίας, και κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, είναι σκόπιμο ο καθηγητής να θέσει και αναστοχαστικού τύπου ερωτήσεις, 

όπως «τι άλλαξε στις αρχικές σου σκέψεις», «τι σε οδήγησε να αλλάξεις τις απόψεις σου», 
«ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησες». Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις 
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μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές.  

ΕΝΤΥΠΟ Β: Οδηγός οργάνωσης της διδασκαλίας 
Στο μέρος αυτό αναλύεται η συνολική σχεδίαση του σεναρίου και των φύλλων εργασίας, 

παρουσιάζεται το σκεπτικό των δραστηριοτήτων και της διάρθρωσής τους και δίνονται 
οδηγίες και διδακτικές υποδείξεις προς τους εκπαιδευτικούς για την ενδεχόμενη εφαρμογή 
τους στην σχολική τάξη. Αποτελεί, δηλαδή, έναν οδηγό του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή 

του σεναρίου. Διαμορφώνει το πλαίσιο και τη βάση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 
επιμόρφωση Β’ επιπέδου και γι’ αυτό μπορεί να υποστηρίξει σημαντικό μέρος του 
περιεχομένου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ. 

2.2.4.3 Τα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια και η μελέτη τους 

Τα σενάρια που προτείνονται, στο παρόν υλικό, αποτελούν μια πλούσια τράπεζα 
προτάσεων παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών. Ο τρόπος μελέτης τους από τους εκπαιδευτικούς που μετέχουν στην 
επιμόρφωση υλοποιείται με τις διαδρομές που προτείνονται σε κάθε κύκλο και 
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της επιμόρφωσης 
Τα σενάρια εστιάζονται και αναδείχνουν τη διαπραγμάτευση διαφορετικών αντικειμένων 
από όλες τις ειδικότητες των Φυσικών Επιστημών, ώστε οι επιμορφούμενοι να εξοικειωθούν 

με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα από τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία και τη 
Γεωγραφία. Εστιάζονται σε χαρακτηριστικές και διαφορετικές γνώσεις και στοιχεία 
επιστημονικής μεθοδολογίας. Για παράδειγμα, αναδεικνύεται η παιδαγωγική αξία των 

προσομοιώσεων και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» (γραφικών παραστάσεων, 
διανυσματικών, αλγεβρικών) στη μελέτη των κρούσεων· η πολύ-παραμετρική διερεύνηση 
του νόμου της Θερμιδομετρίας με την αξιοποίηση του άμεσου και αληθοφανούς χειρισμού 

αντικειμένων και παραμέτρων και της διαχείρισης του χρόνου εκτέλεσης των εικονικών 
πειραμάτων θέρμανσης (επιτάχυνση ή επιβράδυνση του ρυθμού)· οι δυνατότητες που 
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία πολυμέσων· η επίλυση ασκήσεων σε επίπεδο Γ’ Λυκείου για 

τον υπολογισμό του pH διαλυμάτων και η δυνατότητα πειραματικής επιβεβαίωσης στο 
εικονικό εργαστήριο Χημείας· η αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα για τη μελέτη της 
πυκνότητας· η αξιοποίηση Google Earth για τη μελέτη των ποταμών σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα. 
Εντάσσουμε τα προτεινόμενα σενάρια σε επτά κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που κυρίως αξιοποιούν, και θεωρούμε ότι είναι: 

1. Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων 
2. Εφαρμογές Μοντελοποίησης 
3. Εφαρμογές Προσομοιώσεων 
4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 
5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 
6. Εφαρμογές Συγχρονικών Διατάξεων Εργαστηρίου 
7. Εφαρμογές Λογισμικών Παρουσίασης 
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1. Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων 

1. Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας 
Σ.Ε.Π.: ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το διδακτικό σενάριο «Πειραματική διερεύνηση του νόμου της Θερμιδομετρίας» στο 
Εικονικό Εργαστήριο Σ.Ε.Π. αφορά τη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής στο Γυμνάσιο. Η 

πραγμάτευση του νόμου της θερμιδομετρίας αποτελεί σημαντική ενότητα, καθώς σε αυτήν 
συνδέονται η θερμότητα με τη θερμοκρασία και ανιχνεύονται οι παράγοντες, οι οποίοι 
επηρεάζουν το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται. Έχει ως πυρήνα τρία Φύλλα Εργασίας, με 

τα οποία επιδιώκεται η μελέτη της επίδρασης της μάζας, της ειδικής θερμότητας και της 
διαφοράς θερμοκρασίας στην ποσότητα θερμότητας Q που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια 
μιας θερμικής αλληλεπίδρασης. Το σενάριο βασίζεται στη διδακτική αξιοποίηση των 

χαρακτηριστικών των εικονικών εργαστηρίων. Η διερεύνηση όλων των παραμέτρων γίνεται 
εφικτή στο εικονικό εργαστήριο Σ.Ε.Π. αξιοποιώντας τη δυναμική που παρέχει η σύγχρονη 
τεχνολογία πολυμέσων με βασικό χαρακτηριστικό την τεχνική αλληλεπίδρασης, τον άμεσο 

και αληθοφανή χειρισμό των αντικειμένων και παραμέτρων και τη δυνατότητα διαχείρισης 
του χρόνου εκτέλεσης των εικονικών πειραμάτων θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής 
οδηγείται αφενός στη διάκριση των μεταβλητών, αφετέρου στην κατανόηση της πολύ-

παραμετρικής εξάρτησης της μεταφοράς θερμότητας, αποκτώντας έτσι ολιστική αντίληψη 
του φαινομένου και του σχετικού θεωρητικού μοντέλου. 

2. Τρία σενάρια στο IrYdium Chemistry Lab 
Για το εικονικό εργαστήριο χημείας «IrYdium» προτείνονται τρία σενάρια: ένα τρίωρο και 
δύο μιας ώρας. 

1ο σενάριο: Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων 

Το διδακτικό σενάριο «Σύνθεση και προσδιορισμός του pH των διαλυμάτων των αλάτων 
NaCl, NH4Cl και CH3COONa» στο εικονικό εργαστήριο «IrYdium» αφορά τη διδασκαλία και 

μάθηση της Χημείας στη Θετική Κατεύθυνση της Γη Λυκείου. 

Το διδακτικό σενάριο αυτό αποτελεί σημαντική ενότητα και καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον 
κομμάτι της ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην πραγματικότητα, τα τρία Φύλλα 
Εργασίας που καλύπτουν το διδακτικό σενάριο είναι ασκήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο της 

Χημείας Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου και τις οποίες οι μαθητές πρέπει οπωσδήποτε να 
επιλύσουν πριν από το εικονικό εργαστήριο. Κατόπιν, στο εικονικό εργαστήριο 
παρασκευάζουν τα άλατα με κατάλληλες αντιδράσεις (εξουδετέρωση) και υπολογίζουν το pH 

των διαλυμάτων. Με τον τρόπο αυτό τους δίδεται η δυνατότητα να συγκρίνουν το pH που 
υπολόγισαν θεωρητικά με το pH του προέκυψε από το εικονικό εργαστήριο. 
Επιδιώκεται η κάλυψη όλων των περιπτώσεων που υπάρχουν στο διδακτικό εγχειρίδιο για 

το παραπάνω θέμα: 
• Δημιουργία άλατος με εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση. 
• Δημιουργία άλατος με εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ασθενή βάση. 
• Δημιουργία άλατος με εξουδετέρωση ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση. 
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Το σενάριο βασίζεται στη διδακτική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των εικονικών 
εργαστηρίων. Το εικονικό εργαστήριο «IrYdium» καλύπτει τα παραπάνω ζητήματα με μεγάλη 
ακρίβεια σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει ένας μαθητής στο πραγματικό εργαστήριο. Με τον 

τρόπο αυτό ο μαθητής, εκτός από τη θεωρητική κάλυψη (επίλυση ασκήσεων), έχει και μια 
επιπλέον οπτική γωνία, το εικονικό εργαστήριο και αποκτά πολύτιμες δεξιότητες. 

2ο σενάριο: Ογκομέτρηση – οξυμετρία. 
Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος NaOH. 

3ο σενάριο: Ογκομέτρηση – αλκαλιμετρία. 
Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος CH3COOH. 

Τα δύο παραπάνω σενάρια αφορούν την ογκομέτρηση, μια σημαντική και δύσκολη ενότητα 
η οποία διδάσκεται στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. Οι παραλλαγές που 
υπάρχουν στο θέμα αυτό είναι οι παρακάτω: 

1. προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης μιας ισχυρής βάσης με τη χρήση προτύπου 
διαλύματος ισχυρού οξέος, οξυμετρία. 

2. προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης μιας ασθενούς βάσης με τη χρήση 
προτύπου διαλύματος ισχυρού οξέος, οξυμετρία. 

3. προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης ενός ισχυρού οξέος με τη χρήση προτύπου 
διαλύματος ισχυρής βάσης, αλκαλιμετρία, και  

4. προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης ενός ασθενούς οξέος με τη χρήση 
προτύπου διαλύματος ισχυρής βάσης, αλκαλιμετρία. 

Τα υπάρχοντα σενάρια καλύπτουν τις περιπτώσεις 1 και 4, αλλά εύκολα μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα και για τις περιπτώσεις 2 και 3. 
Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της δυσκολίας της ενότητας: 
• Το σχολικό βιβλίο περιλαμβάνει για το θέμα αυτό εκτεταμένη θεωρία, διαγράμματα, 
ασκήσεις ερωτήσεις κ.α.  

• Ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών να εκτελέσει 
εργαστήριο σχετικό με την ενότητα αυτή. 

• Έχουν τεθεί αρκετές φορές στις Πανελλαδικές εξετάσεις θέματα, ασκήσεις ή ερωτήσεις 
σχετικές με την ενότητα αυτή. 
Είναι γνωστό όμως ότι αρκετά Λύκεια δεν έχουν καθόλου εργαστήριο, ενώ άλλα δεν έχουν 

τα κατάλληλα όργανα για το εργαστήριο αυτό, όπως προχοΐδες, πεχάμετρα κ.λπ. Την έλλειψη 
αυτή έρχεται να αναπληρώσει το λογισμικό, Εικονικό Εργαστήριο «IrYdium», χωρίς βέβαια να 
φιλοδοξεί να υποκαταστήσει το σύνολο των εμπειριών και δεξιοτήτων που αποκομίζουν οι 

μαθητές από ένα πραγματικό εργαστήριο. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω δύο σενάρια, ταυτόχρονα με το «IrYdium» οι μαθητές θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν και το λογισμικό Microsoft Excel που είναι ένα λογισμικό επεξεργασίας 

λογιστικών φύλλων, για να δημιουργήσουν πίνακες και διαγράμματα. 
Στο σημείο αυτό η αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα (ΔΠ) είναι καθοριστική διότι με τον 
ΔΠ μπορεί να συνυπάρχουν και τα δύο λογισμικά στην οθόνη. Επιπλέον ο καθηγητής 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΔΠ μπορεί να μεταβαίνει εύκολα από το ένα λογισμικό στο 
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άλλο, μπορεί πάνω στην οθόνη να σημειώνει ή να υπογραμμίζει τα σημαντικά σημεία, να 
γράφει παρατηρήσεις ή σημειώσεις κ.α.  

3. Αποτελέσματα της Ευθύγραμμης Διάδοσης του Φωτός: Σκιά - Παρασκιά 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Α.ΜΑ.Π.) 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως θέμα τη διδασκαλία και μάθηση της ενότητας 
«Διάδοση του φωτός» της Φυσικής Γ’ τάξης Γυμνασίου, όπου εισάγονται διεξοδικά οι έννοιες 

«σκιά» και «παρασκιά»: Πώς δημιουργείται η σκιά και η παρασκιά, ποια η σχέση σκιάς και 
παρασκιάς αφ' ενός µε το μέγεθος της φωτεινής πηγής και αφ' ετέρου µε την απόσταση 
φωτεινής πηγής – αντικειμένου και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σκιές για να 

μετρηθεί το ύψος διαφόρων αντικειμένων. 
Η προτεινόμενη διδασκαλία: 
• Έχει ως βάση τρία Ηλεκτρονικά Τετράδια (ΗΤ) και τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας (ΦΕ), 

από το 4ο Ηλεκτρονικό Βιβλίο «ΟΠΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1» του Α.ΜΑ.Π., τα οποία διαδοχικά 
πραγματεύονται τη σκιά (ΗΤ & ΦΕ 46: «Μελέτη σκιάς»), την παρασκιά (ΗΤ & ΦΕ 47: 
«Μελέτη παρασκιάς») και τέλος τη χρήση τους σε μετρήσεις (ΗΤ & ΦΕ 48: «Μετρήσεις με 

τις σκιές»). 
• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ιδιαίτερα με τις προσομοιώσεις 
πραγματικών καταστάσεων και το Εικονικό Εργαστήριο Οπτικής του Α.ΜΑ.Π. 

• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές, 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

2. Εφαρμογές Μοντελοποίησης 

1. Μελέτη των κρούσεων 
INTERACTIVE PHYSICS 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο περιβάλλον του λογισμικού Interactive Physics έχει 
ως θέμα το φαινόμενο «κρούση αντικειμένων» και αφορά στη διδασκαλία και μάθηση της 
Φυσικής Γ’ Λυκείου. Με την πειραματική μελέτη των κρούσεων σε «εικονικό εργαστήριο» 

επιδιώκεται η διερεύνηση του ρόλου των μαζών και των ταχυτήτων των αντικειμένων μέσα 
από την εφαρμογή των δύο βασικών αρχών «διατήρηση ορμής» και «διατήρηση ενέργειας». 
Στον πυρήνα του σεναρίου υπάρχουν τρία «Φύλλα Εργασίας» τα οποία σχεδιάστηκαν έτσι 

ώστε να ικανοποιείται η βασική στρατηγική σύμφωνα με την οποία καλούνται οι μαθητές 
πρώτα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεων τους 
και τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα (Πρόβλεψη  Επιβεβαίωση  

Συμπεράσματα). Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες εστιάζουν στη διαδικασία μετάβασης 
από μια γραφική παράσταση στην προσομοίωση και αντίστροφα. Με την προτεινόμενη 
οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την παιδαγωγική αξία των 

προσομοιώσεων όσο και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» (γραφικών παραστάσεων, 
διανυσματικών, αλγεβρικών).  
Τέλος, με τις προτεινόμενες δραστηριότητες επιδιώκεται να αξιοποιηθούν ως ένα βαθμό οι 

δυνατότητες που προσφέρουν στη διδασκαλία και μάθηση τα μικρά προγράμματα των 
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ελαστικών κρούσεων και των γραφικών παραστάσεων θέσης - χρόνου του εκπαιδευτικού 
λογισμικού Interactive Physics. 

2. Από τις γραφικές παραστάσεις στην προσομοίωση κίνησης 
MODELLUS 2.5 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο περιβάλλον του λογισμικού Modellus έχει ως θέμα 
τις ευθύγραμμες κινήσεις και αφορά τη διδασκαλία και μάθηση της Φυσικής Α’ Λυκείου. 

Αφετηρία του σεναρίου αποτελεί η διαπίστωση ότι η γραφική παράσταση σε μια 
παραδοσιακή διδασκαλία προκύπτει στην καλύτερη περίπτωση από τη διαδικασία: 

Πειράματα  Μετρήσεις  Πίνακας τιμών  Γραφική παράσταση 

Από την άλλη τα μικρά εξειδικευμένα προγράμματα του Modellus, που χρησιμοποιούνται 
στο σενάριο προσφέρουν τη δυνατότητα στο διδάσκοντα και στους μαθητές να 
ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία: 

Γραφική παράσταση μιας κίνησης με φάσεις  Προσομοίωση κίνησης 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα τρία Φύλλα Εργασίας, τα οποία 
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ικανοποιείται η βασική στρατηγική σύμφωνα με την οποία 

καλούνται οι μαθητές πρώτα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα 
των απαντήσεών τους και τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Πρόβλεψη  Επιβεβαίωση  Συμπεράσματα 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας αναδεικνύεται τόσο η παιδαγωγική αξία 
των προσομοιώσεων όσο και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» και του «άμεσου 
χειρισμού αντικειμένων» (όπως το γράφημα) στην οθόνη του υπολογιστή. 

Το σενάριο και τα ΦΕ σχεδιάστηκαν ευέλικτα ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε 
διαφορετικούς πόρους και δομές οργάνωσης της τάξης. Η δομή του σεναρίου αρχικά 
βασιζόταν μόνο στη χρήση Η/Υ. Ωστόσο, η υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων του 

σεναρίου μπορεί να ενισχυθεί η να διαφοροποιηθεί με την αξιοποίηση του ΔΠ. Σε παράρτημα 
του οδηγού οργάνωσης διδασκαλίας του σεναρίου προτείνονται οι φάσεις του μαθήματος 
στις οποίες θα μπορούσε να αναδειχθεί η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του ΔΠ καθώς και 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και διαφοροποιήσεις στην οργάνωση του μαθήματος που η 
χρήση του θα επιφέρει. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συγκρίνει τις αλλαγές με τον αρχικό 
σχεδιασμό ώστε να κατανοήσει την αξιοποίηση του ΔΠ. Στις προτάσεις αξιοποίησης του ΔΠ 

δε λαμβάνεται υπόψη η χρήση κάποιου συγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

3. Τρισδιάστατη μοριακή απεικόνιση 
ChemModels 

Το διδακτικό σενάριο «Τρισδιάστατη μοριακή απεικόνιση» στο εικονικό εργαστήριο 
«ChemModels» αφορά στη διδασκαλία και μάθηση της Χημείας στη Γ Λυκείου. 
Το διδακτικό αυτό σενάριο αναφέρεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και δυσνόητη ενότητα 

του διδακτικού εγχειριδίου της Γ Λυκείου, και η ανάγκη ενός λογισμικού που θα απεικονίσει 
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τρισδιάστατα τα μόρια είναι παραπάνω από προφανής. Τα τρία ΦΕ που καλύπτουν το 
διδακτικό σενάριο αφορούν: 
• Τα χειρόμορφα μόρια στην οργανική χημεία 
• Το ασύμμετρο ή στερεογονικό άτομο άνθρακα 
• Τη στερεοχημική απεικόνιση R και S  
Το σενάριο βασίζεται στη διδακτική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των εικονικών 

εργαστηρίων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ChemModels» αξιοποιεί την εφαρμογή MDL και 
μπορεί να απεικονίσει τα τρισδιάστατα μόρια με πολλούς τρόπους. Αξιοποιώντας ο μαθητής 
το Λογισμικό μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ αλλά 

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

3. Εφαρμογές Προσομοιώσεων 

1. Οξέα, βάσεις και άλατα 
ΧΗΜΕΙΑ Β'-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
«Ο Θαυμαστός κόσμος της χημείας για το Γυμνάσιο» 

Το διδακτικό σενάριο «Οξέα, Βάσεις και Άλατα» στο εικονικό εργαστήριο «Ο Θαυμαστός 
κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» αφορά τη διδασκαλία και μάθηση της Χημείας στην Α 
και Β Γυμνασίου. 

Το παραπάνω διδακτικό σενάριο αποτελεί σημαντική ενότητα και καλύπτει ένα πολύ 
ενδιαφέρον και βασικό κομμάτι της ύλης της Χημείας που πρέπει να καλύψει ένας μαθητής 
γυμνασίου.  

Τα τρία Φύλλα Εργασίας που καλύπτουν το διδακτικό σενάριο αφορούν: 
• Το pH γενικά. 
• Τη μεταβολή του pH όταν αραιώνουνε ένα όξινο ή βασικό διάλυμα. 

• Τους δείκτες και το χρώμα που αποκτά το διάλυμα όταν μια μικρή ποσότητα δείκτη 
προστεθεί σε ένα διάλυμα οξέος ή βάσης. 
Το σενάριο βασίζεται στη διδακτική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των εικονικών 

εργαστηρίων. Το εικονικό εργαστήριο «Ο Θαυμαστός κόσμος της χημείας για το Γυμνάσιο» 
καλύπτει τα παραπάνω ζητήματα με μεγάλη ακρίβεια σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει ένας 
μαθητής στο πραγματικό εργαστήριο. Σε αυτό το εικονικό εργαστήριο υπάρχει μια 

συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών την οποία ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει, όπως άλλωστε 
και στο εικονικό εργαστήριο, οπότε με τον τρόπο αυτό ο μαθητής αποκτά πολύτιμες 
δεξιότητες. Το εικονικό εργαστήριο δεν αντικαθιστά το πραγματικό εργαστήριο στη Χημεία, 

αλλά συμπληρώνει το πραγματικό και είναι ένα καλό υποκατάστατο όταν το πραγματικό δεν 
υπάρχει ή όταν το πείραμα είναι επικίνδυνο ή πολυδάπανο κλπ. 

2. Πειραματική μελέτη της κίνησης των δορυφόρων 
ΓΑΙΑ ΙΙ (NEWTON) 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο μικρόκοσμο Newton του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ έχει ως 
θέμα το φαινόμενο «κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες» και αφορά τη διδασκαλία και 

μάθηση της Φυσικής Α’ Λυκείου. Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ στα οποία διαδοχικά 
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παρουσιάζονται γεγονότα και εξηγήσεις καθώς και εφαρμογές του τύπου «Πρόβλεψη, 
Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 
Με τις δραστηριότητες επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα ο 
μικρόκοσμος Newton του εκπαιδευτικού λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα αξιοποιούνται 
στοιχεία από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών όπως για παράδειγμα το φημισμένο 

«νοητικό πείραμα» του Νεύτωνα για τη δορυφοροποίηση ενός αντικειμένου γύρω από τη Γη. 
Έτσι, προτείνονται δραστηριότητες πειραματισμού με αφορμή την «ταχύτητα διαφυγής ενός 
αντικειμένου από έναν πλανήτη» και την «δορυφοροποίηση». Επιπλέον, περιλαμβάνονται 

εργασίες που εστιάζουν 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. 

3. Λαμπάκια σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση 
ΦΥΣΙΚΗ Β'-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
«Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσμο της ΦΥΣΙΚΗΣ για τα Παιδιά του Γυμνασίου»  

Το διδακτικό σενάριο «Λαμπάκια σε σειρά και σε παράλληλη σύνδεση» στο λογισμικό 
«ΦΥΣΙΚΗ Β' - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσμο της ΦΥΣΙΚΗΣ για τα Παιδιά 
του Γυμνασίου» αφορά τη διδασκαλία και μάθηση των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, στο 

Γυμνάσιο. Πρόκειται για πεδίο μεγάλου διδακτικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι οι μαθητές 
συναντούν δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με την παραδοσιακή 
διδασκαλία, γιατί αυτή βασίζεται κυρίως στην ποσοτική προσέγγιση και απαιτεί εξηγήσεις οι 

οποίες αναφέρονται μόνο στις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. 
Το προτεινόμενο σενάριο συνδυάζει την παραδοσιακή εξέταση της λάμψης των λαμπών, ως 
ένδειξη της έντασης του ρεύματος, με τη διάρκεια λάμψης τους, όταν η πηγή έχει 

περιορισμένη ποσότητα ενέργειας πχ. μπαταρία, και την παράλληλη εκτέλεση απλών 
πειραμάτων με μπαταρίες και λαμπάκια. Η διερεύνηση όλων των παραμέτρων γίνεται εφικτή 
χάρη στις παραμετρικές προσομοιώσεις του λογισμικού, ενώ η παράλληλη εκτέλεση 

πραγματικών και εικονικών πειραμάτων αναδεικνύει τη συμβολή των τελευταίων στη 
διερεύνηση παραμέτρων που είναι δύσκολη στα πραγματικά πειράματα. 

4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

1. Κυκλοφορικό σύστημα και αίμα 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο περιβάλλον του λογισμικού ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ έχει ως θέμα το κυκλοφορικό σύστημα και το αίμα (καρδιά, μικρή 
και μεγάλη κυκλοφορία του αίματος, αγγεία και τριχοειδή αγγεία, ανταλλαγές των αερίων 

μεταξύ αίματος και ιστών) και αφορά τη διδασκαλία της Βιολογίας της A’ Γυμνασίου. Στο 
σενάριο αξιοποιούνται εκτός από το εκπαιδευτικό λογισμικό, παρουσιάσεις PowerPoint και ο 
διαδραστικός πίνακας (ΔΠ). 
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Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας περιλαμβάνει 8 δραστηριότητες. Σε ορισμένες 
δραστηριότητες οι μαθητές εργάζονται με ΦΕ κατά ομάδες, ενώ σε άλλες συμμετέχει όλη η τάξη σε 
διαδικασία που καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό: προβληματίζονται, υποθέτουν, βρίσκουν 

πληροφορίες σχετικές με το θέμα, συνδυάζουν, συμπεραίνουν, αξιολογούνται. Στο σενάριο 
χρησιμοποιούνται τρία ΦΕ, καθένα με μια δραστηριότητα. 
Σε κάθε δραστηριότητα ζητάμε με μια εισαγωγική ερώτηση να διατυπώσουν οι μαθητές τις 

απόψεις τους ή να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους για το θέμα, να τις συζητήσουν με την τάξη 
ή με την ομάδα τους και μερικές φορές να τις καταγράψουν με λίγα λόγια. Στη συνέχεια, 
δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες πλοήγησης στο λογισμικό, το οποίο είτε χρησιμοποιούν οι 

ίδιοι είτε ο καθηγητής τους στον ΔΠ, έτσι ώστε οι μαθητές να συγκεντρώσουν τις 
πληροφορίες που χρειάζονται για να συμπληρώσουν, να επεκτείνουν και να τροποποιήσουν 
τις εναλλακτικές τους αντιλήψεις. 

2. Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς, στα φυτά και στα ζώα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο περιβάλλον του λογισμικού «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ - Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» έχει ως θέμα τη μελέτη της αναπαραγωγής στους μονοκύτταρους οργανισμούς, 
στα φυτά και στους ζωικούς οργανισμούς και αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Βιολογίας της A’ Γυμνασίου. 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας ακολουθεί τη διάταξη της ύλης όπως εκτίθεται 
στο σχολικό βιβλίο και στο υποστηρικτικό λογισμικό. Έχει ως πυρήνα τρία Φύλλα Εργασίας 
που ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί . Ο μαθητής αρχικά απαντά 

στις ερωτήσεις με τις αντιλήψεις ή γνώσεις που ήδη έχει. Στη συνέχεια συζητά με την ομάδα 
του και, καθοδηγούμενος από το ΦΕ, προστρέχει στο λογισμικό ή στο internet, παρατηρεί, 
σχεδιάζει, περιγράφει, προβληματίζεται, συνδυάζει, συμπεραίνει και οδηγείται στη σωστή 

απάντηση. Επιδιώκουμε να παρέχεται η πληροφόρηση με εποπτικό τρόπο και ο μαθητής να 
αυτενεργεί. 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται από το λογισμικό ή το internet βοηθούν τους μαθητές 

να κατανοήσουν τις έννοιες ή τις λειτουργίες των οργανισμών και να ξεπεράσουν τις 
λανθασμένες αντιλήψεις που έχουν αποκτήσει. Ειδικότερα: 
• Να διακρίνουν και να περιγράφουν τρόπους μονογονικής αναπαραγωγής στα φυτά. 
• Να αναγνωρίζουν το άνθος ως το αναπαραγωγικό όργανο των φυτών και να κατανοούν 
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 
σπονδυλόζωα. 

3. Σεισμοί και ηφαίστεια - Κινήσεις των λιθοσφαιρών πλακών 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α'-Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Μελέτη των σεισμών και των ηφαιστείων της Ελλάδας και της Ευρώπης με το λογισμικό 

«Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου» στο μάθημα της Γεωγραφίας της Α’ 
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Γυμνασίου. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ στα οποία ο 
μαθητής καθοδηγούμενος, εκφράζει τις αντιλήψεις του για τα φαινόμενα, υποθέτει, 
παρατηρεί, μελετάει και συμπεραίνει. 

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές 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 οι σεισμοί στην Ελλάδα και στις 

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 τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών και να τη χρησιμοποιήσουν ως μοντέλο για 

να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας της γης• να 
ερμηνεύσουν τη μεγάλη σεισμικότητα της Ελλάδας και την εμφάνιση του ηφαιστειακού 
τόξου του Ν. Αιγαίου ως αποτέλεσμα της σύγκλισης των δύο συγκεκριμένων πλακών. 

Καταρχήν εξετάζεται το εσωτερικό της Γης, ύστερα η σεισμικότητα και η ηφαιστειότητα. 
Ακολουθεί η μελέτη των λιθοσφαιρικών πλακών και στο τέλος εξετάζεται η σύνδεση των 
φαινομένων και η ερμηνεία τους. Οι κινούμενες εικόνες και οι αναπαραστάσεις του 

λογισμικού επιτρέπουν την καλύτερη οικοδόμηση των εννοιών και των φαινομένων. 

4. Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο 
ChemCalc 

Το διδακτικό σενάριο «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο» στο 
εικονικό εργαστήριο «ChemCalc» αφορά τη διδασκαλία και μάθηση της Χημείας Γενικής 
παιδείας στη Β Λυκείου. Το διδακτικό αυτό σενάριο αναφέρεται στην ενότητα των αλκοολών 

και καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της ύλης. Στην ηλικία των 16 ή 17 χρονών ένας 
μαθητής δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους τρόπους παρασκευής των αλκοολών ή τις χημικές 
ιδιότητες τους αλλά ενδιαφέρεται επίσης για την επίδραση της αλκοόλης στο ανθρώπινο 

σώμα, για το κοινωνικό φαινόμενο του αλκοολισμού και για άλλα σοβαρά κοινωνικά θέματα. 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ChemCalc» είναι ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό λογισμικό, το 
οποίο συνδέει τη Χημεία με την Ιατρική, την Κοινωνιολογία αλλά και την Ψυχολογία, διότι 

εκτός από τις τυπικές χημικές ιδιότητες της αλκοόλης, παρέχει επιπλέον δεδομένα που 
αφορούν την Ιατρική, τη Φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος κ.α. Τα τρία ΦΕ που 
καλύπτουν το διδακτικό σενάριο αφορούν: 

• Την επίδραση της σωματικής μάζας και του φύλου στο επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα 
μετά από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού.  

• Την επίδραση της σχέσης ενός ατόμου με το αλκοόλ στον χρόνο μηδενισμού του επιπέδου 
της αλκοόλης στο αίμα. 

• Την επίδραση της ποσότητας του ποτού και του φύλου στο χρόνο που πρέπει να παρέλθει 
για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. 

Το σενάριο βασίζεται στη διδακτική και πολύ-παραμετρική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών 
των εικονικών εργαστηρίων αλλά και στη μεταφορά δεδομένων από το εκπαιδευτικό 
λογισμικό «ChemCalc» στην εφαρμογή της Microsoft, Excel. Με τη βοήθεια του Excel ο 
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μαθητής δημιουργεί διαγράμματα και έχει μια οπτική και πολύ πιο χειροπιαστή εικόνα της 
επίδρασης της αλκοόλης στον άνθρωπο. 

5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 

1. Τα ποτάμια της Αφρικής - Αίγυπτος - Νείλος 
GOOGLE EARTH 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως θέμα τα μεγάλα ποτάμια της Αφρικής και αφορά 
τη διδασκαλία και μάθηση της Γεωγραφίας Α’ Γυμνασίου. Πραγματεύεται τους παράγοντες 
που επηρεάζουν τη δημιουργία και το μέγεθός τους, καθώς και τη σημασία τους στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη των περιοχών που διασχίζουν. Αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας 
προσφέρουν εργαλεία γενικής χρήσης, όπως το PowerPoint και το Google Earth. 
Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες επιδιώκουμε να αναδειχθούν οι σχέσεις των μεγάλων 

ποταμών με τις ζώνες βροχοπτώσεων, βλάστησης και κλίματος, με τη θέση των μεγάλων 
πόλεων της Αιγύπτου, και γενικότερα με την κατανομή του πληθυσμού αλλά και τις 
οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητές του. 

2. Μελέτη της Πυκνότητας 
PhET (http://phet.colorado.edu) 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως θέμα τη σχέση της πυκνότητας με τον όγκο, τη 

μάζα και την πλευστότητα των σωμάτων. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση το 
σχήμα «πρόβλεψη - πειραματικός έλεγχος - εξήγηση» ή «παρατήρηση /πρόβλεψη - 
πειραματικός έλεγχος - εξήγηση». Με το σχήμα αυτό επιδιώκουμε οι μαθητές (α) να 

διατυπώνουν και να αναγνωρίζουν τις απόψεις που έχουν για τα φαινόμενα· (β) να 
επαναδιατυπώνουν τις απόψεις τους αυτές ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο· (γ) να 
εμπλακούν στη σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας, ώστε να μην εκτελούν τις ενέργειες 

μιας πειραματικής δραστηριότητας μηχανικά και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων της καθημερνής ζωής. 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και 

ιδιαίτερα οι πολυπαραμετρικές δικτυακές προσομοιώσεις, όπως αυτές που προσφέρονται από 
το PhET. Επίσης, αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα κυρίως στις φάσεις των 
συζητήσεων με όλη την τάξη και της παρουσίασης της νέας γνώσης στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικού. 

3. Μέτρηση της Υδροστατικής Πίεσης 
APPLET (www.walter-fendt.de) 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως θέμα τη σχέση της υδροστατικής πίεσης με το 
βάθος και με την πυκνότητα του ρευστού. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση το 
σχήμα «πρόβλεψη - πειραματικός έλεγχος - εξήγηση» και ακολουθούν την πορεία: 

• Απόψεις των μαθητών για την υδροστατική πίεση και την πλεύση στα υγρά. 
• Διατύπωση της υπόθεσης ότι η υδροστατική πίεση εξαρτάται από το βάθος του ρευστού 
και πειραματικός της έλεγχος. 
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• Διατύπωση της υπόθεσης ότι η υδροστατική πίεση εξαρτάται από την πυκνότητα του 
ρευστού και πειραματικός της έλεγχος. 

• Διατύπωση του νόμου της υδροστατικής πίεσης και εφαρμογή. 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και 
ιδιαίτερα οι πολυπαραμετρικές δικτυακές προσομοιώσεις, όπως αυτές που προσφέρονται από 
το «http://www.walter-fendt.de». Επίσης, αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα 

κυρίως στις φάσεις των συζητήσεων με όλη την τάξη και της παρουσίασης της νέας γνώσης 
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μαθητών-εκπαιδευτικού. 

6. Εφαρμογές Συγχρονικών Διατάξεων Εργαστηρίου 

1. Εργαστηριακή μελέτη της Ευθύγραμμης Κίνησης 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – MBL (DBLAB 3.2) 

Το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα στοιχεία που επιτρέπουν 
την επέκταση των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε πιο σύνθετες πορείες. Η εξοικονόμηση 
χρόνου μέσω του αυτόματου σχηματισμού των γραφικών παραστάσεων, επιτρέπει την 

πραγματοποίηση δύο ή περισσότερων επαναλήψεων μιας διερεύνησης, για διαφορετικές τιμές 
παραμέτρων. Επιπλέον, το λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να αποτυπώσουν την 
πρόβλεψή τους σε μορφή γραφικής παράστασης πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Η 

χρονική αυτή γειτνίαση των φάσεων πρόβλεψης και ελέγχου βοηθάει στην άμεση σύγκρισή 
τους. Έτσι, η διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος - σύγκριση πρόβλεψης – 
πειραματικού αποτελέσματος» μπορεί να αποτελέσει βασική στρατηγική για την 

πραγματοποίηση εποικοδομητικών εργαστηριακών ασκήσεων. 
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στο Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων έχει ως 
αντικείμενα την εξοικείωση με το σύστημα και την εργαστηριακή μελέτη της ευθύγραμμης 

κίνησης στο μάθημα της Φυσικής Α’ Λυκείου. Έχει ως πυρήνα τρία Φύλλα Εργασίας στα 
οποία οι ιδιαίτεροι στόχοι είναι: 
• Ως προς το ίδιο το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων (MBL), η ανάδειξη της σημασίας των 

συγχρονικών διατάξεων, η εξοικείωση των μαθητών με το μηχανισμό της λήψης 
μετρήσεων μέσω των αισθητήρων και με τη χρήση των λειτουργιών του λογισμικού. 

• Ως προς τις δεξιότητες στη διαχείριση των δεδομένων, η άσκηση των μαθητών στο 
χειρισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των γραφικών παραστάσεων και 
στην παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων μέσω αυτών. 

7. Εφαρμογές Λογισμικών Παρουσίασης 

1. Οι Εποχές 
PowerPoint 

Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν πώς προκύπτουν οι εποχές. Έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι άλλες 
περιόδους η Γη είναι πολύ κοντά στον Ήλιο, οπότε ζεσταίνεται περισσότερο και έχουμε 
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καλοκαίρι, και άλλοτε πολύ μακριά, με αποτέλεσμα θερμαίνεται λιγότερο και να έχουμε 
χειμώνα. Επομένως, το θέμα «εποχές» έχει ενδιαφέρον διδακτικό γιατί: 
• Παρά το γεγονός ότι αποτελεί οικείο θέμα, έχει υψηλού βαθμού δυσκολίες τόσο για την 
πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Υπάρχουν εναλλακτικές αντιλήψεις τόσο σε μαθητές όσο και σε δασκάλους / καθηγητές. 
• Μπορεί να αποκτήσει διαθεματικό χαρακτήρα: μαθηματικά, φυσική, λογοτεχνία, εικαστικά. 
• Υπάρχει πάντα στα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικού και Γυμνασίου. 
Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση οργανώνει (α) την αποδόμηση της εναλλακτικής 
αντίληψης ότι η μεταβαλλόμενη απόσταση Γης-Ήλιου είναι ο παράγοντας που εξηγεί τη 

δημιουργία των εποχών, και στη συνέχεια (β) την υιοθέτηση της επιστημονικής άποψης μέσα 
και από καθημερινά βιώματα: πόσες ώρες διαρκεί η ημέρας το χειμώνα και πόσες το 
καλοκαίρι, το ύψος της τροχιάς του ήλιου κ.λπ.). Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι 

απαραίτητο το διδακτικό υλικό που έχει επισυναφθεί. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Συνοπτικός πίνακας προτεινόμενων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (κλάδος ΠΕ04) 

1. Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων 

α/α Τίτλος Πεδίο Περιγραφή 

1.1 Σ.Ε.Π. 
Φυσική, Χημεία 
(Θερμότητα, 
Θερμοδυναμική) 

Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέ-
σων. Επιτρέπει μέσω προσομοιώσεων τον πειραματισμό 
σε θέματα Θερμότητας και Θερμοδυναμικής. 

1.2 IrYdium Chemi-
stry Lab Χημεία 

Λογισμικό στο οποίο προσομοιώνονται διεργασίες και 
φαινόμενα της Χημείας, αλλά και ανοικτό περιβάλλον 
διερεύνησης, στο οποίο ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να 
διερευνήσει χημικά φαινόμενα και διεργασίες και όχι 
μόνον προεπιλεγμένες προσομοιώσεις. Επιτρέπει διαδι-
κασίες μοντελοποίησης χημικών φαινομένων και επιλύει 
τις βασικές εξισώσεις χημικής θερμοδυναμικής με βάση 
τα θερμοδυναμικά δεδομένα των χημικών ουσιών. 

1.3 

Α.ΜΑ.Π. 
(Ανοιχτό Μαθη-
σιακό Περιβάλ-
λον) 

Φυσική (Οπτική, 
Ηλεκτρισμός, 
Μαγνητισμός) 

Ανοιχτό εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέ-
σων. Επιτρέπει μέσω εικονικών εργαστηρίων τον πειρα-
ματισμό σε θέματα Οπτικής (γεωμετρικής και φυσικής), 
Ηλεκτρισμού (στατικού και ηλεκτρικών κυκλωμάτων), 
Μαγνητισμού. 

2. Εφαρμογές Μοντελοποίησης 

α/α Τίτλος Πεδίο Περιγραφή 

2.1 Interactive 
Physics Φυσική 

Είναι λογισμικό προσομοιώσεων κυρίως μηχανικών φαι-
νομένων· αξιοποιεί την ιδέα των πολλαπλών αναπα-
ραστάσεων και του άμεσου χειρισμού αντικειμένων. 
Μεταξύ των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών κατέχει, 
μαζί με το Modellus, την πρώτη θέση κατά τη φάση 
«Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» για τη Φυσική. 
Συνοδεύεται από έναν αριθμό ενδεικτικών «έτοιμων 
δραστηριοτήτων» μαζί με «Φύλλα Εργασίας». Ο δι-
δάσκων έχει τη δυνατότητα τόσο να δημιουργήσει τις 
δικές του προσομοιώσεις, όσο και να προσαρμόσει άλ-
λες. 
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2.2 MODELLUS 
Φυσική, Μαθη-
ματικά, Χημεία, 
Βιολογία 

Το λογισμικό Modellus είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ιδιαί-
τερα χρήσιμο για τη διδασκαλία των θετικών επιστη-
μών. Μπορεί κυρίως να χρησιμοποιηθεί για την υποστή-
ριξη των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, των 
Οικονομικών και δευτερευόντως της Βιολογίας. Ανήκει 
στην κατηγορία του ανοικτού τύπου περιβάλλοντος-ερ-
γαλείου για modeling, πειραματισμό και simulation, 
απαραίτητο για την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων 
και την επεξεργασία τους μέσα από γραφικές παραστά-
σεις, πίνακες και animations. 

2.3 ChemModels Χημεία 
Καλύπτει πολλούς και σημαντικούς τομείς της χημείας 
του άνθρακα: Ομόλογες σειρές, ονοματολογία, ισομέ-
ρεια και τα διάφορα είδη ισομέρειας, πολυμερή. 

3. Εφαρμογές Προσομοιώσεων 

α/α Τίτλος Πεδίο Περιγραφή 

3.1 

XHMEIA Β΄- Γ΄ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Ο 
Θαυμαστός 
Κόσμος της Χη-
μείας για το 
Γυμνάσιο» 

Χημεία 

Συνοδευτικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό του 
Π.Ι. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας 
Γυμνασίου. Περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό και προσο-
μοιώσεις, καλύπτοντας σχεδόν όλη την ύλη της Β΄ και 
Γ΄ τάξης. Το σύνολο σχεδόν του υλικού διατίθεται και 
σε μορφή παρουσιάσεων PowerPoint. 

3.2 ΓΑΙΑ II 
Γεωγραφία, Φυ-
σική, Μαθημα-
τικά, Αστρονομία

Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρό-
κοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται 
με τη γη, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντι-
κείμενων. 

3.3 

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ και 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
«Ένα Υπέροχο 
Ταξίδι στον 
Κόσμο της 
ΦΥΣΙΚΗΣ για τα 
Παιδιά του 
Γυμνασίου» 

Φυσική 

Συνοδευτικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό του 
Π.Ι. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής 
Γυμνασίου. Περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό και παρα-
μετρικές προσομοιώσεις για τις θεματικές ενότητες: 
Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Πυρηνική, Πίεση. Η μελέτη 
των διαφόρων φαινομένων γίνεται μέσω πολλαπλών 
αναπαραστάσεων, όπως: προσομοίωση πειραμάτων, 
διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σωματιδιακά 
μοντέλα της δομής της ύλης κ.ά. 

4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

4.1 
Εγκυκλοπαίδεια 
του Ανθρωπίνου 
Σώματος 

Βιολογία, 
Ανθρωπολογία 

Πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται 
θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Προσφέρεται 
για τη μελέτη φυσικών διεργασιών των έμβιων όντων 
και της λειτουργίας τους, μέσα από διαδικασίες 
καθοδηγούμενης ανακάλυψης. 

4.2 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄- 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
(της SYSTEMA 
TECHNOLOGIES
) 

Βιολογία 

Συνοδευτικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό του 
Π.Ι. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας 
Γυμνασίου. Περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό και 
παραμετρικές προσομοιώσεις για θέματα Βιολογίας. 
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4.3 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ – 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ - 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Γεωγραφία-
Γεωλογία 

Συνοδευτικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό του 
Π.Ι. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας 
Γυμνασίου. Περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό και 
παραμετρικές προσομοιώσεις για θέματα Γεωγραφίας 
και Γεωλογίας. 

4.4 ChemCalc Χημεία 

Καλύπτει με θεωρία και εφαρμογές που συνοδεύονται 
από ΦΕ, δύο αυτόνομες ενότητες: 
1. Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον 
άνθρωπο - Αλκοτέστ. 

2. Η ραδιοχρονολόγηση με 14C. 

5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 

α/α Τίτλος Πεδίο Περιγραφή 

5.1 GOOGLE EARTH Γεωγραφία-
Γεωλογία 

Πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης. Συνθέτει 
εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές 
φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, στοιχεία GIS και από 
άλλες πολλές πηγές σε επάλληλα στρώματα (layers). 

5.2 

Πολυπαραμετρικ
ές 
Προσομοιώσεις 
PhET 

Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία, 
Γεωλογία, 
Μαθηματικά 

Το «Physics Education Technology» project του 
Πανεπιστημίου του Colorado περιλαμβάνει διαδραστικές 
προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων που διατίθενται 
ελεύθερα από τον ιστοχώρο phet.colorado.edu και είναι 
εύκολο να χρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη 
διδασκαλία. Είναι γραμμένες σε γλώσσα 
προγραμματισμού Java και Flash και μπορούν να 
τρέξουν χρησιμοποιώντας ένα τυπικό φυλλομετρητή. 

5.3 APPLETs του 
Walter Fendt 

Φυσική, 
Μαθηματικά, 
Αστρονομία 

Σημαντική συλλογή applets με προσομοιώσεις. Όλα 
είναι ελεύθερα διαθέσιμα από τον ιστοχώρο 
www.walter-fendt.de και είναι εύκολο να 
χρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη 
διδασκαλία. Είναι γραμμένα σε γλώσσα 
προγραμματισμού java και μπορούν να τρέξουν 
χρησιμοποιώντας ένα τυπικό φυλλομετρητή.  

6. Εφαρμογές Συγχρονικών Διατάξεων Εργαστηρίου 

α/α Τίτλος Πεδίο Περιγραφή 

6.1 DB-Lab Φυσική Χημεία 
Πρόκειται για το λογισμικό «DBLAB 3.2» που συνοδεύει 
τις συγχρονικές διατάξεις των εργαστηρίων των 
Φυσικών Επιστημών (MBL). 
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Συνοπτική παρουσίαση προτεινόμενων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για 
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (κλάδος ΠΕ04) 

3.1. Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων 

3.1.1 «Σ.Ε.Π.: Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον» 

Εισαγωγή 
Αποτελείται από δύο 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 και Διαδικτυακών Υπηρεσιών: 
Τμήμα Πληροφορικής - Α.Π.Θ. 

Ανάπτυξη Λογισμικού και Παραγωγή Πολυμεσικού Υλικού: MLS Πληροφορική 

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΝΑΥΣΙΚΑ / ΕΠΕΑΕΚ 

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 Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

 Χ Χ Χ   

Τα εικονικά εργαστήρια 
Κάθε ένα από τα δυο εικονικά εργαστήρια αποτελεί και έναν προσομοιωμένο μικρόκοσμο 

της φυσικής επιστήμης. Το κάθε εικονικό εργαστήριο εξαρτάται, όσον αφορά τον τρόπο 
λειτουργίας του, από τον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή στον οποίο αναφέρεται. Αναφερόμενο 
στον εκπαιδευτικό, διατίθεται όλο το υλικό (όργανα, συσκευές, κ.λπ) για τη σύνθεση του 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Συνοπτική παρουσίαση τίτλων λογισμικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 96 

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 από το μαθητή, εφόσον ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις που προσδίδει στη διδασκαλία του. Ιδιαίτερο βάρος στο εικονικό εργαστήριο 

αποδίδεται στη δημιουργία και την ερμηνεία από το μαθητή των γραφικών παραστάσεων. 
Από την άποψη της οπτικής απεικόνισής 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 απόδοσή 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 στη σύσταση του φυσικού φαινομένου. Λόγω του θέματος, αλλά κυρίως εξαιτίας 
της ακρίβειας που παρουσιάζει, το λογισμικό Σ.Ε.Π. 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 τη 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 
Το CD περιέχει σε ηλεκτρονική-εκτυπώσιμη μορφή:  
• Τεχνικό Εγχειρίδιο - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. 
• Εγχειρίδια Μαθητή: Εγχειρίδιο χρήσης, Θερμότητα (ΦΕ για 45 πειράματα), Θερμοδυναμική 

(ΦΕ για 11 πειράματα). 
• Εγχειρίδια Καθηγητή: Εγχειρίδιο χρήσης, Διδακτική Προσέγγιση, Θερμότητα (με διδακτικές 
υποδείξεις για τα ΦΕ των 45 πειραμάτων), Θερμοδυναμική (με διδακτικές υποδείξεις για τα 

ΦΕ των 11 πειραμάτων). 
Για το εργαστήριο Θερμότητας έχει σχεδιαστεί σειρά 44 πειραμάτων σε 8 ενότητες με 
αντίστοιχα ΦΕ. Σε κάθε ΦΕ 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. 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

Συνοπτική παρουσίαση τίτλων λογισμικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 97 

1.2. Πείραμα για επιβεβαίωση της κατανόησης από τους μαθητές της επίδρασης της μάζας 
στη μεταβολή της θερμοκρασίας σε σχέση με το 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 διαφόρων 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, του 

μολύβδου ή του 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. 
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 στο 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. 
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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. 

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 στη συνέχεια εκτέλεση πειράματος 

θέρμανσης κύβων Σιδήρου και Χρυσού 

8. Ενότητα 8: Πειράματα Θερμικής Ισορροπίας II 
8.1. Πείραμα για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας δύο ίσων ποσοτήτων νερού, 

θερμοκρασίας 20 0C και 80 0C.  

8.2. Πείραμα για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας δύο ποσοτήτων νερού: 200 g 
θερμοκρασίας 20 0C και 100 g θερμοκρασίας 80 0C. 

8.3. Πείραμα - πρόβλεψη για τη μελέτη της θερμικής ισορροπίας δύο 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 ΦΕ. Σε κάθε ΦΕ αντιστοιχεί και ένα .lab αρχείο του προγράμματος. 
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Ενότητα 1: Πειράματα Μικρόκοσμου 
α. Ποιοτική σύνδεση μοριακής κίνησης και θερμοκρασίας. 
β. Μελέτη της θερμοκρασίας σε σχέση με την κατανομή ταχυτήτων και τη μέση 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 μία ενσωματώνει τη δυνατότητα θεωρητικής επεξεργασίας και 
διερεύνησης των θεμάτων που πραγματεύεται, με τελικό αποτέλεσμα τη διατύπωση 

θεωρητικών προτάσεων. Από την άλλη, προσφέρει δυνατότητες πειραματικού τύπου 
προσέγγισης των θεμάτων, δίνοντας την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να εκμεταλλευτεί, 
αφενός τη γρήγορη εκτέλεση των εικονικών πειραμάτων, αφετέρου τη 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 (σχετικού 
π.χ. με τη μελέτη της θερμικής αγωγής) και παράλληλα να επιλέξει για τον μαθητή, από το 
σύνολο του πολυμεσικού υλικού, θέματα προς μελέτη και διερεύνηση· για παράδειγμα, 

μπορεί να επιλέξει θέματα σχετικά με τη θερμομόνωση, θέματα τεχνολογίας (π.χ. 
θερμοστάτης), αλλά και να επιχειρήσει προσομοιώσεις (να μελετήσει, π.χ., 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 ως 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. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης του 
πολυμεσικού υλικού αποθηκεύεται μαζί με τη 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 
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πλεονεκτήματα του λογισμικού. Η μορφή του λογισμικού προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες 
στον εκπαιδευτικό, όσον αφορά την ένταξη του υλικού στη 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 τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού ψηφίδων, διαφορετικών 
τύπων. Το πλεονέκτημα με τις προσεγγίσεις αυτού του τύπου βρίσκεται ακριβώς στην 

πολύπλευρη κάλυψη των μελετώμενων θεμάτων, ενώ ως μειονέκτημα θα μπορούσε να 
αναφερθεί η ανάγκη της χρήσης πολύπλοκων ΦΕ, αλλά και οι υψηλές απαιτήσεις σε 
χρόνο, που ξεφεύγουν από το πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας. 

β. Προσεγγίσεις «μερικού» τύπου ή «εστιασμένες» προσεγγίσεις, που έχουν πολύ 
περισσότερες πιθανότητες εφαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, για το λόγο ότι είναι 
σύντομης διάρκειας. 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. Στη διερεύνηση αυτού του τύπου κυρίαρχο ρόλο παίζει 

το πείραμα, το οποίο όμως μπορεί ταυτόχρονα 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 ενταγμένη 
στο συνοδευτικό υλικό μια σειρά εικονικών πειραμάτων, μαζί με τα αντίστοιχα εγχειρίδια που 
περιέχουν τα Φύλλα Εργασίας για το 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 ΦΕ για την παιδαγωγική αξιοποίησή 
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. 

3.1.2 «IrYdium Chemistry Lab» 

Εισαγωγή 
Το «IrYdium Chemistry Lab» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον που περιλαμβάνει: 

α) Το εξελληνισμένο πρόγραμμα Virtual Chemistry Lab 1.6.4 (26 Ιανουαρίου 2010). 
β) «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων». Αποτελείται από: ένα σύνολο παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων (πλαισιωμένων από την παιδαγωγική αναζήτηση που απευθύνεται στο 

διδάσκοντα μαθήματα Χημείας), καθώς και από συνοδευτικά «Φύλλα εργασίας» για τους 
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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. Έχει εξελληνιστεί 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 Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  Χ Χ  Χ 

Καταρχήν, το IrYdium Chemistry Lab θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης, καθώς σε αυτό 
προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της Χημείας. Επιπλέον, θεωρείται και ανοικτό 

περιβάλλον διερεύνησης, καθώς 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 
εισαγάγει 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 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) κατάλληλων 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 το 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 2.1. Αραίωση διαλυμάτων ΗCl και NaOH και επίδραση της 
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διαλυμάτων 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 αλκοολούχων 
διαλυμάτων 

5.1. Παρασκευή διαλυμάτων αιθανόλης γνωστής 
περιεκτικότητας και μέτρηση της πυκνότητάς τους 

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, 

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 διατίθεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
δωρεάν, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: 
α) Παρουσίαση ενός πειράματος χημείας με το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το διδάσκοντα ή 

από μια ομάδα μαθητών.  
β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «Σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται κατανεμημένοι σε ομάδες. 
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γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις ή 
μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  
Η εξελληνισμένη έκδοση του IrYdium Chemistry Lab, καθώς και τα συνοδευτικά εγχειρίδια, 
είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.chemcollective.org/applets/vlab.php. Στην ίδια 
διεύθυνση είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικό υλικό και πρόσθετες δραστηριότητες (στα αγγλικά). 

Το IrYdium Chemistry Lab τρέχει εξελληνισμένο και δικτυακά από τη διεύθυνση: 
http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php?lang=gr 

3.1.3 «Α.ΜΑ.Π.: Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον» 

Εισαγωγή 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον» (A.MA.Π.) περιλαμβάνει 

εικονικά εργαστήρια, σενάρια και δραστηριότητες, για μαθητές στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο 
και το Λύκειο, καθώς και εργαλεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων και πολυμεσικό υλικό. Το 
πλούσιο αυτό υλικό στην περιοχή της Οπτικής και του Ηλεκτρισμού και οι πολλαπλές παροχές 

του A.MA.Π. διαμοιράζονται ως εξής: 
1. Έξι εικονικά εργαστήρια: Μαγνητισμού, Στατικού ηλεκτρισμού, Ηλεκτρικών κυκλωμάτων, 
Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Σκιών και Χρωμάτων. 

2. Χώρος δραστηριοτήτων, στον οποίο περιέχονται τετράδια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

3. Χώρος βιβλιοθήκης, στον οποίο περιέχεται το ψηφιακό υλικό. 

4. Χώρος μελέτης, στον οποίο ο μαθητής κάνει μετρήσεις. 
5. Χώρος εργασιών, στον οποίο ο μαθητής συνθέτει τις εργασίες του. 
Το λογισμικό Α.ΜΑ.Π. αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου 

Παιδείας «Πλειάδες» και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), μετά από την επιτυχή συμμετοχή της 
επιστημονικής ομάδας του έργου σε σχετικό διαγωνισμό. 

Το Α.ΜΑ.Π. είναι προϊόν της συνεργασίας μιας πολυάριθμης ομάδας επιστημόνων, ειδικών 
στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τη Φυσική και την Πληροφορική, οι οποίοι 
προέρχονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Φυσικής και το 

Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και από την 
Εταιρεία παραγωγής λογισμικού MLS. 
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 & Ανάπτυξη Λογισμικού-Διαδικτυακών Υπηρεσιών: Τμήμα Πληροφορικής - Α.Π.Θ. 
Ανάπτυξη Λογισμικού και Παραγωγή Πολυμεσικού Υλικού: MLS Πληροφορική 
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Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του λογισμικού, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι ανήκει σε τέσσερις κυρίως κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα: 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

 Χ Χ Χ  Χ 

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Στο Α.ΜΑ.Π. εισάγεται ενισχυμένη η οπτική απεικόνιση του εργαστηρίου: Υιοθετώντας τη 
γλώσσα java3D, τα εργαστήρια μοιάζουν με πραγματικά· τόσο το εργαστήριο ως σύνολο, 

όσο και τα αντικείμενα στο κάθε εργαστήριο, έχουν έντονη την τρισδιάστατη υφή. Βασική 
επιλογή, κατά τη σχεδίαση του λογισμικού, ήταν ο διαχωρισμός του εικονικού εργαστηρίου, 
που αποδίδει με αληθοφάνεια τα αντικείμενα και τα φαινόμενα, από τη συμβολική τους 

αναπαράσταση. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένας συζευγμένος μεν αλλά διακριτός συμβολικός 
χώρος, όπου αναπαρίστανται τα φαινόμενα σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά μοντέλα 
(π.χ. η διαγραμματική μορφή του κυκλώματος). 

Το εικονικό εργαστήριο αποτελεί ένα μικρόκοσμο με αντικείμενα που μπορούν να 
αλληλεπιδρούν, ενεργά στοιχεία, εικονικά όργανα και συσκευές για τη λήψη και καταγραφή 
των δεδομένων των εικονικών πειραμάτων. Το λογισμικό περιλαμβάνει πολλαπλούς χώρους 

και αντίστοιχα παράθυρα εργασίας, για την πολύπλευρη προσέγγιση και συνδυαστική μελέτη 
των φαινομένων και των αντίστοιχων μοντέλων. Ο χρήστης, σε άμεση αλληλεπίδραση με το 
περιβάλλον, μπορεί να συνθέτει, να παρακολουθεί και να κατευθύνει την εκτέλεση ενός 

εικονικού πειράματος, να πραγματοποιεί μετρήσεις με εικονικά όργανα, να παρακολουθεί τις 
αλλαγές που επέρχονται στα αντίστοιχα επιστημονικά μοντέλα όταν αλλάζει τις διατάξεις. 
Επιπλέον μπορεί να μελετά και να ερευνά τη συμπεριφορά των μοντέλων, να δημιουργεί 

applets και να αλλάζει τις τιμές των μεγεθών, να παρακολουθεί τη συγχρονική κατασκευή 
γραφικών παραστάσεων κ.ά. Ως παράδειγμα παρουσιάζουμε σύντομη περιγραφή του 
εικονικού εργαστηρίου γεωμετρικής οπτικής: 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.ΜΑ.Π. 
Το εικονικό εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής του «Α.ΜΑ.Π.» αποτελεί ένα μικρόκοσμο 
Φυσικής, στον οποίο ο χρήστης, σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, μπορεί να 

συνθέτει, να παρακολουθεί και να κατευθύνει την εκτέλεση ενός εικονικού πειράματος, να 
πραγματοποιεί μετρήσεις με εικονικά όργανα κλπ. Περιλαμβάνει αντικείμενα που μπορούν να 
αλληλεπιδρούν οπτικά: Φωτεινές Πηγές – Μέσα διάδοσης, ενεργά στοιχεία (φακοί - κάτοπτρα 

- πέτασμα) και εικονικά όργανα - συσκευές για τη μέτρηση και καταγραφή των εικονικών 
πειραμάτων (γωνιομετρικός δίσκος). 
Το εικονικό εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής του «Α.ΜΑ.Π» περιλαμβάνει τρία συζευγμένα 

παράθυρα εργασίας. Κάθε παράθυρο μπορεί να αποκρύπτεται ή να εμφανίζεται σε 
προκαθορισμένα μεγέθη. 
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Το παράθυρο του «Κόσμου» 
Στο παράθυρο του «Κόσμου» πραγματοποιείται η σύνθεση και ρύθμιση των οπτικών 
διατάξεων. Το περιβάλλον είναι ανοικτό. Για το σκοπό αυτό διατίθεται αποθήκη εικονικών 

αντικειμένων, οργάνων και συσκευών, που καλύπτουν το σύνολο των φαινομένων 
Γεωμετρικής Οπτικής τα οποία μελετώνται από τα σχολικά εγχειρίδια. Από τη στιγμή της 
επιλογής, της εισόδου και της μετακίνησής τους στον εργαστηριακό πάγκο και με την 

ενεργοποίηση μιας φωτεινής πηγής ή άλλου οργάνου, η φυσική συμπεριφορά των 
αντικειμένων είναι συνεχής. Στην εικόνα (α) παρουσιάζεται διάταξη που συντίθεται στον 
εργαστηριακό πάγκο του εικονικού εργαστηρίου. Έχουν επιλεγεί 4 πηγές Laser των οποίων οι 

ακτίνες είναι παράλληλες και ένας συγκεντρωτικός φακός. Οι ακτίνες συγκεντρώνονται στην 
κυρία εστία και στη συνέχεια προσπίπτουν στο πέτασμα. Στο ημίφως του εργαστηρίου (β) 
και θεωρώντας ότι ο χώρος του εργαστηρίου έχει σωματίδια καπνού, οι ακτίνες είναι ορατές. 

    
 α β γ 

Εικόνα 32: Παρατήρηση σε: (α) κανονικό φως, (β) ημίφως, (γ) διαφορετική γωνία παρατήρησης 

Το παράθυρο του «Κόσμου» μοιάζει οπτικά με πραγματικό εργαστήριο: τόσο το 

εργαστήριο ως σύνολο όσο και τα αντικείμενα έχουν τρισδιάστατη υφή. Ο χρήστης 
αναγνωρίζει εύκολα τα αντικείμενα φακός, πηγή, κάτοπτρο κλπ. και έχει δυνατότητα 
«περιήγησης», περιστροφής και επικέντρωσης (zoom) στον εργαστηριακό «χώρο» σε 

πραγματικό χρόνο. Στην εικόνα (γ) η ίδια πειραματική διάταξη παρουσιάζεται από 
διαφορετική γωνία παρατήρησης, ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η πορεία των ακτίνων 
από τις πηγές προς το πέτασμα. Ο παρατηρητής μπορεί να στραφεί έτσι ώστε η οπτική του 

γωνία να συμπέσει με μια φωτεινή πηγή, να συμμετάσχει νοητικά στην πορεία της δέσμης και 
να κατανοήσει την επίδρασή της. 

Το παράθυρο του «Μοντελοχώρου» 

   
 α β 

Εικόνα 33: Συζευγμένοι χώροι «Εικονικού Κόσμου» (α) και «Μοντελοχώρου» (β) 

Στο παράθυρο του «Μοντελοχώρου» εμφανίζεται η σχηματική αναπαράσταση της 
πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος), όπως θα σχεδιαζόταν στο μαυροπίνακα της 
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τάξης. Όμως, η σχηματική αναπαράσταση δεν αποτελεί στατική εικόνα, όπως στον 
μαυροπίνακα, αλλά είναι δυναμικά συνδεδεμένη με την πειραματική διάταξη του «Κόσμου». 
Έτσι, η σχηματική αναπαράσταση μεταβάλλεται δυναμικά, καθώς ο χρήστης συνθέτει, 

τροποποιεί ή αναπροσαρμόζει την πειραματική διάταξη. Η απεικόνιση του εργαστηριακού 
πειράματος ως μοντέλο βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν την εικόνα ενός «ρεαλιστικού 
κόσμου» (εργαστήριο) με τα νοητικά μοντέλα και τις σχηματικές αναπαραστάσεις τους. Στην 

Εικόνα 33, παραπάνω, παρουσιάζονται οι δύο συζευγμένοι χώροι, του Εικονικού Κόσμου (α) 
και του αντίστοιχου Μοντελοχώρου (β) για την ίδια πειραματική διάταξη. 
Η σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος) μπορεί να 

“εξαχθεί” ως applet, με απλούστερα 2D γραφικά. Τα applet έχουν τη δυνατότητα να 
λειτουργούν αυτοτελώς, ως mini διερευνήσεις σε προκαθορισμένη εργαστηριακή διάταξη, 
απλοποιημένη ως προς τα γραφικά του εργαστηρίου. Μπορούν, όμως, να αποτελούν τη βάση 

για να επεκτείνει ο μαθητής τη μελέτη του και σε καταστάσεις στις οποίες οι απαιτούμενοι 
χειρισμοί δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν σ’ ένα πραγματικό εργαστηριακό 
«χώρο» (π.χ. τι θα γίνει, αν αλλάζω βαθμιαία το πάχος του φακού). 

Το παράθυρο της «Κάμερας» 
Για την αποτύπωση των εικόνων υπάρχει μια εικονική κάμερα που μπορεί να συλλαμβάνει, 
από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, στιγμιότυπα της πειραματικής διάταξης ή τα 

αποτελέσματα της πορείας του φωτός μέσα από τα οπτικά στοιχεία (είδωλα, κροσσοί, προ-
βολές). Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει στο «Χώρο Μελέτης» τα δεδομένα που έχει συλλέξει 
κατά τη μελέτη των φαινομένων, όπως μετρήσεις που έχει λάβει με τα εικονικά όργανα, εικό-

νες που έχει αποθηκεύσει από την κάμερα είτε στον χώρο του εικονικού εργαστηρίου είτε 
στον Μοντελοχώρο. Εκεί μπορεί να τα επεξεργαστεί και να συνθέσει την αναφορά του. 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Εικόνα 34: Η βιβλιοθήκη με τα βιβλία ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων της συγγραφικής ομάδας 
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Στο δωμάτιο των Ηλεκτρονικών Δραστηριοτήτων ο χρήστης επιλέγει τον κατάλογο 
δραστηριοτήτων κάνοντας κλικ στα ράφια βιβλίων, και εισέρχεται σε μια ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη. Οι δραστηριότητες είναι ομαδοποιημένες σε 15 ηλεκτρονικά βιβλία (ΗΒ), τα 

οποία περιέχουν ηλεκτρονικά τετράδια (ΗΤ). Κάθε τετράδιο δραστηριοτήτων αποτελεί και ένα 
αυτόνομο σενάριο διδασκαλίας. Ένα ΗΒ περιλαμβάνει μέχρι 9 ΗΤ. Τα θέματα των ΗΤ που 
περιλαμβάνει το Α.ΜΑ.Π. είναι: 

ΗΒ 01 Εξοικείωση με το Α.ΜΑ.Π. 
ΗΒ 01-ΗΤ 01 Μέτρηση αποστάσεων 
ΗΒ 01-ΗΤ 02 Μέτρηση γωνιών 
ΗΒ 01-ΗΤ 03 Μέτρηση χρώματος 

 
ΗΒ 01-ΗΤ 04 Κατασκευή κυκλώματος 
ΗΒ 01-ΗΤ 05 Το applet 
ΗΒ 01-ΗΤ 06 Μέτρηση έντασης 

ΗΒ 02 Οπτική Δημοτικού 1 
ΗΒ 02-ΗΤ 01 Πηγές Φωτός 
ΗΒ 02-ΗΤ 02 Αυτόφωτα και Ετερόφωτα Σώματα 
ΗΒ 02-ΗΤ 03 Πώς βλέπουμε; 
ΗΒ 02-ΗΤ 04 Φως και ενέργεια 
ΗΒ 02-ΗΤ 05 Σκιά και παρασκιά 
ΗΒ 02-ΗΤ 06 Φάσεις της Σελήνης 
ΗΒ 02-ΗΤ 07 Εκλείψεις 
ΗΒ 02-ΗΤ 08 Ανάκλαση 
ΗΒ 02-ΗΤ 09 Κατοπτρικά γράμματα 
ΗΒ 02-ΗΤ 10 Κατοπτρικές λέξεις 

ΗΒ 03 Οπτική Δημοτικού 2 
ΗΒ 03-ΗΤ 01 Είδη Φακών 
ΗΒ 03-ΗΤ 02 Είδωλα Φακών 
ΗΒ 03-ΗΤ 03 Το μάτι μας 
ΗΒ 03-ΗΤ 04 Χρώματα, Χρώματα 
ΗΒ 03-ΗΤ 05 Προσθέτουμε χρωματικά φίλτρα 
ΗΒ 03-ΗΤ 06 Αφαιρετική παραγωγή Χρώματος 
ΗΒ 03-ΗΤ 07 Κινηματογράφος 

ΗΒ 04 Οπτική Γυμνασίου 1 
ΗΒ 04-ΗΤ 01 Πηγές Φωτός 
ΗΒ 04-ΗΤ 02 Αυτόφωτα και Ετερόφωτα Σώματα 
ΗΒ 04-ΗΤ 03 Πώς βλέπουμε; 
ΗΒ 04-ΗΤ 04 Φως και ενέργεια 
ΗΒ 04-ΗΤ 05 Ευθύγραμμη διάδοση 
ΗΒ 04-ΗΤ 06 Μελέτη σκιάς 
ΗΒ 04-ΗΤ 07 Μελέτη παρασκιάς 
ΗΒ 04-ΗΤ 08 Μετρήσεις με τις σκιές 
ΗΒ 04-ΗΤ 09 Φάσεις της Σελήνης 
ΗΒ 04-ΗΤ 10 Εκλείψεις 

ΗΒ 05 Οπτική Γυμνασίου 2 
ΗΒ 05-ΗΤ 01 Ανάκλαση Γυμνασίου 
ΗΒ 05-ΗΤ 02 Ανάκλαση 
ΗΒ 05-ΗΤ 03 Ανάκλαση σε κυρτό κάτοπτρο 
ΗΒ 05-ΗΤ 04 Ανάκλαση σε κοίλο κάτοπτρο 
ΗΒ 05-ΗΤ 05 Εφαρμογές Σφαιρικών Κατόπτρων 
ΗΒ 05-ΗΤ 06 Προσθετική παραγωγή Χρώματος 

ΗΒ 05-ΗΤ 07 Αφαιρετική παραγωγή Χρώματος 
ΗΒ 05-ΗΤ 08 Κινηματογράφος 

ΗΒ 06 Οπτική Γυμνασίου 3 
ΗΒ 06-ΗΤ 01 Αρχή Fermat 
ΗΒ 06-ΗΤ 02 Διάθλαση 1 
ΗΒ 06-ΗΤ 03 Νόμος του Snell 
ΗΒ 06-ΗΤ 04 Είδη Φακών 
ΗΒ 06-ΗΤ 05 Φακοί 
ΗΒ 06-ΗΤ 06 Είδωλα Φακών 
ΗΒ 06-ΗΤ 07 Μελέτη συγκλίνοντα φακού 
ΗΒ 06-ΗΤ 08 Μελέτη αποκλίνοντα φακού 
ΗΒ 06-ΗΤ 09 Το μάτι μας 
ΗΒ 06-ΗΤ 10 Διάθλαση 2 

ΗΒ 07 Λυκείου 1 
ΗΒ 07-ΗΤ 01 Συμβολή από δύο Σχισμές 
ΗΒ 07-ΗΤ 02 Περίθλαση από μία Σχισμή 
ΗΒ 07-ΗΤ 03 Περίθλαση από Στρογγυλή Οπή 
ΗΒ 07-ΗΤ 04 Περίθλαση από Τετράγωνη Οπή 
ΗΒ 07-ΗΤ 05 Συμβολή από Πολλαπλές Σχισμές 

ΗΒ 08 Λυκείου 2 
ΗΒ 08-ΗΤ 01 Κυματική φύση του φωτός 
ΗΒ 08-ΗΤ 02 Προσθετική παραγωγή χρώματος 
ΗΒ 08-ΗΤ 03 Νόμος του Snell 
ΗΒ 08-ΗΤ 04 Διάθλαση 
ΗΒ 08-ΗΤ 05 Φάσματα εκπομπής 
ΗΒ 08-ΗΤ 06 Φάσματα απορρόφησης 
ΗΒ 08-ΗΤ 07 Πολωτικά Φίλτρα 
ΗΒ 08-ΗΤ 08 Οθόνες Υπολογιστών 
ΗΒ 08-ΗΤ 09 Η πόλωση γύρω μας 

ΗΒ 09 Ηλεκτρισμός Δημοτικού 
ΗΒ 09-ΗΤ 01 Ηλεκτροσκόπιο 
ΗΒ 09-ΗΤ 02 Διατήρηση ηλεκτρικού φορτίου 
ΗΒ 09-ΗΤ 03 Αγωγοί-Μονωτές 
ΗΒ 09-ΗΤ 04 Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 
ΗΒ 09-ΗΤ 05 Διακόπτες 
ΗΒ 09-ΗΤ 06 Ασφάλειες 
ΗΒ 09-ΗΤ 07 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες I 
ΗΒ 09-ΗΤ 08 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες II 
ΗΒ 09-ΗΤ 09 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες III 

ΗΒ 10 Ηλεκτρισμός Γυμνασίου 1 
ΗΒ 10-ΗΤ 01 Αγωγοί - Μονωτές 
ΗΒ 10-ΗΤ 02 Πόλωση 
ΗΒ 10-ΗΤ 03 Δύναμη Coulomb Ι 
ΗΒ 10-ΗΤ 04 Δύναμη Coulomb II 
ΗΒ 10-ΗΤ 05 Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές I 
ΗΒ 10-ΗΤ 06 Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές II 
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ΗΒ 10-ΗΤ 07 Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές III 

ΗΒ 11 Ηλεκτρισμός Γυμνασίου 2 
ΗΒ 11-ΗΤ 01 Όργανα μέτρησης I 
ΗΒ 11-ΗΤ 02 Βραχυκύκλωμα 
ΗΒ 11-ΗΤ 03 Ο νόμος του Ohm 
ΗΒ 11-ΗΤ 04 Ηλεκτρικοί αντιστάτες I 
ΗΒ 11-ΗΤ 05 Ηλεκτρικοί αντιστάτες II 
ΗΒ 11-ΗΤ 06 Ηλεκτρικοί αντιστάτες III 
ΗΒ 11-ΗΤ 07 Ηλεκτρικοί αντιστάτες IV 
ΗΒ 11-ΗΤ 08 Εναλλασσόμενο ρεύμα 

ΗΒ 12 Ηλεκτρισμός Γυμνασίου 3 
ΗΒ 12-ΗΤ 01 Λογική πύλη OR 
ΗΒ 12-ΗΤ 02 Λογική πύλη NOT 
ΗΒ 12-ΗΤ 03 Λογική πύλη ΑΝD 

ΗΒ 13 Ηλεκτρισμός Λυκείου 1 
ΗΒ 13-ΗΤ 01 Αγωγοί - Μονωτές 
ΗΒ 13-ΗΤ 02 Πόλωση 
ΗΒ 13-ΗΤ 03 Πόλωση του ατόμου 
ΗΒ 13-ΗΤ 04 Δύναμη Coulomb III 
ΗΒ 13-ΗΤ 05 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου 

ΗΒ 13-ΗΤ 06 Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου 
ΗΒ 13-ΗΤ 07 Επαλληλία ηλεκτρικού πεδίου 
ΗΒ 13-ΗΤ 08 Δυναμικό αγωγού 
ΗΒ 13-ΗΤ 09 Χωρητικότητα σφαίρας 

ΗΒ 14 Ηλεκτρισμός Λυκείου 2 
ΗΒ 14-ΗΤ 01 Όργανα μέτρησης II 
ΗΒ 14-ΗΤ 02 Κανόνες Kirchhoff 
ΗΒ 14-ΗΤ 03 Πολική τάση πηγής 
ΗΒ 14-ΗΤ 04 Γέφυρα Wheatstone 
ΗΒ 14-ΗΤ 05 0 πυκνωτής 
ΗΒ 14-ΗΤ 06 Το πηνίο 
ΗΒ 14-ΗΤ 07 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις 
ΗΒ 14-ΗΤ 08 Συντονισμός ηλ. κυκλώματος I 
ΗΒ 14-ΗΤ 09 Συντονισμός ηλ. κυκλώματος II 
ΗΒ 14-ΗΤ 10 Συχνοτικά φίλτρα 

ΗΒ 15 Μαγνητισμός Γυμν. - Λυκείου 
ΗΒ 15-ΗΤ 01 Μαγνητικές δυναμικές γραμμές I 
ΗΒ 15-ΗΤ 02 Μαγνητικές δυναμικές γραμμές II 
ΗΒ 15-ΗΤ 03 Ένταση μαγνητικού πεδίου I 
ΗΒ 15-ΗΤ 04 Ένταση μαγνητικού πεδίου II 

Ένα ΗΤ περιέχει έως 9 ιστοσελίδες, μέσω των οποίων ο μαθητής καθοδηγείται στη 

διεξοδική διερεύνηση ενός θέματος με τα διαθέσιμα στο περιβάλλον του Α.ΜΑ.Π. εργαλεία. 
Οι ιστοσελίδες περιέχουν καθοδηγητικό κείμενο, εικόνες, applet, flash animation, βίντεο και 
μπορεί να παραπέμπουν στο εικονικό εργαστήριο για εκτέλεση εικονικών πειραμάτων. Κάθε 

ΗΤ συνοδεύεται από έντυπο ΦΕ (pdf), στο οποίο υπάρχουν συμπληρωματικές οδηγίες και οι 
μαθητές καταγράφουν τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα του ΗΤ ή/και του ΦΕ. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 
Το πιο πάνω υλικό υποστηρίζεται από τεχνικά εγχειρίδια καθώς και από οδηγούς για τον 
μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Τα χαρακτηριστικά του Α.ΜΑ.Π. και οι προτάσεις διδακτικής 
αξιοποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνοδευτικό υλικό. 

Το CD περιέχει σε ηλεκτρονική-εκτυπώσιμη μορφή:  
• Τεχνικά Εγχειρίδια - Εγχειρίδια Εγκατάστασης. 
• Εγχειρίδια Μαθητή ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο). 
• Εγχειρίδια Καθηγητή ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο). 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 
Η εμπλοκή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία κατευθύνεται από ΦΕ, που 

συνοδεύουν τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες. Οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες βασίζονται 
στην: 
Α. Διδακτική αξιοποίηση των ιδεών των μαθητών για τα φαινόμενα και τις έννοιες. 

Β. Εκπαιδευτική διαδικασία: «πρόβλεψη - παρατήρηση - πειραματικός έλεγχος - ερμηνεία - 
επιβεβαίωση», η οποία διευκολύνει τους μαθητές στην εποικοδόμηση των νέων γνώσεων. 

Γ. Καθοδηγούμενη πειραματική διερεύνηση σε εικονικό και πραγματικό εργαστήριο. 

Δ. Καθοδηγούμενη διερεύνηση με αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες, κινούμενα 
σχέδια, βίντεο). 
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Ε. Προώθηση της συνεργασίας των μαθητών. 
Η συγγραφική ομάδα έχει διαμορφώσει τις δραστηριότητες με ευέλικτο σχήμα, το οποίο 
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων είτε τη συνολική είτε τη μερική χρήση 

τους, καθώς και την ενδεχόμενη αναδιάρθρωσή τους, ώστε να προσαρμόζονται στις 
διδακτικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Το σχήμα αυτό προάγει την αυτονομία του 
εκπαιδευτικού. Αν και οι μορφές ένταξης του υλικού είναι πολλές, η συγγραφική ομάδα 

θεωρεί ότι η πειραματική διερεύνηση προάγεται με συνεργατικές δραστηριότητες των 
μαθητών και προτείνει να εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί πολλές δραστηριότητες με ομάδες 
μαθητών (ανάλογα με τις συνθήκες). 

Επιπλέον η συγγραφική ομάδα υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες αποτελούν και υλικό 
αυτοεπιμόρφωσης: ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντλεί ιδέες από το ηλεκτρονικό υλικό όλων 
των βαθμίδων και να τις υλοποιεί και εκτός του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Ως παράδειγμα 

αναφέρουμε ότι το τετράδιο «Μετρήσεις με τις σκιές» μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει υλικό 
δραστηριοτήτων πεδίου, το τετράδιο «Χρώματα, χρώματα» μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει 
υλικό ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας κ.ά. 

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 
Πύλη υποστήριξης του Α.ΜΑ.Π.: http://www.mls.gr/amap/Default.aspx 
Από αυτήν μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση όλων των υλικών (πρόγραμμα, 

manuals, tutorials κ.ά.). 
Για να κάνετε λήψη αρχείων που αφορούν το Α.ΜΑ.Π. θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος 
χρήστης με ειδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών 

δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση. 

3.2. Εφαρμογές Μοντελοποίησης 

3.2.1 «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 το 2002 από ομάδα εκπαιδευτικών και επιστημόνων στο πλαίσιο του έργου 

ΚΙΡΚΗ και είναι πιστοποιημένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Με το έργο ΑΜΑΛΘΕΙΑ (Γ΄ 
ΚΠΣ) πρόκειται να εφοδιαστούν όλα τα σχολεία (3200 CD-ROM στα σχολεία).  
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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 

δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό ανήκει σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα: 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  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: 
5. Ταλαντώσεις 
6. Δυναμική σε μία διάσταση - Νόμος αδράνειας  
7. Δυναμική στο επίπεδο  
8. Κρούσεις και σχετικές κινήσεις  
9. Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας - Διατήρηση μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη 

πτώση  
10. Δυναμική στο επίπεδο - Ο νόμος της τριβής  
11. Ευθύγραμμη κίνηση - Ομαλή κίνηση  
12. Ευθύγραμμη κίνηση - Ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη κίνηση  
13. Δυναμική στο Επίπεδο - Ομαλή κυκλική κίνηση και χαρακτηριστικά της μεγέθη.  
14. Δυναμική στο επίπεδο - Νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική μορφή και σε αλγεβρική 

μορφή  
15. Διατήρηση μηχανικής ενέργειας - Μεταβολή κινητικής ενέργειας  
16. Διατήρηση ορμής - Διατήρηση ορμής σε κλειστά συστήματα δύο σωμάτων σε μία 

διάσταση  
17. Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων - Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων  
18. Ηλεκτρικό Πεδίο - Πείραμα του Millikan  

19. Μαγνητικό πεδίο -Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο  
20. Ηλεκτρικό Πεδίο - Μέτρηση ειδικού φορτίου με τη μέθοδο Thomson  
21. Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Νόμος Coulomb  

22. Μηχανικές Ταλαντώσεις - Απλή αρμονική Ταλάντωση, Διατήρηση της μηχανικής 
ενέργειας και μη διατήρηση της ορμής 
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23. Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις - Ελαστική κρούση δύο σωμάτων  
24. Ηλεκτρικές και Μηχανικές Ταλαντώσεις - Φθίνουσα Μηχανική ταλάντωση  

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης (ελληνοποιημένο) 
Το πακέτο του Interactive Physics περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις 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 συμπληρωματικό δίδυμο κατάλληλο 
για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια του 
υπολογιστή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό διατίθεται δωρεάν, εφόσον η χρήση του 

αφορά σε εκπαιδευτικούς σκοπούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους: 
α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου με το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 
διδάσκοντα ή από μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «Σενάρια» και 
«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε 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:  

• Να ασκηθούν οι μαθητές στην περιγραφή, στην ερμηνεία και στην πρόβλεψη φαινομένων.  
• Να ασκηθούν στη διαδικασία μοντελοποίησης φαινομένων ή καταστάσεων.  
• Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  
i) Η εξελληνισμένη έκδοση του Interactive Physics, καθώς και τα συνοδευτικά εγχειρίδιά 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 
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, μαζί με το Modellus, την πρώτη θέση μεταξύ των προτιμήσεων των 
εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται από την πληθώρα των δραστηριοτήτων και Φύλλων 

Εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από καθηγητές κλάδου ΠΕ04.  
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Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 
Στο διαδίκτυο βρίσκουμε δύο κατηγορίες αναφορών για το λογισμικό: (α) γενικές 
πληροφορίες για το λογισμικό και (β) δραστηριότητες και ΦΕ για την παιδαγωγική αξιοποίησή 

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  

3.2.2 «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 αποτελείται: από ένα σύνολο παιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων (πλαισιωμένων από την παιδαγωγική αναζήτηση που απευθύνεται στο 
διδάσκοντα Φυσική), καθώς και από «Φύλλα 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 το 2003 από ομάδα εκπαιδευτικών και επιστημόνων ή τεχνικών του 

ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του έργου ΚΙΡΚΗ 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 
δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό ανήκει σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα: 
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Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  Χ  Χ Χ 

Καταρχήν, το Modellus χαρακτηρίζεται από το ότι επιτρέπει διαδικασίες μοντελοποίησης 
καταστάσεων ή φαινομένων, καθώς διαθέτει ειδικό παράθυρο καταγραφής μοντέλων με τη 
μορφή εξισώσεων ποικίλων μορφών. Η δύναμή του έγκειται στο γεγονός ότι επιλύει όλων 

των ειδών τις εξισώσεις (ακόμα και διαφορικές με τη μέθοδο Runge–Kutta τετάρτου 
βαθμού)· 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 καθ. 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) κατάλληλων 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 τη 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. 

4.1. Απλό εκκρεμές. 

5. Πρόσθεση διανυσμάτων.  
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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. Μία «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 του ελαστικού κύματος. 
14.2. Η ταχύτητα διάδοσης του ελαστικού κύματος. 

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. Η αρχή της αδράνειας του Γαλιλαίου. 

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. 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 Φυσική στο Γυμνάσιο. 
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Πριν από κάθε δραστηριότητα προτάσσονται τα στοιχεία ταυτότητας της διδασκαλίας 
(διδακτικοί στόχοι, έννοιες, έννοιες/μεγέθη, αναπαραστάσεις, νόμοι). Επιπλέον, 
παρουσιάζονται 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, 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. 

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 ένα συμπληρωματικό δίδυμο 

κατάλληλο για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη βοήθεια του 
υπολογιστή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό, εφόσον η χρήση του αφορά σε 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, διατίθεται δωρεάν σε όλους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

διαφορετικούς τρόπους: 
α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου με το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 
διδάσκοντα ή από μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «Σενάρια» και 
«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. 

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

μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη. 
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Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  
i) Η εξελληνισμένη έκδοση του Modellus, καθώς και τα συνοδευτικά εγχειρίδιά του, είναι 
διαθέσιμα στη διεύθυνση: 

http://odysseia.cti.gr/kirki/2ndProductGroup/Modellus.htm  
ii) Για εκπαιδευτικό υλικό και άρθρα (στα αγγλικά) μπορείτε να επισκεφτείτε 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, μαζί με το Interactive Physics, την πρώτη θέση μεταξύ των προτιμήσεων των 

εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται από την πληθώρα των δραστηριοτήτων και Φύλλων 
Εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από καθηγητές 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 ΦΕ για την παιδαγωγική αξιοποίησή 
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. 

3.2.3 «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. 
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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 Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

Χ  Χ    

Χαρακτηρίζεται ως λογισμικό «Πρακτικής και εξάσκησης», διότι δίνει στο μαθητή τη 
δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ αλλά κυρίως με 

τη δομή των χημικών ενώσεων και την κατάταξή τους σε διάφορες κατηγορίες. Επιπλέον, 
θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης, καθώς σε αυτό προσομοιώνονται διάφορα μοριακά 
μοντέλα χημικών ενώσεων, αλλά και διεργασίες και φαινόμενα της χημείας του άνθρακα, 

όπως το φαινόμενο της ισομέρειας κ.ά. 

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 ΦΕ και το φύλλο αξιολόγησης του μαθητή. 

• Οδηγίες και ΦΕ για το μαθητή. 
• Φύλλο αξιολόγησης. 
Περιλαμβάνει παιδαγωγικά σενάρια και δραστηριότητες. Κάθε «Φύλλο Εργασίας» (από 5 

έως 8 σελίδες) χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη δομή, που προέρχεται από 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 δύο 
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 
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6. Πεπτιδικός δεσμός 6.1 Δομή αμινοξέων 
6.2 Δημιουργία πεπτιδικού δεσμού - Διπεπτίδια 

Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης 
Τα δύο λογισμικά συνοδεύονται 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 το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 
διδάσκοντα ή από μια ομάδα μαθητών.  

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «Σενάρια» και 
«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) και παρουσίασή τους στην τάξη. 

3.3. Εφαρμογές Προσομοιώσεων 

3.3.1 «Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας 
για το Γυμνάσιο» 

Εισαγωγή 
Το εκπαιδευτικό Λογισμικό «Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: O θαυμαστός κόσμος της Χημείας για 
το Γυμνάσιο» περιλαμβάνει: 

α) Ένα CD το οποίο καλύπτει πλήρως τη νέα διδακτέα ύλη της Χημείας στις Β΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου. Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαμβάνει θεωρία, 
προσομοιώσεις πειραμάτων με ΦΕ, μεγάλο αριθμό σχεδίων, εικόνων, βίντεο κ.ά. 

Περιλαμβάνει επίσης τις βιογραφίες σημαντικών Χημικών, λεξικό χημικών όρων, χρήσιμες 
υπερσυνδέσεις, ενώ η κάλυψη της ύλης γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή 
διαθεματικότητα. Το λογισμικό αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου: 
 http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 
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 τη 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 
δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό ανήκει στην 
κατηγορία των «Συστημάτων Προσομοιώσεων»: 
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Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

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 τη βοήθεια πολυμέσων, όπως εικόνες, βίντεο, σχέδια, εικονικά 

εργαστήρια κ.λπ. Επίσης, θεωρείται λογισμικό προσομοίωσης, αφού σε αυτό 
προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της Χημείας. 

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 προσφέρεται και ένα σύνολο δραστηριοτήτων (25 

συνολικά Παιδαγωγικών Σεναρίων που αναφέρονται στη Χημεία) κατάλληλων 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 
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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 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 τη λειτουργία του λογισμικού, π.χ. Flash 
κ.ά. 

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 το βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το διδάσκοντα ή 
από μια ομάδα μαθητών.  

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

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. 
γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις 
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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. 

Επιπλέον, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 
http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 

3.3.2 «ΓΑΙΑ ΙΙ» 

Εισαγωγή 
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΓΑΙΑ ΙΙ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο 

περιλαμβάνει: 
α) Το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ΙΙ (2002)· ένα περιβάλλον διερεύνησης ειδικών θεμάτων Γεωγραφίας 
και Φυσικής. 

β) Ένα «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων», το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων πλαισιωμένων από την παιδαγωγική αναζήτηση που απευθύνεται στο 
διδάσκοντα i) Γεωγραφία στο Γυμνάσιο ii) Φυσική στο Γυμνάσιο και το Λύκειο iii) 

Αστρονομία 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. 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 ΙΑΣΟΝΑ: 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 Ιάσoνα: 

• Γεωγραφικές συντεταγμένες 

• Ταξίδια στον κόσμο 
• Ιστορία ευρωπαϊκών πόλεων 
• Αποστάσεις ελληνικών πόλεων 
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2. Κίνηση τεχνητών δορυφόρων γύρω από τη Γη, στο 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. Ακολουθούμε 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  
• Κίνηση  

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

«γεωτρύπανου», με σκοπό να μελετηθούν αφενός το απρόσιτο στην άμεση παρατήρηση 
εσωτερικό του πλανήτη Γη (φλοιός, μανδύας, πυρήνας), και αφετέρου, με τη βοήθεια ενός 
απλοποιημένου επιστημονικού μοντέλου από σεισμογράφους τοποθετημένους σε 

περιφέρεια, τα σεισμικά κύματα (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, 
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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 Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  Χ Χ   

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 
Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης για όλα τα σχολεία της χώρας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με διαφορετικούς τρόπους: 
α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου με το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 
διδάσκοντα ή από 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. 
Εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης  
Το πακέτο ΓΑΙΑ ΙΙ περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες 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, που προέρχεται από 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 ΦΕ για την παιδαγωγική αξιοποίησή 
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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3.3.3 «Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμνασίου: Ένα Υπέροχο Ταξίδι στον Κόσμο της 
ΦΥΣΙΚΗΣ για τα Παιδιά του 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, το οποίο 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.ά. Περιλαμβάνει επίσης τις βιογραφίες σημαντικών 
επιστημόνων, λεξικό όρων, χρήσιμες υπερσυνδέσεις. 

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 δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι αυτό το λογισμικό ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα: 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

 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 
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 
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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 
συστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι «ψηφίδες υλικού» κάθε θέματος κατανέμονται 
σε δύο 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 και 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. 

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· έτσι 

υποστηρίζει τη δημιουργική δραστηριότητα του μαθητή. Λαμβάνει υπόψη τις βασισμένες 
στην εμπειρία αναπαραστάσεις του μαθητή για τον 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 το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το διδάσκοντα ή από μια 

ομάδα μαθητών.  
β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «Σενάρια» και 

«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε 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. 
Επίσης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 

http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 
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3.4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

3.4.1 «Εγκυκλοπαίδεια του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» 

Εισαγωγή 
Το εκπαιδευτικό Λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου 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 πραγματοποιήθηκε ειδική έκδοση του λογισμικού, από το Ε.Α. Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και τους Ερευνητές ΑΕΕΕ και συνοδεύεται από βιβλία για τον 
εκπαιδευτικό και το μαθητή. Το ΥπΠΔΒΜΘ 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 ανθρωπίνου σώματος. Με τη συνδρομή των Σύγχρονων 
Τεχνολογιών Πληροφόρησης η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου 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, καθώς και ΦΕ για τον 

μαθητή και λεπτομερείς οδηγίες για τους διδάσκοντες.  
Η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος χωρίζεται σε τρεις ενότητες, κάθε μία από τις 
οποίες αποτελεί έναν χαρακτηριστικό τομογράφο: Τομογράφο συστημάτων, τομογράφο 

τριών διαστάσεων και τομογράφο ακτίνων Χ. Ένα παιχνίδι με ερωτήσεις δίνει τη δυνατότητα 
ελέγχου των γνώσεων με ευχάριστο τρόπο και ΦΕ. 
α) Ο τομογράφος συστημάτων μάς επιτρέπει να εξερευνήσουμε τα συστήματα και τα όργανα 

του σώματος είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό.  
β) Ο τομογράφος τριών 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 σώματός μας. 

γ) Ο τομογράφος ακτινών Χ επιτρέπει να παρατηρήσουμε το σκελετό σαν να 

χρησιμοποιούσαμε ακτίνες Χ, αλλά και να αλλάξουμε τη γωνία παρατήρησης. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία των «Συστημάτων 

Προσομοιώσεων». Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητές του, 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται 
στον πίνακα: Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και 

εικόνων· επίσης, προσομοιώνει λειτουργίες οργάνων και οργανικών συστημάτων. 
Το λογισμικό είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις 
υπολογιστή για να το τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής. Κατηγορίες στις οποίες ανήκει το 

λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»: 
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Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

 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, στον οποίο υπάρχουν 15 ΦΕ με δραστηριότητες που 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  
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 της Εγκυκλοπαίδειας του Ανθρωπίνου 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 ανθρωπίνου σώματος κατάλληλη για 
σχολική χρήση σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Τα ΦΕ είναι απλά και σαφή και 

υποδεικνύουν δραστηριότητες από τις εμπειρίες των παιδιών. Αυτά 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. 
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Η κάλυψη της διδακτέας ύλης γίνεται πολύπλευρα και περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις 
της λειτουργίας των οργάνων και των οργανικών συστημάτων, ΦΕ, μεγάλο αριθμό σχεδίων, 
κινούμενων εικόνων, βίντεο κ.ά. Περιλαμβάνει επίσης παιχνίδι γνώσεων. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού, το οποίο ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για 
να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, αλλά και για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, με τις οποίες 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 το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 

διδάσκοντα ή από μια ομάδα μαθητών.  
β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με προτεινόμενα «Φύλλα 
Εργασίας». 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις και 
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 ΦΕ για την παιδαγωγική αξιοποίησή 
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 

3.4.2 «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 
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Βιολογίας της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Με τη συνδρομή των Σύγχρονων Τεχνολογιών 
Πληροφόρησης «Βιολογία Α΄-Γ΄ Γυμνασίου» καλύπτει βήμα-βήμα 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://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 
Το λογισμικό συνοδεύει το βιβλίο του μαθητή, το 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 δυνατότητές 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, 

αλλά και προσομοιώνει λειτουργίες οργάνων και οργανικών συστημάτων. Το λογισμικό είναι 
πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για να το 
τρέξει ο καθηγητής και ο μαθητής: 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

 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 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 μαθησιακών 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 των οργανικών συστημάτων, σχέδια, κινούμενες εικόνες, 

βίντεο κ.ά. Περιλαμβάνει επίσης ένα παιχνίδι γνώσεων. 
Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού, το οποίο ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για 
να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, αλλά και για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες 
παρατηρώντας, αναζητώντας, υποθέτοντας, επιβεβαιώνοντας. 
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Το λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα σε μία τάξη ως εξής: 
α) Παρουσίαση ενός μαθήματος ανθρωπολογίας με το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 
διδάσκοντα ή από 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. 

3.4.3 «Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» 

Εισαγωγή 
Η «Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριο-
τήτων με (α) πολυμεσικό υλικό, (β) προσομοιώσεις, (γ) δοκιμασίες, (δ) παιχνίδια, παρουσιά-

σεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές, που προορίζεται κυρίως για μαθητές Γυμνασίου, κα-
λύπτοντας 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://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητες του λογισμικού, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι ανήκει σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα: 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

 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)· σε συνδυασμό με τα άλλα παραδοσιακά μέσα, στοχεύει: 
• Να αποτελέσει ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον, με διαθεματικό χαρακτήρα και 
πολλαπλές αναπαραστάσεις. 

• Να ενθαρρύνει τον πειραματισμό με προσομοιώσεις καταστάσεων και μοντελοποιήσεις 
φαινομένων. 
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• Να διευκολύνει τη μεθοδική αναζήτηση πληροφοριών για οργάνωση, ανάλυση, 
ταξινόμηση, επεξεργασία και παρουσίασή τους. 

• Να παράσχει δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων και επίλυσης προβλημάτων. 
• Να παρακινεί στην εξάσκηση μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που περιέχει. 
• Να λειτουργήσει με κατάλληλη ανατροφοδότηση προτρεπτικά στους μαθητές, ώστε να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν δεδομένα (στην τάξη ή 

εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου). 
Το λογισμικό είναι εξολοκλήρου 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,  

ε) 5 δοκιμασίες αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αντίστοιχες προς τις 5 
ενότητες. 

3.4.4 «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 τη 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 τη 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 
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δυνατότητές του, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανήκει στην κατηγορία «Λογισμικά 
Πρακτικής και Εξάσκησης». 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

Χ Χ     

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

Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων», διότι καλύπτει ολόπλευρα τη θεωρία για τις δύο ενότητες 
με τις οποίες ασχολείται. Επίσης, θεωρείται «Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης», καθώς σε 
αυτό οι μαθητές μελετούν τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τις παραπάνω 

ενότητες (αλκοόλη και ραδιοχρονολόγηση) και εξασκούνται στη δημιουργία διαγραμμάτων 
προσομοιώνοντας διεργασίες και φαινόμενα της Χημείας. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 
Συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια: 
• Οδηγίες χρήσης. 
• Οδηγίες για τον καθηγητή. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που αφορούν 
το ΦΕ και το φύλλο αξιολόγησης του μαθητή. 

• Οδηγίες και ΦΕ για το μαθητή. 
• Φύλλο αξιολόγησης. 

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, 
που προέρχεται από 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 το βιντεοπροβολέα από τον ίδιο το 
διδάσκοντα ή από μια ομάδα μαθητών.  
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β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και 
«Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. 

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) και παρουσίασή τους στην τάξη. 

3.5. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

3.5.1 «Google Earth» 

Εισαγωγή 
Google Earth ονομάζεται ένα πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης, το οποίο είναι 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Keyhole Inc. με το όνομα Earth 
Viewer. Πήρε το σημερινό του όνομα όταν το 2004 η εταιρεία αγοράστηκε από την Google. 
Το πρόγραμμα συνθέτει εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές φωτογραφίες, 

αεροφωτογραφίες, στοιχεία GIS και από πολλές άλλες πηγές σε επάλληλα στρώματα (layers), 
με σημαντική ευκολία χρήσης. Τα επίπεδα αυτά εμπεριέχουν αφενός πληροφορίες που 
εισήγαγε η Google, όπως πληροφορίες χάρτη με ονομασίες δρόμων, πληροφορίες για τον 

καιρό και πολλές άλλες που προσθέτουν οι χρήστες του συστήματος, όπως τρισδιάστατα 
κτήρια για αρκετές περιοχές / πόλεις του κόσμου με εργαλεία, όπως ο Δημιουργός Κτηρίων, 
φωτογραφίες, τοπικές πληροφορίες. 

Το Google Earth επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν μια συγκεκριμένη περιοχή ή 
διεύθυνση, εισάγοντας τη διεύθυνση, το όνομα της τοποθεσίας ή τις συντεταγμένες στο 
παράθυρο αναζήτησης που περιέχει. Εναλλακτικά, η πλοήγηση στην επιφάνεια της γης 

γίνεται με το ποντίκι. 
Για την περιοχή που παρατηρούμε, το λογισμικό μάς επιτρέπει να επιλέξουμε ένα μεγάλο 
αριθμό από layers με ποικιλία πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται με υπέρθεση πάνω στον 

χάρτη της περιοχής. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα να παρατηρήσουμε πραγματικές εικόνες μιας 
περιοχής, θέσεις ηφαιστείων, θέσεις επικέντρων σεισμών, το ανάγλυφο του θαλάσσιου 
πυθμένα, όρια περιοχών, οδικό δίκτυο, και γενικά τη θέση πολλών άλλων στοιχείων του 

ανθρωπογενούς αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα χαρακτηριστικό του Google Earth 
που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διδασκαλία της Γεωγραφίας-Γεωλογίας είναι η δυνατότητά 
του να απεικονίζει το πλέγμα των μεσημβρινών και παράλληλων κύκλων στην επιφάνεια της 

γης σε ανάλυση ανάλογη με το ύψος από το οποίο παρατηρούμε την επιφάνεια της γης. Για 
το σημείο που δείχνει ο δείκτης του ποντικιού, εμφανίζει τις γεωγραφικές συντεταγμένες με 
ακρίβεια εκατοστού του 2ου λεπτού της μοίρας. 

Το Google Earth είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: Το Google Earth, δωρεάν 
έκδοση με περιορισμένες λειτουργίες, το Google Earth Plus, έκδοση με πρόσθετα 
χαρακτηριστικά και το Google Earth Pro, έκδοση για εμπορική χρήση. Οι δορυφορικές 

φωτογραφίες που παρατηρεί ο χρήστης δεν είναι λήψεις εκείνης της στιγμής, αλλά έχουν 
ληφθεί μήνες ή και χρόνια νωρίτερα. Η ανάλυση και η ηλικία των εικόνων ποικίλλουν. Οι 
φωτογραφίες είναι συνήθως από το 2004 ή και νωρίτερα με την ανάλυση να κυμαίνεται από 

15 μέτρα για μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, το ένα μέτρο (για πολλές ευρωπαϊκές χώρες) μέχρι και 
15-30 εκατοστά για πόλεις όπως το Βερολίνο ή η Ζυρίχη. 
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Τεχνικές απαιτήσεις: Στην πράξη το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα 
συνηθισμένα λειτουργικά συστήματα. Το Google Earth διατίθεται για: 

• Windows, για εκδόσεις Windows 2000 και νεότερες. 

• Linux, για εκδόσεις πυρήνα 2.4 και νεότερες. 
• Mac OS-X για εκδόσεις από 10.3.9 και νεότερες. Ορισμένα χαρακτηριστικά του 
προγράμματος απουσιάζουν από την έκδοση για OS-X. 

• FreeBSD με Linux emulation. 
Όλες οι εκδόσεις απαιτούν ένα σχετικά σύγχρονο υπολογιστή με επεξεργαστή άνω των 500 

MHz, περισσότερα από 128 MB μνήμης, κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 16 MB μνήμης και 

γρήγορη σύνδεση με το Διαδίκτυο. 
Πνευματικά δικαιώματα: Οι εικόνες του προγράμματος κατοχυρώνονται από πνευματικά 
δικαιώματα και δεν είναι ελεύθερες για διανομή. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 

εικόνες από το Google Earth σε δράσεις που απαιτούν ελεύθερη άδεια με δυνατότητα 
τροποποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εικόνες 
από άλλες πηγές, όπως το NASA World Wind. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Το λογισμικό δεν δημιουργήθηκε για εκπαιδευτική χρήση. Έτσι, δύσκολα μπορεί να ενταχθεί 
σε κάποια κατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις δυνατότητες 

που προσφέρει, μπορούμε να το κατατάξουμε στα συστήματα προσομοίωσης, αφού 
προσφέρει την προσομοίωση πτήσης, και στα ανοιχτά περιβάλλοντα διερεύνησης 
γεωγραφικών και γεωλογικών θεμάτων: 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  Χ Χ   

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 
Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσα από Διαδραστικό Πίνακα (ΔΠ) είτε με 
βιντεοπροβολέα στην τάξη από τον εκπαιδευτικό ή εναλλακτικά από μια ομάδα μαθητών. 

Στην περίπτωση που υπάρχει ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι μαθητές μπορούν οι 
ίδιοι ταυτόχρονα να πλοηγηθούν μέσω του λογισμικού και να εκτελέσουν δραστηριότητες 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του λογισμικού. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί ακόμη να χρησιμοποιήσει το λογισμικό, για να πλοηγηθεί σε κάποια 
περιοχή που έχει επισκεφτεί προηγουμένως, ακόμη και στην περίπτωση που δεν διαθέτει 
σύνδεση στο διαδίκτυο - το λογισμικό αποθηκεύει στη μνήμη cache έως και 2GB 

πληροφορίας και μπορεί να την αναπαράγει όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα 
δεδομένα της πιο πρόσφατης πλοήγησης αποθηκεύονται πάντα και ο χρήστης μπορεί να 
ρυθμίσει το μέγεθος της μνήμης cache μέσω της διαδρομής: Tools/options/cache. 

Ο χρήστης επιλέγει τα layers (στρώσεις πληροφοριών) που επιθυμεί να εμφανίζονται στην 
οθόνη. Μερικά από τα πιο χρήσιμα layers για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας - Γεωλογίας είναι 
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τα παρακάτω: 
• Panoramio photos: Εμφανίζει τις φωτογραφίες που οι χρήστες έχουν ανεβάσει στο 

Google μέσω του Panoramio. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμες για να 

παρουσιαστούν κοντινές λήψεις μεγάλης ανάλυσης για διάφορα φυσιογραφικά στοιχεία 
μιας περιοχής. 

• Street view: Εμφανίζει φωτογραφίες που έχουν ληφθεί μέσω της ψηφιακής κάμερας της 

Google και δίνουν τη δυνατότητα περιήγησης σε μια περιοχή από το επίπεδο των 
δρόμων της περιοχής. 

• Earthquakes: Εμφανίζει τα επίκεντρα των σεισμών σε μια περιοχή και δίνει τη 

δυνατότητα παρατήρησης της γεωγραφικής κατανομής των σεισμών. 
• Volcanoes: Εμφανίζει τη θέση των ηφαιστείων και δίνει τη δυνατότητα της παρατήρησης 
της γεωγραφικής κατανομής των ηφαιστείων. 

• YouTube: Εμφανίζει βίντεο σχετικά με την περιοχή που βλέπουμε στην οθόνη, τα οποία 
ανεβάζουν οι χρήστες μέσω του YouTube. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αξιόλογα. 

Κάποιες άλλες σημαντικές δυνατότητες που δίνει το λογισμικό είναι οι παρακάτω: 

• Μπορούμε να εμφανίζουμε το πλέγμα των μεσημβρινών-παραλλήλων. Διαδρομή: 
View/grid. 

• Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της περιοχής που βλέπουμε στην οθόνη σε μορφή 
εικόνας jpeg. 

• Μπορούμε να μετρήσουμε αποστάσεις πάνω στην επιφάνεια της γης με το σχετικό 
εργαλείο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Στην μέτρηση λαμβάνεται υπόψη η 

καμπυλότητα της επιφάνειας της γης. 
• Μπορούμε να καταγράψουμε την πλοήγησή μας και να την "ξανατρέξουμε". 
• Μπορούμε να κάνουμε εικονικές πτήσεις σε πλάγια προβολή και έτσι να αποκτήσουμε μια 
αντικειμενικότερη αντίληψη για τα φυσιογραφικά στοιχεία μιας περιοχής (βουνά, 
πεδιάδες). 

• Μπορούμε να εμφανίζουμε το χάρτη της περιοχής που παρατηρούμε. Διαδρομή: 
Επιλέγουμε το κουμπί στο πάνω μέρος της οθόνης "view in Google maps". 

• Εκτός από την επιφάνεια της γης, μπορούμε να πλοηγηθούμε στο Διάστημα, στην 
επιφάνεια του Άρη ή στην επιφάνεια της Σελήνης. 

Στη διδασκαλία το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 
• Παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό ενός θέματος που προβάλλεται μέσω του 
βιντεοπροβολέα ή μέσω του ΔΠ. 

• Διδασκαλία ενός θέματος με τη χρήση ΦΕ στο εργαστήριο πληροφορικής - ή σε κάθε 
άλλη περίπτωση που κάθε ομάδα μαθητών διαθέτει το δικό της υπολογιστή και σύνδεση 
στο διαδίκτυο - με ταυτόχρονη πλοήγηση των μαθητών μέσω του λογισμικού. 

• Χρήση του σε projects στα οποία είναι απαραίτητες δυνατότητες που παρέχει το 
λογισμικό. 

Το λογισμικό, όσον αφορά τη Γεωγραφία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διδασκαλία: 

• Των ενδογενών δυνάμεων (σεισμοί – ηφαίστεια, λιθοσφαιρικές πλάκες). 
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• Των ποταμών - λιμνών - οροσειρών του πλανήτη. 
• Της κλίμακας. 
• Της γεωγραφικής θέσης. 
• Της περιγραφής συγκεκριμένων πόλεων ή μνημείων. 
• Τον συσχετισμό φυσιογραφικών στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
κατανομή διάφορων φυσικών φαινομένων ή ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  
Κεντρική ιστοσελίδα του λογισμικού, από την οποία επιλέγεται η έκδοση που θα «κατεβεί»: 
http://www.google.com/earth/index.html 

Οδηγός χρήσης του λογισμικού στα ελληνικά βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://earth.google.com/support/bin/static.py?page=faq.html&hl=el 
Αναλυτικός οδηγός στα αγγλικά βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://earth.google.com/support/bin/static.py?page=guide_toc.cs 
Αρχειοθετημένες συζητήσεις βρίσκονται στο Google Earth Help Forum Archive: 
http://groups.google.com/group/earth-help?pli=1 

Απαντήσεις σε ερωτήματα βρίσκονται στο ενεργό Google Earth Help Forum: 
http://www.google.com/support/forum/p/earth?hl=en 

3.5.2 «PhET» Διαδραστικές Προσομοιώσεις για τις Φυσικές Επιστήμες 

Εισαγωγή 
Το «PhET (Physics Education Technology) project» περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδραστικών 

προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων. Όλες οι προσομοιώσεις PhET είναι ελεύθερα 
διαθέσιμες από τον ιστοχώρο PhET (http://phet.colorado.edu/) και είναι εύκολο να 
χρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη διδασκαλία.  

Ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Colorado το 2003 και ανανεώνεται 
συνεχώς με προσθήκη και νέων προσομοιώσεων. Σήμερα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό 
προσομοιώσεων (~96), κυρίως για τη φυσική και τη χημεία και λιγότερο για τη βιολογία και 

τα μαθηματικά. Περιλαμβάνει επίσης και προσομοιώσεις φαινομένων από ερευνητικά πεδία 
αιχμής. 
Οι προσομοιώσεις είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού Java και Flash και μπορούν 

να “τρέξουν” με τη χρήση ενός τυπικού φυλλομετρητή. Το μόνο που απαιτείται είναι η προ-
εγκατάσταση των Java και Flash, που διατίθενται δωρεάν. Η κάθε προσομοίωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας από τον ιστοχώρο του PhET είτε να κατεβεί και να 

αποθηκευθεί στο υπολογιστή, ώστε να αναπαραχθεί και εκτός σύνδεσης. 
Ο σχεδιασμός των προσομοιώσεων έγινε με βάση αρχές που έχουν προκύψει από την 
έρευνα για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές, καθώς και από συνεντεύξεις και αξιολογήσεις μέσα 

στην τάξη. Οι προσομοιώσεις ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με τον άμεσο χειρισμό -click 
and drag- με μεταβολείς και με κουμπιά ελέγχου και αξιοποιούν τις δυνατότητες όλων των 
κατηγοριών αναπαράστασης (διανυσματική, αλγεβρική, γραφική, προσομοίωση, πίνακες 

τιμών…). Επίσης, στις προσομοιώσεις είναι διαθέσιμα και όργανα μέτρησης, όπως 
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βολτόμετρα, θερμόμετρα αλλά και χάρακας, που επιτρέπουν στο χρήστη και την ποσοτική 
διερεύνηση των φυσικών φαινομένων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως σε παρουσίαση στο πλαίσιο μιας διάλεξης, σε 

δραστηριότητες μικρών ομάδων μαθητών ή στο εργαστήριο, τόσο στο δημοτικό όσο και στο 
γυμνάσιο και το λύκειο. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Το PhET αποτελεί κατεξοχήν ένα περιβάλλον προσομοίωσης με μεγάλο βαθμό 
αλληλεπιδραστικότητας και δυνατότητες διερεύνησης με την ποικιλία εργαλείων που διαθέτει. 
Στις εφαρμογές του μπορεί να παρουσιαστεί η προσομοίωση μιας κατάστασης ή μιας 

διαδικασίας. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες δυνατότητές του, οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα ότι αυτό το λογισμικό μπορεί να ενταχθεί και στα ανοικτά περιβάλλοντα 
διερεύνησης ειδικών θεμάτων - εικονικά εργαστήρια. 

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  Χ Χ   

Η ένταξη του PhET και στα «ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων - εικονικά 
εργαστήρια» μπορεί να δικαιολογηθεί από το ότι πολλές από τις διαθέσιμες εφαρμογές 
προσομοιώνουν στην οθόνη του υπολογιστή εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, οντότητες και 

διαδικασίες, αντικείμενα, όργανα και πειράματα. Η προσομοίωση μικρόκοσμων με αντικείμενα 
που μπορούν να αλληλεπιδρούν ή εικονικά όργανα - συσκευές για τη μέτρηση και καταγραφή 
των αποτελεσμάτων των εικονικών πειραμάτων δίνει το χαρακτηρισμό του εικονικού 

εργαστηρίου, γιατί αξιοποιεί την τεχνική αλληλεπίδρασης και τον άμεσο και αληθοφανή 
χειρισμό των αντικειμένων και παραμέτρων. 

Συνοδευτικά εγχειρίδια για το διδάσκοντα και το μαθητή 
Σε κάθε προσομοίωση στον ιστοχώρο του PhET υπάρχει η δυνατότητα να ανεβούν από 
τους χρήστες διδακτικές ιδέες και προτάσεις αξιοποίησης για τη συγκεκριμένη προσομοίωση. 
Οι διαθέσιμες ιδέες μέχρι στιγμής είναι στην αγγλική γλώσσα. Μέχρι σήμερα έχουν 

μεταγλωττιστεί και είναι διαθέσιμες στα ελληνικά 76 από τις 96 προσομοιώσεις που 
διατίθενται στο site του PhET. 
Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) είχε διαθέσει μια συλλογή με τις 

παλιότερες προσομοιώσεις που συνοδευόταν από εγχειρίδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
με: 
• Σενάρια διδασκαλίας που αφορούσαν ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές και 
αποτελούσαν ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησής τους. 

• Συνοδευτικά ΦΕ ανά σενάριο διδασκαλίας. 
• Ορισμένες πρωτότυπες δραστηριότητες εξάσκησης των μαθητών στη θεωρία που 
προτείνονταν από τους δημιουργούς των εφαρμογών. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του PhET στη διδακτική πράξη 
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Ο διδάσκων και οι μαθητές που χρησιμοποιούν το PhET δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια 
γλώσσα προγραμματισμού. Επιπλέον, το φιλικό περιβάλλον και η ύπαρξη ελάχιστου κειμένου 
επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή του χρήστη. 

Το PhET απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει προσομοιώσεις. Ο καθηγητής επιλέγει από τις έτοιμες 
προσομοιώσεις και προτείνει δραστηριότητες στους μαθητές είτε ατομικά είτε σε μικρές 

ομάδες.  
Ιδιαίτερα οι προσομοιώσεις του PhET: 
• μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τάξεις στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός εξοπλισμός· 

• μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν «πειράματα» που είναι αδύνατο να γίνουν 
στο σχολικό εργαστήριο· 

• προσφέρουν τη δυνατότητα να αλλάζουν οι μαθητές εκείνες τις μεταβλητές που θα ήταν 
δύσκολο ή αδύνατο να αλλαχτούν στις πραγματικές συσκευές· 

• μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να παρατηρούν μη ορατές καταστάσεις και να 
συνδέουν μεταξύ τους τις πολλαπλές αναπαραστάσεις· 

• μπορούν να τρέξουν σε οποιοδήποτε υπολογιστή. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  
Το PhET είναι ένα από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους με προσομοιώσεις φυσικών 
φαινομένων. Σε αυτό συμβάλλει και η μεταγλώττιση πολλών προσομοιώσεων σε πάρα 
πολλές γλώσσες με τα εύχρηστα εργαλεία μεταγλώττισης που παρέχουν οι διαχειριστές του.  

i) Η ηλεκτρονική διεύθυνση του PhET είναι: http://phet.colorado.edu/. 
ii) Για εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες διδασκαλίας και άρθρα (στα αγγλικά) μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://phet.colorado.edu/en/research. 

ιιι) Η ηλεκτρονική διεύθυνση για να κατεβάσετε τη συλλογή με τις παλιότερες προσομοιώσεις 
από το ΕΑΙΤΥ είναι:  

http://b-epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=95&Itemid=50 

3.5.3 «APPLET» από www.walter-fendt.de 

Εισαγωγή 
Ένα applet είναι ένα ή περισσότερα class αρχεία που όλα μαζί διαμορφώνουν ένα 
πρόγραμμα. Αντίθετα από άλλους τύπους προγραμμάτων, τα applets σχεδιάζονται για να 
“τρέχουν” μέσα από μια ιστοσελίδα (HTML).  

Μια σημαντική συλλογή applets με προσομοιώσεις για τη Φυσική έχει κατασκευάσει και 
δημοσιεύσει στον ιστοχώρο του ο Γερμανός Walter Fendt. Όλα τα applets είναι ελεύθερα 
διαθέσιμα στον συγκεκριμένο ιστοχώρο και είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν και να 

ενσωματωθούν στη διδασκαλία. Οι προσομοιώσεις είναι γραμμένες σε γλώσσα 
προγραμματισμού java και μπορούν να “τρέξουν” χρησιμοποιώντας ένα τυπικό 
φυλλομετρητή. Κάθε applet μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας από τον ιστοχώρο του 
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Fendt είτε να κατεβεί ως ένα σύνολο εφαρμογών και να αποθηκευθεί στον υπολογιστή ώστε 
να αναπαραχθεί και εκτός σύνδεσης. 
Στη συλλογή υπάρχουν στα γερμανικά 51 applets, ενώ έχουν μεταφρασθεί τα περισσότερα 

και σε άλλες 29 γλώσσες. Στα ελληνικά υπάρχουν διαθέσιμα ανά ενότητα της Φυσικής τα 
ακόλουθα: 

Μηχανική 
1. Ισορροπία τριών δυνάμεων 
2. Πρόσθεση διανυσμάτων 
3. Σύστημα τροχαλιών 
4. Ο μοχλός 
5. Κεκλιμένο επίπεδο 
6. Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα 
7. Ελαστική και ανελαστική Κρούση 
8. Μοντέλο Λούνα Παρκ 
9. Υδροστατική πίεση σε ρευστά 

10. Η άνωση 

Ταλαντώσεις και Κύματα 
11. Μαθηματικό εκκρεμές 
12. Αρμονικός ταλαντωτής 
13. Συζευγμένα εκκρεμή 
14. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 
15. Στάσιμα διαμήκη κύματα 
16. Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών 

κυμάτων 
17. Φαινόμενο Doppler 

Ηλεκτρομαγνητισμός 
18. Δύναμη Laplace 
19. Ηλεκτρ. κινητήρας συνεχούς ρεύματος 
20. Γεννήτρια  
21. Νόμος του Ohm 
22. Απλά κυκλώματα εναλ/μενου ρεύματος 
23. Κυκλώματα ηλεκ/γνητικών ταλαντώσεων 
24. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα  
Οπτική 

25. Διάθλαση φωτός 
26. Διοπτρικό τηλεσκόπιο 

Θερμοδυναμική 
27. Διεργασίες σε ιδανικό αέριο 
Θεωρία της Σχετικότητας 

28. Διαστολή του χρόνου 
Ατομική φυσική 

29. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 
30. Μοντέλο ατόμου του Bohr 
Πυρηνική φυσική 

31. Ραδιενεργές σειρές 
32. Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων 

Ο συγγραφέας παραθέτει στις ιστοσελίδες του σύντομα κείμενα με θεωρία και ασκήσεις για 
τις ενότητες της μηχανικής, των κυμάτων-ταλαντώσεων και του ηλεκτρισμού, καθώς και μια 
προσπάθεια να εξηγήσει με απλό τρόπο τη διαστολή του χρόνου στο πλαίσιο της θεωρίας της 

σχετικότητας του Αϊνστάιν. Διαθέτει επίσης πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους για 
ιστοσελίδες σχετικές με Φυσική. 
Εκτός από τη Φυσική ο Fendt έχει στην ιστοσελίδα του και εφαρμογές για τα Μαθηματικά 

και την Αστρονομία, καθώς και ένα αφιέρωμα στους υπολογιστές. 
Τεχνικές απαιτήσεις: Στην πράξη τα applets μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθε 
συνηθισμένο φυλλομετρητή. Ειδικά ο Internet Explorer θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο 

Java περιβάλλον (έκδοση 1.4.2 ή νεότερη). Η εγκατάσταση της Java είναι δυνατή μέσα από 
την ιστοσελίδα της Sun Microsystems. 
Πνευματικά δικαιώματα: Η χρήση των applets και των κειμένων που τα συνοδεύουν 

είναι ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν καταργούνται οι 
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σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και οι αναφορές στην αρχική διεύθυνση. Η 
αποθήκευση σε CD επιτρέπεται μόνο με άδεια. 

Κατηγορία(-ες) στην οποία ανήκει το λογισμικό 
Το σύνολο των applets δημιουργήθηκε καθαρά για εκπαιδευτική χρήση.  

Λογισμικά 
Πρακτικής 
και Εξάσκη-

σης 

Υπερκείμενα 
και Ηλεκτρο-
νικά βιβλία 
πολυμέσων 

Συστήματα 
προσομοιώ-

σεων 

Ανοικτά πε-
ριβάλλοντα 
διερεύνησης 
ειδικών θε-
μάτων 

Προγραμμα-
τιζόμενα Πε-
ριβάλλοντα 

Συστήματα 
μοντελοποί-

ησης 

  Χ Χ   

Τα applets μπορούν να θεωρηθούν ως περιβάλλοντα προσομοίωσης, μιας κατάστασης ή 
μιας διαδικασίας, με μεγάλο βαθμό αλληλεπιδραστικότητας. Συνήθως ο Walter Fendt 

χρησιμοποιεί στα applets του διαγράμματα με κουμπιά και παράθυρα εισαγωγής μεταβλητών 
κατά την προσομοίωση ενός πειράματος. Επίσης μπορούν να χαρακτηρισθούν και ως 
«ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων - εικονικά εργαστήρια». Αυτό μπορεί 

να δικαιολογηθεί από το ότι πολλές από τις διαθέσιμες εφαρμογές προσομοιώνουν στην 
οθόνη του υπολογιστή εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, οντότητες και διαδικασίες, 
αντικείμενα, όργανα και πειράματα. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού στη διδακτική πράξη 
Ο διδάσκων και οι μαθητές που το χρησιμοποιούν δεν χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια 
γλώσσα προγραμματισμού. Επιπλέον, το φιλικό περιβάλλον και η ύπαρξη μικρού εισαγωγικού 

κειμένου βοηθούν στην εύκολη προσαρμογή του χρήστη. Στη διδασκαλία η συλλογή των 
applets μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 
• Παρουσίαση ενός θέματος από τον εκπαιδευτικό, με χρήση του βιντεοπροβολέα ή του ΔΠ. 

• Διδασκαλία ενός θέματος με τη χρήση ΦΕ στο εργαστήριο πληροφορικής ή και σε κάθε 
άλλη περίπτωση που κάθε ομάδα μαθητών διαθέτει το δικό της υπολογιστή. 

Διάχυση του λογισμικού – Υποστήριξη  
H ιστοσελίδα με την ελληνική έκδοση των applets του Walter Fendt βρίσκεται στη 
διεύθυνση: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/ 
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος από όπου μπορεί να «κατεβεί» το σύνολο των applets στην 

ελληνική έκδοση για εκτός σύνδεσης χρήση βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://www.walter-fendt.de/download/ph14dl.htm  
Η κεντρική ιστοσελίδα του ιστοχώρου του Walter Fendt βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.walter-fendt.de/  
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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)». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. 

Λογισμικό: Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.). 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν την εξάρτηση της ποσότητας θερμότητας, που μεταφέρεται κατά τη 
διάρκεια μιας θερμικής αλληλεπίδρασης, από περισσότερες της μιας παραμέτρους 

• Να κατανοήσουν τον τρόπο που επιδρά η κάθε μεταβλητή στην εξέλιξη του φαινομένου. 
• Να διακρίνουν τις έννοιες θερμότητα - θερμοκρασία. 
• Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» ως 
βασικό πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. 

• Να ασκηθούν στους χειρισμούς αντικειμένων στο εικονικό εργαστήριο. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εικονικών εργαστηρίων ως μέσου επιστημονικής 
μελέτης των φαινομένων. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Δύο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ 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 θερμικής ισορροπίας, της ψύξης ή της θέρμανσης 

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. Βασικό 
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συμπέρασμά τους είναι ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τα μεγέθη θερμοκρασία 
– θερμότητα και δεν αναγνωρίζουν την εκτατικότητα2 της θερμότητας και την εντατικότητα 

της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσκολίες στην κατανόηση των δύο 
εννοιών3. Η πραγμάτευση της σχέσης της θερμιδομετρίας αποτελεί σημαντική ενότητα, 

καθώς σε αυτήν συνδέονται η θερμότητα με τη θερμοκρασία και ανιχνεύονται οι παράγοντες 
οι οποίοι επηρεάζουν το ποσό θερμότητας που μεταφέρεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα τα εικονικά εργαστήρια 
στην ανάπτυξη διδασκαλιών για την αντιμετώπιση αυτών των μαθησιακών δυσκολιών έχει 
μεγάλο διδακτικό 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 ΦΕ, 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, η 
σχέση της θερμιδομετρίας μελετάται με θέρμανση των σωμάτων αλλά η εξάρτηση από τους 

παράγοντες “μεταβολή της θερμοκρασίας (Δθ)”, “μάζας (m)” και “ υλικό (c)” του σώματος 
που θερμαίνεται δεν εξετάζεται με συγκεκριμένη αιτιολογημένη σειρά. Αρχικά οι παράγοντες 
εξετάζονται με τη σειρά m, Δθ, c, ενώ στη συνέχεια η σειρά αλλάζει και γίνεται Δθ, m, c. Ενώ 

στα βιβλία η εξάρτηση από τη μεταβολή της θερμοκρασίας, τη μάζα και το υλικό των 
σωμάτων που θερμαίνονται μελετάται 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 αρχική και τελική θερμοκρασία), ενώ στον παράγοντα της 
μεταβολής της θερμοκρασίας η προσέγγιση γίνεται από τη γραφική παράσταση Δθ – t ή από 

τον πίνακα Δθ – Q. Η σειρά των παραγόντων στους εργαστηριακούς οδηγούς είναι Δθ, m, c, 
ενώ στα βιβλία η σειρά αλλάζει.  

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη διδασκαλία: 

• Έχει ως πυρήνα τρία Φύλλα Εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται οι παράμετροι της 

                                                      
2 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 
παράδειγμα, 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. 

3 Σύντομη αναφορά στις ιδέες των μαθητών για τις δύο έννοιες και τις δυσκολίες στην κατανόησή 
τους υπάρχει στο «Βιβλίο Εκπαιδευτικού» για τη Φυσική Β΄ Γυμνασίου (Αντωνίου κ.ά. 2007). Το 
βοήθημα περιλαμβάνει και εκτεταμένη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τις 
θερμικές ανταλλαγές. Η γνώση των αντιλήψεων αυτών είναι συχνά διδακτικά χρήσιμη γιατί πολλές 
φορές η εξέλιξη των ιδεών των μαθητών ακολουθεί δρόμους παράλληλους με την ιστορική εξέλιξη 
των αντιλήψεων για τα ίδια φαινόμενα (Driver κ.ά. 1985, σελ. 279· Κουλαϊδής 1994, σελ. 115). 
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σχέσης της θερμιδομετρίας με βάση το σχήμα «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 
εξήγηση». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το Εικονικό Εργαστήριο 
Θερμότητας του Σ.Ε.Π. 

• 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 τους 
δυσκολεύουν περισσότερο. 

• Ο υπολογισμός του ποσού θερμότητας γίνεται άμεσα από το 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 
μαθητών ότι «η θερμοκρασία αποτελεί μέτρο της θερμότητας», αφού χρησιμοποιεί την 

αναλογία ανάμεσα στο Q και στο Δθ. 
• Αποφεύγουμε να μεταβάλουμε την παροχή θερμότητας για να δείξουμε (όπως στα 
σχολικά βιβλία) ότι διπλάσια παροχή θερμότητας προκαλεί διπλάσια μεταβολή της 

θερμοκρασίας 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 

αποκτούν την ίδια τελική θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, στη μελέτη του παράγοντα Δθ 
υπολογίζεται το ποσό θερμότητας κατά τη θέρμανση, όταν δύο ίδια υγρά ίδιας μάζας 
αποκτούν ίδια τελική θερμοκρασία έχοντας διαφορετική αρχική. Ίδια αντιμετώπιση 

(δηλαδή ίδια 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: 
• Προτείνεται οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα 
Πληροφορικής. Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχουν υπολογιστές, αυτό το εργαστηριακό 

μάθημα μπορεί να μετατραπεί σε μάθημα επίδειξης στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν 
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 

• Κάθε ΦΕ έχει τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξεχωριστά. Μόλις 
ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας, τότε δίνεται η επόμενη. 
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• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία ΦΕ 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 
προκύψει από τη συζήτηση στις δραστηριότητες 4η, 5η και 6η. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν 
μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 

 Η εξοικείωση με τη σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας εξελίσσεται σε τρεις 
διαδοχικές φάσεις στα τρία ΦΕ: 
o 1η φάση (στο 1ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν την προτεινόμενη 
πειραματική διαδικασία και να περιγράψουν σύντομα τους στόχους της. 

o 2η φάση (στο 2ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν με την ομάδα τους ένα 
πείραμα ελέγχου και να το περιγράψουν ή να το ζωγραφίσουν. Πριν εκτελέσουν το 

πείραμα του ΦΕ, ζητάμε να το συγκρίνουν με το πείραμα που σχεδίασαν, να συζητήσουν 
τις διαφορές τους και να γράψουν τις πιο σημαντικές. 

o 3η φάση (στο 3ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα ελέγχου 
(λαμβάνοντας υπόψη τους ότι κατά την εκτέλεσή του θα πρέπει να συγκεντρώσουν 
συγκεκριμένα δεδομένα) και να το περιγράψουν ή να το ζωγραφίσουν. Πριν 
πραγματοποιήσουν το πείραμα, οι ομάδες θα κουβεντιάσουν με όλη την τάξη την 

πρότασή τους. 
• Η 3η δραστηριότητα με το πείραμα ελέγχου εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την 
υλοποίηση του 1ου και 2ου ΦΕ. Στο 3ο ΦΕ κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της 

πειραματική σχεδίαση αρκεί να συγκεντρώσει τα συγκεκριμένα δεδομένα που ζητούνται 
στη δραστηριότητα αυτή. 

• Στη δραστηριότητα 4 γίνεται σχολαστική σύγκριση υποθέσεων-πειραματικών 

αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 
από τους μαθητές. 

• Στη δραστηριότητα 5 διατυπώνονται ερωτήματα επέκτασης ώστε να διευκολυνθεί η 

διαδικασία γενίκευσης στην οποία θα βασιστεί η συναγωγή των συμπερασμάτων από τους 
μαθητές. 

• Τέλος στη δραστηριότητα 6 ζητάμε τη διατύπωση των συμπερασμάτων. 

• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η 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 συζητήσεων 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 
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θερμοκρασία και ίδια τελική. Από το διαφορετικό χρόνο απόκτησης της ίδιας τελικής 
θερμοκρασίας μπορεί να υπολογιστεί το διαφορετικό ποσό θερμότητας που απαιτείται για 
τα δύο δοχεία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έφτασαν στην ίδια τελική θερμοκρασία και 

χωρίς να γίνεται αναφορά στην ειδική θερμότητα. Η χρήση του Εικονικού Εργαστηρίου 
Θερμότητας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα καταγραφής του Q. Όμως, επιλέγουμε να μη 
χρησιμοποιηθεί, ώστε να ασχοληθούν οι μαθητές με τον υπολογισμό του Q από την 

παροχή θερμότητας και το χρόνο θέρμανσης. 

Σημειώνουμε ότι στο Σ.Ε.Π. εκτός από το «Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας» υπάρχει 
και το «Εικονικό Εργαστήριο Θερμοδυναμικής», το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη 

διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων στη Φυσική του Λυκείου. Στα εγχειρίδια που 
συνοδεύουν το Σ.Ε.Π. (σε ηλεκτρονική μορφή στο CD του λογισμικού) υπάρχουν σενάρια 
και ΦΕ για 44 εικονικά πειράματα Θερμότητας και για 11 εικονικά πειράματα 

Θερμοδυναμικής. Κατάλογος των σεναρίων παρατίθεται στη σελίδα 96 για τη Θερμότητα 
και στη σελίδα 98 για τη Θερμοδυναμική. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές 
επιστήμες. Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 
Το 4ο κεφάλαιο «Θερμότητα και Θερμοκρασία» (σελίδες 73-122) με εξαιρετική 

πληρότητα παρουσιάζει (α) μια επισκόπηση των ιδεών των μαθητών (συγγραφέας Gaalen 

Erickson) και (β) τη διαμόρφωση και εξέλιξη των ιδεών των μαθητών κατά τη διδασκαλία 
(συγγραφέας Andrée Tiberghien). 
Το 10ο κεφάλαιο «Μερικά χαρακτηριστικά των ιδεών των παιδιών και οι συνέπειές τους 

για τη διδασκαλία» (σελίδες 273-286, συγγραφείς R. Driver, E. Guesne και A. Tiberghien) 
παρουσιάζει συνοπτικά (α) τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των παιδιών, (β) 
την ανάπτυξη των αντιλήψεων και (γ) μερικά ζητήματα σχετικά με το σχεδιασμό 

αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών σεναρίων. 

2. Κουλαϊδής, Β. (επιμελητής) (1994). Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Εκδόσεις 
GUTENBERG, Αθήνα. 

Στην 1η ενότητα «Θερμότητα και Θερμοκρασία» του 5ου κεφαλαίου «Αλλαγή και 
επιστημονικές έννοιες: ιστορική προσέγγιση» (σελίδες 155-199, συγγραφέας Βασίλης 
Τσελφές) παρουσιάζεται η εξέλιξη των αντιλήψεων που αναφέρονται στη θερμότητα. Στις 

άλλες ενότητες του ίδιου κεφαλαίου παρουσιάζεται η εξέλιξη των αντιλήψεων που 
αναφέρονται στο φως και τα κοσμολογικά μοντέλα. 

3. Πετρίδου Ε., Λεύκος Ι., Χατζηκρανιώτης Ε., & Ψύλλος Δ. (2005). Μελέτη της διδασκαλίας 

της θερμιδομετρίας με Εικονικό Εργαστήριο. Πρακτικά 9ου Κοινού Συνεδρίου της Ένωσης 
Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών: «Εξελίξεις και Προοπτικές στη Φυσική. Νέες Τεχνολογίες 
και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών», Φεβρουάριος 2005, Λευκωσία. 

Παρουσιάζεται έρευνα που είχε στόχο την ανάπτυξη διδασκαλίας για την ολιστική 
προσέγγιση των παραμέτρων που υπεισέρχονται στη σχέση θερμιδομετρίας με χρήση του 
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Εικονικού Εργαστηρίου. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας των διδακτικών πειραμάτων 
εφαρμόστηκαν διαδοχικές διδασκαλίες έτσι ώστε να διερευνηθούν τα κρίσιμα σημεία και 
να προσαρμοστεί η διδασκαλία στις μαθησιακές δυσκολίες. 

4. Ψύλλος, Δ., Αργυράκης, Π., Βλαχάβας, Ι., Χατζηκρανιώτης, Ε., Μπισδικιάν, Γ., Ρεφανίδης, 
Ι., Λεύκος, Ι., Κορομπίλης, Κ., Βράκας, Δ., Γάλλος, Λ., Πετρίδου, Ε., & Νικολαΐδης, Ι. 
(2000). Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερμότητας – Θερμοδυναμικής. 
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα. 
Παρουσιάζεται το πακέτο λογισμικού «Σ.Ε.Π.», ένα σύνθετο εικονικό περιβάλλον που 

αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία της Θερμότητας και της Θερμοδυναμικής. Το λογισμικό 
αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά εργαστήρια, Θερμότητας και Θερμοδυναμικής, και 
παράλληλα προσφέρει µια επιλεγμένη σειρά θεμάτων πολυμέσων που άπτονται της 

τεχνολογίας και καθημερινών εφαρμογών. 

5. Λεύκος, Ι., Ψύλλος, Δ., Χ”Κρανιώτης, Ε., Παπαδόπουλος, Α. (2005). Μια πρόταση για την 
εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας της Θερμικής Ακτινοβολίας με συνδυασμένη 

χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις 
ΤΠΕ, Σύρος. 
Παρουσιάζεται πιλοτική διδασκαλία της ενότητας «Θερμική Ακτινοβολία», της Β’ 

Γυμνασίου στην οποία γίνεται συνδυασμένη χρήση ΤΠΕ και συμβατικού εργαστηρίου. 
Αποτελεί μέρος εργαστηριακής διδακτικής σειράς για τα θερμικά φαινόμενα. 

6. Ψύλλος, Δ., Μπισδικιάν, Γ. (2004). Τεχνολογίες Πληροφόρησης στο διερευνητικό 

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Στο Βλαχάβας Ι. κ.ά. (επιμ.) Οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και Προοπτικές, 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Αναλύει χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιβαλλόντων αλληλεπιδραστικών 
πολυμέσων και των συστημάτων συγχρονικών διατάξεων και περιγράφει επιλεγμένες 
εφαρμογές που αναδεικνύουν δύο βασικές μαθησιακές σκοπιές: Τη σύνδεση θεωρίας και 

φαινομένων από τη μια και την κατανόηση περιεχομένου μαζί με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων χειρισμού γραφικών παραστάσεων από την άλλη. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΝΑ 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 

Θερμαίνεις 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 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις με τους άλλους συμμαθητές σου στην ομάδα 

σου αλλά και στην τάξη σου. Για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι πιο κοντά στην 

πραγματικότητα, θα εκτελέσετε με την ομάδα σου ένα πείραμα που σχεδιάσαμε. 

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα, να μελετήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν (ενότητες 

1.3.Α και 1.3.Β) και να περιγράψεις σύντομα τους στόχους του πειράματος:  ........................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία της πειραματικής διάταξης 

• Κατεβάζετε στον πάγκο δύο δοχεία των 250 mL και ένα μπουκάλι με νερό. 

Στο παράθυρο των ιδιοτήτων τους επιλέγετε (α) να είναι ιδανικά και (β) να μην 

ακτινοβολούν. 
• Βάζετε στα δύο δοχεία από 100 g νερό, 

το ένα να έχει αρχική θερμοκρασία 20 οC και το άλλο 40 οC. 
• Τοποθετείτε δύο λύχνους στον πάγκο και τους ανάβετε στη χαμηλή παροχή (181,5 

J/s). 
• Κατεβάζετε δύο θερμόμετρα και τα τοποθετείτε μέσα στα δοχεία. 

β. Πραγματοποίηση του πειράματος 

• Τρέχετε το πείραμα, και όταν η θερμοκρασία του νερού σε ένα από τα δύο 
δοχεία, φτάσει στους 60 οC, πατάτε το stop για να σταματήσει το πείραμα. 

Ερωτήματα 
Β.1 Ποιο έφτασε πρώτο στους 60 oC; 

Το νερό με: .......................... αρχική θαρχ = 20 oC    .............. αρχική θαρχ = 40 oC    

Β.2 Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να φτάσει στους 60 οC ............................... t1 = ….… s 

(μπορείς να συμβουλευτείς τη γραφική παράσταση) 

 Πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του;  .................................................... Δθ1 = …... οC 

(θυμήσου ότι Δθ = θτελ - θαρχ) 

 Ποιο είναι το ποσό θερμότητας που απορρόφησε; ........................................ Q1 = …... J 

(θυμήσου ότι Q = παροχή x χρόνο θέρμανσης, δηλαδή Q1 = 180 x t1) 

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 ............ ; 

• Συνεχίζετε 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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1.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ 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 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 ΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΑΝ… 

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. 

Β. 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. 

1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Α. Τελικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος, η ποσότητα θερμότητας, που 

απορροφά ένα σώμα όταν θερμαίνεται, με ποιο τρόπο εξαρτάται από τη μεταβολή 
της θερμοκρασίας του; 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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4.1.1 Εξάρτηση της Θερμότητας από τη από τη μάζα ΦΕ.2 (σελ. 155) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ» 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΝΑ ΣΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ; 

2.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Σε δυο ίδια δοχεία, Α και Β, έχεις διαφορετικές ποσότητες νερού με ίδια θερμοκρασία: 20 oC. 
 το νερό στο δοχείο Α έχει μάζα 100g 
 ενώ το νερό στο δοχείο Β έχει μάζα 200g 

Θερμαίνεις 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.  
Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα, για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι σωστές. 
Να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.1 Εξάρτηση της Θερμότητας από τη από τη μάζα ΦΕ.2 (σελ. 156) 

Β. Να συγκρίνετε το πείραμα που σχεδιάσατε με το πείραμα που τελικά θα κάνετε και το 
οποίο περιγράφουμε παρακάτω, στην ενότητα 2.3.  
Συζητήστε στην ομάδα σας τις διαφορές τους και γράψε παρακάτω τις πιο σημαντικές: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

2.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία της πειραματικής διάταξης 

• Πατάτε το πλήκτρο Επαναφορά. 
• Αδειάζετε το ένα δοχείο και το γεμίζετε με 200 g νερό, αρχικής θερμοκρασίας 20 οC, 

έτσι ώστε στον πάγκο να έχετε δύο δοχεία των 250 ml με 100 g και 200 g νερό ίδιας 
θερμοκρασίας. 

• Ανάβετε τους δύο λύχνους διαλέγοντας τη χαμηλή παροχή (181,5 J/s). 

Β. Πραγματοποίηση του πειράματος 

Ζεσταίνετε το νερό στα δύο δοχεία και ελέγχετε τις προβλέψεις σας: 

• Τρέχετε το πείραμα, και όταν η θερμοκρασία του νερού σε ένα από τα δύο 

δοχεία, φτάσει στους 50 οC, πατάτε 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) 

 Ποιο 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 ............ ; 

• Συνεχίζετε το πείραμα, πατώντας το βέλος «Επαναφορά», 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) 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.1 Εξάρτηση της Θερμότητας από τη από τη μάζα ΦΕ.2 (σελ. 157) 

 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 

2.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ 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 ΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΑΝ… 

Α. Αν ζεστάνεις, με ίδια γκαζάκια, 200 g και 400 g λάδι αρχικής θερμοκρασίας 20 οC, για να 
φτάσουν τα 200 g λαδιού στους 60 oC θα πρέπει να θερμανθούν για: 
ίδιο ............... , περισσότερο ........ , λιγότερο ....   
χρόνο σε σύγκριση με τα 400 g. 

Β. Αυτό σημαίνει ότι τα 200 g λάδι χρειάζονται: 
ίδιο ............... , περισσότερο ........ , λιγότερο ....   
ποσό θερμότητας σε σύγκριση με τα 400 g λάδι. 

2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Τελικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος, η ποσότητα θερμότητας, που 
απορροφά ένα σώμα όταν θερμαίνεται, με ποιο τρόπο εξαρτάται από τη μάζα του; 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.1 Εξάρτηση της Θερμότητας από το υλικό ΦΕ.3 (σελ. 159) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ» 
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ.Ε.Π. 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΝΑ 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. 
Θερμαίνεις 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 ποσό θερμότητας: 
 ίδιο ........................  διαφορετικό .........................  

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.  
Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι σωστές. 

 Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα, θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας. 
 Δεν είναι απαραίτητο όλες οι ομάδες να πραγματοποιήσετε την ίδια ακριβώς πειραματική 
διαδικασία. Όλες, όμως, οι ομάδες θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που ζητά η 
δραστηριότητα 3.4. 
Να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.1 Εξάρτηση της Θερμότητας από το υλικό ΦΕ.3 (σελ. 160) 

3.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Προετοιμασία της πειραματικής διάταξης 

• Τοποθετείτε πάνω στον πάγκο του εικονικού εργαστηρίου της Θερμότητας τα όργανα 

(δοχεία, λύχνους, θερμόμετρα) που θα χρειαστείτε για να εκτελέσετε το πείραμα όπως 

το σχεδιάσατε. Προσέξτε τα δοχεία (α) να είναι ιδανικά και (β) να μην ακτινοβολούν. 
• Βάζετε στα δοχεία τις ποσότητες των υγρών στις θερμοκρασίες που προβλέπει ο 

σχεδιασμός σας. 
• Ανάβετε τους λύχνους διαλέγοντας τη χαμηλή παροχή (181,5 J/s). 
• Εκτελείτε το εικονικό πείραμα και συγκεντρώνετε τα δεδομένα που ζητά η επόμενη 

ενότητα 3.4. 

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ 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: 

  το νερό έφτασε στους 55 oC σε:  ........................... sec 

 το λάδι έφτασε στους 55 oC σε:  ............................ sec 

Β. Είχες προβλέψει ότι το νερό και το λάδι, για να φτάσουν στους 55 oC, θα απορροφήσουν: 

  ίδιο ποσό θερμότητας  διαφορετικό ποσό θερμότητας 

κι από το πείραμα διαπιστώνεις ότι: 

  το νερό για να φτάσει στους 55 oC απορρόφησε:  ................... J (Joule) 

 το λάδι για να φτάσει στους 55 oC απορρόφησε:  .................... J (Joule) 

Γ. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, 

πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπιστώνεις; ............................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.1 Εξάρτηση της Θερμότητας από το υλικό ΦΕ.3 (σελ. 161) 

3.5 ΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΑΝ… 

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. 

Β. 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. 

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Τελικά, η ποσότητα θερμότητας που απορροφά ένα σώμα που θερμαίνεται εξαρτάται από: 

 από το υλικό του;  ..............................................  ΝΑΙ   .....................  ΟΧΙ  

 από τη μάζα του;  ...............................................  ΝΑΙ   .....................  ΟΧΙ  

  από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του;  .............  ΝΑΙ   .....................  ΟΧΙ  

Β. Με βάση τα αποτελέσματα των τριών πειραμάτων που έχεις κάνει να εξηγήσεις με ποιο 
τρόπο εξαρτάται η ποσότητα θερμότητας που απορροφά ένα σώμα που θερμαίνεται από 

τους τρεις παραπάνω παράγοντες: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  





Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4.1. Εφαρμογές Εικονικών Εργαστηρίων 

 
 

4.1.2 ΤΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ «IRYDIUM CHEMISTRY LAB» 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 

ΕΝΤΥΠΑ Α: 3 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 
ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΝΤΥΠΟ Α: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

3. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ 
ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΝΤΥΠΟ Α: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 

 
 
 





ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.1.2.1 Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων στο IrYdium 165 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ NaCl, NH4Cl, CH3COONa 

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Σύνθεση και υπολογισμός του pH των διαλυμάτων των παρακάτω αλάτων: 

 NaCl,    NH4Cl,    CH3COONa 

στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού «IrYdium» 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χημεία: Οξέα, Βάσεις και Ιοντική ισορροπία. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Γ’ Λυκείου: Χημεία θετικής κατεύθυνσης 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Οξέα - Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 βιντεοπροβολέα. 

Λογισμικό: «IrYdium». 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να παρασκευάζουν διαλύματα αλάτων μέσα από τη διαδικασία εξουδετέρωσης οξέων με 
βάσεις, εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου. 

• Να γράφουν τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης, διάστασης και ιοντισμού. 
• Να προβλέπουν την περιοχή του pH των διαλυμάτων αλάτων και να επιβεβαιώνουν ή να 
απορρίπτουν την πρόβλεψή τους εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου. 

• Να συγκρίνουν τους θεωρητικούς υπολογισμούς με τα πειραματικά αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου. 

• Να διατυπώνουν συμπεράσματα σε περίπτωση που τα δύο αποτελέσματα (θεωρητικός 

υπολογισμός - εικονικό εργαστήριο) συμπίπτουν ή είναι διαφορετικά. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ στην τάξη. 
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2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ. 

Οι μαθητές, όταν φθάνουν στην Γ΄ Λυκείου και διδάσκονται τη διαδικασία της 
εξουδετέρωσης οξέος από βάση, με βάση τις γνώσεις που έχουν από το Γυμνάσιο και από 
την Α΄ Λυκείου, πιστεύουν ότι η εξουδετέρωση οποιουδήποτε οξέος με οποιαδήποτε βάση, 

οδηγεί πάντα σε ουδέτερο διάλυμα, δηλ. σε pH 7. Ο λόγος για την παρανόηση αυτή είναι ότι 
οι γνώσεις που έχουν οι μαθητές αφορούν μόνο την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από 
ισχυρή βάση. Πιστεύουν επίσης ότι η χρήση του όρου «εξουδετέρωση» αυτό υπονοεί, δηλ. 

ουδέτερο pH. 
Στη διδακτέα, και συνεπώς, και στην εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής υπάρχουν τρεις 
παραλλαγές, δηλ. ισχυρό οξύ με ισχυρή βάση, ισχυρό οξύ με ασθενή βάση και ασθενές οξύ 

με ισχυρή βάση ενώ εκτός ύλης είναι η περίπτωση ασθενούς οξέος - ασθενούς βάσης. Στην 
περίπτωση όμως που ένας από τους δύο ηλεκτρολύτες είναι ασθενής, τότε το pH δεν είναι 
ουδέτερο. 

Στο πολύπλοκο αυτό θέμα, η βοήθεια που μπορεί να δώσει το εργαστήριο αλλά και το 
εικονικό εργαστήριο είναι σημαντική. Οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις στο τετράδιό τους και 
κατόπιν με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου μπορούν να επαληθεύσουν τις επιλογές 

τους. Το λογισμικό IrYdium είναι ένα βραβευμένο λογισμικό, (Βραβείο MERLOT 2006), με 
χρήστες και εφαρμογές από όλο τον κόσμο. Ο αριθμός των on line εφαρμογών, κυρίως από 
τα κολέγια και τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι μεγάλος. Το λογισμικό καλύπτει με 

πολλούς τρόπους και με μεγάλη ακρίβεια ένα μεγάλο μέρος από τις εργαστηριακές ασκήσεις 
που αφορούν τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το «κατεβάσει» 
δωρεάν από το διαδίκτυο και προσαρμόσθηκε ειδικά για τις ελληνικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενότητας – 

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 ιδιαίτερα 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. 

Τα 3 ΦΕ αφορούν τις ασκήσεις 53, 54 και 55 του σχολικού βιβλίου. Είναι ασκήσεις σχετικά 
δύσκολες και δυσνόητες, οπότε το λογισμικό IrYdium προσομοιώνει πειραματικά τις ασκήσεις 
συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του θέματος από τους μαθητές. Ο μαθητής 

προσεγγίζοντας την άσκηση και με τους δύο τρόπους μπορεί να συγκρίνει τα υπέρ και τα 
κατά κάθε προσέγγισης. Οι χημικές σταθερές που εμπλέκονται στα φύλλα εργασίας δίδονται 
με ακρίβεια, π.χ. Κa CH3COOH=1,82.10-5, με στόχο το αποτέλεσμα στο εικονικό εργαστήριο να 
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συμπίπτει κατά το δυνατόν με το αποτέλεσμα που υπολογίζει ο μαθητής χωρίς τη βοήθεια 
του εικονικού εργαστηρίου. Στο σχολικό βιβλίο, με στόχο την απλούστευση των 
μαθηματικών πράξεων, οι χημικές σταθερές δίδονται με πιο απλή μορφή, δηλ. Κa CH3COOH = 

10-5. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία ΦΕ 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. 

Σε αυτή τη φάση του ΦΕ δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή 
λάθος. Αυτή η κρίση θα προκύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 
Οι μαθητές για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην § 2.1, είναι σε θέση να 

διατυπώσουν ορθές προβλέψεις για το 1ο ΦΕ, ενώ πιστεύουμε ότι οι προβλέψεις των 
μαθητών για το 2ο και το 3ο ΦΕ θα είναι μάλλον ή λανθασμένες ή σωστές αλλά χωρίς τη 
δυνατότητα αιτιολόγησης από την πλευρά των μαθητών. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν 
μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 

Η εξοικείωση με τη σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας εξελίσσεται σε τρεις 
διαδοχικές φάσεις στα τρία ΦΕ: 
O 1η φάση (στο 1ο ΦΕ): Σε αυτό το ΦΕ η διαδικασία είναι προκαθορισμένη δηλ. οι 

μαθητές πρέπει να μελετήσουν την προτεινόμενη πειραματική διαδικασία και να 
περιγράψουν σύντομα τους στόχους της. 

O 2η φάση (στο 2ο ΦΕ): Εδώ η διαδικασία είναι πιο ευέλικτη, δηλ. οι μαθητές πρέπει να 

σχεδιάσουν με την ομάδα τους ένα πείραμα ελέγχου, αξιοποιώντας την εμπειρία του 1ου 
ΦΕ. Τελικός στόχος του σχεδιασμού αυτού είναι τα θεωρητικά δεδομένα να συγκριθούν 
με τα δεδομένα του εικονικού εργαστηρίου. 

Ο σχεδιασμός ενός πειράματος ελέγχου από τους μαθητές είναι μια σημαντική 
διαδικασία διότι οι μαθητές πρέπει να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που έχουν από την 
ενασχόληση με παρόμοια θέματα, να σκεφθούν δημιουργικά βάζοντας την φαντασία 

τους να δουλέψει. Πριν εκτελέσουν το πείραμα του ΦΕ, ζητάμε να το συγκρίνουν με το 
πείραμα που σχεδίασαν οι άλλες ομάδες, να συζητήσουν τις διαφορές τους και να 
γράψουν τις πιο σημαντικές. 

O 3η φάση (στο 3ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα ελέγχου 

(λαμβάνοντας υπόψη τους ότι κατά την εκτέλεσή του θα πρέπει να συγκεντρώσουν 
συγκεκριμένα δεδομένα) και να το περιγράψουν ή να το ζωγραφίσουν.  

Πριν πραγματοποιήσουν το πείραμα, οι ομάδες θα κουβεντιάσουν με όλη την τάξη 
την πρότασή τους. 
Οι οδηγίες του 1ου ΦΕ είναι όσο το δυνατόν αναλυτικές και συγκεκριμένες, ενώ στο 2ο 

φύλλο είναι πιο γενικές π.χ. δεν υπάρχει συγκεκριμένως όγκος διαλύματος, ενώ 
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παράλληλα εισάγεται ο όρος «ισοδύναμα διαλύματα». Στο 3ο ΦΕ οι οδηγίες είναι 
εντελώς γενικές και ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
αυτοσχεδιάσουν. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου 
ΦΕ, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι διάφορες 
ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα ΦΕ κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της 

πειραματική σχεδίαση. 
• Στην τέταρτη δραστηριότητα γίνεται σχολαστική σύγκριση υποθέσεων-πειραματικών 
αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 

από τους μαθητές. 
• Στην πέμπτη δραστηριότητα διατυπώνονται ερωτήματα επέκτασης ώστε να διευκολυνθεί 
η διαδικασία γενίκευσης στην οποία θα βασιστεί η συναγωγή των συμπερασμάτων από 

τους μαθητές. 
• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η 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 συζητήσεων θα 
επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 

• Απαραίτητο συστατικό κάθε ΦΕ είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από τους θεωρητικούς υπολογισμούς με τα αποτελέσματα του εικονικού εργαστηρίου. Σε 
κάθε περίπτωση, είτε τα αποτελέσματα συμπίπτουν είτε όχι, η συζήτηση με τους μαθητές 
είναι απαραίτητη. 

3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ IRYDIUM ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

Είναι γνωστό ότι το λογισμικό IrYdium είναι ένα πολύ δυναμικό και «ανοιχτό» λογισμικό 
διότι μπορεί να διαχειρισθεί με ακρίβεια μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων εργαστηρίων. Για τον 
λόγο αυτό άλλωστε βραβεύτηκε από τον οργανισμό ΜERLOT το έτος 2006 παίρνοντας το 1ο 

βραβείο. Συγκεκριμένα καλύπτει με εικονικά εργαστήρια τις παρακάτω ενότητες: 
• Μοριακότητα και πυκνότητα 
• Στοιχειομετρία 
• Ποσοτική ανάλυση 
• Χημική ισορροπία 

• Διαλυτότητα και στερεά 
• Θερμοχημεία 
• Οξέα και βάσεις 

Επίσης διαθέτει on line εικονικά εργαστήρια με τα οποία ο χρήστης μπορεί να έρθει σε 
επαφή με την βοήθεια του διαδικτύου. 
Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μόνος του εργαστήρια, εισάγοντας τις χημικές 

ουσίες και αντιδράσεις που επιθυμεί. Βέβαια, για να γίνει αυτό απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
πληροφορικής, κυρίως όμως απαιτείται κόπος, θέληση και επιμονή από τον χρήστη. 
Σε σχέση με την διδακτέα ύλη στην Ελλάδα, το λογισμικό καλύπτει όλα όσα αφορούν τα 

ηλεκτρολυτικά ή μη διαλύματα που διδάσκονται στο Λύκειο αλλά και στο Γυμνάσιο. 
Συγκεκριμένα ο χρήστης του λογισμικού μπορεί να καλύψει τις παρακάτω ενότητες: 

Για την Α΄ Λυκείου: 
• Οξέα – Βάσεις – Άλατα - Οξείδια 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.1.2.1 Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων στο IrYdium 169 

• Συγκέντρωση διαλύματος – Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων 
• Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί 

Για την Β’ Λυκείου (Γενική παιδεία): 
• Τα κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα. 

Για την Β’ Λυκείου (Κατεύθυνση): 
• Θερμοχημεία 

Για την Γ’ Λυκείου (Κατεύθυνση): 
• Όλο το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου που αφορά τα ηλεκτρολυτικά διαλύματα.  

Το κεφάλαιο αυτό είναι ίσως τι πιο σημαντικό κεφάλαιο που διδάσκεται στο λύκειο 
και καλύπτει σημαντικό κομμάτι των θεμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων.  

Βέβαια δεν καλύπτονται από το λογισμικό IrYdium σημαντικά κεφάλαια της ύλης, όπως 
μεγάλο μέρος της οργανικής χημείας, οι χημικοί δεσμοί η οξειδοαναγωγή κ.α. Για τα κεφάλαιο 
αυτά οι διδάσκοντες καθηγητές που επιθυμούν να κάνουν πειράματα είτε μετωπικά είτε σε 

ομάδες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κλασσικό εργαστήριο. Εξάλλου, κανένα εικονικό 
εργαστήριο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
αποκτά ο μαθητής κατά την διάρκεια ενός πειράματος στο εργαστήριο. 
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Project, 2004. 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΔΠ) ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Η δομή του αρχικού σεναρίου ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ NaCl, NH4Cl ΚΑΙ CH3COONa ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
«IrYdium» καθώς και των ΦΕ παραμένουν τα ίδια. Στο παράρτημα αυτό παρέχονται 

προτάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του σεναρίου που μπορούν να ενισχυθούν με τη 
χρήση του ΔΠ και τις συνεπαγόμενες διαφοροποιήσεις στην οργάνωση του μαθήματος. 
Εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να βρει και να υλοποιήσει τους βέλτιστους τρόπους 

ενσωμάτωσης του ΔΠ στη διδασκαλία του και να οργανώσει την αλληλεπίδρασή του με τους 
μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές (είδος ΔΠ και δυνατότητες του 
λογισμικού που τον συνοδεύει). Στις προτάσεις αξιοποίησης του ΔΠ δεν λαμβάνεται υπόψη η 

χρήση κάποιου συγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

1ο Φύλλο Εργασίας  
1. Η εισαγωγική δραστηριότητα εξοικείωσης με τη διαδικασία εύρεσης, εκκίνησης και 

λειτουργίας της εφαρμογής «IrYdium Vlab» μπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό στον 
ΔΠ μπροστά σε όλη την τάξη, ώστε να διατυπωθούν οι απορίες των μαθητών και να 
δοθούν διευκρινίσεις.  

2. Στη φάση της πρόβλεψης (1.1) ο εκπαιδευτικός μπορεί να σημειώσει στο ΔΠ πόσοι 
μαθητές επέλεξαν κάθε πρόβλεψη, για να ανακτήσει αργότερα τα δεδομένα, μετά την 
πραγματοποίηση του πειράματος. Η καταγραφή στο ΔΠ αποθηκεύεται. 

3. Κατά τη σχεδίαση του πειράματος ελέγχου (1.2), αν οι μαθητές δεν μπορούν να 
προτείνουν την ορθή διαδικασία, ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει τα κεντρικά σημεία του 
πειράματος και συζητά με τους μαθητές. Κατά τη συζήτηση μπορούν είτε να 

διατυπώνονται προφορικά οι απόψεις των μαθητών είτε να καταγράφονται στο ΔΠ, ώστε 
να συγκρίνονται μεταξύ τους. Τελικά η προτεινόμενη από τους μαθητές ή τον καθηγητή 
διαδικασία αποτυπώνεται διαγραμματικά στο ΔΠ, ώστε να μπορεί να ανακληθεί όποτε 

χρειασθεί. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να σημειώσει στο διάγραμμα (με διαφορετικό 
χρώμα γραφίδας) τις διευκρινίσεις του πάνω σε ερωτήματα των μαθητών, αλλά και 
σημεία της διαδικασίας που πρέπει να προσεχθούν. Η καταγραφή στο ΔΠ αποθηκεύεται. 

4. Η εκτέλεση του πειράματος (1.2), αν διαπιστωθεί ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στο χειρισμό του λογισμικού προσομοίωσης, μπορεί να εκτελεστεί στο ΔΠ από 
τον εκπαιδευτικό ή και από ένα ή δύο μαθητές. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει 

στους υπόλοιπους μαθητές να εκτελέσουν το πείραμα με διαφορετικούς όγκους ή 
συγκεντρώσεις (Μ) αρχικών διαλυμάτων. Στην περίπτωση που η πλειονότητα των 
μαθητών εκτελεί με ευχέρεια το πείραμα, ο εκπαιδευτικός το εκτελεί σύντομα στο ΔΠ 

μετά την ολοκλήρωσή του από τους μαθητές, ώστε να το κατανοήσουν και οι λίγοι που 
δεν το εκτέλεσαν. Οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για τις αρχικές αραιώσεις και τον 
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υπολογισμό της συγκέντρωσης του NaCl μπορούν να γίνουν στο ΔΠ με τη γραφίδα και τη 
βοήθεια της αριθμομηχανής του λειτουργικού συστήματος. Καλό είναι οι υπολογισμοί να 
καταγράφονται σε ένα e-notepad, αν είναι διαθέσιμο στο λογισμικό που συνοδεύει το ΔΠ, 

ώστε να παραμένουν ορατοί κατά την εκτέλεση του πειράματος. 
Στην περίπτωση που το πείραμα εκτελείται από όλους τους μαθητές με διαφορετικά 
δεδομένα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταγράψει τα αποτελέσματα στο ΔΠ και να 

συζητήσει τις ομοιότητες και διαφορές. Η καταγραφή του πίνακα στο ΔΠ αποθηκεύεται. 

Ανάμιξη ίσων όγκων διαλυμάτων HCl και NaOH και προσδιορισμός του pH του διαλύματος 
άλατος που προκύπτει 

Συγκέντρωση δ/των (Μ) HCl και ΝaΟΗ Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 ………… 

Όγκος δ/των (ml) HCl και ΝaΟΗ ………… ………… ………… ………… ………… 

Συγκέντρωση διαλύματος NaCl (Μ) ………… ………… ………… ………… ………… 

pΗ διαλύματος NaCl ………… ………… ………… ………… ………… 

5. Οι απαιτούμενοι υπολογισμοί για τη θεωρητική πρόβλεψη του pH (1.3) μπορούν να 

γίνουν στο ΔΠ με τη γραφίδα και τη βοήθεια της αριθμομηχανής του λειτουργικού 
συστήματος. Καλό είναι οι υπολογισμοί να καταγράφονται σε ένα e-notepad. Αν 
υπάρχουν αποκλίσεις, διερευνώνται και καταγράφονται τα αίτια στο ΔΠ. Η καταγραφή 

στο ΔΠ αποθηκεύεται. 
6. Κατά τον έλεγχο των προβλέψεων (1.4) επαναφέρεται η καταγραφή τους στο ΔΠ και 

επισημαίνεται με τη γραφίδα επισήμανσης η σωστή πρόβλεψη. Καλούνται μαθητές να 

δικαιολογήσουν τη δική τους πρόβλεψη, είτε σωστή είτε λανθασμένη. Η καταγραφή στον 
ΔΠ αποθηκεύεται. 

7. Το συμπέρασμα (1.5) καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό με ιδιαίτερο χρώμα στο ΔΠ 

κάτω από τον πίνακα των προβλέψεων με τη μορφή: 
Κατά την ανάμιξη ....... (ίσων) όγκων διαλυμάτων HCl και NaOH ........ (ίσης) 
συγκέντρωσης προκύπτει ουδέτερο διάλυμα NaCl με pΗ=7. 
Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, αναζητείται και καταγράφεται η 
επαναδιατύπωση του συμπεράσματος με τη μορφή: 
Κατά την ανάμιξη διαλυμάτων HCl και NaOH που περιέχουν ........ (ίσο) αριθμό mol 
οξέος και βάσης προκύπτει ουδέτερο διάλυμα NaCl με pΗ=7. 
Η καταγραφή στο ΔΠ αποθηκεύεται. 

8. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης εμφανίζονται στο ΔΠ, καταγράφονται οι απαντήσεις και στη 

συνέχεια επισημαίνονται οι ορθές. Γίνεται συζήτηση των απαντήσεων.  
9. Η καταγραφή στο ΔΠ αποθηκεύεται. 

2ο & 3ο Φύλλο Εργασίας 
Οι δραστηριότητες του 2ου και του 3ου ΦΕ είναι παρόμοιες με αυτές του 1ου. Επομένως, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει οποιεσδήποτε από τις χρήσεις του ΔΠ που προτάθηκαν για 

το 1ο ΦΕ, ανάλογα με τις δυσκολίες που συνάντησαν οι μαθητές του και τις προτεραιότητες 
της διδασκαλίας του. Για παράδειγμα, αν η εξοικείωση των μαθητών με την πειραματική 
διαδικασία κρίνεται ικανοποιητική πριν το 2ο ή 3ο ΦΕ, τα αντίστοιχα πειράματα (1.3) και οι 
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υπολογισμοί (1.4) μπορούν να πραγματοποιηθούν από ομάδες δύο ή τριών μαθητών και όχι 
στο ΔΠ, και η χρήση του ΔΠ να περιορισθεί στην καταγραφή των προβλέψεων (πρόταση 2), 
της σχεδίασης του πειράματος (πρόταση 3) των πειραματικών αποτελεσμάτων (μόνον ο 

πίνακας της πρότασης 5), του ελέγχου των προβλέψεων (πρόταση 6) των συμπερασμάτων 
(πρόταση 7) και των απαντήσεων στην αξιολόγηση (πρόταση 8). 

Ολοκλήρωση του σεναρίου  
Μετά την ολοκλήρωση των τριών ΦΕ, καλό είναι να συνοψισθούν διαγραμματικά στον ΔΠ τα 
συμπεράσματα, όπως παρακάτω. 

 

Η καταγραφή στο ΔΠ αποθηκεύεται. Κατά την εξέταση της ανάμιξης διαλυμάτων ασθενούς 

οξέος και ασθενούς βάσης προσφέρεται η ευκαιρία να συζητήσει ο εκπαιδευτικός με τους 
μαθητές τα πιθανά αποτελέσματα, να κάνει νύξη για τη σύγκριση των σταθερών διάστασης 
οξέος και βάσης. Στη συνέχεια αναθέτει στους μαθητές την πειραματική και υπολογιστική 

μελέτη του προβλήματος και παραπέμπει σε άλλο μάθημα την επίδειξη του πειράματος και 
την εκτέλεση των υπολογισμών στο ΔΠ. Τέλος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαθέσει σε 
εκτύπωση ή ηλεκτρονικά ό,τι έχει καταγραφεί στον ΔΠ. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις του ΔΠ και η προστιθέμενη αξία τους  
Οι παραπάνω προτάσεις αξιοποίησης του ΔΠ για τα ΦΕ αυτού του σεναρίου προσφέρουν τα 

εξής οφέλη, σύμφωνα με την αρίθμηση που παρουσιάσαμε στην εισαγωγή: 
Πρόταση 1:  1, 4, 8, 9. 
Πρόταση 2:  2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.  

Πρόταση 3:  2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11.  
Πρόταση 4:  2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15.  
Πρόταση 5:  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14.  

Πρόταση 6:  1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.  
Πρόταση 7:  1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12.  
Πρόταση 8:  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12.  

Πρόταση 9:  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12.  



ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium»: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

4.1.2 Εικονικό εργαστήριο Χημείας, IrYdium Chemistry Lab, Οδηγίες χρήσης 173 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ NaCl, NH4Cl, CH3COONa 

ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

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 τη σημαντικότερη 
περιοχή του Εικονικού εργαστηρίου.  

• Στο δεξιό μέρος 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 εργαστήριο. 

• 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 

Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός χρήσης στα Ελληνικά, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για τον 
χρήστη του λογισμικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι στα ΦΕ που ακολουθούν ο χρήστης θα 
χρησιμοποιήσει όλες τις διαδικασίες και μενού, αλλά δεδομένου ότι το λογισμικό IrYdium 

είναι ένα δυναμικό και «ανοιχτό» λογισμικό, ο χρήστης μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί 
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δικά του πειράματα, οπότε θεωρήθηκε σκόπιμο να υπάρχει ένας οδηγός χρήσης για όλες τις 
διαδικασίες. 

Μενού «Αρχείο» 

Άνοιγμα εργασίας. 
Με την επιλογή αυτή οδηγούμαστε σε ένα πλαίσιο διαλόγου από το οποίο μπορούμε να 
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 ίδιας εργασίας. 
Μετονομασία “Επιφάνεια εργασίας 1”. 
Με την επιλογή αυτή μπορούμε να μετονομάσουμε την επιφάνεια εργασίας και να της 

δώσουμε ό,τι 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 κ.λπ. 
Αντιγραφή 

Με την επιλογή αυτή αντιγράφεται οτιδήποτε έχετε επιλεγμένο στο εργαστήριο, π.χ. ένα 
αντιδραστήριο, ένα ποτήρι ζέσεως κ.λπ. 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 
Αποτελεί μια πολύ σημαντική επιλογή, διότι με αυτή μπορούμε αφενός να ρυθμίσουμε τη 
θερμοκρασία διαλυμάτων και αντιδραστηρίων στη θερμοκρασία που επιθυμούμε, και 
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αφετέρου να μετρήσουμε π.χ. το pH. Ο τρόπος καθορισμού 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. Ο τρόπος μετονομασίας θα περιγραφεί παρακάτω. 

Διαγραφή 
Με την επιλογή αυτή διαγράφουμε οτιδήποτε έχουμε επιλεγμένο, π.χ. ένα αντιδραστήριο, 
σιφώνιο κ.ά. 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 
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 οι 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. Υπάρχουν τρεις επιλογές: 
• Με την 1η επιλογή, η προσθήκη είναι απόλυτα ακριβής.  
• Με τη 2η επιλογή, «Προσθήκη με σημαντικά ψηφία», δεν έχουμε τόσο ακριβή προσθήκη.  

• Με την 3η επιλογή, «Ρεαλιστική προσέγγιση», η προσθήκη των διαλυμάτων γίνεται κατά 
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 εργαστήριό μας την εμφάνιση «Παρουσίαση».  
• Η 3η επιλογή δίνει στο εργαστήριό 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. 
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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. 
 

 

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 
μεταφέρετε το (σύρετε το) στη νέα θέση του. 

 

Πλήρωση ενός σιφωνίου. 
Για να γεμίσετε ένα σιφώνιο, π.χ. των 10mL: 

• Επιλέξτε με το ποντίκι το σιφώνιο πλήρωσης και 
σύρετε το μέσα στο διάλυμα. Όπως βλέπετε και στο 
διπλανό σχήμα, όταν το σιφώνιο είναι στη σωστή 

θέση, εμφανίζεται μια μεγέθυνση της χαραγής. 
• 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. 
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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 
• Τοποθετήστε επιλέγοντας με το ποντίκι το σιφώνιο 
μέσα στο ποτήρι ζέσης. Όπως βλέπετε και στο 
διπλανό σχήμα, όταν το σιφώνιο είναι στη σωστή 
θέση, εμφανίζεται μια μεγέθυνση της χαραγής. 

• 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 10mL 
διαλύματος. 

 

Πλήρωση ενός ογκομετρικού κυλίνδρου. 
Για να γεμίσετε έναν ογκομετρικό κύλινδρο, π.χ. των 

50mL, με ένα διάλυμα: 
• 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, εμφανίζεται μια μεγέθυνση της 
χαραγής. 

• 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 (,). 
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Άδειασμα ογκομετρικού κυλίνδρου 
• Τοποθετήστε επιλέγοντας με το ποντίκι τον 
ογκομετρικό κύλινδρο επάνω στο ποτήρι ζέσης. 

• Στο κελί που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 
κάντε κλικ με το ποντίκι, πληκτρολογήστε π.χ. 50 
(mL) και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη».  

• O ογκομετρικός κύλινδρος αδειάζει και το ποτήρι 
ζέσης περιέχει ακριβώς 50mL διαλύματος. 

 

Προσθήκη απιοντισμένου νερού 
π.χ. σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL. 
• Εισαγάγετε 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, εμφανίζεται μια 
μεγέθυνση της χαραγής. 

• 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 100 mL 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 (,). 

 

Άδειασμα ογκομετρικής φιάλης π.χ. των 100 mL. 
• Τοποθετήστε επιλέγοντας με το ποντίκι την 
ογκομετρική φιάλη επάνω στο ποτήρι ζέσεως. 

• 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 100 mL διαλύματος. 
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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 από το παράθυρο 

διαλόγου. 

 

Μετονομασία δοχείου διαλύματος 

 
• Κάντε δεξί κλικ στο δοχείο στην επιφάνεια εργασίας και από το μενού που εμφανίζεται 
επιλέξτε «Μετονομασία». 

• 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 σέρνοντας το ποντίκι και πιέστε το πλήκτρο “Delete” ή “Backspace”. 
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4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος NaCl στο IrYdium ΦΕ.1 (σελ. 181) 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
HCl ΚΑΙ NaOH.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Α. Αναμιγνύονται 50mL διαλύματος HCl 0,2Μ (ισχυρό οξύ) και 50mL διαλύματος NaOH 0,2Μ 

(ισχυρή βάση). 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 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Α. Μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις με τους άλλους συμμαθητές σου στην 
ομάδα σου αλλά και στην τάξη σου. Για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι πιο κοντά στην 

πραγματικότητα, θα εκτελέσετε με την ομάδα σου ένα πείραμα που σχεδιάσαμε. 

Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα, να μελετήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν (ενότητα Β) 

και να περιγράψεις σύντομα τους στόχους του πειράματος:  ................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 
• Παρασκευάστε, σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, διάλυμα 0,2 Μ HCl (δ. HCl) με αραίωση 
διαλύματος 1Μ HCl, που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Η αρχική ποσότητα του 

διαλύματος HCl 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 

διάλυμα, σε «HCl 0,2M». 
• Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε 100 mL διαλύματος NaOH 0,2M (δ. NaOH). 
• Μετονομάστε την ετικέτα της ογκομετρικής των 100 mL, στην οποία παρασκευάσατε το 

διάλυμα, σε «NaOH 0,2M». 
• Σε ποτήρι των 250 mL αναμίξτε 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL 
διαλύματος NaCl, (δ. NaCl). 
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• Υπολογίστε τα mol του HCl και του NaOH στο διάλυμα που προκύπτει μετά την ανάμιξη, 
καθώς και τα mol και τη συγκέντρωση του ΝaCl που παράγεται. (ΝaCl …… M) 

• Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού των 250 mL στην οποία παρασκευάσατε το 

διάλυμα σε «NaCl ……. M». Η μορφή του εικονικού εργαστηρίου είναι η παρακάτω 

 

• Στον παρακάτω πίνακα: 
o Συμπληρώστε τις τιμές όγκου και συγκέντρωσης των διαλυμάτων. 
o Σημειώστε το pH που αναφέρεται στις ιδιότητες των διαλυμάτων ΗCl και NaOH. 

o Υπολογίστε το pΗ του διαλύματος NaCl όπως περιγράφεται παρακάτω (ενότητα 1.3) 
προς επιβεβαίωση της πειραματικής τιμής. 

1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NACL 
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τα mol του οξέος και της βάσης που υπάρχουν στα 

διαλύματα των 50 mL. Για το ΗCl έχουμε: 

η ΗCl 2 = CΗCl 2. 0,05 δηλαδή η ΗCl 2 = 0,2.0,05 οπότε η ΗCl 2 = ……… mol 
Για το NaOH έχουμε: 

η NaOH 2 = C NaOH 2.0,05 δηλαδή η NaOH 2 = 0,2.0,05 οπότε η NaOH 2 = ……… mol 
Το ΗCl αντιδρά με το NaOH σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

ΗCl    +    NaOH    →    NaCl    +    Η2Ο 

…… mol …… mol …… mol 
Η συγκέντρωση του NaCl στο τελικό διάλυμα είναι: 

C NaCl = η NaCl / 0,1 δηλ. C NaCl = ……..Μ 
To NaCl είναι άλας και στο νερό διίσταται πλήρως σύμφωνα με την αντίδραση: 

NaCl        →   Na+     +       Cl-  

……… Μ ……… Μ ……… Μ 

Παρασκευή διαλυμάτων 0,2Μ HCl και 0,2Μ NaOH, ανάμιξη ίσων όγκων των 
διαλυμάτων και προσδιορισμός του pH του άλατος που προκύπτει. 

 δ. HCl δ. NaOH δ. NaCl 

Όγκος δ/τος (ml) ………… ………… ………… 

Συγκέντρωση δ/τος (Μ) ………… ………… ………… 

pΗ διαλύματος ………… ………… ………… 
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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 τρόπου 
προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς τη βοήθεια εικονικού εργαστηρίου).  

• Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις να 
είναι λίγο διαφορετικά. 

1.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Αναμιγνύονται 50mL διαλύματος ΗCl 0,2Μ και 50mL διαλύματος 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 
διαφορές που διαπίστωσες; 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αναμιγνύονται ισοδύναμες ποσότητες διαλύματος ισχυρού οξέος και διαλύματος ισχυρής 

βάσης, οπότε προκύπτει διάλυμα άλατος. Το pH του διαλύματος στους 25 0C είναι: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

διότι  ................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ερώτηση Απάντηση 

Μετά την αραίωση, το pH ενός όξινου διαλύματος: 
 Αυξάνεται 
 Μειώνεται 
 Παραμένει σταθερό 

Μετά την αραίωση, το pH ενός βασικού διαλύματος: 
 Αυξάνεται 
 Μειώνεται 
 Παραμένει σταθερό 

Μετά την ανάμιξη δύο διαλυμάτων με διαφορετικές ουσίες, οι 
συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών στο διάλυμα που 
προκύπτει: 

 Αυξάνονται 
 Μειώνονται 
 Παραμένουν σταθερές 

Η αντίδραση ενός οξέος με μια βάση ονομάζεται: 
 Οξειδοαναγωγή 
 Απλή αντικατάσταση 
 Εξουδετέρωση 

Η διαδικασία κατά την οποία ένα άλας αντιδρά με το νερό 
ονομάζεται: 

 Διάσταση 
 Ιοντισμός 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl στο IrYdium ΦΕ.2 (σελ. 185) 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NH4Cl ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
HCl ΚΑΙ ΝH3.  

2.1 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: .....................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. 
Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα, για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι σωστές. 
Να περιγράψεις ή να σκιτσάρεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου 

Κατά τη σχεδίαση πρέπει να προσέξετε αφενός να είναι ίσες οι συγκεντρώσεις των δύο 
αρχικών διαλυμάτων οξέος και βάσης, αφετέρου να είναι ίσοι και οι όγκοι των δύο αυτών 
διαλυμάτων που θα αναμιχθούν. Πιο συγκεκριμένα τα δύο προς ανάμιξη διαλύματα πρέπει να 
είναι ισοδύναμα, δηλαδή ο αριθμός των mol οξέος και βάσης στα δύο προς ανάμιξη 
διαλύματα πρέπει να είναι ίσος. Έτσι, ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις των αρχικών διαλυμάτων (CΗCl 2, C NH3 2) και αναμίξετε διαφορετικούς όγκους 
(VΗCl 2, V NH3 2), ισχύει: η ΗCl 2 = CΗCl 2. VΗCl 2 , η NH3 2 = CNH3 2. VNH3 2 και η ΗCl 2 = η NH3 2 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Να συγκρίνετε το πείραμα που σχεδιάσατε με το πείραμα που τελικά θα κάνετε και το 

οποίο περιγράφουμε παρακάτω, στην ενότητα 2.3. 

Συζητήστε στην ομάδα σας τις διαφορές τους και γράψε παρακάτω τις πιο σημαντικές: 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl στο IrYdium ΦΕ.2 (σελ. 186) 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2.3 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 
ποσότητα 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 
διάλυμα, 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 
διάλυμα, σε «ΝΗ3 0,2M». 

• Αναμίξτε σε ποτήρι των 250 mL 50 mL από τα δύο διαλύματα, οπότε προκύπτουν 100 mL 

διαλύματος ΝΗ4Cl, (δ. NH4Cl). 
• Υπολογίστε τα mol του HCl και της NH3 στο διάλυμα που προκύπτει μετά από την ανάμιξη, 
επίσης τα mol και συνεπώς 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:  

 

• Στον παρακάτω πίνακα: 
o Συμπληρώστε τις τιμές όγκου και συγκέντρωσης των διαλυμάτων. 
o Σημειώστε το pΗ που αναφέρεται στις ιδιότητες των διαλυμάτων ΗCl και ΝΗ3. 

o Υπολογίστε το pΗ του διαλύματος ΝΗ4Cl όπως περιγράφεται παρακάτω (ενότητα 2.4) 
προς επιβεβαίωση της πειραματικής τιμής. 

Παρασκευή διαλυμάτων 0,2Μ ΗCl και 0,2Μ NΗ3, ανάμιξη ίσων όγκων των 
διαλυμάτων και προσδιορισμός του pH του άλατος που προκύπτει. 

 δ. HCl δ. ΝΗ3 δ. ΝΗ4Cl 

Όγκος δ/τος (ml) ……… ……… ……… 

Συγκέντρωση δ/τος (Μ) ……… ……… ……… 

pΗ διαλύματος ……… ……… ……… 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl στο IrYdium ΦΕ.2 (σελ. 187) 

2.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΗ4Cl - ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Αρχικά πρέπει να υπολογίσουμε τα mol του HCl και της ΝΗ3 που υπάρχουν στα διαλύματα 
των 50 mL. Για το ΗCl έχουμε: 

η ΗCl 2 = CΗCl 2.0,05 δηλαδή η ΗCl 2 = 0,2.0,05 οπότε η ΗCl 2 = ……… mol 

Για την ΝΗ3 έχουμε: 

η NH3 2 = C NH3 2. 0,05 δηλαδή η NH3 2 = 0,2.0,05 οπότε η NH3 2 = ……… mol 

Το ΗCl αντιδρά με την ΝΗ3 σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

HCl  +    NH3  →  NH4Cl 

…..mol …..mol   …..mol 
Η συγκέντρωση του ΝΗ4Cl στο τελικό διάλυμα είναι 

 C ΝΗ4Cl = η ΝΗ4Cl / 0,1 δηλ. C ΝΗ4Cl = ……..Μ 

Το 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
KK  

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 τρόπου 
προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς την βοήθεια εικονικού εργαστηρίου). 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος NH4Cl στο IrYdium ΦΕ.2 (σελ. 188) 

• Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις να είναι 
λίγο διαφορετικά. 

2.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Αναμιγνύονται 50mL διαλύματος ΗCl 0,2Μ και 50mL διαλύματος 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 
διαφορές που διαπίστωσες; 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμιγνύονται ισοδύναμοι όγκοι διαλυμάτων ισχυρού οξέος και ασθενούς βάσης, οπότε 

προκύπτει διάλυμα άλατος. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι:  ..............................  

 ........................................................................................................................................  

διότι  ................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ερώτηση Απάντηση 

Η σχέση wNHNH
43

KKK =⋅ +  ισχύει: 

 Σε όλα τα διαλύματα. 

 Στους 25 0C. 

 Στα υδατικά διαλύματα. 

Για να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους τους 
σχετικούς με τον νόμο της αραίωσης του Ostwald 
για έναν ασθενή ηλεκτρολύτη, θα πρέπει: 

 α<0,1 

 α<0,01 

 α=1 

Το pH διαλύματος άλατος που προέκυψε από πλήρη 
εξουδετέρωση ενός ασθενούς οξέος και μιας 
ασθενούς βάσης είναι: 

 <7 

 >7 

 Χρειάζονται και άλλα δεδομένα.



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος CH3COONa στο IrYdium ΦΕ.3 (σελ. 189) 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 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.  

3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Α. Αναμιγνύονται ένας όγκος διαλύματος CH3COOH 0,2Μ (ασθενές οξύ) με ίσο όγκο 

διαλύματος NaOH 0,2Μ (ισχυρή βάση), οπότε προκύπτει διάλυμα 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: .....................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

3.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. 
Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα, για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα, θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας. 

Δεν είναι απαραίτητο όλες οι ομάδες να πραγματοποιήσετε την ίδια ακριβώς πειραματική 
διαδικασία. Όλες, όμως, οι ομάδες θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που ζητά η 
επόμενη ενότητα 3.3. 
Να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 
Κατά τη σχεδίαση πρέπει να προσέξετε αφενός να είναι ίσες οι συγκεντρώσεις των δύο 
αρχικών διαλυμάτων οξέος και βάσης, αφετέρου να είναι ίσοι και οι όγκοι των δύο αυτών 
διαλυμάτων που θα αναμιχθούν. Πιο συγκεκριμένα τα δύο διαλύματα πρέπει να είναι 
ισοδύναμα, δηλαδή ο αριθμός των mol οξέος και βάσης στα δύο προς ανάμιξη διαλύματα 
πρέπει να είναι ίσος. Έτσι, ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές συγκεντρώσεις των 
αρχικών διαλυμάτων (C CH3COOH 2, C NaOH 2) και αναμίξετε διαφορετικούς όγκους (VCH3COOH 2, 
VNaOH 2), ισχύει:  
ηCH3COOH 2 = CCH3COOH 2. VCH3COOH 2 , ηNaOH 2 = CNaOH 2. VNaOH 2 και ηCH3COOH 2 = ηNaOH 2.  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος CH3COONa στο IrYdium ΦΕ.3 (σελ. 190) 

3.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 
• Παρασκευάστε τα διαλύματα οξέος και βάσης που προβλέπει η σχεδίαση του πειράματός 
σας. 

• Αναμίξτε τους όγκους των διαλυμάτων CH3COOH και ΝαΟΗ που προβλέπει η σχεδίαση του 
πειράματός σας. Προσέξτε οι όγκοι των δύο διαλυμάτων που αναμιγνύετε να είναι 

ισοδύναμοι. 
• Μετονομάστε την ετικέτα του ποτηριού στο οποίο αναμίξατε τα διαλύματα, σε 

«CH3COONa …. M» 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές όγκου, συγκέντρωσης και pH των 
διαλυμάτων. 

3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ CH3COONA - ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
• Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτήσατε από τα προηγούμενα ΦΕ, 
υπολογίστε τα mol του CH3COOH και του NαΟΗ που υπάρχουν στα προς ανάμιξη 

διαλύματα. Κατόπιν, υπολογίστε τα mol του CH3COOΝa. 
• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

αντίδραση    CH3COO- + Η2Ο  CH3COOΗ + ΟΗ- 

αρχικά / M 

αντιδρούν / Μ 

παράγονται / Μ 

  ……… 

  -x       

 x x 

ισορροπία / Μ (……… - x) x x  

• Υπολογίστε την Κb του CH3COO- , και τέλος υπολογίστε το pOH = ……, οπότε το pH του 
διαλύματος CH3COOΝa που προκύπτει είναι pH = ……. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου 
προσέγγισης (Με τη βοήθεια εικονικού και χωρίς την βοήθεια εικονικού εργαστηρίου).  

• Συζητήστε επίσης την πιθανότητα τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις να 
είναι λίγο διαφορετικά. 

Παρασκευή διαλυμάτων … Μ CH3COOH και … Μ NaOH, ανάμιξη 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 ……… ……… ……… 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.2.1 Σύνθεση και pH διαλύματος CH3COONa στο IrYdium ΦΕ.3 (σελ. 191) 

3.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Αναμιγνύονται ισοδύναμοι όγκοι διαλύματος CH3COOH και διαλύματος NaOH, 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 
διαφορές που διαπίστωσες; 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

3.6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναμιγνύονται ισοδύναμοι όγκοι διαλυμάτων ασθενούς οξέος και ισχυρής βάσης, οπότε 

προκύπτει διάλυμα άλατος. Το pH του διαλύματος στους 25 0C θα είναι: ...............................  

 ........................................................................................................................................  

διότι  ................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

3.7  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ερώτηση Απάντηση 

Αν η Κa ενός ασθενούς οξέος είναι πολύ μικρή, τότε η Κb της 
συζυγούς βάσης είναι: 

  Και αυτή μικρή. 

  Αρνητική. 

  Σχετικά μεγάλη. 

Για να χρησιμοποιήσετε τους τύπους τους σχετικούς με το νόμο 
της αραίωσης του Ostwald για ένα ασθενές οξύ, θα πρέπει  

  210−<<
C
Ka . 

  210−>>
C
Ka . 

  210 −=
C

Ka . 
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2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IRYDIUM» 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος NaOH με τη βοήθεια προχοΐδας 

και οξέος γνωστής συγκέντρωσης (οξυμετρία) 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χημεία - Ενότητα: Οξέα, βάσεις και άλατα. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Γ’ Λυκείου: Χημεία Θετικής κατεύθυνσης 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Θετικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου προβλέπεται 
η διδασκαλία του μαθήματος «Ογκομέτρηση, Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 ένα υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ. Κάθε 
ομάδα έχει στη διάθεσή της ένα υπολογιστή με εγκατεστημένα τα λογισμικά «Εικονικό 
εργαστήριο Χημείας, IrYdium» και Microsoft Excel. Στην τάξη υπάρχει διαδραστικός πίνακας 

(ΔΠ). 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να μπορούν οι μαθητές, εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου, να 
προσδιορίζουν τη συγκέντρωση αγνώστου διαλύματος NaOH με ογκομέτρησή του με 

πρότυπο διάλυμα HCl γνωστής συγκέντρωσης (οξυμετρία). 
• Να μπορούν να κατασκευάζουν καμπύλες ογκομέτρησης με βάση πειραματικά δεδομένα 
και το πρόγραμμα Excel. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των παραπάνω λογισμικών και του Διαδραστικού Πίνακα. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Μία διδακτική ώρα. 
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2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Στον ΔΠ ο εκπαιδευτικός ανοίγει την εφαρμογή «Εικονικό εργαστήριο Χημείας, 

IrYdium» με διπλό κλικ στο αρχείο «Vlab.exe» και από το μενού «Αρχείο -> 
Άνοιγμα εργασίας» επιλέγει «Χημικοί Υπολογισμοί» και «Ογκομέτρηση, Οξυμετρία - 

Αλκαλιμετρία». Εμφανίζεται στην οθόνη η εφαρμογή. Το ίδιο γίνεται και στους υπολογιστές 
των μαθητών. 
Ο εκπαιδευτικός περιγράφει τα βασικά εργαλεία και λειτουργίες του λογισμικού 

επισημαίνοντάς τα στο ΔΠ, όπως φαίνεται παρακάτω. Επίσης, εκτελεί βασικές πειραματικές 
διαδικασίες, όπως επιλογή διαλύματος από τα αντιδραστήρια, προσθήκη διαλύματος σε κενή 
φιάλη, μέτρηση pH, κ.λπ. και προτείνει στους μαθητές να εκτελέσουν τις ίδιες διαδικασίες 

στους υπολογιστές τους. 

 

Ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα ποιο θα είναι το pH ενός διαλύματος που θα 
προκύψει από την ανάμιξη ίσων όγκων διαλυμάτων ΝαΟΗ και HCl. Οδηγεί τους 

μαθητές να προτείνουν την κατάλληλη πειραματική προσέγγιση ή τους προτείνει τη μέθοδο 

ανάλογα με το επίπεδο της τάξης.  

Πείραμα 1. Εκτελείται στο ΔΠ από τον εκπαιδευτικό ή ένα μαθητή ένα απλό 
πείραμα ανάμιξης 40 ml δ. 0,1Μ NaOH και 40 ml δ. 0,1M HCl. Οι μαθητές καλούνται 

να εκτελέσουν το ίδιο πείραμα με ίσους πάντα όγκους από τα δύο διαλύματα (20, 30, 50 ml).  

ml από κάθε διάλυμα 20 30 40 50 
pH 7 7 7 7 

Ανάλυση αποτελεσμάτων πειράματος 1. Γίνεται συζήτηση και συνοψίζονται τα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στον ΔΠ, όπως παρακάτω: 
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Ζητείται τώρα από τους μαθητές να προτείνουν την κατάλληλη πειραματική διαδικασία, 
ώστε να βρεθεί η μοριακότητα, Μ, του άγνωστου διαλύματος NaOH ή τους προτείνεται η 
μέθοδος της ογκομέτρησης ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. 

Πείραμα 2. Εκτελείται στο ΔΠ από τον εκπαιδευτικό ή ένα μαθητή το πείραμα της 
ογκομέτρησης. Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν το πείραμα στους υπολογιστές 

τους.  

Στο ΦΕ οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου που πρέπει να εκτελεστούν περιγράφονται 
σχετικά περιληπτικά. Οι αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις αντίστοιχες «Οδηγίες χρήσης» του 
λογισμικού (σελ. 173). 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaOH 

ΜΕ ΟΞΥ ΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

1. Εισάγετε στην επιφάνεια εργασίας το διάλυμα HCl 0,1M και το διάλυμα NaOH άγνωστης 
συγκέντρωσης, Χ,ΧΜ NaOH. 

2. Εισάγετε ένα σιφώνιο πληρώσεως των 25 ml και μία προχοΐδα από το μενού Εργαλεία - 
Υαλικά. 

3. Αναρροφήστε από το διάλυμα του NaOH με τη βοήθεια του σιφωνίου πληρώσεως 25 ml 

και τοποθετήστε τα σε κωνική φιάλη των 250 ml. 

4. Γεμίστε την προχοΐδα των 50 mL με διάλυμα του HCl 0,1M και συμπληρώστε με ακρίβεια 
μέχρι τη χαραγή. (Η επιπλέον ποσότητα διαλύματος απαιτείται για την πλήρωση του 
ακροφύσιου της προχοΐδας.) 

Προσοχή: Κατά την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθμών είναι απαραίτητη η χρήση 
τελείας (.) και όχι κόμματος (,). 

Η εικόνα του εικονικού εργαστηρίου είναι η παρακάτω: 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

5. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft Excel και διευθετήστε με τη βοήθεια του ΔΠ τα 

παράθυρα των εφαρμογών, ώστε να είναι ορατά και τα δύο. 
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6. Δημιουργήστε στο Excel ένα πίνακα με τη μορφή που βλέπετε δίπλα. 
Αυτό μπορεί να γίνει είτε από το χρήστη του διαδραστικού πίνακα με 
τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου, αν ο ΔΠ διαθέτει κατάλληλο 

λογισμικό, είτε από κάποιον βοηθό, ενδεχόμενα μαθητή, που θα 
χειρίζεται το πληκτρολόγιο του Η/Υ. 

7. Προσθέστε, ακολουθώντας αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης, αρχικά κάθε 
φορά 2 ml διαλύματος HCl και κατόπιν 1 ml διαλύματος HCl, (όσο 
παρατηρούμε ότι η μεταβολή του pH μεταβάλλεται σημαντικά) και 
καταγράψτε το αντίστοιχο pH στο Excel. Επαναλάβετε τη διαδικασία, 

ώστε συνολικά να προστεθούν 50 ml διαλύματος HCl. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

8. Δημιουργήστε με κατάλληλους χειρισμούς του Excel στο ΔΠ ένα 

διάγραμμα παρόμοιο με το διάγραμμα της παρακάτω σελίδας και 
προσδιορίστε το ισοδύναμο σημείο, δηλ. το ακριβές σημείο κατά το 
οποίο το διάλυμα της βάσης θα έχει αντιδράσει πλήρως με το οξύ. Το 

ισοδύναμο σημείο προσδιορίζεται με τη γραφική μέθοδο. Στην 
περίπτωσή μας το ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο μέχρι το οποίο 
έχουν χρησιμοποιηθεί 22,5 ml προτύπου διαλύματος HCl και 

αντιστοιχεί σε pH = 7  

9.  Με τη βοήθεια του τύπου C HCl 
. V HCl = C NaOH 

. V NaOH, υπολογίστε στο 
ΔΠ τη συγκέντρωση του αγνώστου διαλύματος. 

Η μορφή του ΔΠ μετά την εκτέλεση του πειράματος και των υπολογισμών δίνεται παρακάτω. 
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3. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IRYDIUM» 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Προσδιορισμός της άγνωστης συγκέντρωσης διαλύματος CH3COOH με τη βοήθεια 

προχοΐδας και βάσης γνωστής συγκέντρωσης (αλκαλιμετρία) 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χημεία - Ενότητα: Οξέα, βάσεις και άλατα. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Γ’ Λυκείου: Χημεία Θετικής κατεύθυνσης 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Θετικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου προβλέπεται 
η διδασκαλία του μαθήματος «Ογκομέτρηση, Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ και έχει 
στη διάθεσή της υπολογιστή με εγκατεστημένα τα λογισμικά «Εικονικό εργαστήριο Χημείας, 
IrYdium» και Microsoft Excel. Στην τάξη υπάρχει διαδραστικός πίνακας (ΔΠ). 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να μπορούν οι μαθητές, εργαζόμενοι σε συνθήκες εικονικού εργαστηρίου, να 
προσδιορίζουν τη συγκέντρωση αγνώστου διαλύματος CH3COOH με ογκομέτρησή του με 
πρότυπο διάλυμα NaOH γνωστής συγκέντρωσης (αλκαλιμετρία). 

• Να μπορούν να κατασκευάζουν καμπύλες ογκομέτρησης με βάση πειραματικά δεδομένα 
και το πρόγραμμα Excel. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των παραπάνω λογισμικών και του Διαδραστικού Πίνακα. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Μία διδακτική ώρα. 

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Στον ΔΠ ο εκπαιδευτικός ανοίγει την εφαρμογή «Εικονικό εργαστήριο Χημείας, 

IrYdium» με διπλό κλικ στο αρχείο «Vlab.exe» και από το μενού «Αρχείο -> 
Άνοιγμα εργασίας» επιλέγει «Χημικοί Υπολογισμοί» και «Ογκομέτρηση, Οξυμετρία - 
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Αλκαλιμετρία». Εμφανίζεται στην οθόνη η εφαρμογή. Το ίδιο γίνεται και στους υπολογιστές 
των μαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα ποιο θα είναι το pH ενός διαλύματος που θα προκύψει 
από την ανάμιξη ίσων όγκων αλλά διαφορετικών συγκεντρώσεων διαλυμάτων CH3COOH και 

ΝαOH. Οδηγεί τους μαθητές να προτείνουν την κατάλληλη πειραματική προσέγγιση ή τους 
προτείνει τη μέθοδο ανάλογα με το επίπεδο της τάξης.  

Πείραμα 1. Εκτελείται στον ΔΠ από τον εκπαιδευτικό ή ένα μαθητή ένα πείραμα 

ανάμιξης των παρακάτω διαλυμάτων: 

40 ml διαλύματος ΝαOH 1 Μ 0,1 Μ 
40 ml διαλύματος CH3COOH 1 Μ 0,1 Μ 
pH 9,22 8,72 

Ανάλυση αποτελεσμάτων πειράματος 1. Γίνεται συζήτηση και συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στο ΔΠ, όπως παρακάτω: 

 
Ζητείται τώρα από τους μαθητές να προτείνουν την κατάλληλη πειραματική διαδικασία, 
ώστε να βρεθεί η μοριακότητα, Μ, του άγνωστου διαλύματος CH3COOH ή τους προτείνεται η 
μέθοδος της ογκομέτρησης ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. 

Πείραμα 2. Το πείραμα της ογκομέτρησης εκτελείται στον ΔΠ από τον 
εκπαιδευτικό ή ένα μαθητή και από τους μαθητές στους υπολογιστές τους. 

Στο ΦΕ οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου που πρέπει να εκτελεστούν περιγράφονται 

σχετικά περιληπτικά. Οι αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στις αντίστοιχες «Οδηγίες χρήσης» του 
λογισμικού (σελ. 173). 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ CH3COOH 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

1. Εισάγετε στην επιφάνεια εργασίας το διάλυμα NaOH 0,1M και το διάλυμα άγνωστης 
συγκέντρωσης, Χ,ΧΜ CH3COOH. 

2. Εισάγετε ένα σιφώνιο πληρώσεως των 25 ml και μία προχοΐδα από το μενού Εργαλεία - 
Υαλικά. 

3. Αναρροφήστε από το διάλυμα του CH3COOH με τη βοήθεια του σιφωνίου πληρώσεως 25 

ml και τοποθετήστε τα σε κωνική φιάλη των 250 ml. 

4. Γεμίστε την προχοΐδα των 50 mL με διάλυμα NaOH 0,1M και συμπληρώστε με ακρίβεια 
μέχρι την χαραγή. (Η επιπλέον ποσότητα διαλύματος απαιτείται για την πλήρωση του 
ακροφύσιου της προχοΐδας.) 

Προσοχή: Κατά την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθμών είναι απαραίτητη η χρήση 
τελείας (.) και όχι κόμματος (,). 

Η εικόνα του εικονικού εργαστηρίου είναι η παρακάτω: 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Η 

5. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft Excel και διευθετήστε με τη βοήθεια του ΔΠ τα 
παράθυρα των εφαρμογών, ώστε να είναι ορατά και τα δύο. 
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6. Δημιουργήστε στο Excel ένα πίνακα με τη μορφή που βλέπετε 
δίπλα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από τον χρήστη του ΔΠ με τη 
χρήση εικονικού πληκτρολογίου, αν ο ΔΠ διαθέτει κατάλληλο 

λογισμικό, είτε από κάποιον βοηθό, ενδεχόμενα μαθητή, που θα 
χειρίζεται το πληκτρολόγιο του Η/Υ. 

7. Προσθέστε, ακολουθώντας αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης, αρχικά 
κάθε φορά 2 ml διαλύματος NaOH και κατόπιν 1 ml διαλύματος 
NaOH (όσο παρατηρούμε ότι η μεταβολή του pH μεταβάλλεται 
σημαντικά) και καταγράψτε το αντίστοιχο pH στο Excel. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία, ώστε συνολικά να προστεθούν 50 ml 
διαλύματος NaOH. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η  

8. Δημιουργήστε, με κατάλληλους χειρισμούς του Excel, στον ΔΠ ένα 
διάγραμμα παρόμοιο με το διάγραμμα της παρακάτω εικόνας και 
προσδιορίστε το ισοδύναμο σημείο, δηλ. το ακριβές σημείο κατά το 

οποίο το διάλυμα της βάσης θα έχει αντιδράσει πλήρως με το οξύ. 
Το ισοδύναμο σημείο προσδιορίζεται με τη γραφική μέθοδο. Στην 
περίπτωσή μας το ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο μέχρι το οποίο 

έχουν χρησιμοποιηθεί 25 ml προτύπου διαλύματος NaOH και 
αντιστοιχεί σε pH = 8,72. 

9.  Με τη βοήθεια του τύπου C NaOH
. V NaOH = C CH3COOH 

. V CH3COOH,, υπολογίστε στον ΔΠ τη 

συγκέντρωση του αγνώστου διαλύματος. 

Η μορφή του ΔΠ μετά την εκτέλεση του πειράματος και των υπολογισμών δίνεται παρακάτω. 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις χωρίς τη βοήθεια του λογισμικού: 

Ερώτηση Απάντηση 

Κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, 

το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο είναι: 

pH>7. 

pH=7. 

pH<7. 

Κατά την ογκομέτρηση αγνώστου διαλύματος CH3COOH 
με ισχυρή βάση, το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο 

σημείο είναι: 

pH>7. 

pH=7. 

pH<7. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την ογκομέτρηση 
αγνώστου διαλύματος NH3 με HCl, το pH του διαλύματος 

στο ισοδύναμο σημείο είναι: 

pH>7. 

pH=7. 

pH<7. 

Κατά την ογκομέτρηση αγνώστου διαλύματος CH3COOH 
με ισχυρή βάση, το pH του διαλύματος από την έναρξη

της ογκομέτρησης μέχρι το ισοδύναμο σημείο είναι: 

<7 

>7 

Αρχικά <7, μετά >7. 

Κατά την ογκομέτρηση αγνώστου διαλύματος CH3COOH 
με ισχυρή βάση, το pH του διαλύματος μετά το 

ισοδύναμο σημείο είναι: 

<7 

>7 

=7 

Κατά την ογκομέτρηση αγνώστου διαλύματος μιας 

βάσης με διάλυμα ισχυρού οξέος, το pH του διαλύματος 
στο ισοδύναμο σημείο είναι 5,2. Συνεπώς η βάση είναι … 

Ισχυρή 

Ασθενής 

Χρειάζονται 

περισσότερα στοιχεία. 

 

 





Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΣΤΟ Α.ΜΑ.Π.: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Πειραματική διερεύνηση των αποτελεσμάτων της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός στο 
Α.ΜΑ.Π. 

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 Α.Π. (Οπτική) η διδασκαλία της ενότητας «Διάδοση του φωτός» (§6.2, σελ. 

118), όπου εισάγονται διεξοδικά οι έννοιες «σκιά» και «παρασκιά» (συμβατότητα 1ου & 2ου 
ηλεκτρονικού τετραδίου). Σε ασκήσεις (1, 2, 3, σελ. 125) χρησιμοποιείται η σκιά για τη 
μέτρηση αντικειμένων (συμβατότητα 3ου ηλεκτρονικού τετραδίου). 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. 

Εναλλακτικά με βάση το 3ο ηλεκτρονικό τετράδιο μπορεί να αντιμετωπισθεί διαθεματικά η 
μέτρηση αντικειμένων με τη σκιά τους (Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου: Θεώρημα Θαλή - Μέρος 

Β’, §1.3, σελ. 206) είτε στο εργαστήριο, από τον διδάσκοντα Φυσικό ή από τον διδάσκοντα 
Μαθηματικό ή σε συνεργασία, είτε ως εργασία στο σπίτι, αφού απομονωθούν οι 
προσομοιώσεις. 

Λογισμικό: ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Α.ΜΑ.Π.) 

Το Εικονικό Εργαστήριο Σκιές και Χρώματα του «Α.ΜΑ.Π.» 

Το εικονικό εργαστήριο Σκιών και Χρωμάτων του «Α.ΜΑ.Π.» αποτελεί ένα μικρόκοσμο 

Φυσικής, στον οποίο ο χρήστης σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μπορεί να 
συνθέσει, να παρακολουθήσει και να κατευθύνει την εκτέλεση ενός εικονικού πειράματος 
σύνθεσης ακτινών φωτός διαφόρων χρωμάτων, ανάλυσης φωτός, σκιών και παρασκιών. 

Πιο συγκεκριμένα, στον πάγκο υπάρχουν εξ ορισμού τρεις σημειακές πηγές κωνικής 
εκπομπής τοποθετημένες σε στήλη (Εικ. 1, αριστερά). Ο χρήστης μπορεί: 
• Να μετακινήσει τη συστοιχία των πηγών πάνω στον οπτικό άξονα και να μεταβάλει το ύψος 
της στήλης. 

• Να μεταβάλει το χρώμα του φωτός σε κάθε μία από τις πηγές, από μια παλέτα επτά 
προεπιλεγμένων χρωμάτων, καθώς και το εύρος του κώνου εκπομπής. 

• Να προσθέσει διάφορα οπτικά στοιχεία σε στηρίγματα που μεταβάλλονται καθ’ ύψος και 
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μετακινούνται κατά μήκος του οπτικού άξονα. Τα οπτικά στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν: 
χρωματικά φίλτρα (για φαινόμενα ανάλυσης φωτός) και συμπαγή αντικείμενα (για 
φαινόμενα σκιάς και παρασκιάς). 

• Ο χρήστης μπορεί να μελετήσει τα αποτελέσματα της σύνθεσης και ανάλυσης φωτός, 
καθώς και φαινόμενα σκιάς παρατηρώντας την εικόνα του πετάσματος, και να πειραματιστεί 
με όργανα μέτρησης, όπως μοιρογνωμόνια, υποδεκάμετρα, μετρητές φωτεινότητας κ.ά. 

Το εικονικό εργαστήριο Σκιών και Χρωμάτων του «Α.ΜΑ.Π.» περιλαμβάνει τρία 
συζευγμένα παράθυρα εργασίας. Κάθε παράθυρο μπορεί να αποκρύπτεται ή να εμφανίζεται 
σε προκαθορισμένα μεγέθη. 

Το παράθυρο του «Κόσμου» 

(α)      (β)  

Εικόνα 1. Πάγκος Πειραμάτων και Σύνθεση Πειραματικής διάταξης 

Στο παράθυρο του «Κόσμου» πραγματοποιείται η σύνθεση και ρύθμιση των οπτικών 

διατάξεων. Το περιβάλλον είναι ανοικτό. Για το σκοπό αυτό διατίθεται αποθήκη εικονικών 
αντικειμένων, οργάνων και συσκευών που καλύπτουν το σύνολο των φαινομένων 
Γεωμετρικής Οπτικής που μελετώνται από τα σχολικά εγχειρίδια. Ο πάγκος πειραμάτων του 

εργαστηρίου Σκιές και Είδωλα περιλαμβάνει εξ ορισμού οπτική τράπεζα, αριθμημένο οπτικό 
άξονα, πέτασμα προβολής και τρεις φωτεινές πηγές τοποθετημένες σε κατάλληλο στήριγμα.  
Από τη στιγμή της επιλογής, της εισόδου και της μετακίνησής τους στον εργαστηριακό 

πάγκο και με την ενεργοποίηση μιας φωτεινής πηγής ή άλλου οργάνου, η φυσική 
συμπεριφορά των αντικειμένων είναι συνεχής.  
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται διάταξη που συντίθεται στον εργαστηριακό πάγκο του 

εικονικού εργαστηρίου. Έχει επιλεγεί να είναι ανοικτή 1 πηγή (από τις 3) φωτός με λευκό 
χρώμα και ως εμπόδιο έχει επιλεγεί ένα πρίσμα. Αν επιλεγεί η διάταξη να γίνεται σε ημίφως 
και θεωρώντας ότι ο χώρος του εργαστηρίου έχει σωματίδια καπνού, οι ακτίνες είναι ορατές. 

Το παράθυρο του «Κόσμου» μοιάζει οπτικά με πραγματικό εργαστήριο: τόσο το 
εργαστήριο ως σύνολο, όσο και τα αντικείμενα έχουν τρισδιάστατη υφή. Ο χρήστης 
αναγνωρίζει εύκολα τα αντικείμενα ράβδος, πυραμίδα, τόρος κ.λπ. και έχει δυνατότητα 

περιήγησης, περιστροφής και επικέντρωσης (zoom) στον εργαστηριακό χώρο σε πραγματικό 
χρόνο. Ο παρατηρητής μπορεί να στραφεί έτσι ώστε να «βλέπει» κατά την πορεία μιας 
φωτεινής δέσμης, να συμμετάσχει ιδεατά στην πορεία της δέσμης και να κατανοήσει την 

επίδρασή της. 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.1.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ ΣΤΟ Α.ΜΑ.Π. 209 

Το παράθυρο του «πετάσματος» 

Με την επιλογή κατάλληλου κουμπιού, που 
βρίσκεται στο μενού και στη μπάρα 

εργαλείων, προβάλλεται σε ξεχωριστό 
παράθυρο η εικόνα του πετάσματος (Εικόνα 
2). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσει τοπικά την εικόνα, καθώς 
επίσης και να προβάλει διάφορα στοιχεία 
μέτρησης, όπως τη φωτεινότητα 

συγκεκριμένου σημείου επάνω στο πέτασμα, 
τις τιμές R, G, B κ.λπ. Συγκεκριμένα σημεία 
επάνω στο πέτασμα μπορούν να επιλεγούν, 

εάν “συρθεί” ο κίτρινος σταυρός που 
εμφανίζεται, όταν επιλεγεί το κουμπί των μετρήσεων. 

Το παράθυρο του «Μοντελοχώρου» 

Στο παράθυρο του «Μοντελοχώρου» εμφανίζεται η σχηματική αναπαράσταση της 
πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος), όπως θα σχεδιαζόταν στον μαυροπίνακα 
της τάξης. Όμως, η σχηματική αναπαράσταση δεν αποτελεί στατική εικόνα, όπως στον 

μαυροπίνακα, αλλά είναι δυναμικά συνδεδεμένη με την πειραματική διάταξη του «Κόσμου». 
Έτσι, η σχηματική αναπαράσταση μεταβάλλεται δυναμικά, καθώς ο χρήστης συνθέτει, 
τροποποιεί ή αναπροσαρμόζει την πειραματική διάταξη. Η απεικόνιση του εργαστηριακού 

πειράματος ως μοντέλο βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν την εικόνα ενός «ρεαλιστικού 
κόσμου» (εργαστήριο) με τα νοητικά μοντέλα και τις σχηματικές αναπαραστάσεις τους. Στην 
Εικόνα 3 παρουσιάζεται παράδειγμα Μοντελοχώρου. 

Η σχηματική 
αναπαράσταση της 
πειραματικής διάταξης 

(μοντέλο του πειράματος) 
μπορεί να “εξαχθεί” ως 
applet, με απλούστερα 2D 

γραφικά. Τα applet 
μπορούν να λειτουργούν 
αυτοτελώς, ως mini 

διερευνήσεις σε 
προκαθορισμένη 

εργαστηριακή διάταξη, απλοποιημένη ως προς τα γραφικά του εργαστηρίου. Μπορεί, όμως, 

να αποτελούν τη βάση, ώστε ο μαθητής να επεκτείνει τη μελέτη του σε καταστάσεις στις 
οποίες οι επιθυμητοί χειρισμοί δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε πραγματικό 
εργαστηριακό χώρο· για παράδειγμα, τι θα γίνει αν αλλάζω συνεχώς το πάχος του φακού. 

 

Εικόνα 3. Μοντελοχώρος 

 

Εικόνα 2. Προβολή εικόνας πετάσματος
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Η «Κάμερα» 

Για την αποτύπωση των εικόνων υπάρχει μια εικονική κάμερα που μπορεί να συλλαμβάνει, 
από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, στιγμιότυπα της πειραματικής διάταξης ή τα 

αποτελέσματα της πορείας του φωτός μέσα από τα οπτικά στοιχεία (είδωλα, κροσσοί, 
προβολές). Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει στο «Χώρο Μελέτης» τα δεδομένα που έχει 
συλλέξει κατά τη μελέτη των φαινομένων, όπως μετρήσεις που έχει λάβει με τα εικονικά 

όργανα, εικόνες που έχει αποθηκεύσει από την κάμερα είτε στον χώρο του εικονικού 
εργαστηρίου είτε στον Μοντελοχώρο. Εκεί μπορεί να τα επεξεργαστεί και να συνθέσει την 
αναφορά του. 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να μελετήσουν πώς δημιουργείται η σκιά και πώς η παρασκιά. 
• Να διαπιστώσουν τη σχέση της σκιάς και της παρασκιάς αφ' ενός µε το μέγεθος της 
φωτεινής πηγής και αφ' ετέρου µε την απόσταση φωτεινής πηγής – αντικειμένου. 

• Να χρησιμοποιήσουν τις σκιές, για να μετρήσουν το ύψος διαφόρων αντικειμένων. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση Ηλεκτρονικών Τετραδίων. 
• Να συνδυάσουν την πειραματική διερεύνηση με πραγματικές καταστάσεις στον εικονικό 
χώρο. 

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαθεματικής προσέγγισης για τη μελέτη 
τεχνολογικών προβλημάτων. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Δύο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ηλεκτρονικών τετραδίων στην τάξη. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Η χρήση των αποτελεσμάτων της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός για ερμηνεία 
καθημερινών βιωμάτων (αυξομείωση σκιάς, είτε καθώς το αντικείμενο κινείται, είτε καθώς 

παραμένει ακίνητο ενώ η φωτεινή πηγή κινείται, Φάσεις Σελήνης, Εκλείψεις κλπ.) 
αντιμετωπίζεται διεξοδικά στην Γ’ Γυμνασίου. 
Στην περιοχή της Οπτικής έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις αντιλήψεις των μαθητών. Μια 

άποψη για τη σκιά είναι ότι πρόκειται για µια εικόνα του αντικειμένου, που έχει το ίδιο σχήμα 
και μοιάζει µε το αντικείμενο. Παρόμοια είναι και η θεώρηση ότι η σκιά είναι η αντανάκλαση 
του αντικειμένου, με τη διαφορά ότι αυτή εμπλέκει στην εξήγηση την ανάκλαση του φωτός 

(Rice & Feher, 1987). 
Ένα από τα θέματα, σε σχέση µε τις αντιλήψεις των μαθητών για τις σκιές, που έχει 
διερευνηθεί είναι αν η ύπαρξη φωτός παίζει ρόλο στην εμφάνιση της σκιάς. Αν και όλοι οι 

μαθητές αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει σκιά στο σκοτάδι, οι μισοί μαθητές 
θεωρούν ότι το φως είναι που “φτιάχνει” τη σκιά ενώ οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι η σκιά 
υπάρχει, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει φως· απλώς δεν μπορούμε να τη δούμε γιατί χρειάζεται 

φως για να “ελευθερωθεί” η σκιά από το αντικείμενο στο οποίο ανήκει. Οι μαθητές αυτοί, 
δηλαδή, προσδίδουν υπόσταση αυθύπαρκτης οντότητας στη σκιά. Άλλη αιτιολόγηση είναι ότι 
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τα οπτικά αισθητήριά µας δεν λειτουργούν τη νύχτα, δηλαδή δεν λειτουργούν χωρίς να 
υπάρχει φως. Βασικό συμπέρασμα των ερευνών είναι ότι ο ρόλος του φωτός είναι διττός. 
Αφενός δυναμικός, αφού “αναγκάζει” το αντικείμενο να δημιουργήσει σκιά, και αφετέρου 

παθητικός, επιτρέποντάς µας να δούμε τη σκιά αυτή. Αυτό το μοντέλο ονομάζεται “μοντέλο 
της σκανδάλης - the trigger model” (Feher & Rice, 1988). 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι προσεγγίσεις των σχολικών βιβλίων για τη 

διδασκαλία των αποτελεσμάτων της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, περιγράφεται το 
προτεινόμενο διδακτικό σενάριο και παρατίθενται διδακτικές υποδείξεις-προτάσεις, με βάση 
τα ΦΕ, για την υλοποίηση του σεναρίου. 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στο σχολικό βιβλίο επιχειρείται ερμηνεία της διάδοσης του φωτός με το σωματιδιακό μοντέλο 
- φωτόνιο. Βασική προσέγγιση αποτελεί η ενεργειακή με την επανεκπομπή ή απορρόφηση 
των φωτονίων. Ως μακροσκοπικό αποτέλεσμα προκύπτει η σκιά (απουσία φωτονίων) και η 

παρασκιά (μερικά φωτόνια). Εξετάζεται η σκιά σημειακής πηγής, καθώς και η σκιά και η 
παρασκιά μη σημειακής πηγής. Τέλος, εξετάζονται φαινόμενα που σχετίζονται με τη σκιά και 
την παρασκιά: Σκιές ουρανίων σωμάτων: Φάσεις Σελήνης και Εκλείψεις. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη διδασκαλία: 
• Έχει ως πυρήνα τρία Ηλεκτρονικά Τετράδια (ΗΤ) και τα αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας (ΦΕ), 
από το 4ο Ηλεκτρονικό Βιβλίο «ΟΠΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1» του Α.ΜΑ.Π., τα οποία διαδοχικά 

πραγματεύονται τη σκιά (ΗΤ & ΦΕ 04.06: «Μελέτη σκιάς»), την παρασκιά (ΗΤ & ΦΕ 
04.07: «Μελέτη παρασκιάς») και τέλος τη χρήση τους σε μετρήσεις (ΗΤ & ΦΕ 04.08: 
«Μετρήσεις με τις σκιές»). 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ιδιαίτερα με τις προσομοιώσεις 
πραγματικών καταστάσεων, και το Εικονικό Εργαστήριο Οπτικής του Α.ΜΑ.Π. 

• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές, 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Τα δύο πρώτα ΗΤ/ΦΕ «Μελέτη σκιάς» και «Μελέτη παρασκιάς» χωρίζονται σε δύο φάσεις: 
Με τις πρώτες δραστηριότητες οι μαθητές στα δύο ΦΕ εισάγονται στον προβληματισμό 

μέσα από αναφορές σε καθημερινά βιώματα. Στη συνέχεια οι μαθητές, ακολουθώντας τις 
οδηγίες των ΗΤ/ΦΕ, συνθέτουν την πειραματική διάταξη και μετρούν τις διαστάσεις εμποδίου 
- αντικειμένου, σκιάς και παρασκιάς. 

Το τρίτο ΗΤ/ΦΕ «Μετρήσεις με τις σκιές» εισάγει σταδιακά το μαθητή στη διαδικασία 
μετρήσεων και τη διαθεματική προσέγγιση τεχνολογικών προβλημάτων ιστορικού χαρακτήρα 
με τη βοήθεια της γεωμετρίας και των σκιών μέσα από διαδικασίες κριτικής σκέψης. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΣΤΟ Α.ΜΑ.Π.: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ 

04.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ / ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Αναφορά και αναστοχασμός σε 
καθημερινό βίωμα: η αυξομείωση της 

σκιάς κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Ζητείται να καταγράψει ο μαθητής στο 
ΦΕ πότε, στη διάρκεια της ημέρας, η σκιά 

του είναι μεγαλύτερη και πού βρίσκεται ο 
ήλιος τη στιγμή εκείνη στον ορίζοντα, 
δηλαδή να κάνει παρατηρήσεις σχετικές 

με την καθημερινότητά του. 

ΣΕΛΙΔΑ 3  

Με το κινούμενο σκίτσο (flash animation 

τύπου swf) ο μαθητής παρακολουθεί την 
αυξομείωση του μεγέθους της σκιάς ενός 
έλατου κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

μετακινώντας τον Ήλιο στον ορίζοντα. 
Στο κινούμενο σκίτσο επιλέγουμε κατά τη 
μεσουράνηση οι ακτίνες να πέφτουν 

κάθετα και η σκιά του δέντρου να 
μηδενίζεται (κάτι που δεν συμβαίνει στον 
ελλαδικό χώρο).  
Τα ερωτήματα που απασχολούν το 
μαθητή είναι: 

• πότε το μήκος της σκιάς μηδενίζεται; 

• πότε το μήκος της σκιάς γίνεται 
μεγαλύτερο; 

• πότε το μήκος της σκιάς γίνεται ίσο µε 
το μέγεθος του δέντρου; 

Ο μαθητής καλείται να τα απαντήσει στο 
χώρο εργασιών, µε τη βοήθεια των 

γεωμετρικών οργάνων που υπάρχουν εκεί.
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ΣΕΛΙΔΑ 4 

Στη σελίδα αυτή µε τη βοήθεια του 
κινούμενου σκίτσου (animation σε flash, 

τύπου swf) ο μαθητής παρακολουθεί την 
πορεία της σκιάς που δημιουργεί το 
ηλιακό ρολόι. Στο ηλιακό ρολόι δεν παίζει 

ρόλο το μέγεθος της σκιάς αλλά ο 
προσανατολισμός της. 
Αφού ο μαθητής μελετήσει την αλλαγή 

του προσανατολισμού της σκιάς απαντά 
στα ερωτήματα του ΦΕ: 
Τι προσανατολισμό πρέπει να έχει το ηλιακό ρολόι στην Ελλάδα; 

1. Να κοιτάει προς το Νότο ....................... □
2. Να κοιτάει προς το Βορρά ..................... □
3. Να κοιτάει προς την Ανατολή ................. □

4. Να κοιτάει προς τη Δύση ....................... □
5. Να είναι παράλληλο προς το έδαφος ...... □
6. Δεν παίζει ρόλο ο προσανατολισμός του □ 

Τέλος, συζητείται η παράμετρος που 

καλείται να λάβει υπόψη του για να 
διαφοροποιήσει την κατεύθυνση του ηλιακού 
ρολογιού στην Ελλάδα από την Αυστραλία. 

• Τι προσανατολισμό πρέπει να έχει το 
ηλιακό ρολόι στην Αυστραλία; Γιατί; 

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 6 ΚΑΙ 7 

Με το παραμετροποιημένο κινούμενο σκίτσο (animation σε flash, τύπου swf) ο μαθητής 

διερευνά πώς μεταβάλλεται η σκιά του ποδοσφαιριστή σε σχέση µε την απόσταση από τους 
προβολείς του γηπέδου. Ο μαθητής καλείται να εξοικειωθεί τόσο µε το μέγεθος της σκιάς όσο 
και µε την έντασή της, για να μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι στις επόμενες σελίδες. 
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Έχοντας ο μαθητής εξοικειωθεί στην 5η 
σελίδα µε τις παραμέτρους του παιχνιδιού, 
αναζητά στην 6η σελίδα, στο νέο 

κινούμενο σκίτσο, να βρει τη θέση του 
ποδοσφαιριστή µε αποκλειστική βοήθεια 
τις δεδομένες σκιές του (προσανατολισμός 

και ένταση). Οι εμφανιζόμενες θέσεις του 
ποδοσφαιριστή επιλέγονται τυχαία από 
κεντρικές περιοχές των 9 χώρων του 

γηπέδου, και όχι από όμορες περιοχές, για 
να είναι σαφείς οι ζητούμενες απαντήσεις. 

 

Στην επόμενη 7η σελίδα στο νέο παιχνίδι - 

κινούμενο σκίτσο, υπεισέρχεται ένας νέος 
παράγοντας: ο αριθμός και η θέση των 
ανοικτών προβολέων. Έχοντας ο μαθητής 

εξοικειωθεί στην προηγούμενη σελίδα µε 
την παραμετροποίηση της σκιάς, αναζητά 
στο νέο παιχνίδι να βρει τους ανοικτούς 

προβολείς και τη θέση του ποδοσφαιριστή 
µε αποκλειστική βοήθεια τις δεδομένες 
σκιές του. Κι εδώ οι εμφανιζόμενες θέσεις 

του ποδοσφαιριστή επιλέγονται τυχαία 
από κεντρικές περιοχές των 9 χώρων του 
γηπέδου, και όχι από όμορες περιοχές, για 

να είναι σαφείς οι ζητούμενες απαντήσεις. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 8 

Στο περιβάλλον του εικονικού 

εργαστηρίου διερευνάται το μέγεθος της 
σκιάς. Ζητείται από τον μαθητή να 
ακολουθήσει λεπτομερώς τις οδηγίες του 

ΦΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας. 

Ακολουθεί το απόσπασμα του ΦΕ το οποίο 

οδηγεί τον μαθητή στην εκτάλεση του 
πειράματος:. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Να καλέσεις το εικονικό εργαστήριο «Σκιές και Χρώματα». Στην άσκηση αυτή θα 
μελετήσεις το σχηματισμό και τις διαστάσεις της σκιάς στο πέτασμα. 
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ΈΝΤΥΠΑ Β1’: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ & ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.1.3 Οπτική Γ’ Γυμνασίου: Μελέτη της Παρασκιάς Παρουσίαση ΗΤ/ΦΕ του Α.ΜΑ.Π. 04.07 (σελ. 218) 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΣΤΟ Α.ΜΑ.Π.: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ 

04.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Στην εισαγωγική αυτή σελίδα ζητείται από 
τους μαθητές να υποθέσουν τι είναι ο 

μαύρος κύκλος που φαίνεται σ’ αυτήν την 
ιστορική δορυφορική φωτογραφία, που 
τραβήχτηκε το 1999 από το Διαστημικό 

σταθμό MIR.  

Στη συνέχεια θέτονται οι ερωτήσεις: 
Έχει σαφή όρια ο σκιερός κύκλος; Πού 

οφείλεται ο μαύρος κύκλος και πού η 
γκρίζα περιοχή περιμετρικά του; 

Οι μαθητές, μέσα από συζήτηση, θα 

κατανοήσουν ότι στη σκιασμένη – μαύρη 
περιοχή δεν φαίνεται η φωτεινή πηγή, 
ενώ στη γκρίζα περιοχή φαίνεται μέρος 

της φωτεινής πηγής. 

 

ΣΕΛΙΔΑ 3  

Στη σελίδα αυτή δίνεται η εξήγηση της 
δημιουργίας της παρασκιάς, µε 

γεωμετρικό τρόπο. Η φωτεινή πηγή εδώ 
θεωρείται σημειακή, κάτι που στη 
συνέχεια διερευνάται. 
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4.1.3 Οπτική Γ’ Γυμνασίου: Μελέτη της Παρασκιάς Παρουσίαση ΗΤ/ΦΕ του Α.ΜΑ.Π. 04.07 (σελ. 219) 

ΣΕΛΙΔΕΣ 4 ΚΑΙ 5 

Με το επόμενο παραμετροποιημένο 
κινούμενο σκίτσο (flash animation τύπου 

swf) ο μαθητής διερευνά την επίδραση της 
απόστασης της φωτεινής πηγής από το 
αντικείμενο (5 περιπτώσεις) στη 

διαμόρφωση της σκιάς και της παρασκιάς. 

Στην επιλογή του μαθητή είναι να 
παρατηρήσει τις ακραίες φωτεινές ακτίνες 

που φεύγουν από τη φωτεινή πηγή και 
διαμορφώνουν την παρασκιά και να 
διατυπώσει τα συμπεράσματά του στο 

ΦΕ: 

Άρα: Το μέγεθος της παρασκιάς, για μια 
συγκεκριμένη φωτεινή πηγή, εξαρτάται 
από ……… 

Έτσι θα γίνει αντιληπτό ότι όσο 
κοντύτερα στη φωτεινή πηγή βρίσκεται το 

αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
παρασκιά που δημιουργεί. 

 

 

Με το επόμενο παραμετροποιημένο 

κινούμενο σκίτσο ο μαθητής διερευνά την 
επίδραση της αυξομείωσης του μεγέθους 
της φωτεινής πηγής (5 περιπτώσεις) στη 

διαμόρφωση της σκιάς και της παρασκιάς. 
Και εδώ επιλογή του μαθητή είναι να 
παρατηρήσει τις ακραίες φωτεινές ακτίνες 

που φεύγουν από τη φωτεινή πηγή και 
διαμορφώνουν την παρασκιά, και να 
διατυπώσει τα συμπεράσματά του στο 

ΦΕ: 

Άρα: Το μέγεθος της παρασκιάς, για μια 
συγκεκριμένη απόσταση φωτεινής πηγής 
και αντικειμένου, εξαρτάται από ………… 

Έτσι θα γίνει αντιληπτό ότι όσο 
μικρότερο είναι το μέγεθος της φωτεινής 

πηγής, τόσο μικρότερη και η παρασκιά. 
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ΣΕΛΙΔΑ 6 

Με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου, 
όπου μεταφέρεται ο μαθητής, 

διερευνώνται το μέγεθος της σκιάς και της 
παρασκιάς. Ο μαθητής ακολουθεί 
λεπτομερώς τις οδηγίες του ΦΕ για την 

επιτυχή υλοποίηση της δραστηριότητας. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Να καλέσεις το εικονικό εργαστήριο «Σκιές και Χρώματα». Στην άσκηση αυτή θα 
μελετήσεις το σχηματισμό και τις διαστάσεις της σκιάς και παρασκιάς στο πέτασμα. 

Για το σκοπό αυτό: 

- θα συνθέσεις μια διάταξη με δύο φωτεινές πηγές και ένα αδιαφανές εμπόδιο 

- θα τοποθετήσεις το εμπόδιο σε συγκεκριμένες θέσεις 

- θα μετρήσεις τις αντίστοιχες διαστάσεις του εμποδίου, της σκιάς και παρασκιάς. 

Δραστηριότητες 

• Πρόκειται να δημιουργήσεις στο εικονικό εργαστήριο τη διάταξη του παρακάτω 

Σχήματος. Για το σκοπό αυτό άναψε την κεντρική και την κάτω φωτεινή πηγή πιέζοντας 
το κόκκινο πλήκτρο πάνω στις πηγές. Το φως που εξέρχεται είναι λευκό. Στη συνέχεια 
σύρε το στήριγμα προς τα επάνω, ώστε οι δύο πηγές να φωτίζουν ομοιόμορφα το 

πέτασμα. 

 

• Από το παράθυρο των ιδιοτήτων της κάθε πηγής να επιλέξεις μια γωνία εκπομπής, π.χ. 30 

μοίρες, ώστε να καλύπτεται με φως και από τις δύο πηγές όλο το πέτασμα.  
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• Σύρε το σταυρόνημα στα πάνω και κάτω όρια της σκιάς και παρασκιάς και σημείωσε τις 
αντίστοιχες τιμές της συντεταγμένης Υ. Αυτές είναι: 

• Ύψος σκιάς: πάνω σημείο ………… mm, κάτω σημείο ………… mm, άρα ύψος ………… mm . 

• Ύψος παρασκιάς: πάνω σημείο ………… mm, κάτω σημείο ………… mm, άρα ύψος ………… 
mm . 

• Τι παρατηρείς για το μέγεθος της σκιάς και παρασκιάς σχετικά με το μέγεθος του 

εμποδίου;  

 ...................................................................................................................................  

• Πίσω στο εργαστήριο τώρα, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να σύρεις το εμπόδιο, ώστε 

η παρασκιά να μεγαλώσει και γιατί; 

 ...................................................................................................................................  

• Μετακίνησε το εμπόδιο προς την κατεύθυνση αυτή, για να επιβεβαιώσεις την επιλογή 

σου. Ήταν ορθή; 

 ...................................................................................................................................  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΣΤΟ Α.ΜΑ.Π.: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ 

04.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Στη σελίδα αυτή στόχος είναι ο μαθητής 
να προβληματιστεί και να θυμηθεί από τα 

προηγούμενα ΗΤ/ΦΕ από τι εξαρτάται το 
μήκος της σκιάς ενός αντικειμένου. 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

Στη σελίδα αυτή ο μαθητής 
προβληματίζεται στο πώς μπορούμε να 

μετρήσουμε το ύψος συγκεκριμένων 
αντικειμένων (φανοστάτη) 
χρησιμοποιώντας τις σκιές τους. Το ύψος 

και η σκιά του κοριτσιού στη φωτογραφία 
μπορούν να βοηθήσουν στον υπολογισμό 
του ύψους τους. 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

Στη σελίδα αυτή ο μαθητής διερευνά τον 
τρόπο συσχετισμού γνωστών και 
αγνώστων παραμέτρων, για να καταλήξει 

πώς θα βρει το ύψος του φανοστάτη. 

Θα χρειαστούν γνώσεις από τα Μαθηματικά και συγκεκριμένα από τις Αναλογίες. Οι 
ερωτήσεις είναι κλιμακούμενης βοήθειας: 

• Ποια μεγέθη στο παραπάνω τρίγωνο είναι μετρήσιμα; Ποια παραμένουν άγνωστα; 

• Πώς μπορούμε να εκμεταλλευθούμε τα μετρήσιμα μεγέθη, για να βρούμε τα άγνωστα; 

• Μήπως χρειάζεσαι κι άλλο τρίγωνο; Ποιο; Σχεδίασέ το. Τι συμπεραίνεις; 
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ΣΕΛΙΔΕΣ 5 ΚΑΙ 6 

Με το παραμετροποιημένο κινούμενο 
σκίτσο (flash animation τύπου swf) ο 

μαθητής χρησιμοποιεί τον Ήλιο για να 
μετρήσει το ύψος ενός δέντρου. 

Ζητείται από το μαθητή να βρει για ποια 

γωνία των ακτίνων το ύψος του δέντρου 
είναι ίσο µε τη σκιά του. Ο μαθητής πρέπει 
να θυμηθεί από τα Μαθηματικά την τιμή 

των γωνιών σε ένα ορθογώνιο και 
ισοσκελές τρίγωνο. 

Η σκιά του δέντρου είναι ίση με το δέντρο όταν ...............................................................  

Με το επόμενο κινούμενο σκίτσο ο 
μαθητής σ’ αυτή τη σελίδα θα 

χρησιμοποιήσει την αποκτηθείσα στην 
προηγούμενη σελίδα γνώση, για να βρει 
τη γωνία που σχηματίζει ο Ήλιος µε τον 

ορίζοντα (γεωγραφικό πλάτος του τόπου), 
όταν η σκιά του δέντρου είναι ίση µε το 
ύψος του δέντρου. 

Το ύψος του δέντρου είναι ίσο με τη σκιά του, όταν ο Ήλιος σχηματίζει στον ορίζοντα 

γωνία .............................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Το γεωγραφικό πλάτος του τόπου είναι  ...........................................................................  

ΣΕΛΙΔΑ 7 

Με το παραμετροποιημένο κινούμενο 
σκίτσο (animation σε flash – τύπου swf) 

της σελίδας ο μαθητής καλείται να βρει το 
ύψος της πυραμίδας, όπως έκανε και ο 
Θαλής. 

Η επίλυση του προβλήματος περιέχει 
δύο στάδια: Στο πρώτο ο μαθητής θα 
κατανοήσει πότε είναι μετρήσιμη η σκιά 

της πυραμίδας. Στο δεύτερο θα βρει το 
ύψος της πυραμίδας. 
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Στο πρώτο στάδιο ο μαθητής θα πρέπει να 
κατανοήσει πότε είναι μετρήσιμη η σκιά 
της πυραμίδας: Ένα τμήμα της σκιάς του 

νοητού ύψους της βρίσκεται μέσα στην 
πυραμίδα και δεν μπορεί να μετρηθεί απ’ 
ευθείας. Όταν οι ακτίνες του ήλιου 

πέφτουν κάθετα στην πλευρά της 
πυραμίδας, τότε το ίχνος της σκιάς μέσα 
στην πυραμίδα είναι το μισό της ακμής της 

βάσης της. 
Με τις εμπειρίες που απέκτησες παραπάνω, πώς νομίζεις ότι κατάφερε ο Θαλής να μετρήσει 

το ύψος της Πυραμίδας; ..................................................................................................  

Μετακίνησε τον Ήλιο και πρόσεξε τα ίχνη των σκιών. Πότε είναι οι σκιές μετρήσιμες; 

Μην ξεχνάς ότι οι Πυραμίδες είχαν τετραγωνική βάση, ήταν δηλαδή τετραγωνικές 

πυραμίδες:  ....................................................................................................................  

Στο δεύτερο στάδιο ο μαθητής καλείται µε 
τις αναλογίες ραβδιού (γνωστού μήκους 

και μετρήσιμης σκιάς) και πυραμίδας 
(μετρήσιμη πλέον σκιά) να βρει το 
άγνωστο ύψος της πυραμίδας. 
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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 ή μετωπικές 

κρούσεις) 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Φυσική Γ’ τάξης Λυκείου.  

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Γ΄ Λυκείου η διδασκαλία της 

ενότητας «Διατήρηση της ορμής». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε διμελείς ομάδες στην αίθουσα Πληροφορικής. Αν δεν υπάρχουν 
υπολογιστές ή αν δεν είναι διαθέσιμοι τότε το μάθημα θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικά 

στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: Interactive Physics (αρχεία διατήρηση ορμής.ip, ελαστική κρούση.ip, ελαστική 

κρούση.ip). 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές την ερμηνεία των φαινομένων ελαστικής κρούσης  
• Να συσχετίζουν την πειραματική με τη θεωρητική μελέτη των ελαστικών κρούσεων. 
• Να συσχετίζουν την προσομοίωση ελαστικών κρούσεων με τις γραφικές παραστάσεις 
ταχυτήτων, χρόνου καθώς και θέσεων, χρόνου. 

• Να μεταφράζουν λεκτικά μία κίνηση από τη γραφική της παράσταση σε διάγραμμα θέσης 
– χρόνου και αντίστροφα. 

• Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 
• Να εκτιμήσουν την αξία των πολλαπλών αναπαραστάσεων στη μελέτη των φυσικών 
φαινομένων. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Δύο διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των τριών «Φύλλων Εργασίας» στην τάξη. 
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2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ» 

Βασική στρατηγική σε όλες τις δραστηριότητες είναι αυτή που προτείνει στους μαθητές 
πρώτα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεών τους 
και τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Πρόβλεψη  Επιβεβαίωση  Συμπεράσματα 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την 
παιδαγωγική αξία των προσομοιώσεων, όσο και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» 

(γραφικών παραστάσεων, αλγεβρικών). 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία της 
Φυσικής στην Γ’ Λυκείου αξιοποιούν τη 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 διδασκαλία: 

• Έχει ως πυρήνα τρία φύλλα, 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 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) και ιδιαίτερα 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 
προσομοίωση 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 

εξελληνισμένο λογισμικό. Στόχος μας ήταν η καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση ενός 
λογισμικού το οποίο προσφέρει δυνατότητες προσομοιώσεων και παρεμβάσεων στη 
διαμόρφωση μιας γραφικής παράστασης. Η προσέγγισή μας περιορίζεται στην «Κινηματική» 

όψη του φαινομένου της κρούσης. Όποιος ενδιαφέρεται για μία πληρέστερη προσέγγιση του 
φαινομένου, μπορεί να ανατρέξει στην εργασία των Αγγελή και Μικρόπουλου (2005) για μια 
ολοκληρωμένη έρευνα με μαθητές. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και 

βιντεοπροβολέα. 
• Κάθε ΦΕ έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξεχωριστά. Μόλις 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.2.1 Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS» 245 

ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας, τότε δίνεται η επόμενη. 

Γ. Για το φαινόμενο «κρούση» η έρευνα και η διδασκαλία έχουν αναδείξει πληθώρα 
λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών: Αγγελής & Μικρόπουλος (2005), Κασσέτας (2004), 

Arons (1992), Leimegnan & Weil-Barais (1997). 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

10. Arons, A. (1992). Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής (μετάφραση – επιμέλεια Α. 
Βαλαδάκης), εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 

Κλασικό βιβλίο, χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Γυμνάσιο και στο 
Λύκειο. Συγγραφέας του είναι ο Arnold Arons, από τους πλέον έμπειρους ερευνητές της 
Διδακτικής της Φυσικής. Καλύπτει τις περισσότερες περιοχές της Φυσικής εντοπίζοντας τις 

πιο σημαντικές δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση των εννοιών, 
εννοιών / μεγεθών, νόμων και αναπαραστάσεων. 

11. Osborne, J. & Freeman, J. (1989). Teaching Physics. A guide for the non – specialist, 
Cambridge University Press. 

12. Δαπόντες, Ν., Κασσέτας, Α., Μουρίκης, Σ., Σκιαθίτης (1984). Φυσική Α’ τάξης Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

13. Leimegnan, G & Weil-Barais, A. (1997). Η οικοδόμηση των εννοιών στη Φυσική 
(Επιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου), Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. 
Δαρδανός. 

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια σειρά πειραματικών καταστάσεων για καθεμιά από τις 
έννοιες (δύναμη, ενέργεια και ορμή), έτσι ώστε οι μαθητές να καθοδηγούνται στην 
οικοδόμηση αυτών των εννοιών διαμέσου μιας επαγωγικής διαδικασίας ή μιας υποθετικό-

απαγωγικής διαδικασίας (όταν η πρώτη δεν είναι δυνατή). Πρόκειται για προσέγγιση που 
βρίσκεται στον αντίποδα της παραδοσιακής (αυτό-αποκαλούμενης «πειραματικής», 
σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό ο αρχάριος να οδηγηθεί στην εξαγωγή μιας γενικής 

σχέσης με τη μελέτη μίας και μόνο τυπικής πειραματικής κατάστασης. Οι συγγραφείς 
χαρακτηριστικά σημειώνουν "… όσο μακριά και αν προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των 
πειραματικών δεδομένων, οι έννοιες δεν αναδύονται από μόνες τους. Ο εμπειρισμός δεν 

κάνει το θαύμα του". 
14. Δαπόντες, Ν. & Κασσέτας Α. (1996). Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Α΄ Λυκείου, 

ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. 

15. Κακοδήμος, Λ., Τσοβόλας, Σ. (2003). Ορμή και διατήρηση της ορμής: Μελέτη με τέσσερα 
εικονικά εργαστήρια. Στο Μ. Ιωσηφίδου, Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.) Πρακτικά 2ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος. 
Το σενάριο αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες. Στην πρώτη γίνεται μελέτη της 

πλαστικής κρούσης και προσπάθεια θεμελίωσης της έννοιας «ορμή» με κατάλληλα 
ερωτήματα στο ΦΕ. Στη δεύτερη γίνεται μελέτη της εκτόξευσης σε διάφορες καταστάσεις 

και προσπάθεια σύνδεσης της διατήρησης της ορμής με το αξίωμα δράσης- αντίδρασης. 
Στην τρίτη δραστηριότητα γίνεται μελέτη της ελαστικής κρούσης σε μια ποικιλία 
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καταστάσεων και ειδική αναφορά σε ειδικές καταστάσεις. Τέλος, στην τέταρτη 
προσομοιώνονται δύο φαινόμενα κρούσης, και ο μαθητής καλείται να ελέγξει τόσο αν 
πρόκειται για κρούση όσο και αν ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής. Διαθέτει 

κατάλληλα εργαλεία μέτρησης και πρέπει να μετρήσει τα κατάλληλα μεγέθη που θα του 
χρειαστούν, προκειμένου να επιτύχει τον επιθυμητό έλεγχο. Το συγκεκριμένο σενάριο 
μπορεί να αξιοποιηθεί και για αξιολόγηση του μαθητή στο τέλος της ενότητας. 

16. Αγγελής, Δ. & Μικρόπουλος, Α. (2007). Διδακτική προσέγγιση των κρούσεων με 
προσομοιώσεις – Μια μελέτη περίπτωσης. Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, 
Γ. Τσαπαρλής (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Διδακτική Φυσικών 
Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

17. Κασσέτας, Α. (2004). Το Mήλο και το Κουάρκ. Διδακτική της Φυσικής. Εκδόσεις 
Σαββάλας. 
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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:  

α) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης, όπου πραγματοποιείται η κρούση των δύο σφαιρών. 

 
Σχήμα 1 

β) Τη ζώνη των γραφημάτων (V,t), όπου μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της 
ταχύτητας κάθε σφαίρας πριν και μετά τη σύγκρουσή τους. 

γ) Τη ζώνη εισαγωγής τιμών μάζας και ταχύτητας κάθε σφαίρας (με ορισμένους 

περιορισμούς).  

Για να εισαγάγουμε τιμές, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο που μας ενδιαφέρει και αλλάζουμε την 
τιμή μάζας ή/και ταχύτητας των σφαιρών. 

1.1. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ 
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 μπλε και 

συγκρούονται 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 
ακινητοποιηθεί και η μπλε θα κινηθεί προς τα αριστερά». 

Με ποια άποψη συμφωνείτε;  ...........................................................................................  

Δικαιολογήστε την άποψή σας:  ........................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

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 παίρνουμε την παρακάτω εικόνα: 
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Σχήμα 2 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

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 
κεντρική κρούση οι σφαίρες ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ταχύτητες». 

Περιγράψτε την πειραματική διαδικασία:  ..........................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

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 από την ελαστική 
κρούση: 

υ1τ = (m1-m2 / m1+m2) υ1 
υ2τ = (2 m1 / m1+m2) υ1 
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Ερμηνεύστε τον κανόνα που επιβεβαιώσατε πειραματικά με βάση τις παραπάνω σχέσεις  .....  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.5. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ελαστική κρούση) 
Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε 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;  ............................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

β) Αν οι μάζες των σφαιρών είναι 1 kg και οι ταχύτητες 10 m/s και -10 m/s σχεδιάστε τα 
διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου για κάθε μια από τις σφαίρες: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.6. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την κρούση, με σκοπό να 
επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεών σας. Για παράδειγμα, με μάζες 1 kg και 

ταχύτητες 10 m/s και -10 m/s. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες:  ......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΦΕ) 

Ανοίγουμε το αρχείο Διατήρηση ορμής.ip του λογισμικού Interactive Physics.  

2.1. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ 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 μπλε και 
συγκρούονται 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». 

Με ποια από τις δύο απόψεις συμφωνείτε; Δικαιολογήστε την άποψή σας:  .........................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Α. 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. 

 
Σχήμα 1 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες:  ......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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Β. 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. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΜΕ m2 >> m1) 
Α. 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 μπλε 

και συγκρούονται 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 την άποψή σας:  ........................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. 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 ΦΕ. Η 

κίνηση πραγματοποιείται στον προσανατολισμένο άξονα – x. 

3.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (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.  

 
Σχήμα 1 

Α. 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 από την κρούση. 
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = …………….. 
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = …………….. 
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δ) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ από την κρούση:  ..................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος (αρχείο ελαστική κρούση #4) πραγματοποιήστε την 

κρούση, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεών σας στα προηγούμενα 
ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

3.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (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.  

 
Σχήμα 2 

Α. 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:  ...................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.1 Μελέτη των κρούσεων στο περιβάλλον του «INTERACTIVE PHYSICS» ΦΕ.3 (σελ. 255) 

γ) Υπολογίστε κατά προσέγγιση τις ορμές των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ από την κρούση. 
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 = …………….. 
Ταχύτητα της σφαίρας μάζας m2 = …………….. 

δ) Περιγράψτε την κίνηση των δύο σφαιρών ΜΕΤΑ από την κρούση:  ..................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος (αρχείο ελαστική κρούση #5) πραγματοποιήστε την 

κρούση, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των απαντήσεών σας στα προηγούμενα 

ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. ............................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  





Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
4.2. Εφαρμογές Μοντελοποίησης 

 
 

4.2.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ «MODELLUS» 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 

 

ΕΝΤΥΠΑ Α: 3 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
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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 

ενότητας «Ευθύγραμμες κινήσεις». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, 
το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και 

βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: Modellus 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να μεταφράζουν λεκτικά μία κίνηση από τη γραφική της παράσταση σε διάγραμμα θέσης 
– χρόνου και αντίστροφα. 

• Να συσχετίζουν την προσομοίωση με τη γραφική παράσταση της κίνησης. 
• Να αξιοποιούν τις γραφικές παραστάσεις στη μελέτη της κίνησης, να προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά της και τη φυσική σημασία τους. 

• Να εξοικειωθούν με τον άμεσο χειρισμό αντικειμένων (των φάσεων μιας γραφικής 
παράστασης). 

• Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δύο 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: 

Πειράματα  Μετρήσεις  Πίνακας τιμών  Γραφική παράσταση 
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Από την άλλη, το πρόγραμμα του Modellus, που χρησιμοποιούμε εδώ (αρχείο grxt1.mdl), 
προσφέρει 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 
πρώτα να προβλέψουν, στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των απαντήσεών τους 

και τέλος να διατυπώσουν συγκεκριμένα συμπεράσματα 

Πρόβλεψη  Επιβεβαίωση  Συμπεράσματα 

Με την προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τόσο την 

παιδαγωγική αξία των προσομοιώσεων όσο και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων» και του 
άμεσου 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 τη 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 διδασκαλία: 
• 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 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) και ιδιαίτερα το μικρόκοσμο γραφικής παράστασης 
θέσης-χρόνου του εκπαιδευτικού λογισμικού Modellus. 

• Εστιάζει στη διαδικασία μετάβασης από μια δοσμένη γραφική παράσταση στην 
προσομοίωση 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 προσέγγιση 
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 
διαμόρφωση μιας γραφικής παράστασης. 

Ο διδάσκων, μετά από την εξοικείωση των μαθητών με τις προτεινόμενες μεταβάσεις από 
διαγράμματα (θέσης – χρόνου), μπορεί να οικοδομήσει τα δικά του «Φύλλα Εργασίας» για τις 
μεταβάσεις από διαγράμματα (ταχύτητας – χρόνου), χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο 

πρόγραμμα (αρχείο .mdl) του Modellus. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, 
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το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και 
βιντεοπροβολέα. 

• Κάθε ΦΕ έχει δύο έως τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξεχωριστά. Μόλις 
ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας, τότε δίνεται η επόμενη. 

Γ. Η πολλαπλότητα των αναπαραστάσεων 
Σήμερα δεχόμαστε ότι κάθε γνώση μπορεί να έχει ποικίλες αναπαραστάσεις (λεκτική, 

γραπτή, συμβολική….), οπότε η μάθηση μπορεί να κατακτηθεί από τους μαθητές αν τους 
δίνεται η ευκαιρία να μεταφράζουν τη μια αναπαράσταση σε άλλη. Η εμπειρία στη σχολική 
τάξη μάς δείχνει ότι οι μαθητές έχουν την τάση να “αρνούνται” την οικοδόμηση πολλαπλών 

αναπαραστάσεων. Για τους μαθητές αρκεί μία και μόνο αναπαράσταση, ενώ οι υπόλοιπες 
τους φαίνονται περιττές. Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μόνη αποδεκτή αναπαράσταση 
για τους μαθητές είναι η αλγεβρική (αυτό που έχει καθιερωθεί ως “τύπος”). 

Ας σημειωθεί ότι η λέξη “τύπος” εμφανίζεται στο βιβλίο Φυσικής του Δαμασκηνιού (Αθήνα, 
1879) και είναι μάλλον μετάφραση της γαλλικής λέξης formule που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι 
συγγραφείς διδακτικών βιβλίων του περασμένου αιώνα (όπως η Φυσική του Ganot). 

Τι πρέπει να κάνουμε στην πράξη: 
• Γενικά, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να πειστούν οι μαθητές μας για την αξία που έχει η 
πολλαπλότητα των αναπαραστάσεων στην κατανόηση, στη λύση προβλημάτων, στην 

εξήγηση των φαινομένων, στις εναλλακτικές προσεγγίσεις ενός προβλήματος. 
• Ένας συνηθισμένος τρόπος είναι να αναθέτουμε στους μαθητές προβλήματα τα οποία να 
τους επιβάλλουν να “μεταφράζουν” τη μια αναπαράσταση σε άλλη, όπως αυτά που 

προτείνονται στα σενάρια με το λογισμικό Modellus. Αλλά, ακόμα και όταν γράφουμε έναν 
“τύπο” στον πίνακα, μπορούμε να ζητάμε από τους μαθητές μας μια λεκτική μετάφρασή 
του, όπως και όταν δίνουμε μια γραφική αναπαράσταση μπορούμε να ζητάμε την 

αλγεβρική της έκφραση ή και αντίστροφα. 
• Θα χρειαστεί, τέλος, να εμπλουτίσουμε τους ορισμούς των εννοιών και τη διατύπωση των 
νόμων, ώστε να ξεπεράσουμε τις παλιές συνταγές. Ίσως την εποχή που αυτοί φτιάχτηκαν 

για σχολική χρήση, κρίθηκε σκόπιμο να είναι ορισμοί διατυπωμένοι έτσι ώστε να 
διευκολύνεται μάλλον η απομνημόνευσή τους. Θα πρέπει ο μαθητής να καταλάβει ότι δεν 
έμαθε, για παράδειγμα, τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα επειδή μπορεί και τον διατυπώνει 

λεκτικά με τη φράση «δράση ίσον αντίδραση». 

Δ. Οι μαθητές και οι γραφικές παραστάσεις. 
Στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούμε να θεωρούμε τις γραφικές παραστάσεις ως 

εργαλεία για να σκεφτόμαστε και στη συνέχεια να οικοδομούμε «εσωτερικές 
αναπαραστάσεις». Με τον όρο «κατανόηση μιας γραφικής παράστασης» εννοούμε την 
ικανότητα των μαθητών να τη «διαβάζουν», δηλαδή να μπορούν να προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά της γραφικής παράστασης που αντιστοιχούν σε έννοιες ή έννοιες / μεγέθη. 
Στην αξιόλογη μελέτη του ο BERTIN (1983) υποδεικνύει τρία επίπεδα «ανάγνωσης» μιας 
γραφικής παράστασης, στο καθένα από τα οποία αναφέρονται διαφορετικών επιπέδων 

ερωτήσεις: 
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• Στοιχειώδες επίπεδο (elementary level): το διάβασμα ενός και μόνο στοιχείου 
αντιστοίχησης με ερώτηση του τύπου, «τη στιγμή t1 ποια είναι η τιμή της ταχύτητας v1;» 
και αναφέρεται στο διάγραμμα (ταχύτητας, χρόνου). 

• Ενδιάμεσο επίπεδο (intermediate level): το διάβασμα μιας ομάδας στοιχείων αντιστοίχησης 
με ερώτηση του τύπου «στο χρονικό διάστημα (t1, t2) τι κίνηση πραγματοποιεί ένα 
αντικείμενο» και αναφέρεται σε διάγραμμα (ταχύτητας, χρόνου). 

• Συνολικό επίπεδο (overall level): το διάβασμα σχετίζεται με το σύνολο των στοιχείων 
αντιστοίχησης με ερώτηση του τύπου «στο σύνολο της κίνησης πώς μεταβάλλεται η 
ταχύτητα;».  

Βέβαια, η προσέγγιση των γραφικών αναπαραστάσεων από τους μαθητές δεν γίνεται 
απρόσκοπτα. Μια σειρά από εμπόδια διαφορετικών επιπέδων αποτελούν για την εκπαίδευση 
στη Φυσική μια συνεχή πρόκληση. Για παράδειγμα, οι αυξημένες δυσκολίες που 

παρουσιάζουν τα γραφήματα-καμπύλες σε σχέση με τα γραφήματα-ευθείες, η σύγχυση των 
χαρακτηριστικών μιας γραφικής παράστασης θέσης-χρόνου με αντίστοιχα χαρακτηριστικά της 
γραφικής παράστασης ταχύτητας-χρόνου, οι δυσχέρειες διάκρισης μιας ποσότητας από τη 

μεταβολή της ποσότητας αυτής.  
Συστηματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της κινηματικής στα θέματα 
γραφικών παραστάσεων και «μεταβάσεων» είναι αυτή των McDERMOTT et al. (1987). 

Συνοπτικά, η έρευνα έδειξε ότι, ενώ οι μαθητές κατανοούν πολύ καλά τις βασικές έννοιες 
κατασκευής μιας γραφικής παράστασης, δεν είναι ικανοί να εξηγήσουν τις έννοιες που 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα διαπίστωσε δύο κατηγορίες 

πραγματικών δυσκολιών των μαθητών αναφορικά με τις γραφικές παραστάσεις στον τομέα 
της Κινηματικής. Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτές οι δυσκολίες των μαθητών δεν μπορεί 
να αποδοθούν σε μια ανεπαρκή προετοιμασία τους στα μαθηματικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι 

μαθητές πολλές φορές, ενώ έχουν κατανοήσει το πώς να κατασκευάζουν μια γραφική 
παράσταση και να υπολογίζουν κλίσεις, δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους 
και να αποδώσουν το νόημά τους στη φυσική. (Βλέπε σχετικά άρθρα στο δικτυακό τόπο 

www.dapontes.gr). 
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(Επιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου), Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. 
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6. Τζιμογιάννης, Α. & Μικρόπουλος Τ. (1998). Η συμβολή των προσομοιώσεων στην 
κινηματική, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
και εφαρμογή των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 29-31 Μαΐου 1998. 

7. Δαπόντες, Ν. & Κασσέτας Α. (1996). Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Α΄ Λυκείου, 
ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. 

8. Bertin, J. (1983). Semiology of graphics: Diagrams Networks maps. Madison: The 

University of Winconsin Press.  
9. McDermott, L,. Rosenquist, M., Van Zee, E. (1987). Student difficulties in connecting 

graphs and Physics: examples on Kinematics, AM. J. PHYS. 55(6). 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΔΠ) ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ένα μάθημα είναι καλά σχεδιασμένο, όταν έχει σαφείς στόχους, σαφώς προσδιορισμένα τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και βασίζεται σε μία συνεκτική διαδοχή φάσεων και 
δραστηριοτήτων. Η δομή της διδασκαλίας προσδιορίζεται από τις στρατηγικές διδασκαλίας 

και μάθησης που θα επιλεγούν αλλά οι λεπτομέρειες της οργάνωσης της διδασκαλίας 
προσαρμόζονται ώστε να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα διδακτικά μέσα, στην περίπτωσή μας οι 
Η/Υ και ο Διαδραστικός Πίνακας (ΔΠ). 

Το συνολικό αρχικό σενάριο «ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS» και τα ΦΕ που ακολουθούν, 
σχεδιάστηκαν ευέλικτα, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικούς πόρους και 

τρόπους οργάνωσης της τάξης. Το σενάριο αρχικά βασιζόταν μόνο στη χρήση Η/Υ. Η δομή 
παραμένει ίδια, ωστόσο, η υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων του σεναρίου μπορεί να 
ενισχυθεί ή να διαφοροποιηθεί με την αξιοποίηση του ΔΠ. Ο ΔΠ είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν 

η διδασκαλία είναι επαγωγική, στην οποία οι μαθητές αναμένεται να διαμορφώσουν 
υποθέσεις επεξεργαζόμενοι δεδομένα. Επίσης, όταν επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και η συλλογική εποικοδόμηση της επιστημονικής περιγραφής και ερμηνείας 

των φυσικών φαινομένων. Βέβαια, η συνεισφορά του ΔΠ εξαρτάται τελικά από τον 
συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα τον αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός και θα οργανώσει την 
αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές. Επομένως, ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να 

είναι καθοριστικός για μια αποτελεσματική διδασκαλία. 
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατηρούμε το αρχικό σενάριο και στο παράρτημα αυτό 
προτείνουμε τις φάσεις του μαθήματος στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο ΔΠ, καθώς 
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και συγκεκριμένες δραστηριότητες και διαφοροποιήσεις στην οργάνωση του μαθήματος. Η 
σύγκριση των αλλαγών με τον αρχικό σχεδιασμό μπορεί να αναδείξει την προστιθέμενη 
παιδαγωγική αξία του ΔΠ. Στις προτάσεις αξιοποίησης του ΔΠ δεν λαμβάνεται υπόψη η 

χρήση κάποιου συγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

1ο Φύλλο Εργασίας 
1. Η εισαγωγική δραστηριότητα εξοικείωσης με τη διαδικασία εύρεσης, “τρεξίματος” και 

διαχείρισης της προσομοίωσης μπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό στον ΔΠ μπροστά σε 
όλη την τάξη, ώστε να διατυπωθούν οι απορίες των μαθητών και να δοθούν διευκρινίσεις. 

2. Και η δραστηριότητα 1.1 (Α & Β) μπορεί να εκτελεστεί ολόκληρη ή μέρη της, ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαθητών, από τον εκπαιδευτικό ή και μαθητές στον ΔΠ, ώστε να 
συζητηθούν οι απορίες των μαθητών και να δοθούν απαντήσεις. 
1. Αν οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν το διάγραμμα της δραστηριότητας 1.1.Α 

(σχήμα 3) και τις αντίστοιχες ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει το 
διάγραμμα στον ΔΠ, να σχεδιάσει και να σημειώσει σ’ αυτόν τις διευκρινίσεις του και να 
συζητήσει με όλη την τάξη τις απαντήσεις σε μερικά ή και όλα τα ερωτήματα. Κατά τη 

συζήτηση μπορούν να διατυπώνονται προφορικά οι απόψεις των μαθητών ή να 
καταγράφονται στο ΔΠ, ώστε να συγκρίνονται μεταξύ τους. 

2. Αν οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση λογισμικών και δυσκολεύονται στην 
εκτέλεση της δραστηριότητας 1.1.Β, ο εκπαιδευτικός μπορεί να την εκτελέσει στον ΔΠ 
είτε ο ίδιος είτε ένας μαθητής με τη βοήθειά του. 

3. Θεωρούμε ότι το 2ο μέρος της δραστηριότητας 1.1.Α, δηλαδή η λεκτική περιγραφή της 

κίνησης, θα πρέπει να γίνει στον ΔΠ με τη συμμετοχή όλης της τάξης και με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Στόχος είναι να αντιληφθούν αρχικά οι μαθητές ποιες 
πληροφορίες πρέπει να περιέχει η περιγραφή της κίνησης αλλά και τη συσχέτισή τους με 

τα τμήματα της γραφικής παράστασης. Η καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό συζήτηση 
προτείνουμε να οδηγήσει στην κατασκευή και διαμόρφωση από τους μαθητές ενός 
πρότυπου περιγραφής. Η κατασκευή του πρότυπου μπορεί να γίνει και με τη χρήση ενός 

χάρτη ιδεών που αποτυπώνει τα κύρια σημεία των προτάσεων των μαθητών. 
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να διαμορφωθεί στον ΔΠ, μετά από συζήτηση, ένα πρότυπο 
περιγραφής με κενά προς συμπλήρωση όπως το παρακάτω: 

Το παιδί περπάτησε συνολικά ………… μέτρα για ……… δευτερόλεπτα. Το περπάτημά του 
δεν ήταν σταθερό. Η διαδρομή του μπορεί να χωριστεί σε ……… φάσεις. Στην 1η φάση το 
παιδί  .............................................................................................................................................................  
στη 2η φάση  ...............................................................................................................................................  
στην 3η κ.λπ. 
Το πρότυπο αυτό μπορεί να παρουσιάζεται στον ΔΠ κάθε φορά που ζητιέται μια λεκτική 

περιγραφή. Έτσι θα διευκολυνθούν και θα επιταχυνθούν παρόμοιες διαδικασίες επόμενων 
δραστηριοτήτων. Εναλλακτικά θα μπορούσε το πρότυπο να έχει τη μορφή χάρτη ιδεών με 
κενά προς συμπλήρωση από τους μαθητές στον ΔΠ. 

4. Ως συνέχεια της πρότασης 2.2, είναι χρήσιμο να γίνει στον ΔΠ από όλη την τάξη με την 
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καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, και η σύγκριση των απαντήσεων (1.1.Β) που δόθηκαν, με 
αυτές που βρέθηκαν με τη βοήθεια της προσομοίωσης. Έτσι θα εξοικειωθούν οι μαθητές 
με τη διαδικασία συστηματικού ελέγχου προβλέψεων και δεδομένων. 

5. Η δραστηριότητα 1.2.Α εκτελείται από τους μαθητές σε διμελείς ή τριμελείς ομάδες. Με 
την ολοκλήρωσή της, τα δεδομένα α), β), γ), δ) και ε) των ομάδων καταγράφονται σε 
πίνακα στον ΔΠ, αφήνονται εκεί και στη συνέχεια η καθεμιά ομάδα εκτελεί στον Η/Υ της 

την 1.2.Β. Έτσι, όσο οι μαθητές εκτελούν την 1.2.Β, οι απόψεις των ομάδων είναι ορατές 
στο ΔΠ. Όταν όλες οι ομάδες εκτελέσουν την προσομοίωση και ολοκληρώσουν τη 
σύγκριση προβλέψεων - αποτελεσμάτων, τότε ένας μαθητής εκτελεί στον ΔΠ την 

προσομοίωση και στη συνέχεια οι ομάδες καταγράφουν τις διαφορές των προβλέψεών 
τους με τα ευρήματα στον ΔΠ. Ακολουθεί συζήτηση για τις διαφορές μεταξύ προβλέψεων 
και ευρημάτων σε όλη την τάξη. Μέρος των επιχειρημάτων μπορεί να καταγράφεται στον 

ΔΠ. 
6. Στη δραστηριότητα 1.3.Α, εφόσον ο εκπαιδευτικός θελήσει να διερευνήσει τα κριτήρια με 
τα οποία κάθε ομάδα απάντησε στα ερωτήματά της, μπορεί να προβάλει στον ΔΠ τα τρία 

διαγράμματα και να καλέσει ένα μέλος κάθε ομάδας να σημειώσει πάνω τους το 
χαρακτηριστικό κάθε φάσης τους και να αναπτύξει σύντομα την αιτιολόγηση της επιλογής 
τους. Για κάθε ομάδα μπορεί να αποθηκεύσει τον αντίστοιχο ΔΠ, για να τον 

χρησιμοποιήσει στη φάση της σύγκρισης προβλέψεων και δεδομένων από την 
προσομοίωση της δραστηριότητας 1.3.Β. 

7. Στη δραστηριότητα 1.3.Β, εφόσον ο εκπαιδευτικός θελήσει να δώσει ιδιαίτερη έκταση στη 

σύγκριση προβλέψεων και δεδομένων από την προσομοίωση, μπορεί να προβάλει στον ΔΠ 
τις εικόνες που είχε αποθηκεύσει στη δραστηριότητα 1.3.Α και να καλέσει ένα μέλος κάθε 
ομάδας να σχολιάσει την αιτιολόγηση που η ομάδα του είχε προηγουμένως παρουσιάσει. 

2ο & 3ο Φύλλο Εργασίας 
Οι δραστηριότητες του 2ου και του 3ου ΦΕ είναι παρόμοιες με αυτές του 1ου. Επομένως, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει οποιεσδήποτε από τις επτά χρήσεις του ΔΠ που προτάθηκαν 

για το 1ο ΦΕ, ανάλογα με τις δυσκολίες που συνάντησαν οι μαθητές και τις προτεραιότητες 
της διδασκαλίας του. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις του ΔΠ και η προστιθέμενη αξία τους 

Οι παραπάνω προτάσεις αξιοποίησης του ΔΠ για τα ΦΕ αυτού του σεναρίου προσφέρουν τα 
εξής οφέλη σύμφωνα με την αρίθμηση που παρουσιάσαμε στην εισαγωγή: 
Πρόταση 1:  .............  1, 2, 4, 8, 10. 

Πρόταση 2.1:  ..........  2, 4, 8, 10, 12. 
Πρόταση 2.2:  ..........  1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15. 
Πρόταση 3:  .............  1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14. 

Πρόταση 4:  .............  2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13. 
Πρόταση 5:  .............  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15. 
Πρόταση 6:  .............  2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15. 

Πρόταση 7:  .............  2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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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 ζώνες:  

α) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης, όπου πραγματοποιείται η κίνηση ενός παιδιού. 

 
Σχήμα 1 

β) 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.  

 
Σχήμα 2 

Για να διαμορφώσουμε το γράφημα, φροντίζουμε πρώτα να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με 
το κουμπί «έναρξη» από το παράθυρο «Έλεγχος». Με κλικ στο κουμπί «παύση» ξεκινάει η 
προσομοίωση της κίνησης.  

1.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Σχήμα 3 
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Α. Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει τρεις φάσεις, όπως στο παραπάνω διάγραμμα 
(Σχήμα 3). 

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση; ..........................................................................  

β) Πού θα βρίσκεται το παιδί στο τέλος της κίνησής του;  ....................................................  

γ) Πού 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=………… 

Περιγράψτε με λίγα λόγια την κίνηση του παιδιού: ...............................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 
των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Σχήμα 4 

Α. Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει δύο φάσεις όπως στο παραπάνω διάγραμμα 

(Σχήμα 4). 

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση; ..........................................................................  

β) Πού θα βρίσκεται το παιδί στο τέλος της κίνησής του;  ....................................................  

γ) Πού θα βρίσκεται το παιδί τη χρονική στιγμή 150 μονάδες χρόνου;  .................................  

δ) Πόση απόσταση περπάτησε το παιδί;  .............................................................................  
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ε) Πόση είναι η ταχύτητα του παιδιού σε κάθε φάση; υΙ=…………… υΙΙ=………… 

Περιγράψτε με λίγα λόγια την κίνηση του παιδιού: ...............................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 
των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.3. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ 
 «Το παιδί κινείται με σταθερή ταχύτητα προς το γήπεδο του μπάσκετ, όπου και σταματάει. 
Στη συνέχεια πηγαίνει στο περίπτερο με την ίδια ταχύτητα». 

Α. Οι προβλέψεις με διαγράμματα τριών μαθητών ήταν: 

 

 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.2 Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» ΦΕ.1 (σελ. 270) 

 

Ποιο από τα τρία παιδιά σχεδίασε σωστά το διάγραμμα;  ......................................................  

Πού έκαναν λάθη τα άλλα δύο παιδιά; ................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την επιθυμητή κίνηση 

διαμορφώνοντας τη γραφική παράσταση, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των 

απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 
 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.2 Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» ΦΕ.2 (σελ. 271) 

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 ζώνες: 

α) Τη ζώνη προσομοίωσης της κίνησης, όπου πραγματοποιείται η κίνηση μιας μικρής σφαίρας 
ως προς τον προσανατολισμένο άξονα χ. Επιπλέον, εδώ δίνεται και η στροβοσκοπική 

αναπαράσταση της κίνησης, δηλαδή τα ίχνη της μπάλας σε ίσα χρονικά διαστήματα. 

 
Σχήμα 1 

β) 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.  

 
Σχήμα 2 

Για να διαμορφώσουμε το γράφημα με τις πέντε φάσεις, φροντίζουμε πρώτα να 
ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με το κουμπί «έναρξη» από το παράθυρο «Έλεγχος». Με κλικ 
στο κουμπί «παύση» ξεκινάει η προσομοίωση της κίνησης.  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.2 Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» ΦΕ.2 (σελ. 272) 

2.1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Σχήμα 3 

Α. Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει πέντε φάσεις (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5), όπως στο 
παραπάνω διάγραμμα (Σχήμα 3).  

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση;  .........................................................................  

β) Πού θα βρίσκεται η μπάλα στο τέλος της κίνησής της;  ....................................................  

γ) Πού 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=…………… 

Περιγράψτε την κίνηση της μπάλας:  ..................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 
των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.2 Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» ΦΕ.2 (σελ. 273) 

2.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με ένα διάγραμμα 

Α. Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει ΠΕΝΤΕ φάσεις, όπως στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

α) Πόσο χρόνο διαρκεί συνολικά η κίνηση;  .........................................................................  

β) Πού θα βρίσκεται η μπάλα στο τέλος της κίνησής της;  ....................................................  

γ) Πού 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:  ............................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 
των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.2 Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» ΦΕ.3 (σελ. 275) 

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 ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει πέντε 
φάσεις (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5), όπως στο διπλανό 
διάγραμμα.  

Α. 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». 

Ποια είναι η σωστή απάντηση;  ..........................  

 ..........................................................................  

Περιγράψτε την κίνηση της μπάλας:  ..................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 
των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

3.2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει πέντε 
φάσεις (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5), όπως στο διπλανό 

διάγραμμα.  
Α. 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 επιταχυνόμενη». 

Ποια είναι η σωστή απάντηση;  ..........................  

 ..........................................................................  

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση της μπάλας:  ................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.2 Από τις Γραφικές Παραστάσεις στην Προσομοίωση Κίνησης στο «MODELLUS» ΦΕ.3 (σελ. 276) 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 
των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ομάδα. Διορθώστε τις λανθασμένες. 

3.3. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Δίνεται μια κίνηση που περιλαμβάνει ΜΙΑ φάση, όπως στο παρακάτω διάγραμμα:  

 
Α. 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. 

Ποια είναι η σωστή απάντηση;  ..........................................................................................  

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ την κίνηση της μπάλας:  ................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Β. Στο περιβάλλον του προγράμματος πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση διαμορφώνοντας 
τη γραφική παράσταση όπως φαίνεται παραπάνω, με σκοπό να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 

των απαντήσεών σας στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Συγκρίνετε τις απαντήσεις που δώσατε παραπάνω με αυτές που βρήκατε με τη βοήθεια του 

προγράμματος. Διορθώστε τις λανθασμένες: .......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
4.2. Εφαρμογές Μοντελοποίησης 

 
 

4.2.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ «CHEMMODELS» 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 





ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.2.3 Τρισδιάστατη Μοριακή Απεικόνιση – το λογισμικό ChemModels 279 

ChemModels 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη και προσδιορισμός: 
• της εναντιομέρειας 
• της ύπαρξης ασύμμετρου κέντρου 
• της στερεοαπεικόνισης (R, S) ενός χειρόμορφου μορίου σε ένα μόριο οργανικής ένωσης 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χημεία: Στερεοϊσομέρεια. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Χημεία Γ’ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση. 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Στερεοϊσομέρεια» που διδάσκεται στην 
Γ’ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης. 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 βιντεοπροβολέα. 

Λογισμικό: «ChemModels, Λογισμικό τρισδιάστατης μοριακής απεικόνισης». 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

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. 

• Να εξοικειωθούν στον τρόπο απεικόνισης των μορίων, κυρίως οργανικών ενώσεων, με 
την βοήθεια λογισμικού απεικόνισης των μορίων με πολλούς τρόπους, όπως μπάλες και 
ράβδοι, συμπαγείς σφαίρες. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ στην τάξη. 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.2.3 Τρισδιάστατη Μοριακή Απεικόνιση – το λογισμικό ChemModels 280 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΜΕΡΕΙΑ, ΤΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (R, S) ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΟΥ ΜΟΡΙΟΥ. 

Το πρόβλημα της αναπαράστασης των μορίων στο χώρο είναι γνωστό από παλιά και έχει 

σαν συνέπεια οι μαθητές να εμφανίζουν μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση των θεμάτων 
που διαπραγματεύονται τα τρία ΦΕ.  
Η εξήγηση είναι απλή διότι τα μόρια είναι πολύ μικρά, έχουν πολύπλοκη δομή και οι 

μαθητές ακόμη και αν σχεδιάσουν στον πίνακα ή στο τετράδιό τους την μορφή των μορίων 
στον χώρο, επειδή δεν έχουν την δυνατότητα π.χ. περιστροφής, δυσκολεύονται να 
απαντήσουν στα ερωτήματα που τους θέτονται. 

Το λογισμικό ChemModels αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις παραπάνω δυσκολίες διότι οι 
μαθητές δεν χρειάζεται να σχεδιάσουν τα μόρια. Δίνει επίσης την δυνατότητα στον μαθητή 
να παρατηρήσει με αρκετούς τρόπους (μπάλες και ράβδοι, συμπαγείς σφαίρες κ.α.) τα μόρια, 

ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές έχουν απεριόριστη δυνατότητα περιστροφής των μορίων στο 
χώρο, εντοπισμού των χαρακτηριστικών ομάδων κ.α. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 

• Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενότητας – 
εναντιομέρεια, ασύμμετρο κέντρο και στερεοαπεικόνιση (R, S) ενός χειρόμορφου μορίου 

- με βάση το τρίπτυχο «πρόβλεψη – έλεγχος με τη βοήθεια λογισμικού – εξήγηση». 
• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα 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 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. 
Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή 

και έναν βιντεοπροβολέα. 
• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία ΦΕ 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 για έλεγχο από το λογισμικό. 

Οι μαθητές, χωρίς τη βοήθεια του λογισμικού, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να 
προβλέψουν ορθά τις απαντήσεις των ερωτημάτων. Για να γίνει σωστή πρόβλεψη ο 
μαθητής πρέπει να είναι άριστος γνώστης της θεωρίας και επιπλέον να έχει πολύ 

δημιουργική φαντασία, ώστε με σωστό τρόπο να απεικονίσει τα μόρια στον χώρο και 
κατόπιν π.χ. να παρατηρήσει αν οι δύο μορφές έχουν σχέση ειδώλου-κατόπτρου. 

Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιες απόψεις είναι σωστές ή λάθος. Αυτή η κρίση θα 
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προκύψει από τη συζήτηση στην 4η και 5η δραστηριότητα. 

• Δεύτερη δραστηριότητα είναι η σχεδίαση της διαδικασίας, αν θα μελετήσουν μια μορφή 
του μορίου ή δύο μορφές για να δουν αν οι μορφές αυτές έχουν σχέση ειδώλου-

αντικειμένου. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι 
μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν διαδικασίες με λογισμικά που έχουν 
σχεδιαστεί από άλλους. 

Η εξοικείωση με τη σχεδίαση της απεικόνισης των μορίων εξελίσσεται σε τρεις διαδοχικές 
φάσεις στα τρία ΦΕ: 

• 1η φάση (στο 1ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν τους προτεινόμενους 
τρόπους απεικόνισης και να περιγράψουν σύντομα τους στόχους τους. 

• 2η φάση (στο 2ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να προτείνουν με την ομάδα τους 
μια διαδικασία απεικόνισης των μορίων και να περιγράψουν αναλυτικά τις διαδικασία 

αυτή. Πριν ακολουθήσουν τελικά την διαδικασία του ΦΕ, ζητάμε να την συγκρίνουν 
με την διαδικασία που σχεδίασαν, να συζητήσουν τις διαφορές που εμφανίζουν αυτές 
οι διαδικασίες και να γράψουν τις πιο σημαντικές. 

• 3η φάση (στο 3ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να προτείνουν με την ομάδα τους 
μια διαδικασία απεικόνισης των μορίων (λαμβάνοντας υπόψη τους ότι κατά την 
εκτέλεσή του θα πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα δεδομένα) και να 

περιγράψουν αναλυτικά τις διαδικασία αυτή.  

Πριν πραγματοποιήσουν το πείραμα, οι ομάδες θα κουβεντιάσουν με όλη την τάξη την 
πρότασή τους. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου 
ΦΕ, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι διάφορες 
ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα ΦΕ κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική της σχεδίαση 

υπολογισμών ελέγχου. 

• Στην τέταρτη δραστηριότητα γίνεται σχολαστική σύγκριση υποθέσεων-υπολογιστικών 
αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 

από τους μαθητές. 

• Στην πέμπτη δραστηριότητα διατυπώνονται ερωτήματα επέκτασης ώστε να διευκολυνθεί 
η διαδικασία γενίκευσης στην οποία θα βασιστεί η συναγωγή των συμπερασμάτων από 

τους μαθητές. 

• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η 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 συζητήσεων θα 
επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
10. «Χρήση Τεχνολογιών Τρισδιάστατων Γραφικών για τη Μοντελοποίηση και Τρισδιάστατη 

Απεικόνιση των Κανονικών Τρόπων Δόνησης και της Συμμετρίας των Μορίων». Ν. Δ. 
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Χαριστός, Κ. Α. Τσίπης και Μ. Π. Σιγάλας, Πρακτικά του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, CR-ROΜ (2004).  

11. «Standalone and Web Applications for Interactive Visualization and Three Dimensional 

Perception of Molecular Symmetry Elements and Normal Modes». N. D Charistos and Μ. 
P. Sigalas. Gordon Research Conference on «Visualization in Science & Education», 
Oxford (2005). 

12. «Πώς κατανοούν οι μαθητές Γυμνασίου τις χημικές αναπαραστάσεις». Σάλτα, Κ., 
Τζουγκράκη, Χ. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.), Πρακτικά 4ου 
Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 
(2004). 
Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε η κατανόηση και η χρησιμοποίηση των χημικών 
αναπαραστάσεων από τους μαθητές Γυμνασίου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια με οπτικές εννοιολογικές ερωτήσεις, στις οποίες είτε περιέχονται 
απεικονίσεις σωματιδίων (ατόμων, ιόντων και μορίων) είτε ζητείται από τους μαθητές να 
απεικονίσουν σωματίδια. Οι ερωτήσεις δόθηκαν σε μαθητές της Γ΄ τάξης τεσσάρων 

σχολείων της χώρας την άνοιξη του 2003. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 
μαθητές αναγνωρίζουν τα χημικά στοιχεία και τις χημικές ενώσεις που έχουν διδαχθεί, 
αλλά φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση της σωματιδιακής δομής 

των σωμάτων αυτών. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα όσον αφορά στη 
μετάφραση της μιας μορφής αναπαράστασης σε άλλη. 
Η δυσκολία στην κατανόηση απεικονίσεων χημικών ενώσεων σε σχέση με αυτές των 

χημικών στοιχείων μεγαλώνει, καθώς απαιτείται η ικανότητα μετάφρασης σε οπτική 
αναπαράσταση δύο προτασιακών αναπαραστάσεων "τα μόρια των χημικών ενώσεων 
αποτελούνται από δύο ή περισσότερα διαφορετικά είδη ατόμων" και "τα άτομα είναι 

ενωμένα με σταθερή και καθορισμένη αναλογία". Επιπλέον, η απαίτηση κατανόησης της 
έννοιας του χημικού δεσμού δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες. 

13.  «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης και εφαρμογή του σε 
θέματα συμμετρίας και κανονικών τρόπων δόνησης των μορίων». Χαριστός Ν., Σιγάλας 
Μ. Στο Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (επιμ.), Πρακτικά 5ου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», (2006). 
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ChemModels
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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 εμφάνιση 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 εξής πληροφορίες:  
• Η ονομασία του μορίου 

• Ο συντακτικός τύπος του μορίου 
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Χειρισμός μοριακών μοντέλων ως κατοπτρικών ειδώλων 
• Το μοντέλο του μορίου (Α) καθώς και το κατοπτρικό του είδωλο (Β) μπορείτε να τα 

περιστρέψετε ελεύθερα, για να τα εξετάσετε καλύτερα, με ενεργοποιημένη την επιλογή 
«Κατοπτρικά είδωλα». Προς τούτο πιέστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πάνω σε ένα 
από τα μοντέλα και σύρετε το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (drag).  

• Παρατηρήστε ότι, όταν εσείς 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 
• Ακυρώνοντας 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 το προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (drag). Παρατηρήστε ότι, όταν εσείς 
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 το (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 το (drag) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Εμφάνιση συμβόλων των ατόμων 
• Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύμβολα ατόμων», για να εμφανιστούν τα σύμβολα των ατόμων 
του μοντέλου. 

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 
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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 

Σύρετε 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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4.2.3 ChemModels: Τα χειρόμορφα μόρια στην Οργανική Χημεία ΦΕ.1 (σελ. 287) 

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 σκέψης σου: ................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

1.2 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 τους είδωλα, προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία τους.  

• Επιλέξτε και παρατηρήστε 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 
ταυτίζεται ή όχι με το κατοπτρικό του είδωλο και χαρακτηρίστε το μόριο ως χειρόμορφο ή 
όχι αντιστοίχως.  

• 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. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Τα χειρόμορφα μόρια στην Οργανική Χημεία ΦΕ.1 (σελ. 288) 

• 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 ………………… ………………… 

1.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι 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 

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 

διαφορές που διαπίστωσες; 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Τα χειρόμορφα μόρια στην Οργανική Χημεία ΦΕ.1 (σελ. 289) 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

1.4 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 

διότι  ..............................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Στερεοχημική απεικόνιση του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα ΦΕ.2 (σελ. 291) 

ChemModels 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ή ΣΤΕΡΕΟΓΟΝΙΚΟ ΆΤΟΜΟ ΆΝΘΡΑΚΑ 

2.1 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 σκέψης σου: ................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

2.2 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».  

• Σύρτε το ποντίκι πάνω στα μενού, επιλέξτε και περιστρέψτε κάποια μόρια και τα 
κατοπτρικά τους είδωλα, προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία τους.  

• Επιλέξτε και παρατηρήστε στο πρόγραμμα τα παρακάτω μόρια, για να διαπιστώσετε αν 

έχουν 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 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Στερεοχημική απεικόνιση του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα ΦΕ.2 (σελ. 292) 

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; 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

2.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι 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 

και με τη βοήθεια του λογισμικού διαπιστώνεις ότι 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 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Στερεοχημική απεικόνιση του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα ΦΕ.2 (σελ. 293) 

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του λογισμικού, πώς εξηγείς τις 

διαφορές που διαπίστωσες; 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Από τις παρακάτω ενώσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν χειρόμορφες οι: 

5.  Βρωμοχλωρομεθάνιο 5.  2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 

6.  1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 6.  2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

7.  2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 7.  2-μεθυλοεξάνιο 

8.  2-αμινοοξικό οξύ 8.  2-προπανόλη 

διότι  ..............................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Η στερεοχημική απεικόνιση R και S ΦΕ.3 (σελ. 295) 

ChemModels 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ R ΚΑΙ S 

3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις έχουν στερεοχημική απεικόνιση R και ποιες έχουν 
στερεοχημική απεικόνιση S; 

 

1.    1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

 

3.    2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

 

2.    3-μεθυλοεξάνιο 

 

4.    2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τον τρόπο σκέψης σου: ................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

• Εκκινήστε το πρόγραμμα «Enantiomerix3D». Κατόπιν 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 την 
προσοχή σας στον προσανατολισμό στο χώρο των επισημασμένων αυτών ομάδων. 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Η στερεοχημική απεικόνιση R και S ΦΕ.3 (σελ. 296) 

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 στερεοχημική απεικόνιση ....... Αντίθετα, αν η μορφή του μορίου είναι η S, η μορφή 
του κατοπτρικού ειδώλου του είναι η ....... 

3.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Είχες προβλέψει ότι η στερεοχημική απεικόνιση R ή S των παρακάτω ενώσεων είναι: 

 

1.    1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

 

3.    2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

 

2.    3-μεθυλοεξάνιο 

 

4.    2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 

και με τη βοήθεια του λογισμικού διαπιστώνεις ότι η στερεοχημική απεικόνιση R ή S των 
ενώσεων αυτών είναι: 

 

1.    1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

 

3.    2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

 

2.    3-μεθυλοεξάνιο 

 

4.    2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του λογισμικού, πώς εξηγείς τις 

διαφορές που διαπίστωσες; 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.2.3 ChemModels: Η στερεοχημική απεικόνιση R και S ΦΕ.3 (σελ. 297) 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η στερεοχημική απεικόνιση R ή S των παρακάτω ενώσεων είναι: 

 

1.    1-βρωμο-1-χλωροαιθάνιο 

 

3.    2-υδροξυπροπανοϊκό οξύ 

 

2.    3-μεθυλοεξάνιο 

 

4.    2-αμινο-3-μερκαπτοπροπανοϊκό οξύ 

διότι  ................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
4.3. Εφαρμογές Προσομοιώσεων 

 
 

4.3.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ «XHMEIA Β΄-Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΑΤΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 





ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα στη Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. 301 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

• ΤO pH ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ. 

• Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ pH. 

• ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

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 
Γυμνάσιο». 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χημεία: Οξέα, βάσεις και άλατα. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Χημεία Γ’ τάξης Γυμνασίου, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί άνετα και στην Α’ Λυκείου. 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Οξέα, βάσεις και άλατα». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα 

πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν 
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» που είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιεί τα ομότιτλα εικονικά εργαστήρια που 
υπάρχουν στην ενότητα «ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ». 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του εικονικού πεχαμέτρου για τη μέτρηση του pH. 
• Να κατανοήσουν τη σχέση της τιμής του pH με την οξύτητα των διαλυμάτων. 
• Να κατανοήσουν τη μεταβολή του pH με την αραίωση του διαλύματος. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των δεικτών σε όξινα και βασικά διαλύματα. 
• Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση» ως 
βασικό πυρήνα της πειραματικής διαδικασίας. 
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1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ στην τάξη. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ. 

Είναι κοινή εκτίμηση όλων των διδασκόντων του μαθήματος της Χημείας στο Γυμνάσιο ότι 
οι μαθητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν την έννοια του pH·θεωρούν, π.χ., ότι αν ρίξουμε 

μια επιπλέον ποσότητα από την ίδια ουσία σε ένα υπάρχον διάλυμα το pH θα αλλάξει «γιατί 
θα αυξηθεί ο όγκος» κ.ά. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα 

τα εικονικά εργαστήρια στην ανάπτυξη διδασκαλιών για την αντιμετώπιση αυτών των 
μαθησιακών δυσκολιών έχει μεγάλο διδακτικό ενδιαφέρον. Βέβαια τα εικονικά εργαστήρια σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα πραγματικά εργαστήρια. 

Το λογισμικό ο «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» δίνει επίσης την 
δυνατότητα στον καθηγητή αλλά και το μαθητή να έχουν μια καλύτερη γνώση για τον 
μικρόκοσμο. Έτσι, με τη χρήση του plugin MDL Chime δίνεται η δυνατότητα οπτικοποίησης 

και χειρισμού των μορίων διαφόρων ενώσεων και συγκεκριμένα των μορίων των οξέων και 
του νερού καθώς και των πλεγμάτων στερεών βάσεων. Επίσης στο λογισμικό 
ενσωματώνονται και μια σειρά από κινούμενα σχέδια (animation), όπου αναπαρίστανται στο 

μοριακό – μικροσκοπικό επίπεδο τα φαινόμενα του ιοντισμού ενός οξέος και της διάστασης 
μιας βάσης σε υδατικά διαλύματα. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 

• Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενότητας 
«Οξέα, βάσεις και άλατα» με βάση το σχήμα «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – 
εξήγηση». 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το Εικονικό Εργαστήριο 
του λογισμικού: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο». 

• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές. 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 
• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία ΦΕ 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. 

Εκτιμούμε ότι οι μαθητές με βάση τις γνώσεις που έχουν, μπορούν να κάνουν εύστοχες 

προβλέψεις για τις δύο πρώτες ερωτήσεις του 1ου ΦΕ, ενώ θα δυσκολευτούν αρκετά να 
προβλέψουν σωστά την απάντηση για την 3η ερώτηση. Στο δεύτερο ΦΕ οι μαθητές μάλλον 
εύκολα προβλέπουν ότι αραιώνοντας ένα οξύ το pH μεταβάλλεται, είναι όμως δύσκολο να 
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προβλέψουν ότι με την τελική αραίωση το pH τείνει στο 7. Τέλος, στο 3ο ΦΕ που αφορά το 
χρώμα των δεικτών και την μεταβολή του χρώματος όταν ένα οξύ ή μία βάση αραιώνεται, 
πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό είναι από τα πιο δύσκολα και ουσιαστικά οι μαθητές θα 

δυσκολευτούν να κάνουν μια εύστοχη πρόβλεψη διότι οι μαθητές για το θέμα αυτό δεν 
έχουν σχεδόν καμία εμπειρία από την καθημερινή ζωή. 
Φυσικά σε αυτή την φάση του σεναρίου, 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 της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής 
διαδικασίας. Είναι απαραίτητη, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν 

μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 
Η εξοικείωση με τη σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας εξελίσσεται σε τρεις 
διαδοχικές φάσεις στα τρία ΦΕ: 
O 1η φάση (στο 1ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν την προτεινόμενη 

πειραματική διαδικασία και να περιγράψουν σύντομα τους στόχους της. 
O 2η φάση (στο 2ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν με την ομάδα τους ένα 

πείραμα ελέγχου και να το περιγράψουν ή να το ζωγραφίσουν. Πριν εκτελέσουν το 
πείραμα του ΦΕ, ζητάμε να το συγκρίνουν με το πείραμα που σχεδίασαν, να 
συζητήσουν τις διαφορές τους και να γράψουν τις πιο σημαντικές. 

O 3η φάση (στο 3ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα ελέγχου 

(λαμβάνοντας υπόψη τους ότι κατά την εκτέλεσή του θα πρέπει να συγκεντρώσουν 
συγκεκριμένα δεδομένα) και να το περιγράψουν ή να το ζωγραφίσουν. Πριν 

πραγματοποιήσουν το πείραμα, οι ομάδες θα κουβεντιάσουν με όλη την τάξη την 
πρότασή τους. 
Οι οδηγίες που δίνονται στους μαθητές δεν είναι ποιοτικά ίδιες και για τα τρία ΦΕ. Οι 

οδηγίες του 1ου ΦΕ είναι όσο το δυνατόν αναλυτικές και συγκεκριμένες με στόχο να 
βοηθήσουν και να εξοικειώσουν τους μαθητές με το λογισμικό. Στο 2ο φύλλο οι οδηγίες 
δεν είναι τόσο λεπτομερείς, ενώ στο 3ο ΦΕ οι οδηγίες είναι εντελώς γενικές και 

ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αυτοσχεδιάσουν. 
• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 1ου 
ΦΕ, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι διάφορες 

ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα ΦΕ κάθε ομάδα μπορεί να ακολουθήσει τη δική της 
πειραματική σχεδίαση. 

• Στην τέταρτη δραστηριότητα γίνεται σχολαστική σύγκριση υποθέσεων-πειραματικών 
αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των συμπερασμάτων 
από τους μαθητές. 

• Στην πέμπτη δραστηριότητα διατυπώνονται ερωτήματα επέκτασης ώστε να διευκολυνθεί 
η διαδικασία γενίκευσης στην οποία θα βασιστεί η συναγωγή των συμπερασμάτων από 
τους μαθητές. Στη φάση αυτή γίνεται μια γενίκευση των συμπερασμάτων όπου είναι 
δυνατόν να γίνει αυτό, π.χ. το συμπέρασμα δεν αφορά το συγκεκριμένο οξύ που επέλεξαν 

οι μαθητές αλλά αφορά τα οξέα γενικά. 
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• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η 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 συζητήσεων θα 

επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 
• Είναι απαραίτητο επίσης να τονισθεί ότι ο καθηγητής πρέπει να δείξει κατανόηση αλλά και 
υπομονή στις απορίες ή τις συζητήσεις των μαθητών του, π.χ. η απάντηση στην ερώτηση 

«Πως μεταβάλλεται το pH ενός οξέος όταν σε μια ποσότητα του οξέος αυτού 
προσθέσουμε μια επιπλέον ποσότητα από το ίδιο οξύ» μπορεί να είναι προφανής, δεν είναι 
όμως καθόλου προφανής αλλά ούτε και εύκολη για ένα μαθητή Γυμνασίου. 

3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ» ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

Στην αρχή πολλών ενοτήτων το σχολικό βιβλίο της Β΄ αλλά και τις Γ΄ Γυμνασίου έχει ένα 
πολύ απλό πείραμα που ο καθηγητής πρέπει να κάνει οπωσδήποτε, είτε μετωπικά είτε κατά 
ομάδες. Το πείραμα ακριβώς επειδή είναι πολύ απλό, δεν περιλαμβάνει ΦΕ, ερωτήσεις 

αξιολόγησης κ.α. και κρίνεται απαραίτητο διότι έτσι διεγείρεται η περιέργεια των μαθητών και 
κατόπιν το μάθημα «κυλάει» πιο ομαλά.  
Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» 

κρίνεται απαραίτητο μόνο όταν το σχολείο δεν έχει καθόλου όργανα ή αντιδραστήρια 
χημείας, πράγμα αρκετά σπάνιο σήμερα. 
Δεν είναι όμως σπάνιο ένα γυμνάσιο να μην έχει αίθουσα χημείου ή αρκετά αντιδραστήρια ή 

υαλικά για να γίνει ένα πλήρες εργαστήριο χημείας με ΦΕ και ερωτήσεις αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση αυτή η χρησιμότητα του λογισμικού «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το 
Γυμνάσιο» είναι αυτονόητη, διότι μπορεί να αντικαταστήσει αρκετά ικανοποιητικά το 

πραγματικό εργαστήριο. 
Το λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» περιέχει εκτός των 
άλλων 50 αλληλεπιδραστικά προγράμματα προσομοιώσεων φαινομένων και πειραματικών 

διατάξεων. Οι προσομοίωσες αυτές είναι στη διάθεση του καθηγητή, και καλύπτουν τις 
βασικές ενότητες της διδακτέας ύλης. Έτσι το λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας 
για το Γυμνάσιο» ουσιαστικά καλύπτει τις ενότητες: 

• Από το νερό στο άτομο. • Οξέα βάσεις και άλατα. 
• Ταξινόμηση των στοιχείων.  

Βέβαια υπάρχουν ενότητες της διδακτέας ύλης όπου δεν καλύπτονται με προσομοιώσεις 
πειραμάτων, όπως: 

• Εισαγωγή στη χημεία. • Ατμοσφαιρικός αέρας. 
• Έδαφος και υπέδαφος. • Η Χημεία του άνθρακα. 

Στις ενότητες που δεν υπάρχουν προσομοιώσεις πειραμάτων είναι γενικά αρκετά δύσκολο 
να γίνουν και κανονικά πειράματα στο εργαστήριο, π.χ. τι πείραμα μπορεί να κάνει ο 

διδάσκων καθηγητής σε ένα εργαστήριο γυμνασίου που να αφορά το έδαφος και το 
υπέδαφος;  
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Στις περιπτώσεις αυτές το λογισμικό μπορεί να προσφέρει στον διδάσκοντα καθηγητή 
βίντεο πειραμάτων. Συγκεκριμένα στην ενότητα «Η χημεία του άνθρακα» το λογισμικό δεν 
διαθέτει προσομοιώσεις πειραμάτων διαθέτει όμως 15 πολύ ενδιαφέροντα βίντεο πειραμάτων 

με θέματα όπως «Η καύση των αλκοολών», «Η δημιουργία της όξινης βροχής» κ.α. 
Επίσης σε κάθε κεφάλαιο, με την βοήθεια plugin, ο διδάσκων καθηγητής έχει στη διάθεσή 
του εικόνες από τον μικρόκοσμο όπως δομές μορίων, ιοντικών ενώσεων κ.α. 
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δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πως το 
λογισμικό αξιολογήθηκε πολύ θετικά σε όλους τους τομείς (χρήση, περιεχόμενο, 

αισθητική, διδακτική κλπ.). 
Φάνηκε επίσης, ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος δήλωσαν πως έχουν 
περισσότερες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιολόγησαν θετικότερα την 

ευχρηστία, την αισθητική και την παρουσίαση του περιβάλλοντος διεπαφής. Ως πιο 
σημαντικός παράγοντας του λογισμικού αναδείχτηκε η ευκολία χρήσης και ακολούθως η 
επίτευξη των στόχων για τους οποίους κατασκευάστηκε. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος θεώρησαν πως οι προσομοιώσεις του εικονικού εργαστηρίου συνεισφέρουν 
περισσότερο από όλα τα άλλα στοιχεία του λογισμικού στη μάθηση. Οι προηγούμενες 
απόψεις δεν διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευτικών. 

4.  «Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της Χημείας Γυμνασίου». Σιγάλας, 
Μ., Γιαννουδάκης, Α., Τζουγκράκη, Χ., Αγγελόπουλος, Β., Τζαμτζής, Β., Χαριστός, Ν., 
Αντώνογλου, Λ. Στο Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (επιμ.), Πρακτικά 5ου Συνεδρίου “Οι 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”, (2006). 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.1 (σελ. 307) 

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Α) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PH ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ; 
Β) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ PH, ΟΤΑΝ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ 
ΝΕΡΟ; 

Γ) ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ PH ΕΝΟΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ, ΟΤΑΝ ΣΕ ΜΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΟΣ; 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Α. Σε ένα ποτήρι ζέσης υπάρχουν 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. Στην παραπάνω ποσότητα νερού προσθέτουμε επιπλέον 20 mL νερό. Ποια νομίζετε ότι θα 

είναι η τιμή του pH σε σχέση με την αρχική; 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

Γ. Σε ένα ποτήρι ζέσης υπάρχουν 20mL διαλύματος οξέος. Προστίθεται στο ίδιο ποτήρι μια 

δεύτερη ποσότητα 20mL του ίδιου διαλύματος. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η τιμή του pH 
σε σχέση με την αρχική; 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

Δ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: .....................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

1.2 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Α. Μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις με τους άλλους συμμαθητές σου στην 
ομάδα σου αλλά και στην τάξη σου. Για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι πιο κοντά στην 
πραγματικότητα, θα εκτελέσετε με την ομάδα σου ένα πείραμα που σχεδιάσαμε. 

  Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα, να μελετήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν 
(ενότητες Β και Γ) και να περιγράψεις σύντομα τους στόχους του πειράματος: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.1 (σελ. 308) 

Στο λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» και στο κεφάλαιο «Οξέα 
βάσεις και άλατα» ανοίξτε το εικονικό εργαστήριο «Αραίωση διαλυμάτων οξέων και pH». 

Β. Προετοιμασία και εκτέλεση του 1ου και 2ου 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. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1 & 2 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ pH

20 mL νερό Τίποτα ……………… 

- “ - 20 mL νερού ……………… 

Γ. Προετοιμασία και εκτέλεση του 3ου πειράματος. 

• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης 20 mL διαλύματος υδροχλωρικού 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. Σε ένα νέο ποτήρι ζέσης επαναλάβετε τη 

διαδικασία και με το διάλυμα του νιτρικού οξέος. 
• Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τις παρατηρήσεις σας. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ pH

20 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος Τίποτα ……………… 

- “ - 20 mL διαλύματος οξέος ……………… 

20 mL διαλύματος νιτρικού οξέος Τίποτα ……………… 

- “ - 20 mL διαλύματος οξέος ……………… 

1.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Α. Είχες προβλέψει ότι το pH του νερού θα είναι: 

 μικρότερη του 7……  ίση με 7……  μεγαλύτερη του 7……  

 και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του νερού είναι: 

 μικρότερη του 7……  ίση με 7……  μεγαλύτερη του 7……  

Β. Είχες προβλέψει ότι, αν σε μια ποσότητα νερού προσθέτουμε επιπλέον νερό, τότε η τιμή 

του pH σε σχέση με την αρχική θα είναι: 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.1 (σελ. 309) 

 και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του διαλύματος που προκύπτει είναι: 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

Γ. Είχες προβλέψει ότι, αν σε ένα διάλυμα οξέος προσθέσουμε μια επιπλέον ποσότητα από το 
ίδιο διάλυμα, τότε η τιμή του pH του διαλύματος που προκύπτει είναι: 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

 και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του διαλύματος που προκύπτει είναι: 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

• Αν οι προβλέψεις σου δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 
 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Α. Τελικά, το pH του νερού είναι: 

 μικρότερη του 7……  ίση με 7……  μεγαλύτερη του 7……  

Β. Αν σε μια ποσότητα νερού προσθέτουμε επιπλέον νερό, τότε η τιμή του pH σε σχέση με 
την αρχική θα είναι: 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

Γ. Αν σε ένα διάλυμα οξέος προσθέσουμε μια επιπλέον ποσότητα από το ίδιο οξύ, τότε η 

τιμή του pH του διαλύματος που προκύπτει είναι: 

 μικρότερη της αρχικής…  ίση της αρχικής …  μεγαλύτερη της αρχικής…  

1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ερώτηση Απάντηση 

Το pH των όξινων διαλυμάτων είναι μεγαλύτερο από 7.  Ναι  Όχι 

Το pH του νερού είναι 7.  Ναι  Όχι 

Το pH του καθαρού νερού είναι πάντα 7, ανεξάρτητα από την ποσότητά του.  Ναι  Όχι 

Το pH όξινου διαλύματος εξαρτάται από την ποσότητα (όγκο) του διαλύματος.  Ναι  Όχι 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.2 (σελ. 311) 

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 υπάρχουν 20 mL ενός διαλύματος οξέος. Προστίθενται διαδοχικά 20 
mL νερού 4 φορές. Τότε το pH του διαλύματος: 

 θα παραμείνει σταθερό…  θα αυξηθεί……  θα μειωθεί…  

Β. Στην περίπτωση που επιλέξετε στην παραπάνω ερώτηση ότι το pH του διαλύματος θα 
μεταβληθεί, 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. 

Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα, για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι σωστές. 
Να περιγράψεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
Β. Να συγκρίνετε το πείραμα που σχεδιάσατε με το πείραμα που τελικά θα κάνετε και το 
οποίο περιγράφουμε παρακάτω, στην ενότητα 2.3. 

Συζητήστε στην ομάδα σας τις διαφορές τους και γράψε παρακάτω τις πιο σημαντικές: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.2 (σελ. 312) 

2.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Στο λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» και στο κεφάλαιο «Οξέα 
βάσεις και άλατα» ανοίξτε το εικονικό εργαστήριο «Αραίωση διαλυμάτων οξέων και pH». 

Α. Προετοιμασία και εκτέλεση του πειράματος. 
• Προσθέστε σε ένα ποτήρι ζέσης ένα διάλυμα οξέος και μετρήστε το pH με το πεχάμετρο.  
• 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 
διαλύματος 

υδροχλωρικού οξέος

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ pH 
διαλύματος 
νιτρικού οξέος 

20 mL διαλύματος οξέος Τίποτα ............. ............. 

- “ - 20 mL νερού ............. ............. 

- “ - 40 mL νερού ............. ............. 

- “ - 60 mL νερού ............. ............. 

- “ - 80 mL νερού ............. ............. 

• Μεταφέρετε τις μετρήσεις του πειράματος σε ένα ΦΕ του Excel και δημιουργήστε με τη 
βοήθεια του καθηγητή σας το καλύτερο δυνατό διάγραμμα της μεταβολής του pH κάθε 

διαλύματος σε σχέση με την ποσότητα του προστιθέμενου. Συζητήστε μεταξύ σας για την 
οριακή τιμή που μπορεί να πάρει το pΗ ενός οξέος με συνεχή αραίωση. 

2.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Α. Είχες προβλέψει ότι, εάν σε 20 mL ενός διαλύματος οξέος προσθέσουμε διαδοχικά 20 mL 
νερού 4 φορές, το pH του διαλύματος: 

 θα παραμείνει σταθερό…  θα αυξηθεί……  θα μειωθεί…  

 και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το pH του διαλύματος: 

 παραμένει σταθερό…  αυξάνεται……  μειώνεται…  

Β. Στην περίπτωση που επέλεξες στην παραπάνω ερώτηση ότι το pH του διαλύματος θα 
μεταβληθεί, 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 οι προβλέψεις σου δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.2 (σελ. 313) 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Τελικά όταν σε ένα διάλυμα οξέος προσθέσουμε νερό, το pH του διαλύματος θα: .............  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

διότι .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Σύμφωνα με το πείραμα, κατά την αραίωση ενός διαλύματος οξέος το pH μεταβάλλεται 

και τείνει προς: 

 το 0……  το 7……  το 14……  

 

 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.3.1 Οξέα βάσεις και άλατα Γ’ Γυμνασίου: Αραίωση διαλυμάτων και pH. ΦΕ.3 (σελ. 315) 

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 
βάσης και 30 mL καθαρού νερού. Σε κάθε ποτήρι προστίθενται μερικές σταγόνες δείκτη 

βάμμα του ηλιοτροπίου. Τότε πιστεύετε ότι το χρώμα θα είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι…………  

Β. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί, αν χρησιμοποιηθεί δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης ή ζωμός 
κόκκινου λάχανου; Το χρώμα θα είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι…………  

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…………  

Δ. 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. 
Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα, για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Πριν πραγματοποιήσετε το πείραμα, θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας. 

Δεν είναι απαραίτητο όλες οι ομάδες να πραγματοποιήσετε την ίδια ακριβώς πειραματική 
διαδικασία. Όλες, όμως, οι ομάδες θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που ζητά η 
επόμενη ενότητα 3.3. 
Να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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3.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Στο λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» και στο κεφάλαιο «Οξέα 
βάσεις και άλατα» ανοίξτε το εικονικό εργαστήριο «Το χρώμα των δεικτών σε όξινα και 

βασικά διαλύματα». 

Α. Εκτέλεση του πειράματος. 
• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με το χρώμα των δεικτών στα διαλύματα. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΜΑ 

Βάμμα ηλιοτροπίου 

Διάλυμα οξέος ………… 

Καθαρό νερό ………… 

Διάλυμα βάσης ………… 

Μπλε της βρωμοθυμόλης 

Διάλυμα οξέος ………… 

Καθαρό νερό ………… 

Διάλυμα βάσης ………… 

Ζωμός κόκκινου λάχανου 

Διάλυμα οξέος ………… 

Καθαρό νερό ………… 

Διάλυμα βάσης ………… 

• Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με το χρώμα των δεικτών στα διαλύματα. 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Νερό Νερού ίδιο με το αρχικό…………  
διαφορετικό από το αρχικό…………  

Διάλυμα οξέος Διαλύματος οξέος ίδιο με το αρχικό…………  
διαφορετικό από το αρχικό…………  

Διάλυμα βάσης Διαλύματος βάσης ίδιο με το αρχικό…………  
διαφορετικό από το αρχικό…………  

3.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ 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 ήταν: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι…………  

Κι από το πείραμα διαπίστωσες ότι το χρώμα των διαλυμάτων είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι…………  
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Β. Είχες προβλέψει ότι, αν στα παραπάνω διαλύματα χρησιμοποιηθεί δείκτης μπλε της 
βρωμοθυμόλης ή ζωμός κόκκινου λάχανου, το χρώμα θα σε κάθε ποτήρι θα ήταν: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι…………  

Κι από το πείραμα διαπίστωσες ότι το χρώμα των διαλυμάτων είναι: 

ίδιο σε κάθε ποτήρι…………  διαφορετικό σε κάθε ποτήρι…………  

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…………  

Κι από το πείραμα διαπίστωσες ότι το χρώμα των διαλυμάτων είναι: 

ίδιο με το αρχικό…………  διαφορετικό από το αρχικό…………  

• Αν οι προβλέψεις σου δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πειράματος, 
πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 
 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

3.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Α. Όταν σε ένα διάλυμα οξέος και σε ένα διάλυμα βάσης σε καθαρό νερό προστίθενται 
μερικές σταγόνες δείκτη βάμμα του ηλιοτροπίου, τότε παρατηρούμε ότι το χρώμα: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Όταν αντίστοιχα χρησιμοποιηθεί άλλος διαθέσιμος δείκτης π.χ. μπλε της βρωμοθυμόλης ή 
ζωμός κόκκινου λάχανου, τότε παρατηρούμε ότι το χρώμα: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Γ. Αν στα παραπάνω διαλύματα προσθέσουμε αντίστοιχα επιπλέον οξύ, επιπλέον νερό και 

επιπλέον βάση, τότε παρατηρούμε ότι το χρώμα των νέων διαλυμάτων θα είναι: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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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 

λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ. 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Μηχανική σημειακών αντικειμένων 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Α’ Λυκείου.  

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ Λυκείου η διδασκαλία της 
ενότητας «Κίνηση Δορυφόρων». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, το 

μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 

Λογισμικό: Μικρόκοσμος Newton του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία από την ιστορία των επιστημών (δορυφοροποίηση). 
• Να κατανοήσουν την ταχύτητα διαφυγής δορυφόρου. 
• Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης των δορυφόρων. 
• Να περιγράφουν λεκτικά τις παρατηρήσεις τους. 
• Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». 
• Να χρησιμοποιούν για τη μελέτη των κινήσεων πολλαπλές αναπαραστάσεις 

(προσομοίωση, στροβοσκοπική αναπαράσταση κινήσεων, διανυσματική αναπαράσταση 

μεγεθών). 
• Να εξοικειωθούν με τον άμεσο χειρισμό αντικειμένων (διανυσμάτων) σε λογισμικό. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δύο 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 
επίπεδο Α΄ Λυκείου. Μετά τη διατύπωση του νόμου της Παγκόσμιας έλξης (Isaac Newton, 
1642-1727) και την περιγραφή της πειραματικής επαλήθευσης με το «ζυγό του Cavendish», 
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οι μαθητές εξοικειώνονται με τις έννοιες «Βάρος», «Πεδίο βαρύτητας», «Επιτάχυνση 
βαρύτητας» και λύνουν προβλήματα με τη χρήση των τύπων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 
μελέτη 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 
παιδαγωγική αξία των προσομοιώσεων και των «πολλαπλών αναπαραστάσεων», όσο και την 

εισαγωγή ορισμένων στοιχείων από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών. Εξυπακούεται ότι 
οι μαθητές οφείλουν 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 τη μαθηματική περιγραφή της κίνησης δορυφόρων και 

περιορίζονται στην κυκλική κίνηση. Έτσι, οι μαθητές δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική 
κίνηση των δορυφόρων (ελλειπτική), αλλά ούτε μπορούν και να πειραματιστούν. Κυριαρχεί η 
επίλυση ενδιαφερόντων προβλημάτων με εφαρμογή του νόμου της Παγκόσμιας έλξης και 

των νόμων της κυκλικής κίνησης. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη διδασκαλία: 
• Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, στα οποία διαδοχικά παρουσιάζονται γεγονότα και εξηγήσεις, 
καθώς και εφαρμογές του τύπου «Πρόβλεψη, Επιβεβαίωση, Συμπεράσματα». Επιπλέον, 
έμφαση δίνεται στην λεκτική περιγραφή της κίνησης ενός δορυφόρου με όρους ταχύτητας 
ή δύναμης (παγκόσμιας έλξης). 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε). Ιδιαίτερα στο μικρόκοσμο Newton του 
εκπαιδευτικού λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να πειραματιστούν σε 

ένα «εικονικό εργαστήριο». 
• Αξιοποιεί στοιχεία από την ιστορία των επιστημονικών ιδεών (όπως για παράδειγμα το 
γνωστό νοητικό πείραμα του Newton).  

• 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 
αντικειμένου από έναν πλανήτη» και τη «δορυφοροποίηση».  

Α. Τα «Φύλλα Εργασίας» δημιουργήθηκαν ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση 

που προτείνεται από την ομάδα δημιουργίας του λογισμικού. Στόχος μας ήταν η καλύτερη 
παιδαγωγική αξιοποίηση ενός λογισμικού το οποίο προσφέρει δυνατότητες 
προσομοιώσεων και σχεδίασης διανυσματικών μεγεθών (ταχύτητας και δύναμης) 

αξιοποιώντας τον άμεσο χειρισμό του διανύσματος της ταχύτητας. Επιπλέον δίνεται η 
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δυνατότητα στους μαθητές να συλλογιστούν με βάση τη στροβοσκοπική αναπαράσταση 
της κίνησης ενός δορυφόρου. Ο διδάσκων μπορεί να διαμορφώσει τα «Φύλλα Εργασίας» 
σύμφωνα με τις ανάγκες της διδασκαλίας του αλλά και να συζητήσει με τους μαθητές τους 

«Νόμους του Kepler». 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: Κάθε ΦΕ έχει δύο έως 
τρεις σελίδες. Κάθε σελίδα δίνεται στους μαθητές ξεχωριστά είτε οι μαθητές εργάζονται 

στο εργαστήριο είτε στην αίθουσα διδασκαλίας παρατηρώντας τις προσομοιώσεις από τον 
βιντεοπροβολέα. Μόλις ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες της σελίδας, τότε δίνεται η 
επόμενη. 

Γ. Μια προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ διαισθητικής γνώσης που απορρέει από 
την παρακολούθηση μιας κίνησης και την επιστημονική σχηματοποίηση για τη μελέτη της, 
οδήγησε στην επινόηση της στροβοσκοπικής αναπαράστασης μιας κίνησης. 
Προτείνουμε και χρησιμοποιούμε τον όρο «στροβοσκοπική αναπαράσταση», διότι μέσω 
της διαδικασίας αυτής ένας ηλεκτρικός χρονομετρητής αποτυπώνει τα ίχνη της κίνησης 
ενός σώματος σε μια χαρτοταινία. 

Η πρότασή μας στηρίζεται στον γενικά αποδεκτό όρο «στροβοφωτογραφία», που 
χρησιμοποιείται για τη φωτογράφηση των διαδοχικών θέσεων ενός κινητού με τη βοήθεια 
του στροβοσκοπίου. Η στροβοσκοπική αναπαράσταση στο πεδίο της Κινηματικής αποτελεί 

ένα σημαντικό μοντέλο κίνησης, το οποίο μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά μια 
σύγχρονη διδασκαλία των κινήσεων στο εργαστήριο. Τέλος, η στροβοσκοπική 
αναπαράσταση μιας κίνησης αποδεικνύεται πλουσιότερη από την απλή προσομοίωση, 

εφόσον μας επιτρέπει καλύτερη και ακριβέστερη περιγραφή μιας κίνησης 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ NEWTON ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ  

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΕΝΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ … 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ας φανταστούμε ότι ένα αντικείμενο, 

για παράδειγμα ένας τεχνητός 
δορυφόρος (Σχήμα 1), βρίσκεται σε 
πολύ μεγάλο ύψος από την επιφάνεια 

της Γης. 

Τι θα συμβεί, αν το αφήσουμε ελεύθερο;  ......................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Στο πρόγραμμα “Newton” μπορούμε να προσομοιώσουμε την κίνηση ενός αντικειμένου 
που δέχεται την επίδραση μόνο ενός πλανήτη, όπως ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο 
Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας. 

α) Περιγράψτε σύντομα την κίνηση ενός δορυφόρου που αφήνεται ελεύθερος 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 απαντήσεών σας. Επιλέξτε ως ύψος από την επιφάνεια 

της Γης τα 60.000 km με τον μεταβολέα (Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του Παραρτήματος). 

1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Στο πρόγραμμα «Newton» 

πραγματοποιήσαμε την κατακόρυφη 

εκτόξευση ενός δορυφόρου μάζας 400 

kg από την επιφάνεια της Γης με αρχική 

ταχύτητα 10.000 m/s (Σχήμα 2). 

Σχήμα 1 

Σχήμα 2 
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Ο δορυφόρος ανήλθε μέχρι τα 25.535 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 10.000 m.  
Με ποια επιχειρήματα μπορείτε να απορρίψετε τον ισχυρισμό του Γιώργου;  

α)   ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

β)   ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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1.4 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Στο πρόγραμμα «Newton» 
πραγματοποιήσαμε την κίνηση ενός 

δορυφόρου μάζας 400 kg και πήραμε 
την παρακάτω στροβοσκοπική της 
αναπαράσταση (ελλειπτική τροχιά).  

Στις θέσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, από τις 
οποίες περνά ο δορυφόρος, σχεδιάστε: 

α) Στο σχήμα 4 τα διανύσματα της 

ταχύτητας του δορυφόρου. 

β) Στο σχήμα 5 τα διανύσματα της δύναμης που ασκείται από τη Γη. 

   
 Σχήμα 4 Σχήμα 5 

1.5 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ  

Πραγματοποιήστε την κίνηση του δορυφόρου και επιβεβαιώστε την ορθότητα των 
απαντήσεών σας συμπληρώνοντας τον πίνακα: 

ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Μ/S) ΔΥΝΑΜΗ (Ν) 

Α   

Γ   

Δ   

 

Σχήμα 3 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 
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2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ 

2.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Ένα αντικείμενο εκτοξεύεται 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:  ...................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Σχήμα 1 

Σχήμα 2 
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2.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.cc.uoa.gr/lunarsat/index_gr.htm 
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 
σώματος από το κέντρο μάζας της Γης». 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ταχύτητες διαφυγής ενός σώματος από τους πλανήτες: 

Πλανήτης Ταχύτητα διαφυγής 
σε km/s Πλανήτης Ταχύτητα διαφυγής 

σε km/s 

ΕΡΜΗΣ 4,3 ΔΙΑΣ 60 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 10,3 ΚΡΟΝΟΣ 36 

ΓΗ 11,2 ΟΥΡΑΝΟΣ 22 

ΑΡΗΣ 5 ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ 24 

Στο περιβάλλον του μικρόκοσμου «Newton» επιβεβαιώστε την ορθότητα των ταχυτήτων 

διαφυγής (κατά προσέγγιση) εκτοξεύοντας ένα αντικείμενο μάζας 50 kg στους 
συγκεκριμένους πλανήτες.  

2.4 ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

Ας φανταστούμε ότι βρισκόμαστε στην κορυφή 
ενός ψηλού βουνού, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
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 

αποτέλεσμα αναπαριστάνεται στο σχέδιο του 
Νεύτωνα. 

 Η πραγματοποίηση του πειράματος: 

Τοποθετούμε το αντικείμενο σε ύψος 20.000 km και όχι στην κορυφή ενός βουνού, μια και 
το λογισμικό δεν διευκολύνει. Στη συνέχεια, του προσδίδουμε ταχύτητες: 
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 1000 m/s, 1600 m/s, 2100 m/s, 2400 m/s, 2425 m/s, 3000 m/s, 3500 m/s. 
(Δες τα παρακάτω τμήματα οθόνης) 

  
 

  
 

  

Διατυπώστε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πειραματισμό σας με την εκτόξευση 
ενός δορυφόρου από 20.000 km: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» 
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3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ 

3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Στο μικρόκοσμο Newton, ένας μαθητής 
κατάφερε με μικρή προσπάθεια να 

πραγματοποιήσει μια περίπου ομαλή 
κυκλική κίνηση ενός δορυφόρου 
εκτοξεύοντάς τον από ύψος 20.000 km 

με αρχική ταχύτητα 3850 m/s. 
 
Τρέχοντας το πρόγραμμα, διαπίστωσε 

ότι η περίοδος περιφοράς του δορυφόρου είναι:  10 ώρες, 56 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. 
Τότε του γεννήθηκε το ερώτημα: 

Τι θα συμβεί με την περίοδο του δορυφόρου, αν αλλάξουμε ΜΟΝΟ την 
κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας; 

Ρωτώντας τους συμμαθητές του διαπίστωσε ότι άλλοι ισχυρίζονται ότι θα αλλάξει η περίοδος 
του δορυφόρου και άλλοι ότι θα παραμείνει ίδια. Μετά από συζήτηση κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι πρέπει να θέσουν αυτές τις υποθέσεις σε πειραματικό έλεγχο. 

3.2 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

   
 Σχήμα 2 Σχήμα 3 

Τρέχοντας το πρόγραμμα με το κουμπί «κίνηση βήμα-βήμα» οι μαθητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα: ..............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
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3.3 Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ NEWTON 

Οι μαθητές σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να μπορούσαν με τη βοήθεια του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ 
να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της λύσης των ασκήσεων που τους βάζει ο καθηγητής τους 

στο περιβάλλον «χαρτί – μολύβι». 
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 (Σχήμα 4). Υπολογίστε: 
α) τη 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 
πραγματοποιώντας την πειραματική διαδικασία στο λογισμικό. 

3.4 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΈΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ 

Στο περιβάλλον του προγράμματος (Σχήμα 5) μπορούμε να επιλέξουμε τρεις διαφορετικούς 
«δορυφόρους»: 
• μικρό σώμα, με μάζα 50 Kg 

• επικοινωνιακός 1, με μάζα 
400 Kg 

• επικοινωνιακός 2, με μάζα 

500 Kg 
Σχεδιάστε μια πειραματική 
διαδικασία, με σκοπό να 

αποδείξετε ότι: 
«Η ταχύτητα του δορυφόρου 
που πραγματοποιεί κυκλική 

κίνηση γύρω από τη Γη είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του δορυφόρου». 
 

 

Σχήμα 4 

Σχήμα 5 
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ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ 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’ Γυμνασίου.  

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία των ενοτήτων «Σύνδεση αντιστατών 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. 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. Τα απλά 
πειράματα με λαμπάκια και μπαταρίες που προτείνει το σενάριο μπορούν να γίνουν από τους 
μαθητές πάνω στα θρανία με υλικά που θα 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 την παράλληλη σύνδεση 
ελέγχοντάς τες συγχρόνως στο ποιοτικό περιβάλλον των λάμψεων χωρίς όργανα 

μέτρησης. 
• Να συσχετίσουν, τελικά, την ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα κύκλωμα ή τμήμα 
κυκλώματος με τη συνολική ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα ή το τμήμα 

του. 
• Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε πραγματικό και εικονικό εργαστήριο. 
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1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ στην τάξη. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Η διδασκαλία των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων έχει μεγάλο διδακτικό και ερευνητικό 
ενδιαφέρον γιατί οι μαθητές συναντούν πολλές δυσκολίες. Στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται 

ότι οι δυσκολίες αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τις παραδοσιακές σειρές 
μαθημάτων, που βασίζονται κυρίως στην ποσοτική προσέγγιση των ηλεκτρικών φαινομένων, 
γιατί οι μαθητές μαθαίνουν κυρίως να επιλύουν τις εξισώσεις. Για παράδειγμα, μαθαίνουν να 

υπολογίζουν τις τιμές των παραμέτρων, της μίας μετά την άλλη, ή και να διερευνούν ποιοτικά 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών, για 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 
μεταβλητών 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 χαρακτηριστικά 
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. Το 
σχήμα «εμπειρική μορφή της αιτιότητας» φαίνεται να ερμηνεύει 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 κυκλώματος, για την ένταση της λάμψης 
των λαμπών. Στο σχήμα αυτό ο ενεργός παράγων (η μπαταρία ή οι πόλοι της) δίνει ενέργεια, 

άμεσα ο ίδιος ή έμμεσα με τη βοήθεια του ρεύματος, στον παθητικό παράγοντα που δέχεται 
την ενέργεια: υπάρχουν πάντα η ροή ενέργειας και τα σημεία φυσικής επαφής, ένα στην 
άμεση δράση ή περισσότερα στην έμμεση δράση. Η ένταση του αποτελέσματος της άμεσης 

ή έμμεσης δράσης του ενεργού παράγοντα πάνω στο αντικείμενο εξαρτάται από: 
(α) Την απόστασή τους: όσο πιο κοντά, τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, και το 
αντίστροφο. 

(β) Το πλήθος των παραγόντων που δρουν: όσο περισσότεροι, τόσο μεγαλύτερο το 
αποτέλεσμα, και το αντίστροφο. 

(γ)  Το πλήθος των αντικειμένων που δέχονται τη δράση: όσο περισσότερα, τόσο 

μικρότερο το αποτέλεσμα και το αντίστροφο. 
Υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις της εμπειρικής μορφής της αιτιότητας. 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. Το σχήμα 
μεταφοράς το συναντάμε είτε ως εκδοχή «ΔΙΝΩ» είτε ως εκδοχή «ΠΑΙΡΝΩ». 
Στην εκδοχή «ΔΙΝΩ», δότης είναι η μπαταρία η οποία δίνει στη λάμπα, τον δέκτη, την 

οντότητα «ηλεκτρικό ρεύμα», η οποία είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία. Ο δότης είναι ο 
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ενεργός παράγων, υπό την έννοια ότι αυτός καθορίζει την ποσότητα της διαμεσολαβούσας 
οντότητας που θα μεταβιβαστεί στο δέκτη. Στην εκδοχή «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 αφαιρεθεί από το δότη. 

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 στα παραπάνω σχήματα την ανάδειξη των οποίων 

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 διδασκαλία: 

• Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ στα οποία διαδοχικά διερευνώνται, με βάση το σχήμα 
«πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση», οι παράμετροι της σχέσης ανάμεσα 
στην ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα λαμπάκι, στην ένταση της λάμψης του και 

την ενέργεια που καταναλώνεται. 
• Εστιάζει στην προετοιμασία-σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές, 
καθώς και στη σειρά με την οποία οι παράμετροι αυτές διερευνώνται. 

Το 1ο ΦΕ: 
Η 1η δραστηριότητα αφορά σε πρόβλεψη για τη λάμψη που έχουν λαμπάκια όταν 
συνδέονται 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;» 
Διερευνά αν οι μαθητές εξαρτούν, σύμφωνα με το σχήμα «εμπειρική μορφή της 
αιτιότητας», την ένταση του αποτελέσματος της δράσης της μπαταρίας πάνω στις λάμπες 

(λάμψη) από την απόστασή τους από τον θετικό ή τον αρνητικό πόλο της (άμεσος ενεργός 
παράγων) ή όχι: όσο πιο κοντά, τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, και το αντίστροφο. 
Η 2η δραστηριότητα αφορά στη σχεδίαση πειράματος ελέγχου για τον έλεγχο της 

προηγούμενης πρόβλεψης και η 3η δραστηριότητα στην πραγματοποίηση του πειράματος με 
πραγματικά αντικείμενα, μπαταρίες και λαμπάκια. 
Στην 4η δραστηριότητα, η πειραματική δραστηριότητα επαναλαμβάνεται στο εικονικό 

εργαστήριο με στόχο την εγκυροποίηση του εικονικού περιβάλλοντος. Επιπλέον η 
δραστηριότητα επεκτείνεται στη σύγκριση της λάμψης που έχουν ίδιες λάμπες σε δύο 
διαφορετικά κυκλώματα, το ένα με μία λάμπα και το άλλο με δύο λάμπες συνδεδεμένες σε 

σειρά. Οι μαθητές αναμένουν το αποτέλεσμα του πειράματος όχι όμως πάντα με το σωστό 
σκεπτικό: Μπορεί απλώς να θεωρούν (σύμφωνα με το σχήμα «εμπειρική μορφή της 
αιτιότητας») ότι η μπαταρία δίνει ενέργεια, έμμεσα με τη βοήθεια του ρεύματος, στις λάμπες 
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και ότι η ένταση του αποτελέσματος (λάμψη) εξαρτάται από το πλήθος των αντικειμένων 
που δέχονται τη δράση: όσες περισσότερες λάμπες τόσο μικρότερο το αποτέλεσμα και το 
αντίστροφο. 

Το 2ο ΦΕ: 
Η 1η δραστηριότητα αφορά σε πρόβλεψη για τη διάρκεια της μπαταρίας, όταν είναι 
συνδεδεμένη 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 μπαταρία φωτίζουν ίδια αλλά λιγότερο από ένα λαμπάκι που 
συνδέεται σε ίδια μπαταρία. 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 με το ένα λαμπάκι ή η μπαταρία στο κύκλωμα με τα δύο λαμπάκια σε σειρά;» 
Συνήθως οι περισσότεροι μαθητές απαντούν ότι τελειώνει πιο γρήγορα η μπαταρία στο 

κύκλωμα με τα δύο λαμπάκια σε σειρά. Οι απαντήσεις τους μάλλον ακολουθούν την εκδοχή 
«ΠΑΙΡΝΩ» του σχήματος μεταφοράς: οι λάμπες (δέκτες) παίρνουν από την μπαταρία (δότη) 
«ηλεκτρικό ρεύμα» ή ενέργεια και όσο πιο πολλές είναι τόσο μεγαλύτερη ποσότητα της 

οντότητας που διαμεσολαβεί αφαιρείται από την μπαταρία. 
Η 2η δραστηριότητα αφορά στην πραγματοποίηση του πειράματος για τον έλεγχο της 
προηγούμενης πρόβλεψης στο εικονικό εργαστήριο του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Το αποτέλεσμα του πειράματος είναι μη αναμενόμενο· δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα 
σχήματα που χρησιμοποιούν οι μαθητές κι έτσι η διδασκαλία μπορεί να τους καθοδηγήσει σε 
μια διαδικασία συγκεκριμενοποίησης του τρόπου που σκέφτηκαν, επανεξέτασής του και 

τελικά αλλαγής του (εννοιολογική αλλαγή). Γι’ αυτό το πείραμα αυτό χαρακτηρίζεται ως 
«κρίσιμο πείραμα», πείραμα που προκαλεί γνωστική σύσγκρουση στους μαθητές. 
Το πείραμα αυτό δεν μπορεί να γίνει στο πραγματικό εργαστήριο γιατί: 

• Είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε μπαταρίες ακριβώς ίδιες ενεργειακά. 
• Κι αν ακόμη μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια διδακτική 
ώρα αφού η διάρκειά του, μέχρι να εξαντληθεί ενεργειακά η μία μπαταρία, είναι μεγάλη. 

Έτσι το εικονικό εργαστήριο είναι τελείως απαραίτητο, αν βέβαια θέλουμε η διδασκαλία μας 
να μπει σ’ έναν βαθύ διάλογο με τις ιδέες των μαθητών. 

Το 3ο ΦΕ: 

Η 1η δραστηριότητα αφορά σε πρόβλεψη για τη λάμψη που έχουν λαμπάκια, όταν 
συνδέονται 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;» 
Διερευνά αν οι μαθητές εξαρτούν, σύμφωνα με το σχήμα «εμπειρική μορφή της 
αιτιότητας», την ένταση του αποτελέσματος της δράσης της μπαταρίας (άμεσος ενεργός 
παράγων) πάνω στις λάμπες (λάμψη) από την απόστασή τους από αυτήν ή όχι: όσο πιο 

κοντά, τόσο μεγαλύτερο το αποτέλεσμα, και το αντίστροφο. 
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Η 2η δραστηριότητα αφορά στη σχεδίαση πειράματος ελέγχου για τον έλεγχο της 
προηγούμενης πρόβλεψης και η 3η δραστηριότητα στην πραγματοποίηση του πειράματος με 
πραγματικά αντικείμενα, μπαταρίες και λαμπάκια. 

Στην 4η δραστηριότητα, η πειραματική δραστηριότητα επαναλαμβάνεται στο εικονικό 
εργαστήριο του εκπαιδευτικού λογισμικού, εγκυροποιώντας έμμεσα το εικονικό περιβάλλον, 
και επεκτείνεται: 

α. Στη 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. Στη 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. 

Το αποτέλεσμα και των δύο πειραμάτων είναι μη αναμενόμενο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με 
τα σχήματα σκέψης που χρησιμοποιούν οι μαθητές κι έτσι είναι κατάλληλα για μια διδασκαλία 

που στοχεύει σε διαδικασίες εννοιολογικής αλλαγής. Έτσι, και τα δύο αυτά πειράματα, και 
ιδιαίτερα το δεύτερο, αναδεικνύονται ως «κρίσιμα» πειράματα που προκαλούν γνωστική 
σύγκρουση στους μαθητές. Επιπλέον, το δεύτερο πείραμα μπορεί να γίνει μόνο στο εικονικό 

εργαστήριο για τους ίδιους λόγους που εκθέσαμε προηγουμένως. 
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4.3.3 Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια σε σειρά ΦΕ.1 (σελ. 343) 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ 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.  
 Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι σωστές. 
Να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 

  ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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4.3.3 Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια σε σειρά ΦΕ.1 (σελ. 344) 

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Με τα υλικά που θα σας δοθούν να εκτελέσετε το πείραμα που σχεδιάσατε. 

Β. Τελικά ποια πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε από το πείραμα; Εξήγησε σύντομα 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 πάνω στο εικονίδιο:  

 … και φθάνεις στην αρχική σελίδα του εικονικού 

πειράματος, 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, με τα δύο λαμπάκια στη σειρά, δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το 

πραγματικό πείραμα που έκανες προηγουμένως με την ομάδα σου; ..................................  

Β. Να εξηγήσεις γιατί το ένα λαμπάκι, στο κύκλωμα αριστερά, φωτίζει εντονότερα από τα 

δυο λαμπάκια στο κύκλωμα δεξιά: ..................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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4.3.3 Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συγκρίνοντας τη διάρκεια της μπαταρίας ΦΕ.2 (σελ. 345) 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

2.1 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: ..............................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

2.2 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 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 πάνω στο εικονίδιο:  

 … και φθάνεις στην αρχική σελίδα του εικονικού 

πειράματος, το οποίο θα εκτελέσεις στην οθόνη 
του υπολογιστή. αρχική σελίδα του εικονικού πειράματος 
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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. Συνεχίζεις πατώντας το εικονίδιο με τις μπαταρίες: 

 
 και συναρμολογείς το κύκλωμα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει ο καθηγητής του 

εικονικού πειράματος. 

 Αρχικά οι δύο μπαταρίες περιέχουν την ίδια 
ποσότητα ενέργειας 

 

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 ....................  ΝΑΙ   ......... ΟΧΙ 

 Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια τελείωσε πρώτη .................  ΝΑΙ   ......... ΟΧΙ 

 Οι δύο μπαταρίες τελείωσαν μαζί .......................................  ΝΑΙ   ......... ΟΧΙ  

ζ. Τελικά η πρόβλεψή σου επιβεβαιώθηκε από το πείραμα; Εξήγησε σύντομα γιατί: ................. 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................  
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4.3.3 Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια παράλληλα ΦΕ.3 (σελ. 347) 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ 
«ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

3.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Αν συνδέσεις 2 ίδια λαμπάκια παράλληλα στους 
πόλους τροφοδοτικού, όπως στη 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: ..............................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

3.2 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. 
Συζητήστε και σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι σωστές. 

Να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραμα ελέγχου που προτείνει η ομάδα σου: 

  ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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4.3.3 Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια παράλληλα ΦΕ.3 (σελ. 348) 

3.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Α. Με τα υλικά που θα σας δοθούν να εκτελέσετε το πείραμα που σχεδιάσατε. 

Β. Τελικά ποια πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε από το πείραμα; Εξήγησε σύντομα γιατί: ................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

3.4 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 με τη σειρά «Ηλεκτρισμός», 
«αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα», 

«Διερεύνηση» ......................................................
και 
«Εικονικό πείραμα 3» .............................................

 Έτσι φθάνεις στη σελίδα του εικονικού πειράματος, 
το οποίο θα εκτελέσεις στον υπολογιστή. 

 

με αριστερό κλικ στο εικονίδιο:  

με αριστερό κλικ στο εικονίδιο:  

 

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, με τα δύο λαμπάκια συνδεδεμένα παράλληλα (δεξιά), δίνει το ίδιο 

αποτέλεσμα με το πραγματικό πείραμα που έκανες προηγουμένως με την ομάδα σου; 

 ...............................................................................................................................  

Β. Να εξηγήσεις γιατί τα 2 λαμπάκια που είναι παράλληλα συνδεδεμένα (δεξιά) φωτίζουν 

εντονότερα από τα 2 λαμπάκια που είναι σε σειρά, στο κύκλωμα αριστερά: ..................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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4.3.3 Φυσική Γ’ Γυμνασίου: Συνδέοντας τα λαμπάκια παράλληλα ΦΕ.3 (σελ. 349) 

δ. Συνεχίζεις 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.  .. ΝΑΙ   ... ΟΧΙ 

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια παράλληλα (δεξιά) θα τελειώσει πρώτη.  ... ΝΑΙ   ... ΟΧΙ 

Οι δύο μπαταρίες θα τελειώσουν μαζί.  ...................................................... ΝΑΙ   ... ΟΧΙ  

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) τελείωσε πρώτη.  .......  ΝΑΙ   .. ΟΧΙ 

Η μπαταρία με τα 2 λαμπάκια παράλληλα (δεξιά) τελείωσε πρώτη.  .............  ΝΑΙ   .. ΟΧΙ 

Οι δύο μπαταρίες τελείωσαν μαζί ...............................................................  ΝΑΙ   .. ΟΧΙ  

ε. Να εξηγήσεις σύντομα το φαινόμενο: ..................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................
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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 ανθρωπίνου 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’ 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 Α.Π., αλλά το λογισμικό προσφέρει μεγάλο πλήθος πληροφοριών και ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει προσεκτική επιλογή των θεμάτων που θα διδάξει. 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Προτείνεται οι μαθητές να εργαστούν σε διμελείς ομάδες. Απαιτείται κατάλληλος αριθμός 
Η/Υ και το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά, αν δεν είναι 
διαθέσιμοι υπολογιστές, το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με υπολογιστή 

και διαδραστικό πίνακα ή βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: Η Εγκυκλοπαίδεια του ανθρωπίνου σώματος: 
• Είναι ηλεκτρονικό πολυμεσικό βιβλίο που περιέχει πλήθος εύληπτων πληροφοριών και 

εικόνων, αλλά και προσομοιώσεις λειτουργιών οργάνων και οργανικών συστημάτων. 
• Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή για να 

το “τρέξει” ο καθηγητής και ο μαθητής. 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές 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 ως κανάλια μεταφοράς του αίματος σε κάθε σημείο 
του σώματος, να διακρίνουν και να αιτιολογήσουν τις διαφορές τους. 

3. Να κατανοήσουν το ρόλο της καρδιάς ως αντλίας στην κίνηση του αίματος. 

4. Να γνωρίσουν τη σύσταση του αίματος, το ρόλο κάθε συστατικού του και να το 
εκτιμήσουν ως πολύτιμο υγρό του σώματός μας. 

5. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας του κυκλοφορικού συστήματος με 

τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού, όπως το αναπνευστικό, πεπτικό, καθώς και τις 
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αλλαγές που γίνονται στο καθένα ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις των 
άλλων. 

6. Να προβληματιστούν για την επίδραση της διατροφής και του τρόπου ζωής μας στη 

λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος. 
7. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και τη συσχέτιση πληροφοριών σε υπερκείμενα και 

σε πολυμεσικό περιβάλλον. 

8. Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τη χρήση των προσομοιώσεων ως εργαλείων για 
την επιστημονική μελέτη των ανθρώπινων οργάνων και οργανικών συστημάτων. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Το κάθε οργανικό σύστημα του ανθρώπου με τα επιμέρους όργανά του είναι ένα πολύ 
μεγάλο θέμα, για το οποίο μπορεί να διατεθεί χρόνος ανάλογος με τον τρόπο που ο 
εκπαιδευτικός θα αναπτύξει την ανάλυσή του. 

1ος τρόπος 
Πρώτα εξετάζεται λεπτομερώς κάθε όργανο χωριστά (καρδιά, αγγεία) και στη συνέχεια ο 
ρόλος του καθενός, ο ρόλος του συστήματος, οι βλάβες, οι αιτίες που τις προκαλούν και οι 

συνέπειές τους. Πρόκειται για μία σειρά από το μερικό στο γενικό, από το μικρό στο μεγάλο, 
την οποία συνήθως ακολουθούν τα σχολικά βιβλία. 
2ος τρόπος 

Εξετάζονται το σύστημα και τα όργανά του στο πλαίσιο μιας εξελικτικής προσέγγισης μέσα 
στον έμβιο κόσμο, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια για διεξοδική ανάλυση. 
3ος τρόπος 

Ο άνθρωπος προσεγγίζεται ολιστικά και το κάθε οργανικό σύστημα σε σχέση με τα 
υπόλοιπα, ώστε να εξεταστεί ο οργανισμός ως ένα αδιάσπαστο σύνολο. Για να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αυτού του συνόλου και να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, το ένα 

σύστημα συνεργάζεται με το άλλο και προσαρμόζει τη λειτουργία του. 
Για να γίνει αυτό κατανοητό στους μαθητές, ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα του τύπου: 

 Γιατί, όταν τρέχουμε, έχουμε αυξημένους καρδιακούς παλμούς; 
 Τι συμβαίνει, όταν παθαίνουμε έμφραγμα; 
Κατ’ αυτό τον τρόπο πλαισιώνει τη διδασκαλία του με αναφορά στις στεφανιαίες, στην 
κυκλοφορία του αίματος, στις διαιτητικές συνήθειες, στο γενικότερο τρόπο ζωής μας. 

Η διδακτική προσέγγιση στο προτεινόμενο σενάριο είναι μία μίξη του πρώτου και τρίτου 
τρόπου. 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Το θέμα «μεταφορά ουσιών στον άνθρωπο» είναι συνέχεια του θέματος «μεταφορά ουσιών 

στα φυτά και στους ζωικούς οργανισμούς, μονοκύτταρους και πολυκύτταρους». Στην 
ενότητα αυτή ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως ένα τμήμα του έμβιου κόσμου με μικρές 
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διαφορές από τα υπόλοιπα όντα. Στην προσέγγιση αυτή, επομένως, δεν μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να προχωρήσει σε διεξοδικές αναλύσεις και να απαντήσει στις απορίες που 
δημιουργούνται στους μαθητές. Τα σχετικά θέματα δίνονται απλοποιημένα. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας περιλαμβάνει 8 δραστηριότητες, οι οποίες 
υπηρετούν και υποστηρίζουν τους διδακτικούς στόχους που έχουμε θέσει. Οι μαθητές σε 
άλλες δραστηριότητες εργάζονται κατά ομάδες με ΦΕ και σε άλλες ως σύνολο-τάξη σε 

διαδικασία που καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό: προβληματίζονται, υποθέτουν, βρίσκουν 
πληροφορίες σχετικές με το θέμα, συνδυάζουν, συμπεραίνουν, αξιολογούνται. 
Κάθε δραστηριότητα ξεκινά με μια εισαγωγική ερώτηση, με την οποία ζητάμε να 

διατυπώσουν οι μαθητές τις απόψεις τους ή να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους για το θέμα, να 
τις συζητήσουν με την τάξη ή με την ομάδα τους και να τις καταγράψουν με λίγα λόγια. 
Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι στους μαθητές δεν αρέσει να γράφουν και δυσανασχετούν. Όμως, 

πρόκειται για μια διαδικασία σημαντική που σίγουρα θα τους οδηγήσει να αποσαφηνίσουν τις 
απόψεις τους. Γι’ αυτό είμαστε πολύ επιεικείς σ’ αυτά που γράφουν. Στη δραστηριότητα που 
ακολουθεί την κάθε ερώτηση, δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες πλοήγησης στο λογισμικό το 

οποίο είτε χρησιμοποιούν οι ίδιοι με την ομάδα τους είτε ο καθηγητή τους στον ΔΠ, έτσι 
ώστε οι μαθητές να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να συμπληρώσουν 
και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να τροποποιήσουν τις εναλλακτικές τους αντιλήψεις. 

Στο σενάριο χρησιμοποιούνται τρία ΦΕ, καθένα με μια δραστηριότητα. Στη διδασκαλία 
αξιοποιούνται το εκπαιδευτικό λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος», 
παρουσιάσεις PowerPoint και ο διαδραστικός πίνακας (ΔΠ). 

1η διδακτική ώρα: Κυκλοφορικό Σύστημα 
Η διδακτική αυτή ενότητα αυτή περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες, που υποστηρίζουν τους 
παρακάτω στόχους: 

Στόχος 1ος: Να γνωρίσουν οι μαθητές 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. 

Στόχος 2ος: Να γνωρίσουν τα αιμοφόρα αγγεία ως κανάλια μεταφοράς του αίματος σε κάθε 
σημείο του σώματος, να διακρίνουν και να αιτιολογήσουν τις διαφορές τους. 

Στόχος 6ος: Να προβληματιστούν για την επίδραση της διατροφής και του τρόπου ζωής μας 
στη λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος. 

Στόχος 7ος: Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και τη συσχέτιση πληροφοριών σε 
υπερκείμενα και σε πολυμεσικό περιβάλλον. 

Στόχος 8ος: Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τη χρήση των προσομοιώσεων ως 
εργαλείων για την επιστημονική μελέτη των ανθρώπινων οργάνων και οργανικών 
συστημάτων. 

Εισάγοντας το θέμα, υποβάλλουμε στην τάξη μια κατάλληλη ερώτηση, όπως: 

Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες; 
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ώστε από τις απαντήσεις που θα δοθούν να ανοίξει η συζήτηση για την καρδιά, τα αγγεία, 
τον τρόπο ζωής μας και τις επιπτώσεις του στην υγεία μας (είναι ο τρίτος τρόπος διδακτικής 
προσέγγισης, στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε, σελ. 354). 

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγικής συζήτησης μοιράζουμε το 1ο ΦΕ. 

Δραστηριότητα 1.1 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με βάση τις οδηγίες και ερωτήσεις του ΦΕ. Μελετούν στο 

λογισμικό «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος» τη συνολική εικόνα του κυκλοφορικού 
συστήματος, την πολυπλοκότητα των αγγείων του και τη λειτουργία του. Ζητάμε από τους 
μαθητές, καθώς βλέπουν την εικόνα του κυκλοφορικού συστήματος στην οθόνη του 

υπολογιστή τους, να θυμηθούν τι ξέρουν για το ρόλο του κυκλοφορικού, ποια όργανα και 
πώς συνεργάζονται για να επιτελέσουν το ρόλο αυτό. 
Η ανταλλαγή των αερίων στους πνεύμονες, η ανταλλαγή χημικών ουσιών στα τοιχώματα 

του εντέρου, αν και επισημαίνονται πολλές φορές κατά τη διδασκαλία της ανθρωπολογίας, 
είναι διαδικασίες που δύσκολα γίνονται κατανοητές από τους μαθητές. Συνήθως, οι μαθητές 
ονομάζουν το φλεβικό (μπλε) αίμα «βρόμικο» και το αρτηριακό (κόκκινο) «καθαρό», χωρίς 

να έχουν ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούν με τις εκφράσεις αυτές. Γι’ αυτό ζητάμε να 
προσέξουν τα διαφορετικά χρώματα των αγγείων (μπλε - κόκκινο) και να αιτιολογήσουν τον 
συμβολισμό των χρωμάτων. 

Στη συνέχεια, αναζητούν πληροφορίες και συμπληρώνουν πίνακα με τις διαφορές αρτηριών, 
φλεβών και τριχοειδών αγγείων. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας των ομάδων, ακολουθεί 
συζήτηση για τις διαφορές αρτηριών, φλεβών και τριχοειδών αγγείων και ένας μαθητής 

συμπληρώνει τον πίνακα με τα σωστά στοιχεία στον ΔΠ. 
Επειδή θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί ιδιαίτερα η άνοδος του αίματος από τα πόδια 
στην καρδιά μέσω των φλεβών και να συνδεθεί με το ρόλο των βαλβίδων των φλεβών και 

τον βοηθητικό ρόλο υγιών και ασκημένων μυών, η συζήτηση ολοκληρώνεται με την 
ερώτηση: 

Οι γιατροί συνιστούν περπάτημα για την καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. 
Μήπως ξέρετε γιατί; 
Ποιο χαρακτηριστικό των φλεβών βοηθάει το αίμα να επιστρέφει στην καρδιά; 

Δραστηριότητα 1.2 

Η δραστηριότητα 1.2 θα γίνει εξ ολοκλήρου με τη χρήση του ΔΠ. Οι μαθητές δεν 
χρησιμοποιούν ΦΕ ούτε απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις. 
Ξεκινώντας, προβάλλουμε στον ΔΠ κινούμενο σχέδιο (animation) του κυκλοφορικού 

συστήματος από τη διεύθυνση: 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0009-3 
Αρχικά προβάλλουμε το σύστημα χωρίς κίνηση, με τις λεζάντες των οργάνων στα γαλλικά. 

Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν το σύστημα και να γράψουν την ελληνική 
ονομασία των οργάνων δίπλα στους γαλλικούς όρους, όπως φαίνονται στην εικόνα που 
ακολουθεί. 
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Ενεργοποιούμε ή σταματάμε την κίνηση με το βελάκι, με σκοπό να διερευνήσουμε βήμα 
προς βήμα τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Με τις προφορικές ερωτήσεις 
εξετάζουμε πώς το κυκλοφορικό, ένα κλειστό σύστημα, μπορεί να επικοινωνεί και με ποιους 

τρόπους με το υπόλοιπο σώμα, πώς δηλαδή γίνεται η ανταλλαγή αερίων και η ανταλλαγή 
ουσιών: 

Γιατί μιλάμε για μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του αίματος; 
Σε ποια όργανα αλλάζει το χρώμα των αγγείων Γιατί; 
Πώς το αίμα μεταφέρει τα αναγκαία συστατικά στα κύτταρα, ενώ κυκλοφορεί σ’ ένα 
σύστημα κλειστό; 

 
Το κυκλοφορικό σύστημα με την ελληνική ονομασία των οργάνων δίπλα στη γαλλική 
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Επιμένοντας στην ανταλλαγή αερίων στον πνεύμονα και στα όργανα προβάλλουμε στον ΔΠ 
την 1η διαφάνεια του αρχείου PowerPoint thromvosA.pps4 η οποία παρουσιάζει δύο φορές, 

διαδοχικά, την παρακάτω εικόνα. Ζητάμε από τους μαθητές να σημειώσουν στον ΔΠ -στην 

1η εικόνα για τον πνεύμονα και στη 2η για οποιοδήποτε άλλο όργανο που οξυγονώνεται- με 
βέλος την κατεύθυνση ροής του αίματος, να βάψουν με μπλε και κόκκινο χρώμα τα αγγεία 
και να γράψουν στη σωστή θέση τους όρους: όργανο – αρτηρία – φλέβα - τριχοειδή αγγεία. 

 
Για να εστιάσουμε την προσοχή των μαθητών στην αλληλεπίδραση «τρόπου ζωής» και 

«λειτουργίας κυκλοφορικού συστήματος», ρωτάμε αν μπορεί να ελαττωθεί η εσωτερική 

διάμετρος μιας αρτηρίας. Στη συνέχεια προβάλλουμε τη 2η διαφάνεια του αρχείου 
PowerPoint thromvosA.pps με τις παρακάτω εικόνες και προκαλούμε συζήτηση για τις ουσίες 
που επικάθονται στα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών και τις συνέπειες που έχει αυτό 

στην υγεία μας. 

 

2η διδακτική ώρα: Καρδιά 
Η διδακτική αυτή ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους 

παρακάτω στόχους: 
Στόχος 3ος: Να κατανοήσουν οι μαθητές τον ρόλο της καρδιάς ως αντλίας στην κίνηση του 

αίματος. 

                                                      
4 Το αρχείο thromvosA.pps έχει επισυναφθεί στο αρχείο pdf 
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Στόχος 6ος: Να προβληματιστούν για την επίδραση της διατροφής και του τρόπου ζωής μας 
στη λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος. 

Στόχος 7ος: Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και τη συσχέτιση πληροφοριών σε 
υπερκείμενα και σε πολυμεσικό περιβάλλον. 

Στόχος 8ος: Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τη χρήση των προσομοιώσεων ως 
εργαλείων για την επιστημονική μελέτη των ανθρώπινων οργάνων και οργανικών 

συστημάτων. 
Εισάγοντας το θέμα, υποβάλλουμε στην τάξη μια κατάλληλη ερώτηση, όπως: 

Έχετε ακούσει τι είναι το έμφραγμα; Τι συμβαίνει στην καρδιά τότε; 

ώστε να προκαλέσουμε συζήτηση και να μιλήσουμε για την ανατομία της καρδιάς, το ρόλο 
της και να προβληματιστούν οι μαθητές για την επίδραση της διατροφής και του τρόπου 

ζωής μας στην λειτουργία της. Επιμένουμε ιδιαίτερα στο θέμα της άντλησης του αίματος και 
της προώθησής του από την καρδιά, επειδή πολλοί μαθητές θεωρούν ότι η καρδιά είναι το 
όργανο που καθαρίζει το αίμα από τα βλαβερές ουσίες. 

Προτείνουμε να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες 2.1 και 2.2 με όλη την τάξη στον 
ΔΠ, ενώ στη 2.3 οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες ακολουθώντας ΦΕ και απαντώντας 
γραπτώς στις ερωτήσεις του. 

Δραστηριότητα 2.1: Η ανατομία της καρδιάς 
“Τρέχουμε” το λογισμικό «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ». Από το εικονίδιο της 

«Μηχανής του Σώματος» επιλέγουμε «καρδιά» και μετά «ανατομία». Καλούμε τους μαθητές 

να παρατηρήσουν την εικόνα και διαβάζουμε το κείμενο. 
Υποβάλλουμε στους μαθητές ερωτήσεις όπως: 

Γιατί λέμε ότι η καρδιά είναι ένας κοίλος μυς; 
Πόσους χώρους έχει η καρδιά και πώς ονομάζονται; 
Εντοπίστε στην εικόνα τις στεφανιαίες αρτηρίες. Ποιος είναι ο ρόλος τους; 
Έχετε ακούσει κάτι σχετικό γι’ αυτές; Για μια ιατρική εξέταση που σχετίζεται με το όνομά 
τους; 
Αν κάποια από αυτές φράξει και δεν μπορεί να μεταφέρει αίμα, ποιες συνέπειες φαντάζεστε 
ότι θα έχει αυτό στην καρδιά; 

Δραστηριότητα 2.2: Ο καρδιακός κτύπος 
Γυρίστε στο χάρτη του κυκλοφορικού συστήματος πατώντας 
το αριστερό κόκκινο βέλος στο δεξί μέρος της οθόνης. Από 

την «καρδιά» επιλέξτε «καρδιακός κτύπος» ή «παλμός». 
Ενεργοποιήστε με το κόκκινο βέλος την αφήγηση και την κι-
νούμενη εικόνα «πώς κτυπά η καρδιά». Υποβάλλουμε στους 

μαθητές ερωτήσεις όπως: 

Γιατί λέμε ότι η καρδιά είναι μια διπλή αντλία; 
Τι κάνει η μια αντλία και τι η άλλη; 
Τι θα συμβεί, αν σταματήσει ο καρδιακός κτύπος; 

Για την καλύτερη κατανόηση της ανατομίας και της λειτουργίας της καρδιάς προβάλλουμε 
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στον ΔΠ την παραπάνω εικόνα, που βρίσκεται στην 1η διαφάνεια του αρχείου PowerPoint 
«kardiaK.pps»5, και τους ζητάμε να σημειώσουν με βελάκια, τις κινήσεις της καρδιάς και τη 

ροή του αίματος στο εσωτερικό της. Μετά συνεχίζουμε την παρουσίαση των διαφανειών του 

αρχείου, που δείχνουν με βέλη τη ζητούμενη ροή. 

Δραστηριότητα 2.3: Ο σφυγμός 
Η δραστηριότητα 2.3 σχετικά με το σφυγμό θα γίνει από τους μαθητές εργαζόμενους σε 

ομάδες με το λογισμικό «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΦΕ. Ο αρτηριακός σφυγμός δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί ως διαδικασία διεύρυνσης 
του τοιχώματος των αρτηριών. Γι’ αυτό σχεδιάσαμε τη δραστηριότητα μέτρησής του, ώστε 

να συνδεθεί με τον καρδιακό παλμό και να γίνει κατανοητός ως ένδειξη καλής λειτουργίας της 
καρδιάς. 

3η διδακτική ώρα: Αίμα και σχετικά συστήματα 
Η διδακτική αυτή ενότητα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες που υποστηρίζουν η 3.1 τον 

4ο και η 3.2 τον 5ο και 6ο διδακτικό στόχο: 
Στόχος 4ος: Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σύσταση του αίματος, το ρόλο κάθε συστατικού 

του και να το αποτιμήσουν ως πολύτιμο υγρό του σώματός μας. 
Στόχος 5ος: Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας του κυκλοφορικού 

συστήματος με τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού, όπως το αναπνευστικό, 

πεπτικό, και τις αλλαγές που γίνονται στο καθένα ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς 
στις απαιτήσεις του άλλου. 

Στόχος 6ος: Να προβληματιστούν για την επίδραση της διατροφής και του τρόπου ζωής μας 
στη λειτουργία του κυκλοφορικού μας συστήματος. 

Η δραστηριότητα 3.1 προτείνουμε να πραγματοποιηθεί με όλη την τάξη στον ΔΠ, ενώ στην 
3.2 οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ακολουθώντας ΦΕ και απαντώντας γραπτώς στις 

ερωτήσεις του. 
Οι μαθητές θεωρούν ότι το αίμα είναι απλώς ένα κόκκινο υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα. 
Δεν συνδέουν το κόκκινο χρώμα με την ποσότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι εξειδικευμένα κύτταρα και χημικές ουσίες κυκλοφορούν 
στο πλάσμα του αίματος και ότι καθένα από τα συστατικά αυτά σχετίζεται με τις λειτουργίες 
της μεταφοράς ουσιών, την άμυνα του σώματος και τη μεταφορά οξυγόνου. 

Ως εισαγωγή στο θέμα, με σκοπό να προκαλέσουμε συζήτηση για τα στοιχεία του αίματος 
και το ρόλο του καθενός στο σώμα μας, μπορούμε να υποβάλλουμε στην τάξη ερωτήσεις, 
όπως οι παρακάτω: 

Καθημερινά το σώμα μας αμύνεται ενάντια σε πλήθος μικρόβια. Μήπως ξέρετε με ποια 
στοιχεία του το σώμα μας αντιμετωπίζει αυτούς τους εχθρούς του;  
Συνηθίζουμε να ονομάζουμε το αίμα πολύτιμο υγρό του σώματός μας. Ξέρετε γιατί το 
χαρακτηρίζουμε έτσι; 
Μήπως γνωρίζετε άλλες λειτουργίες του αίματος; 

                                                      
5 Το αρχείο kardiaK.pps έχει επισυναφθεί στο αρχείο pdf 
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Ποια είναι τα συστατικά του; 

Δραστηριότητα 3.1: Τα συστατικά του αίματος 
«Τρέχουμε» το λογισμικό «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»: 

• Για να εντοπίσουμε τα συστατικά του αίματος, επιλέγουμε την εικόνα της Μηχανής του 
σώματος και από τον «χάρτη του κυκλοφορικού συστήματος» επιλέγουμε «αίμα» και 
«συστατικά του αίματος». 

• Για να συζητήσουμε τον ρόλο των ερυθρών αιμοσφαιρίων, δείχνουμε το σχετικό βίντεο 
γυρίζοντας πίσω και επιλέγοντας «ερυθρά αιμοσφαίρια». 

• Για να συζητήσουμε τον ρόλο και τη δράση των λευκών αιμοσφαιρίων, δείχνουμε το 
σχετικό κινούμενο σχέδιο γυρίζοντας πίσω και επιλέγοντας «άμυνα» του σώματος. 

• Για να συζητήσουμε τη διαδικασία και τη σημασία της πήξης του αίματος γυρίζουμε πίσω 
και επιλέγουμε «πήξη του αίματος». 

• Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με συζήτηση, για να απαντηθεί το ερώτημα: 

Για ποιο λόγο κάνουμε μετάγγιση αίματος σε άτομα που έχουν λιγότερο αίμα από όσο 
πρέπει; 

Η συζήτηση συνοψίζει όλα τα χαρακτηριστικά των συστατικών του αίματος που έχουν 
εξεταστεί και δικαιολογεί γιατί θεωρούμε το αίμα μας πολύτιμο. 

Δραστηριότητα 3.2: Αλληλεξάρτηση συστημάτων 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ακολουθώντας το ΦΕ και απαντώντας γραπτώς στις 
ερωτήσεις του. Στην τελευταία παράγραφο, που χρειάζεται να συμπληρώσουν με λέξεις τα 
κενά, τους υποδεικνύουμε 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 

misconceptions among prospective elementary teachers. Advances in Physiology 
Education, 29, 172-181. 
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τη διατήρηση και αντοχή παρανοήσεων για 

την κυκλοφορία του αίματος σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων με τις οποίες οι σπουδαστές αφενός διαπιστώνουν 
τι ξέρουν και αφετέρου προσπαθούν να εξηγήσουν την κυκλοφορία του αίματος και τη 

λειτουργία των πνευμόνων. Εντόπισε 5 κατηγορίες λανθασμένων ιδεών που διατηρούν οι 
σπουδαστές ακόμη και μετά το τέλος του μαθήματος: για τη διπλή κυκλοφορία του αίμα-
τος, τα αιμοφόρα αγγεία, την ανταλλαγή αερίων, τη μεταφορά αερίων, την πνευμονική 

λειτουργία. 
3. Ρήγας, Π. & Βαλανίδης, Ν. (2002). Διδασκαλία της επιστήμης στο Δημοτικό Σχολείο µε 

αξιοποίηση του Η/Υ: προστιθεμένη αξία και αποτελέσματα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην 
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Εκπαίδευση». Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 
Στην εργασία συγκρίνονται οι επιδόσεις και οι στάσεις των μαθητών δύο τμημάτων Στ’ 

τάξης δημοτικού σχολείου οι οποίοι διδάχθηκαν το θέμα "Διατροφή, αίμα και καρδιά" με 

δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: Την παραδοσιακή και την καινοτόμο σε διδακτικό περι-
βάλλον που σχεδιάστηκε με το HyperStudio και το PowerPoint. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι μαθητές, όλων των επιδόσεων, που διδάχθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο είχαν χα-

μηλότερες επιδόσεις και ανέπτυξαν λιγότερο θετικές στάσεις. Οι μαθητές που διδάχθηκαν 
με την καινοτόμο μέθοδο δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη χρήση του λογισμικού. 
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4.4.1 Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος – Κυκλοφορικό Σύστημα ΦΕ.1 (σελ. 363) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δραστηριότητα 1.1 
Σκεφτείτε: 
 Πώς κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα μας; 
 Τι μας προσφέρει; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ..............................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε, με την παρακάτω δραστηριότητα, αν είναι σωστές οι απόψεις σας: 
α. Από την αρχική οθόνη του λογισμικού επιλέξτε: 
 «Τομογράφος συστημάτων» -> «Συστήματα» -> «Κυκλοφορικό σύστημα». 
β. Στη μικρογραφία του ανθρωπίνου σώματος, στα δεξιά της οθόνης, 
 μετακινήστε με το ποντίκι το κόκκινο πλαίσιο πάνω-κάτω, σε όλο το ύψος του σώματος, 
 και δείτε σε μεγέθυνση όλο το κυκλοφορικό σύστημα. 

1.1α Σημειώστε τα όργανα που απαρτίζουν το κυκλοφορικό σύστημα: 

α) ..........................................................  β) ............................................................  

1.1β Τι παριστάνουν οι κόκκινες και τι οι μπλε γραμμές; 

α) ..........................................................  β) ............................................................  

1.1γ 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 από το χάρτη 
 του κυκλοφορικού συστήματος ενεργοποιήστε «πώς λειτουργεί το σύστημα» 
 και διαβάστε το κείμενο για τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. 

1.1δ Συμφωνούν μ’ αυτά που γράψατε πιο πάνω; ..............................................................  

 ...............................................................................................................................  
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δ. 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. 

1.1ε Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τις διαφορές ανάμεσα σε αρτηρίες, 
 φλέβες και τριχοειδή αγγεία: 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ αρτηρίες φλέβες τριχοειδή αγγεία 

τοιχώματα… ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

διάμετρος… ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

μεταφέρουν… ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

ροή αίματος… ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Τις απαντήσεις σας θα τις συζητήσετε με όλη την τάξη. 
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4.4.1 Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος – Καρδιά ΦΕ.2 (σελ. 365) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΡΔΙΑ 

Δραστηριότητα 2.3 

Σκεφτείτε: 
 Τι είναι ο σφυγμός μας; 
 Πώς τον μετράμε; 
 Για ποιο λόγο οι γιατροί παίρνουν τον σφυγμό; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ..............................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε, με την παρακάτω δραστηριότητα, αν είναι σωστές οι απόψεις σας: 
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». 
 Επιλέξτε σε ποιο μέρος του σώματός σας θα μετρήσετε τον σφυγμό σας και 
  ενεργοποιήστε το χρονόμετρο. 

2.3α Πόσους σφυγμούς έχει κάθε μέλος της ομάδας σας; ....................................................  

 ...............................................................................................................................  

2.3β Συζητήστε με τον καθηγητή σας για τις τιμές που συνήθως έχουμε. 

2.3γ Για ποιο λόγο οι γιατροί παίρνουν το σφυγμό; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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4.4.1 Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος – Αίμα και σχετικά συστήματα ΦΕ.3 (σελ. 367) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Δραστηριότητα 3.2 

Σκεφτείτε: 
Γιατί όταν τρέχουμε κοκκινίζουμε, λαχανιάζουμε και κτυπάει δυνατά η καρδιά μας; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας: ..............................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Β. Ελέγξτε, με την παρακάτω δραστηριότητα, αν είναι σωστές οι απόψεις σας: 

α. Γυρίστε στην οθόνη του λογισμικού στην οποία φαίνονται τα «Συστήματα», 

 επιλέξτε «Μηχανή του σώματος» και πατήστε το εικονίδιο της μηχανής του σώματος 

 στην πάνω αριστερή άκρη της οθόνης. 

 Από το «χάρτη συστημάτων μηχανής του σώματος» 

 επιλέξτε «Άσκηση και υγεία» και «άσκηση του σώματος». 

 Ενεργοποιήστε το κόκκινο βελάκι και παρατηρήστε το ρυθμό της καρδιάς κατά τη βάδιση. 

 Παρατηρήστε την κατά το τρέξιμο. 

 Εντοπίστε τις διαφορές. Κάντε τα ίδιο για τους πνεύμονες. 

3.2α 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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4.4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

 
 

4.4.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ 
«ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ 

 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
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Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη της Αναπαραγωγής στους μονοκύτταρους, στους φυτικούς και στους ζωικούς 
οργανισμούς 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Βιολογία: Η λειτουργία της αναπαραγωγής στους οργανισμούς. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Βιολογία Α’ 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 ΚΑΙ 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 βιντεοπροβολέα. 
Λογισμικό: 
Το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τη 
διδασκαλία 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 

εικόνες, και καλύπτει ένα μικρό μέρος των αναγκών του μαθήματος. Είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ 
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 

αναπαραγωγής. 
• Να μπορούν να διακρίνουν και να περιγράψουν τρόπους μονογονικής αναπαραγωγής στα 

φυτά. 

• Να αναγνωρίσουν το άνθος ως το αναπαραγωγικό όργανο των φυτών και να 
κατανοήσουν τη διαδικασία της μετατροπής του σε καρπό. 
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• 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 

σπονδυλόζωα. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να εκτιμήσουν την 

αποτελεσματικότητά τους στην απόκτηση και κατανόηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή τριών ΦΕ 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 τόσο του ίδιου 
οργανισμού, όσο και 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 διαφορετικά περιβάλλοντα. Π.χ. στην αμφιγονική αναπαραγωγή των 
φυτών επιβάλλεται να μιλήσουμε για φυτά με άνθη, για φυτά χωρίς άνθη, για την 
επικονίαση, τους επικονιαστές, τη γονιμοποίησή τους αλλά και τον καρπό, τα σπέρματα, τη 

μεταφορά τους, τις κοτυληδόνες και τις συνθήκες βλάστησής τους. Επομένως, είναι 
απαραίτητη μια επιλογή των διαδικασιών και των εννοιών που θα διδαχθούν, σύμφωνα με 
προτεραιότητες που θα λάβουν υπόψη τη μαθησιακή δεξιότητα, το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους και, τέλος, το διαθέσιμο χρόνο.  

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Παρακολουθούμε την αναπαραγωγή των έμβιων όντων εξελικτικά από τα κατώτερα στα 
ανώτερα 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 εκτίθεται 
στο σχολικό βιβλίο και στο λογισμικό που το υποστηρίζει. Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, στα οποία 
ο μαθητής απαντά βάσει των γνώσεων 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 

αυτενεργεί. 
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Όπως και στα άλλα θέματα της Βιολογίας, τόσο η παρατήρηση της πραγματικότητας μέσω 
φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων, όσο και η παρατήρηση προσομοιωμένων λειτουργιών 
των έμβιων όντων ή συμπεριφορών έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία. 

Το μάθημα 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 ΦΕ ανταποκρίνονται στους έξι διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

Το 1ο ΦΕ: 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. Οι τρεις ερωτήσεις οδηγούν τη συζήτηση διαδοχικά από την 
«αναπαραγωγή» στην «αμφιγονική αναπαραγωγή» και μετά στη «μονογονική 
αναπαραγωγή». 

Η δεύτερη δραστηριότητα με τις εικόνες από το διαδίκτυο (καθώς το λογισμικό που 
συνοδεύει το βιβλίο έχει πολύ λίγες πληροφορίες και εικόνες), εισάγει τους μαθητές στην 
έννοια της μονογονικής αναπαραγωγής. Είναι σημαντικό να διευρύνουν τις γνώσεις τους για 

τον πολλαπλασιασμό των μονοκύτταρων, παρατηρώντας αυτά τα μικρά βίντεο που 
«τραβήχτηκαν» από το μικροσκόπιο. Έτσι μπορούν να διαπιστώσουν την ταχύτητα της 
διαίρεσής τους και να βοηθηθούν 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 ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν τη 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 
αναπαραγωγής, την οποία οι μαθητές θα αναγνωρίσουν από τις εικόνες του διαδικτύου. Οι 
φωτογραφίες ζευγαρώματος των πεταλούδων, της λιμπελούλας, των αφίδων, των 

σαλιγκαριών, και παρακάτω τα άνθη με τους στήμονες και τον ύπερο, φυσικά δεν είναι 
άγνωστες στους μαθητές, προσελκύουν όμως ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους αποτελώντας μία 
καλή αφορμή, για να συζητηθούν θέματα, όπως αμφιγονική αναπαραγωγή, φυλετικός 

διμορφισμός, ερμαφροδιτισμός, γεννητικά κύτταρα.  

Το 2ο ΦΕ: Η αναπαραγωγή των φυτών 

Με το δεύτερο ΦΕ υλοποιούνται ο τρίτος και τέταρτος διδακτικός στόχος. 

Στο θέμα της αναπαραγωγής των φυτών οι ιδέες των μαθητών είναι πολύ συγκεχυμένες. Η 
πλειονότητα θεωρεί ότι η μονογονία είναι ο μόνος τρόπος πολλαπλασιασμού των φυτών, 
καθώς τα φυτά 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 είναι ζωντανοί. 
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Στην πρώτη δραστηριότητα, προκαλούμε το ενδιαφέρον των μαθητών 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 βοήθεια του λογισμικού τούς εισάγουμε στο 

θέμα. Οι προσομοιώσεις είναι απλές, παραστατικές και βοηθούν στην κατανόηση των 
φαινομένων. 

Η δεύτερη δραστηριότητα εισάγει την αμφιγονική αναπαραγωγή των φυτών με την 

επέκταση της προηγούμενης ερώτησης. Η επικονίαση και η γονιμοποίηση ξεκαθαρίζονται με 
τις κινούμενες εικόνες του λογισμικού. 

Στην τρίτη δραστηριότητα, οι εικόνες από το διαδίκτυο για την εξέλιξη ενός άνθους 

κερασιάς σε καρπό ολοκληρώνουν τις αντιλήψεις των μαθητών για το μετασχηματισμό του 
άνθους. Με την ερώτηση που ακολουθεί ελπίζουμε να γίνει κατανοητός ο κύκλος «από σπόρο 
... σε σπόρο». 

Η τέταρτη δραστηριότητα έχει στόχο τον αναστοχασμό των μαθητών πάνω στο θέμα 
της αναπαραγωγής των φυτών. 

Το 3ο ΦΕ: Η αναπαραγωγή των ζώων 

Με το τρίτο ΦΕ υλοποιούνται ο πέμπτος και έκτος διδακτικός στόχος.  

Στην πρώτη δραστηριότητα, με την περίπτωση της ύδρας, οι μαθητές διαπιστώνουν τη 
μονογονική αναπαραγωγή των ζώων. Βλέποντας τις αφίδες, μπορούμε να μιλήσουμε για την 

παρθενογένεσή τους. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα, συζητούμε για την αμφιγονική αναπαραγωγή των 
ασπόνδυλων. 

Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές παρατηρούν στο λογισμικό την εσωτερική και 
εξωτερική γονιμοποίηση των σπονδυλόζωων, που δεν τους είναι άγνωστες ως έννοιες. 
Μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της προσαρμογής της γονιμοποίησης στο περιβάλλον 

που ζουν οι οργανισμοί, τη διάσταση της ποσότητας των αυγών που θα εκκολαφθούν στην 
εξωτερική γονιμοποίηση σε αντίθεση με την εσωτερική, αλλά και τα εναπομείναντα ζωντανά. 
Τέλος, τους δίνουμε τη δυνατότητα να βρούνε στο διαδίκτυο φωτογραφίες με έμβρυα 

πτηνών και θηλαστικών, καθώς και εικόνες αυγών στις φωλιές πουλιών ή νεοσσών, 
βοηθώντας τους να επιλέξουν λέξεις κλειδιά, ελληνικές ή ξένες. Η εύρεση και παρατήρηση 
φωτογραφιών και εικόνων της φύσης θα τους κινητοποιήσει, θα τους προβληματίσει και θα 

μπουν στη διαδικασία συσχέτισης διαδικασιών και φαινομένων και κατανόησής τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η ενασχόληση των μαθητών με τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος παρουσιάζει δυσκολίες και απαιτεί ιδιαίτερη και σχολαστική προετοιμασία από τον 
διδάσκοντα. Για παράδειγμα, το ελληνικό διαδίκτυο είναι πολύ φτωχό σε θέματα σχετικά με 
την αναπαραγωγή· ακόμα υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί χαοτική κατάσταση. Γι’ αυτό, 

επιβάλλεται να επιλέξει ο διδάσκων τις λέξεις κλειδιά και να αναθέσει στους μαθητές να 
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βρουν με τις μηχανές αναζήτησης τις ιστοσελίδες, να βάλει χρονικό όριο και να ζητήσει όλες 
οι ομάδες να ανακοινώσουν λίγα λόγια για το θέμα τους. Είναι, επίσης, σκόπιμο να δοθούν 
στις ομάδες διαφορετικές λέξεις κλειδιά, και οι ελληνικές αλλά και οι αντίστοιχες στα αγγλικά, 

γαλλικά κ.ά., για να γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων ως προς τον αριθμό των σχετικών 
ιστοσελίδων, την ποσότητα της πληροφορίας, την ποιότητα των εικόνων κ.ά. 
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πειραματικές δεξιότητες των μαθητών στη βιολογία, την κατανόησή τους για την 
αναπαραγωγή φυτών και ζώων. 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.2 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς ΦΕ.1 (σελ. 377) 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ 

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Με ποια λειτουργία οι οργανισμοί καταφέρνουν, ενώ όλοι είναι θνητοί, να υπάρχουν τα είδη 

τους πάνω στη γη για χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια; 
Με ποιο τρόπο δύο οργανισμοί γίνονται τρεις, τέσσερις ή περισσότεροι; 
Με ποια λειτουργία ο ένας οργανισμός μπορεί να γίνει δύο; 

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 
μονοκύτταρων οργανισμών. 

Παρατηρήστε με προσοχή τη διαίρεσή 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 τη διχοτόμηση ενός μονοκύτταρου προκαρυωτικού οργανισμού: 

3.2. Από την κεντρική σελίδα του λογισμικού «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» επιλέξτε 

Αναπαραγωγή και παρακολουθήστε τη διχοτόμηση του βακτηρίου. 

Να σημειώσετε ένα πλεονέκτημα αυτού του τρόπου πολλαπλασιασμού: .......................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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4.4.2 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς ΦΕ.1 (σελ. 378) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

Μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 
http://www.monanneeaucollege.com/5.svt.chap11.htm 

Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται παρατηρήστε με προσοχή όλες τις εικόνες. 

4.1. Τι εικονίζουν;  

Ποιο κοινό χαρακτηριστικό έχουν όλες;; .....................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.2. Πώς ονομάζεται αυτός ο τρόπος της αναπαραγωγής; ...................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.3. Αναγνωρίζετε, στην παρακάτω εικόνα, τους δύο τύπους γεννητικών κυττάρων που 

παράγονται από τα δύο φύλα; Να συμπληρώσετε πάνω στην εικόνα το όνομά 

τους: 

 

4.4. Ποιες διαφορές παρατηρείτε, στο μέγεθος και στο σχήμα, ανάμεσα στα δύο κύτταρα; ..  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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4.4.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά ΦΕ.2 (σελ. 379) 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Α. Τι πρέπει να κάνουμε, για να έχουμε ένα καινούργιο 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 πολυκύτταρων» 
για να παρακολουθήσετε τον πολλαπλασιασμό των φυτών. 

1.1. Κάντε κλικ στην «πρώτη περίπτωση» και μελετήστε την εικόνα που εμφανίζεται. 

Έτσι μπορείτε να εξηγήσετε πώς γύρω από μια φραουλιά που φυτέψαμε, φυτρώνουν κι 

άλλες από μόνες τους. 

Γνωρίζετε άλλα φυτά που πολλαπλασιάζονται με τον τρόπο αυτό; ...............................  

 ...............................................................................................................................  

1.2. Κάντε κλικ στη «δεύτερη περίπτωση» και παρατηρήστε την κινούμενη εικόνα. 

Αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής είναι πολύ εύκολος. Συνήθως τον εφαρμόζουμε και στα 

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; ........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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4.4.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά ΦΕ.2 (σελ. 380) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

Α. Μήπως υπάρχουν και άλλου τρόποι εκτός από τους προηγούμενους, για να φυτρώσει ένα 
καινούργιο 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 η μέλισσα 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 γυρεόκοκκοι συγκρατούνται πάνω στην επιφάνεια του στίγματος; .....................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2.7. Με λίγα λόγια, τι είναι η επικονίαση; ...........................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά ΦΕ.2 (σελ. 381) 

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»: .....................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

4.1. Σκεφθείτε και καταγράψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους τελικά μπορούν να 

αναπαραχθούν τα φυτά: ............................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.2 Η αναπαραγωγή στα ζώα ΦΕ.3 (σελ. 383) 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΩΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΙ 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 αυτόν 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. (Αν δεν ξέρετε μπορείτε να συμβουλευτείτε το βιβλίο σας, σελ.119) 

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΄ και Γ΄ Γυμνασίου» 
επιλέξτε «Αναπαραγωγή», 

μετά, πατώντας το μεγάλο μαύρο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης,  
επιλέξτε «Αμφιγονική αναπαραγωγή στα ζώα», «Εξωτερική γονιμοποίηση» 
και παρακολουθήστε την αναπαραγωγή των ψαριών και των βατράχων. 

3.1. Περιγράψτε την αναπαραγωγή τους: ..........................................................................  

 ...............................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.2 Η αναπαραγωγή στα ζώα ΦΕ.3 (σελ. 384) 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

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΄ και 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; ..................................................  

 ...............................................................................................................................  

Γ. Για να απαντήσετε στις δύο επόμενες ερωτήσεις, να βρείτε μόνοι σας στο διαδίκτυο, με τη 
βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης, εικόνες από νεοσσούς, έμβρυα θηλαστικών, 
φωλιές πουλιών και ό,τι άλλο κρίνετε σχετικό. 

 Σημειώστε τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε: για παράδειγμα αναπαραγωγή πουλιών, 

φωλιές πουλιών ............................................................................................................  

(ζητήστε βοήθεια από τον καθηγητή σας, αν δεν τα καταφέρετε μόνοι σας) 

3.4. Σε ποιο περιβάλλον αναπτύσσεται το έμβρυο ενός πτηνού, σε ποιο ενός θηλαστικού; 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3.5. Το έμβρυο ενός πτηνού κι ενός θηλαστικού τρέφονται με διαφορετικό τρόπο. 

Σε τι διαφέρουν οι δυο τρόποι; ..................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
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4.4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

 
 

4.4.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ 
«ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄-Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 
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ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ΚΑΙ 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΄ Γυμνασίου.  

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τους διδακτικούς στόχους του Α.Π.Σ. 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 ΚΑΙ 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 βιντεοπροβολέα. 

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 

Γυμνασίου. Μπορεί να βοηθήσει στην διδασκαλία μερικών ενοτήτων του βιβλίου. 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 οι μαθητές το εσωτερικό της γης από την επιφάνειά της μέχρι το κέντρο 
της. 

• Να εντοπίσουν τις σεισμικές ζώνες της γης, να γνωρίσουν τους σεισμούς ως φυσικά 
φαινόμενα που μπορεί να προκαλούν μεγάλες καταστροφές αλλά πρέπει να μάθουμε να 
τις αντιμετωπίζουμε. 

• Να εντοπίσουν τις ηφαιστειακές ζώνες της γης και να γνωρίσουν τα κυριότερα ηφαίστεια, 
τις εκρήξεις τους και την επίδρασή τους στη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν κοντά 
τους. 

• Να συσχετίσουν τα φαινόμενα της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας και να 
οδηγηθούν στη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών την οποία να χρησιμοποιήσουν, ως μο-
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ντέλο, για να τα ερμηνεύσουν. 
• Να ερμηνεύσουν τη μεγάλη σεισμικότητα της Ελλάδας και άλλων περιοχών του πλανήτη, 
καθώς και την εμφάνιση του ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου ως αποτέλεσμα της 

κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. 
• Να αναζητούν και να συσχετίζουν δεδομένα σε πολυμεσικά περιβάλλοντα. 
• Να χρησιμοποιούν προσομοιωμένα μοντέλα για να ερμηνεύουν επιτημονικά γεωλογικά 
φαινόμενα. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των τριών ΦΕ στην τάξη. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στο βιβλίο της Γεωγραφίας της Α΄ τάξης προηγείται η εξέταση του Εσωτερικού της Γης, 

ακολουθούν 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 

Προσεγγίζουμε τα φαινόμενα της ηφαιστειότητας και της σεισμικότητας μαζί, ώστε 

παρατηρώντας τις θέσεις τους, διερευνώντας τις αιτίες τους και τις πιθανές διασυνδέσεις τους 
να οδηγηθούμε σε μια επεξηγηματική θεωρία, τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. 
Οι μαθητές έχουν οικοδομήσει τις γνώσεις τους για τα θέματα αυτά κατά κύριο λόγο από τα 

μέσα ενημέρωσης, την οικογένειά τους, το δημοτικό σχολείο και γενικότερα το περιβάλλον 
τους. Έχουν, όμως, δυσκολία να εκφράσουν με επιστημονικούς όρους τι είναι σεισμός και τι 
ηφαίστειο, θεωρούν ότι αιτία τους είναι η θερμότητα της γης, αέρια που κυκλοφορούν στο 

εσωτερικό της γης, η έλξη της σελήνης κ.ά. Επίσης, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι είναι 
οι λιθοσφαιρικές πλάκες και πώς επιπλέουν στο μάγμα ή πώς μπορεί να παραμορφώνεται ο 
φλοιός της γης τον οποίο θεωρούν σκληρή ανθεκτική μάζα. 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, καθένα για μία 
διδακτική ώρα. Μελετά, 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. Η ροή των πληροφοριών δεν κουράζει 
τους μαθητές, γιατί με το λογισμικό η πληροφόρηση παρέχεται με εποπτικό τρόπο. 
Ξεκινάμε το μάθημά με ερωτήσεις που ελπίζουμε ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και 

τον προβληματισμό των μαθητών και θα είναι αφορμή για συζήτηση και εισαγωγή στο θέμα: 
• Ποια χώρα κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς σεισμικότητας στην Ευρώπη; 
• Τι είναι τα τσουνάμι; 

 Θυμάστε τις πρόσφατες καταστροφές στη Ν. Ασία; 

Εναλλακτικά, μπορούμε να δείξουμε εικόνες φυσικών καταστροφών από τσουνάμι, εκρήξεις 
ηφαιστείων, σεισμούς και ζητάμε να εκφράσουν τις αρχικές τους ιδέες για την ερμηνεία των 
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φαινομένων ή να περιγράψουν τα φαινόμενα και να σχολιάσουν τις επιπτώσεις τους στις 
περιοχές που πλήττονται. 

Το 1ο ΦΕ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ. 

Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υποστηρίζονται οι δύο πρώτοι στόχοι. 

Δραστηριότητα 1η 
Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν πώς φαντάζονται το εσωτερικό της γης από τη 

επιφάνειά της μέχρι το κέντρο της. Ανακοινώνουν στην τάξη τις απόψεις τους. Ζητάμε να 
μελετήσουν με το λογισμικό τη δομή του εσωτερικού της γης, για να επαληθεύσουν τις 
γνώσεις τους ή να διαπιστώσουν τα λάθη τους. Οι τιμές του βάθους από την επιφάνεια της 

γης έχουν επιλεγεί, ώστε να αντιστοιχούν στα σημεία απότομης αλλαγής του ρυθμού 
αύξησης της θερμοκρασίας ανάλογα με το βάθος, και προσδιορίζουν: 
α) Από 2643 έως 2827 Km περίπου, τα όρια διαχωρισμού του μανδύα από τον πυρήνα. 

β) Από 17 έως 192 Km, την περιοχή από το φλοιό μέχρι περίπου και την ασθενόσφαιρα. 
Με τη δραστηριότητα αυτή ουσιαστικά κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας μελετώντας τη 
δομή 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 στην ασθενόσφαιρα, και στις υψηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούν στο εσωτερικό της γης. 

Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 1ο διδακτικό στόχο. 

Δραστηριότητα 2η 
Η ερώτηση αν μπορεί να εμφανιστεί σεισμικότητα παντού, έχει ως στόχο να αναδείξει τις 

αντιλήψεις 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» δίνεται η δυνατότητα 
στους μαθητές να μελετήσουν τους μεγαλύτερους και καταστρεπτικούς σεισμούς στην 

Ελλάδα και στον κόσμο. 
Ζητάμε να μελετήσουν τις πληροφορίες για τους σεισμούς: 

Σιβηρία, χερσόνησος Καμτσιάτκα, 4/11/1952 
Βόρεια Σουμάτρα 26 / 12 / 2004 
Τουρκία, Ιζμίτ, 17/8/1999 

Κεφαλονιά 17 / 01 / 1983 
Κως 23 / 04 / 1933 
Αθήνα 7 / 9 / 1999 

και να συμπληρώσουν στον πίνακα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το μέγεθος των 
καταστροφών δεν είναι αναγκαστικά ανάλογο του μεγέθους του σεισμού, αλλά επηρεάζεται 

και από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα την πυκνότητα του πληθυσμού (βλ. 
σεισμό Καμτσιάκας), τη γειτνίαση με τη θάλασσα (βλ. σεισμό Βόρειας Σουμάτρας), την 
ποιότητα των οικοδομημάτων (βλ. σεισμό Αθήνας). 
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Ζητάμε να συζητήσουν για μέτρα που μπορούμε να πάρουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε 
τις καταστρεπτικές δράσεις ενός σεισμού. Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις 
ευθύνες που έχουμε όλοι στην αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. 

Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 2ο διδακτικό στόχο. 

Το 2ο ΦΕ: 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 
διαπιστώσουμε 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 μετά 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 
Ιταλίας, τον Βεζούβιο· το Πινατούμπο στις Φιλιππίνες, με τη 2η μέγεθος έκρηξη του 20ου 
αιώνα 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. 
Προειδοποιούμε τους μαθητές ότι μερικές φορές οι πληροφορίες για το ηφαίστειο που 

έχουμε επιλέξει αντικαθίστανται στο αναδυόμενο παράθυρο με τις πληροφορίες του 
ηφαιστείου που βρίσκεται κάτω από αυτό. 

Δραστηριότητα 2η 
Το επόμενο βήμα είναι να δηλώσουν οι μαθητές τι ξέρουν για τις λιθοσφαιρικές πλάκες. 
Υπάρχει 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, τους χάρτες με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και την κατανομή των 
σεισμών, και να τους συγκρίνουν με το χάρτη κατανομής των ηφαιστείων που σχεδίασαν 
στην 1η δραστηριότητα. Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η ταύτιση των δύο κατανομών με τα 

όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. 
Με τη δραστηριότητα αυτή υποστηρίζουμε τον 4ο διδακτικό στόχο. 
Συμπληρωματικά, οι μαθητές θα μπορούσαν να παίξουν το σχετικό παιχνίδι που υπάρχει 

στο λογισμικό, για να εξοικειωθούν με το θέμα: Το παιχνίδι των λιθοσφαιρικών πλακών 
καλύπτει τους διδακτικούς στόχους του Α.Π.Σ., σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές πρέπει 
να διακρίνουν τη θέση των λιθοσφαιρικών πλακών και να τη συσχετίζουν με τις ηπείρους και 

τους ωκεανούς. Πρόκειται για παιχνίδι ταύτισης των σχημάτων και των ονομάτων των 
λιθοσφαιρικών πλακών στον παγκόσμιο χάρτη. 

Το 3ο ΦΕ: ΟΙ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. 

Περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες και υποστηρίζονται οι στόχοι 4 και 5. 
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Δραστηριότητα 1η 
Ζητάμε να διατυπώσουν οι μαθητές την άποψή τους για το τι είναι σεισμός και τι τον 
προκαλεί. Η επόμενη ενέργεια είναι να σχεδιάσουν ένα ηφαίστειο και να εξηγήσουν πώς 

δημιουργείται, έτσι ώστε να διατυπώσουν τις ιδέες τους για το σχηματισμό του: Για 
παράδειγμα, τι σχήμα δίνουν στο ηφαίστειο, αν στη βάση του έχουν βάλει λάβα, με τι τη 
συνδέουν, 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 διαδικασία ολοκλήρωσης του θεωρητικού μοντέλου των 
λιθοσφαιρικών πλακών. 

Δραστηριότητα 2η 
Ζητάμε να διερευνήσουν, με το λογισμικό, τρεις περιοχές στις οποίες ή υπάρχουν μεγάλα 
ηφαίστεια ή η σεισμικότητα είναι μεγάλη: Βόρειο Ατλαντικό, Ν. Αιγαίο, Καλιφόρνια. Όλες οι 

περιοχές βρίσκονται στα όρια λιθοσφαιρικών πλακών. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες είτε 
συγκλίνουν (Ν. Αιγαίο), είτε απομακρύνονται (Βόρειος Ατλαντικός), είτε κινούνται παράλληλα 
με αντίθετη κατεύθυνση (ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια). Το λογισμικό 

προσφέρει κινούμενα σχέδια και πληροφορίες, τις οποίες ζητούμε να αξιοποιήσουν οι μαθητές 
απαντώντας σε μια ερώτηση για την κάθε περιοχή. 
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει επιδιώκουμε να συνδυάσουν όλες τις παρατηρήσεις που 

έχουν συγκεντρώσει, για να ερμηνεύσουν τους σεισμούς και τη δημιουργία ηφαιστείων με 
βάση την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βασάλα, Π. (2005). Μαθαίνοντας για τους Σεισμούς. Διαθεματική προσέγγιση. Αθήνα: 
Τυπωθήτω. 

2. Ιωαννίδου, Ι., Βοσνιάδου, Σ. (1997). Διαισθητική Γνώση των παιδιών για σεισμούς και 
ηφαίστεια. Στο Γ. Θ. Καλκάνης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Οι Φυσικές Επιστήμες και η 
Τεχνολογία στην Α΄βάθµια Εκπαίδευση», 29-34. 
Έρευνα πάνω στη διαισθητική γνώση παιδιών και ενηλίκων για τους Σεισμούς και τα 

Ηφαίστεια. Κατηγοριοποιούνται οι εξηγήσεις για τους Σεισμούς και τα Ηφαίστεια σε 

νοητικά μοντέλα τα οποία παρουσιάζουν σταθερή κατανομή ανάλογα με τις ηλικίες.  

3. Μπέλλου, Ι. (2002). Διδακτική Παρέμβαση στο Μάθημα της Γεωγραφίας με τη συνδρομή 
του Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Γεωμορφές». Στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 
3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση». 
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης σχετικά με τις αντιλήψεις 

μαθητών δημοτικού σχολείου για ορισμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και φαινόμενα. 
Αυτά καθοδήγησαν τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Γεωμορφές", ως 
δυναμικού εργαλείου υποστήριξης της εποπτείας κατά τη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Η 

εφαρμογή παρουσιάζει προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις γεωγραφικών φαινομένων με 
δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο και πλαισιώνεται από υπερμεσικό περιβάλλον το 
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οποίο περιλαμβάνει πολυμεσική πληροφορία και δραστηριότητες για τους μαθητές. Το 
λογισμικό χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης 
δημοτικού σχολείου και τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική βελτίωση ως προς την 

κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με γεωγραφικά χαρακτηριστικά και φαινόμενα. 
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4.4.3 Το εσωτερικό της Γης – Σεισμοί ΦΕ.1 (σελ. 393) 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Αν ξεκινήσουμε από την επιφάνεια της γης και προχωρήσουμε προς το εσωτερικό 
της, κατά μήκος μιας ακτίνας της, τι θα συναντήσουμε; 

1.1. Να σχεδιάσετε μια τομή της 

γης και τα διαδοχικά 

στρώματα που συναντάμε 

καθώς κατεβαίνουμε προς το 

κέντρο της 

1.2. Από την κεντρική σελίδα του 

λογισμικού «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ και Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 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; 

1.3. Στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης κάντε διαδοχικά κλικ στο  |||>>>    και παρακολουθήστε 

τις μεταβολές της θερμοκρασίας που αντιστοιχούν στις 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  

2643  

2827  

Παρατηρώντας τις τιμές του πίνακα, ανάμεσα σε ποια βάθη διαπιστώνουμε απότομη-

κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας; 

α) ανάμεσα στα .......... Km και στα .......... Km 

β) ανάμεσα στα .......... Km και στα .......... Km 
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4.4.3 Το εσωτερικό της Γης – Σεισμοί ΦΕ.1 (σελ. 394) 

Παρατηρώντας τη δομή του εσωτερικού της γης, ποια από τις δύο αυτές περιοχές διαχωρίζει 

το μανδύα από τον πυρήνα; ...............................................................................................  

1.4. Διαβάστε τις πληροφορίες για το φλοιό και το μανδύα με κλικ πάνω στο αντίστοιχο 

εικονίδιο και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

α) Ποια είναι η λιθόσφαιρα; .........................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

β) Ποια είναι η ασθενόσφαιρα; .....................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

Έχουμε παντού σεισμούς ή υπάρχουν περιοχές με μεγάλη σεισμικότητα; 

2.1. Σημειώστε στο χάρτη περιοχές όπου ξέρετε ότι συμβαίνουν πολλοί και δυνατοί σεισμοί. 

 

2.2. Επιλέξτε «Εσωτερικό της Γης» και «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ». 

Στον προβαλλόμενο παγκόσμιο χάρτη κάντε κλικ στη λέξη «Κόσμος», που εμφανίζεται 

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: 
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4.4.3 Το εσωτερικό της Γης – Σεισμοί ΦΕ.1 (σελ. 395) 

Τόπος και χρόνος σεισμού 
Μέγεθος 
σεισμού 

Απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
Υλικές ζημιές (μικρές-μεγάλες)

Σιβηρία, χερσόνησος Καμτσιάτκα, 4/11/1952   

Βόρεια Σουμάτρα 26 / 12 / 2004   

Τουρκία, Ιζμίτ, 17/8/1999   

 Επιλέξτε με τη σειρά: 
 «Εσωτερικό της Γης», 

 «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» και 
 «ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 
Βρείτε στοιχεία για να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί: 

Τόπος και χρόνος σεισμού 
Μέγεθος 
σεισμού 

Απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
Υλικές ζημιές (μικρές-μεγάλες)

Κεφαλονιά 17 / 01 / 1983   

Κως 23 / 04 / 1933   

Αθήνα 7 / 9 / 1999   

Ποιοι άλλοι παράγοντες, εκτός από το μέγεθος, επηρεάζουν την καταστρεπτικότητα ενός 

σεισμού; .........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

2.4. Συζητήστε στην ομάδα σας και ανακοινώστε στην τάξη: 
Κατά τη γνώμη σας, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να ελαττώσουμε τις 
καταστρεπτικές συνέπειες ενός μεγάλου σεισμού; 

 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.3 Ηφαίστεια ΦΕ.2 (σελ. 397) 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Υπάρχουν παντού ηφαίστεια; 

1.1. Σημειώστε στο χάρτη περιοχές όπου ξέρετε ότι υπάρχουν ηφαίστεια. 

 

1.2. Επιλέξτε «Εσωτερικό της Γης» και «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ». 

Στον προβαλλόμενο παγκόσμιο χάρτη κάντε κλικ στη λέξη «Κόσμος», που εμφανίζεται 

κάτω από την Αφρική, και μετά στη λέξη «Ανάγλυφο». 

Παρατηρήστε στο 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 τα παρακάτω ονομαστά ηφαίστεια. Συζητήστε τα 
ερωτήματα στην ομάδα σας και στην τάξη: 

1. Το ιστορικό ηφαίστειο της Ιταλίας, ο Βεζούβιος: 
 Οι πλαγιές του Βεζούβιου είναι και τώρα πολύ εύφορες· ξέρετε γιατί; 

2. Το Πινατούμπο στις Φιλιππίνες, με τη 2η σε μέγεθος έκρηξη του 20ου αιώνα (1991): 

 Τι είναι η καλδέρα του ηφαιστείου; 

3. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης: 
 Σε ποια ηφαίστεια συνέβη κατάρρευση της καλδέρας; 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.3 Ηφαίστεια ΦΕ.2 (σελ. 398) 

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: 

 Παρατηρήστε τα τρία ηφαίστεια της Ινδονησίας: 
 Παίζει ρόλο το ύψος του ηφαιστείου στο μέγεθος της έκρηξης; 

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 επάνω φαίνεται η κατανομή σεισμών και 
στον κάτω οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Με τα κουμπιά που υπάρχουν στη μικρή υδρόγειο, 

δίπλα στον κάθε χάρτη, περιστρέφεται η υδρόγειος και αλλάζει η εμφάνιση των χαρτών. 

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 (στο χάρτη της 1ης δραστηριότητας). 

Σε ποιες περιοχές των λιθοσφαιρικών πλακών εμφανίζονται λιγότεροι σεισμοί και 

λιγότερα ηφαίστεια; ....................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε;.................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.3 Λιθοσφαιρικές πλάκες ΦΕ.3 (σελ. 399) 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ΚΑΙ 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 

Επιλέξτε με τη σειρά: 

«Εσωτερικό της Γης» και 

«ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΡΗΓΜΑΤΩΝ» 

2.1. Κάντε κλικ στα δύο βελάκια σε απόκλιση (στον Βόρειο Ατλαντικό). 

Εμφανίζεται αναπαράσταση των πλακών και των κινήσεών τους. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.3 Λιθοσφαιρικές πλάκες ΦΕ.3 (σελ. 400) 

Κάντε κλικ στο βελάκι για να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου και στο κουμπί με τη 

σφαίρα κάτω αριστερά για να μελετήσετε τα σχόλια. 

Πώς εξηγείτε την ύπαρξη των ηφαιστείων της Ισλανδίας; 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

2.2. 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, και στο κουμπί με τη 

σφαίρα κάτω αριστερά για να αλλάξετε την αναπαράσταση, και στα δύο  Α  δίπλα του 

για να μελετήσετε τα σχόλια. 

Πώς εξηγείτε: την ύπαρξη του ηφαιστειακού τόξου του Ν. Αιγαίου 

 και το μεγάλο πλήθος των σεισμών της Ελλάδας; 

Συζητήστε με την ομάδα σας και στην τάξη τις απαντήσεις σας. 

2.3. Κάντε κλικ στα δύο παράλληλα βελάκια με αντίθετη κατεύθυνση στις δυτικές ακτές της 

Βόρειας Αμερικής. Εμφανίζεται αναπαράσταση των πλακών και των κινήσεών τους.  

Κάντε κλικ στο βελάκι για να δείτε την εξέλιξη του φαινομένου, και στο κουμπί με τη 

σφαίρα κάτω αριστερά για να μελετήσετε τα σχόλια. 

Πώς εξηγείτε: το ρήγμα του «Αγίου Ανδρέα» στην Καλιφόρνια 

 και την υψηλή σεισμικότητα της περιοχής; 

Συζητήστε με την ομάδα σας και στην τάξη τις απαντήσεις σας. 

 



Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
4.4. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

 
 

4.4.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ «CHEMCALC» 

Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ 
 

ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΑ Α: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 





ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο με το λογισμικό ChemCalc 403 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη του τρόπου με τον οποίο η αλκοόλη (αιθανόλη) επιδρά στο άνθρωπο με τη βοήθεια 
κατάλληλου λογισμικού.  

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χημεία: Αλκοόλες - Φαινόλες. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Χημεία Γενικής Παιδείας, Β’ Λυκείου. 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Αλκοόλες - Φαινόλες» που διδάσκεται 

στη Β’ Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γενικής Παιδείας. 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 βιντεοπροβολέα. 

Λογισμικό: «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, ChemCalc». 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

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 
βάρος.  

• Να διακρίνουν την επίδραση της αλκοόλης στα διάφορα άτομα ανάλογα με τον τύπο του 
πότη (π.χ. αλκοολικός, πίνω σπάνια κ.ά.).  

• Να περιγράφουν τον τρόπο και να αναφέρουν τον ρυθμό μεταβολισμού της αλκοόλης.  
• Να προσδιορίζουν το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα μετά από ορισμένο χρόνο από την 

κατανάλωση αλκοολούχου ποτού για τους διάφορους τύπους ανθρώπων. 
• Να προσδιορίζουν τον χρόνο που πρέπει να μεσολαβεί μετά την κατανάλωση αλκοόλ για 
να είναι η οδήγηση νόμιμη. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ στην τάξη. 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο με το λογισμικό ChemCalc 404 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η διδακτική ενότητα «Αλκοόλες-Αιθανόλη-Φαινόλεςς» 
διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γενικής παιδείας 2ας Λυκείου. Ο 
διδάσκων καθηγητής έχει δύο επιλογές: 

• Να μείνει στα κλασικά και καθιερωμένα διδάσκοντας μόνο τρόπους παρασκευής των 
αλκοολών, χημικές ιδιότητες, χρήσεις κ.λπ. 

• Να διδάξει όχι μόνο τα κλασσικά αλλά και να ασχοληθεί και το σύγχρονο πρόβλημα του 
αλκοολισμού ή το πρόβλημα της επίδρασης της αλκοόλης στον άνθρωπο. 

Οι συγγραφείς του σχολικού βιβλίου παίρνοντας υπόψη ότι οι μαθητές είναι περίπου 17 
ετών, ακολουθούν την δεύτερη επιλογή και στην ενότητα «Γνωρίζεις ότι…» αφιερώνουν δύο 

σελίδες στο οινόπνευμα και τις συνέπειές του και στα οινοπνευματώδη ποτά.  
Η ανάγκη να απαντηθούν οι απορίες αλλά και οι λανθασμένες απόψεις των μαθητών αλλά 
και πολλών ενηλίκων με ένα σαφή κα επιστημονικό τρόπο είναι προφανής. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά το λογισμικό ChemCalc προσφέρει επιπλέον γνώσεις για την αιθανόλη και για τον τρόπο 
που επιδρά στο ανθρώπινο σώμα.  
Το λογισμικό υπολογίζει, παίρνοντας υπόψη αρκετές παραμέτρους, την ποσότητα αλκοόλης 

στο αίμα, τον χρόνο ασφαλούς οδήγησης και απαντά ευθέως σε απόψεις των μαθητών του 
τύπου «ο πατέρας μου είναι πολύ καλός οδηγός και οδηγά με ασφάλεια άσχετα με την 
ποσότητα αλκοολούχων ποτών που καταναλώνει». 

Το λογισμικό ChemCalc δεν είναι απλά μια «μηχανή» υπολογισμού της περιεκτικότητας της 
αλκοόλης στο αίμα του ανθρώπου, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και σαν μια βάση δεδομένων για 
το θέμα, δεδομένου ότι περιέχει σημαντικό αριθμό πληροφοριών που αφορούν την αλκοόλη 

από χημική, ιατρική, φαρμακευτική αλλά και κοινωνική άποψη.  
Για την αποφυγή λήψης λανθασμένων συμπερασμάτων σε πολλά μέρη του λογισμικού 
αναφέρεται ρητά ότι η κατανάλωση αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών είναι σε κάθε 

περίπτωση επιβλαβής για τον άνθρωπο πολύ δε περισσότερο για τον έφηβο. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Α. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας: 

• Έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ 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 ιδιαίτερα το λογισμικό: «Η 
αλκοόλη (αιθανόλη) 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. 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο με το λογισμικό ChemCalc 405 

Β. Οι δραστηριότητες των μαθητών και η οργάνωση της διδασκαλίας: 

• Πρώτη δραστηριότητα των μαθητών και στα τρία ΦΕ 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 για έλεγχο από το λογισμικό. 
Το ζήτημα της επίδρασης της αλκοόλης στον άνθρωπο είναι αρκετά συγκεχυμένο στο 

μυαλό των μαθητών, π.χ. γνωρίζουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται ευκολότερα σε σχέση 
με τους άνδρες αλλά το φαινόμενο αυτό το αποδίδουν στο ότι οι γυναίκες είναι 
«ασθενέστερες». Επίσης πιστεύουν ότι η αλκοόλη στους αλκοολικούς ανθρώπους 

μεταβολίζεται δυσκολότερα, γι’ αυτό είναι συνεχώς υπό την επήρεια του αλκοόλ ενώ 
συμβαίνει το αντίθεο. 
Γενικά, οι πιθανότητες για σωστή πρόβλεψη των μαθητών στα ερωτήματα που 

θέτονται τα στα ΦΕ είναι μοιρασμένες. 
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, δηλαδή ανάλογα με τον στόχο που 
θέτουν ποιους παράγοντες θα κρατήσουν σταθερούς και ποιους θα μεταβάλλουν. Η 
διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές εκτελούν 

μηχανικά και δεν κατανοούν διαδικασίες με λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί από άλλους. 
Η εξοικείωση με τη σχεδίαση των υπολογισμών ελέγχου εξελίσσεται σε τρεις διαδοχικές 
φάσεις στα τρία ΦΕ: 

• 1η φάση (1ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να μελετήσουν τους προτεινόμενους 
υπολογισμούς ελέγχου και να περιγράψουν σύντομα τους στόχους της. 

• 2η φάση (2ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν με την ομάδα μια σειρά 
από υπολογισμούς ελέγχου και να τους περιγράψουν. Πριν εκτελέσουν τους 
υπολογισμούς ελέγχου του ΦΕ, ζητάμε να το συγκρίνουν με τους υπολογισμούς που 

σχεδίασαν, να συζητήσουν τις διαφορές τους και να γράψουν τις πιο σημαντικές. 

• 3η φάση (3ο ΦΕ): Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα ελέγχου 
(λαμβάνοντας υπόψη τους ότι κατά την εκτέλεσή του θα πρέπει να συγκεντρώσουν 

συγκεκριμένα δεδομένα) και να το περιγράψουν. 

Πριν πραγματοποιήσουν το πείραμα, οι ομάδες θα κουβεντιάσουν με όλη την τάξη την 
πρότασή τους. 

• Η τρίτη δραστηριότητα εκτελείται από τους μαθητές ως έχει κατά την υλοποίηση του 
1ου ΦΕ, αφού πρώτα συζητηθεί η σχέση της με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι 
διάφορες ομάδες μαθητών. Στα δύο άλλα ΦΕ κάθε ομάδα μπορεί ακολουθήσει τη δική 

της σχεδίαση. 

• Στην τέταρτη δραστηριότητα γίνεται σχολαστική σύγκριση υποθέσεων-υπολογιστικών 
αποτελεσμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την οικειοποίηση των 

συμπερασμάτων από τους μαθητές. 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο με το λογισμικό ChemCalc 406 

• Στην πέμπτη δραστηριότητα διατυπώνονται ερωτήματα επέκτασης ώστε να διευκολυνθεί 
η διαδικασία γενίκευσης στην οποία θα βασιστεί η συναγωγή των συμπερασμάτων από 
τους μαθητές. 

• Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η 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 

συζητήσεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε τρεις διδακτικές ώρες. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Drunk Driving, Blood Alcohol Limits Worldwide, Drive and Stay Alive, Inc, 

http://www.driveandstayalive.com/articles%20and%20topics/drunk%20driving/artcl--drunk-driving-

0005--global-BAC-limits.htm 
FASlink Fetal Alcohol Disorders Society, Research, Information, Support & 
Communications, Blood Alcohol Level, http://www.faslink.org/bal.htm 

Στη δημοσίευση αυτή εξετάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στα επίπεδα 
συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίμα μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, οι 
μέθοδοι εκτίμησης των επιπέδων αλκοόλης. Τέλος, δίδονται μια σειρά από πρακτικές 

ασκήσεις προς εμπέδωση της θεωρίας καθώς και οι λύσεις τους.  

2. Wisconsin Department of Transportation, Safety & Consumer Protection, Blood/Breath 
Alcohol Concentration (BAC) calculator, 

http://www.dot.wisconsin.gov/safety/motorist/drunkdriving/calculator.htm 

3. College drinking, Changing the Culture, Facts about alcohol poisoning 

http://www.collegedrinkingprevention.gov/OtherAlcoholInformation/factsAboutAlcoholPoisoning.aspx 
 
 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.1 (σελ. 407) 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. Ένας υπέρβαρος και ένας λεπτός άνδρας καταναλώνουν ίση ποσότητα κάποιου 

αλκοολούχου ποτού. Μετά από μία ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι: 

 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

Β. Μία υπέρβαρη και μία λεπτή γυναίκα καταναλώνουν ίση ποσότητα κάποιου αλκοολούχου 

ποτού. Μετά από μία ώρα, το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  
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. 
Συζητήστε και σχεδιάστε μια μέθοδο, για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 

Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: ....................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Πριν από τη 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 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

• Εκκινήστε την εφαρμογή «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, 
ChemCalc» κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο «Alcotest.html» και κατόπιν επιλέξτε την 
τελευταία ενότητα με τίτλο «Υπολογιστής περιεκτικότητας του αίματος σε αλκοόλη». 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.1 (σελ. 408) 

• Εξασκηθείτε με το λογισμικό δίνοντας διάφορες τιμές στα κελιά, και κατόπιν προχωρήστε 
στις βασικές δραστηριότητες του ΦΕ. 

• 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 
ποσότητας αλκοόλης και την πάροδο της ίδιας ώρας, όπως παρακάτω. 

• Στο κελί του φύλου επιλέξτε για τις πέντε πρώτες μετρήσεις «Άνδρας» και για τις επόμενες 
πέντε «Γυναίκα».  

• Εισαγάγετε με τη σειρά για τον άνδρα και κατόπιν για τη γυναίκα τα κιλά (50-60-70-80-90 
kg). 

• Επιλέξτε στο κελί που αφορά τη 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 είναι 79 g. H ποσότητα αυτή θα παραμείνει σταθερή σε όλες τις 
μετρήσεις. 

• Επιλέξτε ως χρόνο κατανάλωσης σε όλες τις μετρήσεις 1 ώρα και 0 λεπτά. 
• Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός επιπέδου αλκοόλης στο αίμα» και συμπληρώστε τον 
παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές. 

• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft EXCEL. Σε νέο λογιστικό φύλο μεταφέρετε σε 
κατάλληλα κελιά τις τιμές των κιλών και των επιπέδων της αλκοόλης στο αίμα, ξεχωριστά 

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

ΦΥΛΛΟ ΚΙΛΑ 

 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
(g) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ

ΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
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  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.1 (σελ. 409) 

για άνδρα και γυναίκα. Δημιουργήστε το σχετικό διάγραμμα που θα περιέχει και τις δύο 
καμπύλες μεταβολής, για άνδρα και γυναίκα, όπως φαίνεται παρακάτω. 

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το 
διάγραμμα.  

 

• Εκτιμήστε με τη 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 κάποιου 
αλκοολούχου ποτού. Είχες προβλέψει ότι μετά από μία ώρα το επίπεδο της αλκοόλης στο 
αίμα τους θα είναι:  
 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι: 
 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

Β. Μία υπέρβαρη και μία λεπτή γυναίκα καταναλώνουν ίση ποσότητα κάποιου αλκοολούχου 
ποτού. Είχες προβλέψει ότι μετά από μία ώρα το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα 
είναι:  
 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι: 
 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

0
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Άνδρας
Γυναίκα

ΦΥΛΛΟ 
75 kg, Πίνουν λίγο (1-2 ποτά την εβδ.), 
Κατανάλωση 79 g αλκοόλης πριν 1 ώρα 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 

(g/100mL) 

ΑΝΔΡΑΣ   

ΓΥΝΑΙΚΑ   



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.1 (σελ. 410) 

Γ. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις 
διαφορές που διαπίστωσες; 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Ένας υπέρβαρος και ένας λεπτός άνδρας καταναλώνουν ίση ποσότητα κάποιου 

αλκοολούχου ποτού. Μετά από μια ώρα το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

Β. Μία υπέρβαρη και μία λεπτή γυναίκα καταναλώνουν ίση ποσότητα κάποιου αλκοολούχου 

ποτού. Μετά από μία ώρα το επίπεδο της αλκοόλης στο αίμα τους είναι:  

 ΙΔΙΟ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ……  

1.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ερώτηση Απάντηση 

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). 

Όταν περάσει μία ώρα από την κατανάλωση του αλκοόλ, 
το υψηλότερο επίπεδο αλκοόλης στο αίμα θα το έχει: 

Ο άνδρας. 

Η γυναίκα. 

Χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία. 

Δύο άνδρες διαφορετικού σωματικού βάρους 
καταναλώνουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ και έχουν την 
ίδια σχέση με το ποτό (π.χ. πίνουν σπάνια). Όταν περάσει 

μία ώρα από την κατανάλωση του αλκοόλ, το υψηλότερο
επίπεδο αλκοόλης στο αίμα θα το έχει: 

Ο βαρύτερος. 

Ο ελαφρύτερος. 

Χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία. 

Δύο γυναίκες διαφορετικού σωματικού βάρους 
καταναλώνουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ και έχουν την 
ίδια σχέση με το ποτό (π.χ. πίνουν σπάνια). Όταν περάσει 

μία ώρα από την κατανάλωση του αλκοόλ, το υψηλότερο
επίπεδο αλκοόλης στο αίμα θα το έχει: 

Η βαρύτερη. 

Η ελαφρύτερη. 

Χρειάζονται περισσότερα 
στοιχεία. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.2 (σελ. 411) 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ.  

1.1 Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Α. 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.ά.). Ο χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα τους θα είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: .....................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. 

Συζητήστε και σχεδιάστε μια μέθοδο, για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Πριν από τη χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας, 

ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.2 (σελ. 412) 

1.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

• Εκκινήστε την εφαρμογή «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, 
ChemCalc» 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 ΦΕ. 

• Υπολογίστε το χρόνο μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα για άνδρες και 
γυναίκες με διάφορες συνήθειες κατανάλωσης ποτών. Η σωματική μάζα, η ποσότητα της 
αλκοόλης που καταναλώθηκε 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».  

• Εισαγάγετε στο αντίστοιχο κελί 70 κιλά μάζας σώματος για τον άνδρα και για τη γυναίκα. 

• Επιλέξτε στο κελί που αφορά τη «Σχέση με το ποτό», διαδοχικά τις πέντε επιλογές που 
υπάρχουν για τον άνδρα και κάνετε το ίδιο για τη γυναίκα. 

• Στον τομέα «Τι καταναλώσατε» επιλέξτε για όλες τις μετρήσεις 12 σφηνάκια ουίσκι (40 
αλκοολικών βαθμών) σε ποτήρι χωρητικότητας 1/40 L. Με το πάτημα του κουμπιού 
«Προσθήκη στο σύνολο» εμφανίζεται ότι η συνολική ποσότητα αλκοόλης είναι 94,8 g. H 

ποσότητα αυτή θα παραμείνει σταθερή σε όλες τις μετρήσεις. 

• Επιλέξτε ως χρόνο κατανάλωσης σε όλες τις μετρήσεις 1 ώρα και 0 λεπτά. 

• Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός επιπέδου αλκοόλης στο αίμα» και συμπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες τιμές του χρόνου για το μηδενισμό του επιπέδου της 
αλκοόλης στο αίμα. 

• Ενεργοποιήστε την εφαρμογή Microsoft EXCEL και μεταφέρετε σε κατάλληλα κελιά τις 

τιμές των ωρών και λεπτών που απαιτούνται για το μηδενισμό της αλκοόλης στο αίμα, 
ξεχωριστά για τον άνδρα και για τη γυναίκα.  

• Μετατρέψτε με τη βοήθεια του Microsoft EXCEL τις ώρες και τα λεπτά που απαιτούνται για 

το μηδενισμό σε συνολικά λεπτά.  

• Δημιουργήστε αρχικά τον κατάλληλο πίνακα με δεδομένα τη «Σχέση με το ποτό» και το 
χρόνο μηδενισμού της αλκοόλης. 

• Τέλος, δημιουργήστε διάγραμμα που εμφανίζει τον τρόπο που μεταβάλλεται ο χρόνος 
μηδενισμού 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 Υ τα συνολικά λεπτά). 

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα συμπεράσματα από το διάγραμμα αυτό. 

 

 

 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.2 (σελ. 413) 

 

 

Χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα μετά από κατανάλωση 
αλκοολούχου ποτού και επίδραση σε αυτόν της σχέσης με το ποτό και του φύλου 

ΦΥΛΛΟ ΚΙΛΑ 

 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΟΤΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
(g) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ 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 
αλκοολικός 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 
αλκοολική 94,8 Πριν 1 ώρα  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.2 (σελ. 414) 

1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 Α. Δύο άτομα έχουν το ίδιο σωματικό βάρος, καταναλώνουν ίση ποσότητα κάποιου 
αλκοολούχου ποτού, αλλά έχουν διαφορετική σχέση με το ποτό (π.χ. αλκοολικός, πίνω 
σπάνια κ.ά.). Είχες προβλέψει ότι ο χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα 
τους θα είναι:  
 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  
και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο 

αίμα τους είναι: 
 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Β. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις 

διαφορές 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.ά.). Ο χρόνος μηδενισμού του επιπέδου της αλκοόλης στο αίμα τους είναι: 

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  
 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.3 (σελ. 415) 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ChemCalc 
«Η ΑΛΚΟΟΛΗ (ΑΙΘΑΝΟΛΗ) & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ 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 
όμως διαφορετικές ποσότητες κάποιου αλκοολούχου ποτού. Ο χρόνος που απαιτείται να 
παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Β. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες κάποιου αλκοολούχου ποτού. Ο χρόνος που απαιτείται να 

παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Γ. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: ......................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΥ 

Α. Με τα άλλα μέλη της ομάδας σου μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. 
Συζητήστε και σχεδιάστε μια μέθοδο, για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές. 
Με λίγα λόγια να περιγράψεις μια μέθοδο που προτείνεις: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Πριν από τη χρήση του λογισμικού θα κουβεντιάσετε με όλη την τάξη την πρότασή σας, 
ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συμφωνήσετε στην ίδια μέθοδο. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.3 (σελ. 416) 

1.3 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

• Εκκινήστε την εφαρμογή «Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο, 
ChemCalc» 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 ΦΕ. 

• Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για ασφαλή (και νόμιμη) οδήγηση για άνδρες και 
γυναίκες 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 παρακάτω. 

• Στο κελί του φύλου επιλέξτε για τις πέντε πρώτες μετρήσεις «Άνδρας» και για τις 
επόμενες πέντε «Γυναίκα».  

• Εισαγάγετε στο αντίστοιχο κελί 70 κιλά για τον άνδρα και για τη γυναίκα. 

• Επιλέξτε στο κελί που αφορά τη 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 τη γυναίκα δύο ποτήρια, τρία 
ποτήρια, τέσσερα ποτήρια, πέντε ποτήρια και τέλος έξι ποτήρια μπύρας 5 αλκοολικών 
βαθμών. 

•  Επιλέξτε ως χρόνο κατανάλωσης σε όλες τις μετρήσεις 1 ώρα και 0 λεπτά. 

• Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός επιπέδου αλκοόλης στο αίμα» και συμπληρώστε τον 
παρακάτω 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 τη γυναίκα. 

• Μετατρέψτε με τη 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 το χρόνο για νόμιμη 
οδήγηση σε λεπτά και τα ποτήρια της μπύρας που καταναλώθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.3 (σελ. 417) 

• Τέλος, δημιουργήστε διάγραμμα που εμφανίζει τον τρόπο που μεταβάλλεται ο χρόνος 
νόμιμης οδήγησης σε σχέση με τα ποτήρια μπύρας που έχουν καταναλωθεί και το φύλο. 
(Ο άξονας Χ καλύπτει τα ποτήρια μπύρας, ενώ ο άξονας των Υ το χρόνο νόμιμης 
οδήγησης τα συνολικά λεπτά) 

• Συζητήστε με τους συμμαθητές σας τα συμπεράσματα από το διάγραμμα αυτό. 
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Αριθμός ποτηριών μπύρας

Άνδρας

Γυναίκα

Επίδραση της ποσότητας του ποτού και του φύλου στο χρόνο που πρέπει να 
παρέλθει 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 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ 

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  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.4.4 Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο ΦΕ.3 (σελ. 418) 

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 
όμως διαφορετικές ποσότητες κάποιου αλκοολούχου ποτού. Είχες προβλέψει ότι ο χρόνος 

που απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο χρόνος που απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή 
(νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Β. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες κάποιου αλκοολούχου ποτού. Είχες προβλέψει ότι ο χρόνος 
που απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά θα είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

και από το πείραμα διαπιστώνεις ότι ο χρόνος που απαιτείται να παρέλθει για ασφαλή 

(νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Γ. Αν η πρόβλεψή σου δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις 

διαφορές που διαπίστωσες; 

 ........................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................  

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Α. Δύο άνδρες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες κάποιου αλκοολούχου ποτού. Ο χρόνος που απαιτείται να 
παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  

Β. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο σωματικό βάρος και την ίδια σχέση με το ποτό, καταναλώνουν 
όμως διαφορετικές ποσότητες κάποιου αλκοολούχου ποτού. Ο χρόνος που απαιτείται να 

παρέλθει για ασφαλή (νόμιμη) οδήγηση στα άτομα αυτά είναι:  

 ΙΔΙΟΣ……  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ……  
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ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΝΕΙΛΟΣ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «GOOGLE EARTH» 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Τα ποτάμια της Αφρικής με το λογισμικό «GOOGLE EARTH» 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γεωγραφία, Γεωλογία. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Α' Τάξη Γυμνασίου. 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Στο σχολικό βιβλίο προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος "Τα ποτάμια της Αφρικής" 

στην Ενότητα Β’ "Φυσικό Περιβάλλον", στο κεφάλαιο "Β3.7". Εξάλλου, σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών [Φ.Ε.Κ. 304 τεύχος Β΄ 13-03-2003], στη Β’ Ενότητα “Το 
φυσικό περιβάλλον" του μαθήματος της Γεωγραφίας - Γεωλογίας Α’ Γυμνασίου, προβλέπονται 

οκτώ (8) διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της υποενότητας "Η υδρόσφαιρα", που 
αναφέρεται στις λίμνες, τα ποτάμια, τις θάλασσες, τα παγοκαλύμματα και τη σημασία του 
γλυκού νερού για τον άνθρωπο. Στο ΑΠΣ μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι μαθητές πρέπει: 

• Να διακρίνουν τη γεωγραφική κατανομή του γλυκού νερού στην επιφάνεια της Γης, να 
αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα προβλήματα που προκαλεί η άνιση γεωγραφική 
κατανομή του. 

• Να διακρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία και το μέγεθος ενός 
ποταμού. 

• Να κατηγοριοποιούν και να συγκρίνουν τους μεγάλους ποταμούς και λίμνες του πλανήτη 
με διάφορα κριτήρια, όπως η παροχή νερού, η επίδραση στη ζωή των ανθρώπων και η 
ευρύτερη οικολογική σημασία τους. 

• Να διακρίνουν την επίδραση και να αναγνωρίζουν τη σημασία του γλυκού νερού στη ζωή 
των ανθρώπων. 

• Να αξιολογούν την επίδραση των παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα, 
ανάγλυφο) που επηρεάζουν το μέγεθος ενός ποταμού. 

• Με τη βοήθεια πινάκων και χαρτών να εντοπίζουν τη θέση των μεγαλύτερων ποταμών και 
λιμνών και να διακρίνουν τις πηγές και τις εκβολές των ποταμών. 

• Να αξιολογούν τη σημασία των ποταμών και των λιμνών στη ζωή των ανθρώπων ανάλογα 
με τις τοπικές συνθήκες. 

• Να εξετάζουν χώρες ή περιοχές της Γης στις οποίες οι ποταμοί και οι λίμνες παίζουν 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων τους. 
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1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα διδασκαλίας, αν οι μαθητές έχουν τους μαθητικούς υπολογιστές τους 
(netbooks). Αλλιώς, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε αίθουσα υπάρχει ένας υπολογιστής για 

κάθε ομάδα 2-3 μαθητών ή στο εργαστήριο της πληροφορικής 
Απαιτείται τουλάχιστον ένας βιντεο-προβολέας, για να προβάλλει ο εκπαιδευτικός το 
ψηφιακό υλικό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εάν υπάρχει ΔΠ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αυτός, καθώς η προτεινόμενη διδασκαλία προβλέπει και την αξιοποίησή του. 
Πρέπει, επίσης, να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι απαραίτητο η ταχύτητα 
πρόσβασης να είναι ικανοποιητική για την πλοήγηση μέσω του Google Earth. Στην περίπτωση 

που το μάθημα γίνει στην τάξη, με τη χρήση των μαθητικών netbooks, τότε η πρόσβαση στο 
δίκτυο προτείνεται να είναι ασύρματη, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη μετακίνησης των 
μαθητών κοντά σε πρίζες internet (RJ45). 

Οι μαθητές κατεβάζουν οι ίδιοι το ΦΕ αλλά και το υπόλοιπο ψηφιακό υλικό μέσω του 
τοπικού δικτύου από τον υπολογιστή του καθηγητή. Στον υπολογιστή του εκπαιδευτικού 
αλλά και στους υπολογιστές των μαθητών πρέπει να είναι εγκατεστημένα τα λογισμικά 

filezilla, Google Earth, OpenOffice.org Writer (επεξεργαστής κειμένου), OpenOffice.org 
Impress (λογισμικό παρουσιάσεων), και ένας video player (π.χ. ο VLC player). Όλα τα 
παραπάνω είναι ελεύθερα και δωρεάν λογισμικά και η εγκατάστασή τους στον υπολογιστή 

είναι πολύ εύκολη. 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για δύο λόγους:  
• Ο πρώτος είναι η εύκολη διαχείριση του ΦΕ αλλά και του συνοδευτικού πολυμεσικού 

μαθησιακού υλικού. Οι ΤΠΕ κάνουν εφικτή τη συγγραφή των ψηφιακών και πολυμεσικών 
ΦΕ αλλά και τη μεταφορά τους μεταξύ εκπαιδευτικού - μαθητών μέσω τοπικού 
ασύρματου δικτύου: Για τη συγγραφή των ΦΕ χρησιμοποιείται το λογισμικό 

OpenOffice.org Writer και για την ασύρματη μεταφορά το λογισμικό μεταφοράς αρχείων 
(ftp) fileZilla μέσω τοπικού δικτύου, που υλοποιείται με ασύρματο router (δρομολογητή). 

• Ο δεύτερος λόγος είναι η εύρεση ψηφιακού υλικού μέσω του διαδικτύου, κυρίως 

ψηφιακών φωτογραφιών και ψηφιακών χαρτών σχετικών με το μάθημα, αλλά και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε δορυφορικές λήψεις των ποταμών αλλά και ολόκληρης της 
Αιγύπτου. Κυρίως χρησιμοποιήθηκαν οι ιστότοποι: 

www.google.com/images, www.youtube.com, www.wikipedia.org, www.bbc.co.uk. 
Για την πρόσβαση στις δορυφορικές λήψεις και τις πτήσεις χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 
Google Earth και σε κάποιες περιπτώσεις το λογισμικό World Wind της NASA. 

Το διδακτικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα παραπάνω εργαλεία ΤΠΕ στην προτεινόμενη 
διδασκαλία, συνοψίζεται κυρίως στα παρακάτω:  
• Τα πολυμεσικά ψηφιακά ΦΕ και η ασύρματη μεταφορά τους εξοικονομούν πολύ διδακτικό 
χρόνο συγκριτικά με την εκτύπωση αλλά και διαχείριση των έντυπων ΦΕ που είναι 
απαραίτητα σε μια ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στο παραδοσιακό περιβάλλον μολύβι-
χαρτί. 
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• Οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση α) σε πολύ περισσότερες εικόνες από όσες μπορούν να 
χωρέσουν οι σελίδες του σχολικού βιβλίου, β) σε κάθε είδους ψηφιακό χάρτη, γ) σε βίντεο 
σχετικά με το μάθημα. Το παραπάνω υλικό δεν κοστίζει καθόλου στο σχολείο ή τον 

εκπαιδευτικό, αφού παρέχεται δωρεάν. 
• Το Google Earth παρέχει τη δυνατότητα on line πτήσης πάνω από μια περιοχή. Στο 
σενάριο αυτό πραγματοποιούμε πτήση πάνω από την κοιλάδα του Νείλου. Έτσι οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να δουν τα στοιχεία του εδάφους και να τα συσχετίσουν μεταξύ 
τους πολύ καλύτερα από ό,τι αν έβλεπαν απλά κάποιες έντυπες εικόνες της περιοχής. Με 
αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η προσπέλαση των νέων γνώσεων μέσα από πολλαπλές 

αναπαραστάσεις και τις διασυνδέσεις τους. Η πλοήγηση μέσα από το Google Earth μπορεί 
να γίνει ως επίδειξη από τον εκπαιδευτικό. Μπορούμε, όμως, να αναθέσουμε στους 
μαθητές την πλοήγηση και εξερεύνηση της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργούμε 

νέες δεξιότητες στους μαθητές. 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Να συσχετίσουν οι μαθητές τη θέση των μεγάλων ποταμών με τις ζώνες βροχοπτώσεων, 
βλάστησης και κλίματος. 

2. Να κατανοήσουν γιατί ο Κόγκο είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος σε παροχή ποταμός της 
Αφρικής αλλά και από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. 

3. Να συνδέσουν την καθυστέρηση εξερεύνησης της Αφρικής με τη δυσκολία προσπέλασης 
του εσωτερικού της (στο παρελθόν) μέσω των ποταμών της. 

4. Να αναγνωρίσουν τη μεγάλη σημασία των ποταμών (Νείλου και Νίγηρα) που διασχίζουν 
χώρες με μεγάλες ερημικές εκτάσεις. 

5. Να συσχετίσουν τη θέση των μεγάλων πόλεων της Αιγύπτου, και γενικότερα την 
κατανομή του πληθυσμού αλλά και των ιστορικών μνημείων της με τη θέση του Νείλου. 

6. Να κατανοήσουν πώς μια ερημική χώρα, όπως η Αίγυπτος, έχει μεγάλη αγροτική 
παραγωγή (παράγει μεγάλες ποσότητες βαμβακιού, το οποίο απαιτεί πολύ νερό). 

7. Με βάση την περιγραφή των συνεπειών από την κατασκευή του φράγματος στο Ασουάν, 
να αντιληφθούν τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επέμβαση του ανθρώπου στο 

περιβάλλον (οικοσύστημα) και επομένως και στον ίδιο. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δύο διδακτικές ώρες. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Η διδακτική προσέγγιση είναι ομαδοσυνεργατική σε συνδυασμό με διάλογο στον οποίο 

συμμετέχει όλη η τάξη. Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν, να συγκρίνουν και να 
συσχετίσουν διαφορετικούς τύπους αναπαράστασης δεδομένων και να αντλήσουν 
πληροφορίες από εικόνες, πίνακες, βίντεο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως 

καθοδηγητικός, συντονιστικός. Ο εκπαιδευτικός, σε περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο, 
απευθύνεται στο σύνολο της τάξης. 
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Στις δραστηριότητες των ΦΕ υπάρχουν ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές καλούνται να 
απαντήσουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας ακολουθεί 
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού. Σ’ αυτό το χρονικό 

σημείο ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και σε γνώσεις που δεν αναμένεται να 
“ανακαλυφθούν” από τους μαθητές. Στο τέλος της συζήτησης οι μαθητές διορθώνουν τις 
απαντήσεις που είχαν δώσει προηγουμένως στις ερωτήσεις της δραστηριότητας και 

προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει 
δυναμικός συνδυασμός προφορικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών, προώθησης της 
συζήτησης και γραπτής σύνθεσης των απόψεων. 

Στο τέλος του μαθήματος προβάλλονται στον πίνακα οι ερωτήσεις αξιολόγησης και οι 
μαθητές τις απαντούν προφορικά. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε πολύ λίγο χρόνο να γίνει 
αξιολόγηση της διδασκαλίας. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: 

Δραστηριότητα 1η 
Η δραστηριότητα γίνεται με όλη την τάξη με στόχο οι μαθητές να συσχετίσουν τη θέση των 
μεγάλων ποταμών με τις ζώνες βροχοπτώσεων, βλάστησης και κλίματος (1ος στόχος). Οι 

μαθητές δεν χρησιμοποιούν ΦΕ· μόνο στο τέλος της, εργαζόμενοι σε ομάδες, απαντούν 
γραπτώς στις ερωτήσεις της δραστηριότητας αυτής. Στη συνέχεια, συζητά τις απαντήσεις όλη 
η τάξη. 
Αρχικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το αρχείο PowerPoint «AfricaPotamia1.pps»6 με ΔΠ ή 

με απλό βιντεο-προβολέα. Στο αρχείο περιέχονται τέσσερις χάρτες που αφορούν τη θέση 
των μεγαλύτερων ποταμών της Αφρικής, την κατανομή των βροχοπτώσεων, της βλάστησης 

και των κλιματικών ζωνών στην Αφρική: 
Διαφάνεια 1: Ο γεωφυσικός χάρτης της Αφρικής με όλους τους ποταμούς. 

Στη συζήτηση με όλη την τάξη ξεχωρίζουμε τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς, τους 
οποίους και παρουσιάζουμε με την επόμενη διαφάνεια 2. 

Διαφάνεια 2: Το περίγραμμα της Αφρικής με τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς: Κόγκο, Νείλο, 
Νίγηρα, Ζαμβέζη. 

Διαφάνεια 3: Ο χάρτης της Αφρικής με την κατανομή των βροχοπτώσεων. 
Με το επόμενο κλικ εμφανίζονται σε επικάλυψη οι 4 ποταμοί. 

Διαφάνεια 4: Ο χάρτης της Αφρικής με την κατανομή της βλάστησης. 

Με το επόμενο κλικ εμφανίζονται σε επικάλυψη οι 4 ποταμοί. 
Διαφάνεια 5: Ο χάρτης της Αφρικής με την κατανομή των κλιματικών ζωνών. 

Με το επόμενο κλικ εμφανίζονται σε επικάλυψη οι 4 ποταμοί. 
Σε καθεμιά από τις διαφάνειες 3, 4 και 5 ο εκπαιδευτικός εστιάζει τη συζήτηση στη 
συσχέτιση της θέσης των ποταμών με τις αντίστοιχες ζώνες και ιδιαίτερα στο ότι: 

1. Οι πηγές και των τεσσάρων ποταμών βρίσκονται στη ζώνη του ισημερινού. 
2. Ολόκληρη σχεδόν η ροή του Κόγκο βρίσκεται μέσα στη στενή ζώνη γύρω από τον 
ισημερινό. 

                                                      
6 Το αρχείο AfricaPotamia1.pps έχει επισυναφθεί στο αρχείο pdf και δίνεται στους μαθητές. 
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3. Νείλος και Νίγηρας διασχίζουν ερημικές περιοχές. 
Οι παρακάτω οδηγίες-ερωτήσεις είναι ενδεικτικές αυτών που ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
θέσει προφορικά στους μαθητές κατά τη συζήτηση με όλη την τάξη: 

1. Στο γεωφυσικό χάρτη της Αφρικής εντοπίστε τη θέση των ποταμών της. Ποιοι είναι οι 4 
μεγαλύτεροι; 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα ο σχολικός γεωφυσικός χάρτης της Αφρικής. 
2. Εντοπίστε το ίχνος (θέση) του Ισημερινού πάνω στην Αφρική. 
3. Παρατηρήστε την κατανομή των βροχοπτώσεων και εντοπίστε τη θέση των ποταμών σε 
σχέση με αυτήν. 

4. Παρατηρήστε την κατανομή της βλάστησης. Το σκούρο πράσινο χρώμα δείχνει πλούσια 
βλάστηση (τροπικά δάση). Εντοπίστε τη θέση των ποταμών σε σχέση με αυτήν. 

5. Παρατηρήστε την κατανομή των κλιματικών ζωνών και εντοπίστε τη θέση των ποταμών 
σε σχέση με αυτήν. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης-συζήτησης με όλη την τάξη, ο εκπαιδευτικός ζητά 
από τους μαθητές να απαντήσουν γραπτώς, εργαζόμενοι σε ομάδες, στις παρακάτω 

ερωτήσεις του ΦΕ: 
1. Ο Νείλος και ο Νίγηρας διασχίζουν κυρίως ερημικές εκτάσεις. Πως είναι δυνατόν να 
υπάρχουν μεγάλοι ποταμοί στην έρημο; Από πού αντλούν και οι δύο τα νερά τους; 

2. Ποια σχέση έχει η θέση των μεγάλων ποταμών της Αφρικής με τη θέση του ισημερινού, 
τις κλιματικές ζώνες, τα τροπικά δάση, και τη ζώνη της βροχόπτωσης; 

3. Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, ποιος από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της 

Αφρικής θα πρέπει να έχει περισσότερο νερό όλο το χρόνο; 

Δραστηριότητα 2η 
Η δραστηριότητα γίνεται με όλη την τάξη. Οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν ΦΕ ούτε 

απαντούν γραπτώς σε ερωτήσεις του ΦΕ. Στόχος είναι να εξειδικευτεί η συσχέτιση μεγάλων 
ποταμών με τις ζώνες βροχοπτώσεων, βλάστησης και κλίματος στην περίπτωση του Κόγκο, 
που έχει τη μεγαλύτερη παροχή από όλους τους ποταμούς της Αφρικής (στόχοι 1ος & 2ος). 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει σε ΔΠ ή με απλό βιντεο-προβολέα τον παρακάτω πίνακα (6η 
διαφάνεια στο αρχείο «AfricaPotamia1.pps»): 
Ποτάμι Χώρα Μέση παροχή στις εκβολές (κυβ. πόδια ανά sec) 
Αμαζόνιος Βραζιλία 7.500.000 
Κόγκο Κονγκό 1.400.000 
Γιάνγκ Τσε Κίνα 770.000 

Βραχμαπούτρα Μπαγκλαντές 700.000 
Γάγγης Ινδία 660.000 
Γενισέι Ρωσία 614.000 

Μισισιπής ΗΠΑ 611.000 
Ορινόκο Βενεζουέλα 600.000 
Λένα Ρωσία 547.000 

Παρανάς Αργεντινή 526.000 
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και θέτει την ερώτηση: 
1. Ποιοι από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της Αφρικής βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον 
πίνακα με τους 10 μεγαλύτερους, σε παροχή νερού στις εκβολές τους, ποταμούς στον 

κόσμο; 
2. Γιατί ο Κόγκο είναι πολύ μεγαλύτερος σε παροχή από τους άλλους ποταμούς της 
Αφρικής; 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές στον ΔΠ πώς βρίσκουμε στο Google Earth την 
περιοχή ροής του Κόγκο. Στη συνέχεια την προβάλλει σε διαφορετικές μεγεθύνσεις με 
ενεργοποιημένο το πλέγμα, ώστε να φαίνονται οι γεωγραφικοί παράλληλοι, και ζητά από 

τους μαθητές να υποθέσουν ποιο πρέπει να είναι το κοινό χαρακτηριστικό Αμαζόνιου και 
Κόγκο, που τους κάνει να είναι οι δυο μεγαλύτεροι σε παροχή ποταμοί του κόσμου: 

3. Τι κοινό νομίζετε ότι έχουν οι δύο μεγαλύτεροι σε παροχή ποταμοί του κόσμου, ο 
Αμαζόνιος και ο Κόγκο; 

Για να επιβεβαιώσουν την υπόθεση, ζητά από τους μαθητές να βρουν στο Google Earth, 
στους υπολογιστές τους, την περιοχή ροής του Αμαζονίου. Συγχρόνως την προβάλλει στον 

ΔΠ ή με απλό βιντεο-προβολέα. Ζητά να γίνει η προβολή σε διαφορετικές μεγεθύνσεις με 
ενεργοποιημένο το πλέγμα ώστε να φαίνονται οι γεωγραφικοί παράλληλοι. 
Στη συζήτηση επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι ο Αμαζόνιος, όπως και ο Κόγκο, έχει μεγάλη 

παροχή, γιατί ολόκληρη η ροή του βρίσκεται γύρω από τον ισημερινό. 

Δραστηριότητα 3η 

Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκουμε να αναγνωριστεί η δυσκολία προσπέλασης του 

εσωτερικού της Αφρικής, στο παρελθόν, μέσω των ποταμών της ως μια από τις αιτίες 
καθυστέρησης εξερεύνησης της Αφρικής (στόχος 3ος). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 
ακολουθώντας τις οδηγίες του ΦΕ και απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις του. Όταν 

ολοκληρώσουν, γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη. 

Οι μαθητές “τρέχουν” στον υπολογιστή το αρχείο PowerPoint «AfricaPotamia2.pps»7. Οι 

διαφάνειές του περιέχουν 2-3 φωτογραφίες για καθένα από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς 

της Αφρικής: Κόγκο, Νείλο, Νίγηρα, Ζαμβέζη. Η μία είναι φωτογραφία ενός καταρράκτη του 
και οι άλλες δείχνουν τον ποταμό να έχει μεγάλο πλάτος, ενώ βάρκες ή και πλοία τον 
διασχίζουν. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές με βάση το φωτογραφικό υλικό: 

• Να εκτιμήσουν ποιο μέσο θα χρησιμοποιούσαν οι εξερευνητές, για να διεισδύσουν στο 
εσωτερικό της Αφρικής που σε μεγάλο μέρος του καλύπτεται από ερήμους και δύσβατα 
τροπικά δάση, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν αεροπλάνα ή άλλα σύγχρονα μέσα. 

• Να εξηγήσουν γιατί οι μεγάλοι ποταμοί της, αν και πλωτοί, δεν συνέβαλαν στη γρήγορη 
εξερεύνηση της Αφρικής. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας των ομάδων ακολουθεί συζήτηση στην οποία προβάλ-

λονται στον ΔΠ οι απαντήσεις των ομάδων και συσχετίζονται με το φωτογραφικό υλικό. 

                                                      
7 Το αρχείο AfricaPotamia2.pps έχει επισυναφθεί στο αρχείο pdf και δίνεται στους μαθητές. 
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Δραστηριότητα 4η 

Η δραστηριότητα γίνεται με όλη την τάξη. Οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν ΦΕ ούτε 
απαντούν γραπτώς σε ερωτήσεις του ΦΕ. 

Δείχνουμε στους μαθητές, προβάλλοντας μέσω του ΔΠ ή του βιντεο-προβολέα, πώς 
ρυθμίζουμε μια πτήση μέσω του Google Earth. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια τέτοια 
πτήση πάνω από την κοιλάδα του Νείλου, από το φράγμα του Ασουάν μέχρι τις εκβολές του. 

Επιδιώκουμε (στόχοι 4ος & 5ος): 
• Να γίνει εμφανής η αντίθεση ανάμεσα στην ερημική έκταση, χωρίς καθόλου βλάστηση, 
που επικρατεί σε όλη σχεδόν την Αίγυπτο και στη λεπτή πράσινη λωρίδα που είναι η 

κοιλάδα του Νείλου. 
• Να γίνει φανερό, κάνοντας ζουμ στην κοιλάδα του, ότι ο Νείλος είναι πολύ στενότερος 
από την κοιλάδα του. 

• Να στοχαστούν οι μαθητές πάνω στη σημασία του Νείλου για την Αίγυπτο - μια αγροτική 
χώρα που παράγει κυρίως βαμβάκι, η καλλιέργειά του οποίου απαιτεί σημαντικές 
ποσότητες νερού. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και της 
συζήτησης: 

1. Τι νομίζετε ότι είναι η λεπτή σκούρα (πράσινη) γραμμή που διακρίνεται από ψηλά; 
2. Υπάρχει βλάστηση δεξιά και αριστερά της κοιλάδας του Νείλου; 
3. Η Αίγυπτος είναι μια σχετικά φτωχή και κυρίως αγροτική χώρα με πληθυσμό περίπου 

75 εκ. κατοίκους και από την αρχαιότητα η οικονομία της βασίζονταν στην αγροτική 

παραγωγή της. Πώς νομίζετε ότι τρέφονται τόσοι πολλοί άνθρωποι σε μια χώρα με 
τόσο εκτεταμένες ερημικές εκτάσεις; 

4. Με βάση τα παραπάνω πόσο σημαντικός νομίζετε ότι είναι ο Νείλος για την Αίγυπτο; 

Παρουσιάζουμε δορυφορικές εικόνες από το Google Earth αλλά και άλλες φωτογραφίες που 
δείχνουν το Νίγηρα να διασχίζει ερημικές εκτάσεις. Επιδιώκουμε να δείξουμε: 
• Πόσο σημαντικός είναι ο Νίγηρας για τις ερημικές εκτάσεις που διασχίζει. 
• Πόσο σημαντικοί είναι μεγάλοι ποταμοί, όπως ο Νείλος και ο Νίγηρας, για χώρες με 
μεγάλες ερημικές εκτάσεις τις οποίες διασχίζουν. 

Δραστηριότητα 5η 

Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκουμε οι μαθητές να εξηγήσουν γιατί σήμερα ο 
πληθυσμός της Αιγύπτου είναι συγκεντρωμένος στην κοιλάδα του Νείλου και να 
αναρωτηθούν αν, πριν χιλιάδες χρόνια, τότε που χτίστηκαν οι πυραμίδες, η συγκέντρωση του 

πληθυσμού ήταν διαφορετική από ό,τι σήμερα (στόχος 5ος). 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕ και απαντούν γραπτώς 
στις ερωτήσεις του. Όταν ολοκληρώσουν, γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη. 

Παρατηρούν με το Google Earth την κοιλάδα του Νείλου, σε διάφορες μεγεθύνσεις από το 
φράγμα του Ασουάν μέχρι τις εκβολές του. Ζητάμε: 
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• Να εντοπίσουν τη θέση των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Αιγύπτου, του Καΐρου και της 
Αλεξάνδρειας, άλλων εκτεταμένων οικισμών καθώς και των πυραμίδων. 

• Να συσχετίσουν τις παραπάνω θέσεις με την κατανομή της βλάστησης. 

• Να συγκρίνουν τη γεωγραφική κατανομή της βλάστησης γύρω από το Νείλο, όπως 
φαίνεται στο Google Earth, με τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, όπως φαίνεται 
στο σχετικό χάρτη πυκνότητας του πληθυσμού της Αιγύπτου (4η διαφάνεια στο αρχείο 

PowerPoint «AfricaPotamia2.pps»). 

Δραστηριότητα 6η 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕ 

και απαντούν προφορικά στις ερωτήσεις του κατά τη διάρκεια συζήτησης με όλη την τάξη. 
Με βάση την περιγραφή των συνεπειών από την κατασκευή του φράγματος στο Ασουάν, 
εξετάζουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον 

(οικοσύστημα) και επομένως και στον ίδιο. 
Ζητάμε από τους μαθητές: 

• Να παρατηρήσουν με το Google Earth το φράγμα του Ασουάν και την ευρύτερη περιοχή 

του, σε διάφορες μεγεθύνσεις. 
• Να διαβάσουν το σχετικό ένθετο κείμενο του βιβλίου γραμμένο από τον Tyler Miller (σελ. 

67 του βιβλίου) και να το σχολιάσουν. 

• Να σχολιάσουν γενικότερα τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρέμβαση του ανθρώπου 
στη φύση, στο οικοσύστημα και κατά συνέπεια και στον ίδιο. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

4. Ανδρεάδης – Παπαδημητρίου, Α., Αθανασιάδης Κ. & Σαχινίδης Β.Κ. (2007). Διδακτική 

Αξιοποίηση του Λογισμικού «Google Earth» στο Μάθημα της Γεωγραφίας. Πρακτικά 4ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη". Σύρος 4-6 Μαΐου 2007. 

5. Νιάρρου, Β., Γρουσουζάκου, Ε. (2007). Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση. 
Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη". Σύρος 4-6 Μαΐου 2007. 

6. Kerski, J. J. (2000). The implementation and effectiveness of geographic information 
systems technology and methods in secondary education. PhD dissertation, University of 
Colorado at Boulder. 

Η τεχνολογία και οι μέθοδοι των Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (GIS) 
έχουν μεταμορφώσει τη λήψη αποφάσεων στην κοινωνία, φέρνοντας τη γεωγραφική 
ανάλυση στον προσωπικό υπολογιστή. Αν και μερικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν τα GIS ως 

ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, τα έχουν υιοθετήσει 
λιγότερα από το 2% των αμερικανικών γυμνασίων. Οι λόγοι πίσω από το ενδιαφέρον για 
GIS, η αργή τους εξάπλωση καθώς και η αποτελεσματικότητα που φέρνουν στη 

διδασκαλία και τη μάθηση είναι ασαφείς. Για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων αυτών, 
η έρευνα περιγράφει το βαθμό στον οποίο τα GIS έχουν αξιοποιηθεί στην αμερικανική 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων που 
τα χρησιμοποιούν. Από την έρευνα επισκόπησης σε 1520 γυμνάσια που διαθέτουν 
λογισμικό GIS, καθώς και από τα πειράματα και τις μελέτες περιπτώσεων σε τρία 

γυμνάσια προέκυψαν πρωτογενή δεδομένα που επιτρέπουν την αξιολόγηση της 
εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των GIS στην εκπαίδευση. 

7. Patterson, Todd C. (2007). Google Earth as a (Not Just) Geography Education Tool. 

Journal of Geography 106, 145-152. 
Οι εφαρμογές της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων (GIS 

science), καθώς και οι συζητήσεις θεμάτων που σχετίζονται με αυτήν είναι χρήσιμες για 

τη διδασκαλία των θεμελιωδών γεωγραφικών και τεχνολογικών εννοιών. Ως ένα από τα 
νεότερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών, το 
Google Earth προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης των μεθόδων διδασκαλίας 

της γεωγραφίας. Παράλληλα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ποικίλες άλλες 
δεξιότητες. Η χρησιμότητα του Google Earth ως εργαλείου διδασκαλίας στη γυμνασιακή 
εκπαίδευση αναδεικνύεται μέσα από την ανάπτυξη ενός σχεδίου μαθήματος για τη Νότια 

Καρολίνα, το οποίο αυξάνει τη γεωγραφική ευαισθητοποίηση των μαθητών, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και έρευνας. 
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ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΝΕΙΛΟΣ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «GOOGLE EARTH» 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης-συζήτησης με όλη την τάξη, να συνεργαστείτε για 
να απαντήσετε γραπτώς στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Ο Νείλος και ο Νίγηρας διασχίζουν κυρίως ερημικές εκτάσεις. 

Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν μεγάλοι ποταμοί στην έρημο; ...........................................  
 ......................................................................................................................................  
Από πού αντλούν και οι δύο τα νερά τους; ........................................................................  

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

2. Ποια σχέση έχει η θέση των μεγάλων ποταμών της Αφρικής με τη θέση του ισημερινού, 
τις κλιματικές ζώνες, τα τροπικά δάση και τη ζώνη της βροχόπτωσης; 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

Πώς μπορείτε να αιτιολογήσετε τη σχέση που παρατηρήσατε;............................................  
 ......................................................................................................................................  

3. Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, ποιος από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της 

Αφρικής θα πρέπει να έχει περισσότερο νερό όλο το χρόνο; 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
Η Αφρική ήταν γνωστή από την αρχαιότητα, αλλά οι άνθρωποι άργησαν πολύ να 
εξερευνήσουν το εσωτερικό της. 

4. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν αεροπλάνα ή άλλα σύγχρονα μέσα, ποιο μέσο θα 
χρησιμοποιούσαν οι εξερευνητές, για να διεισδύσουν στο εσωτερικό μιας μεγάλης 
ανεξερεύνητης ηπείρου, όπως η Αφρική, που σε μεγάλο μέρος του καλύπτεται από 

ερήμους και τροπικά δύσβατα δάση; 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Οι διαφάνειες του PowerPoint «AfricaPotamia2.pps» περιέχουν φωτογραφικό υλικό από 
τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της Αφρικής: Κόγκο, Νείλο, Νίγηρα, Ζαμβέζη. “Τρέξε” το 

αρχείο «ποτάμια της Αφρικής 2» και παρατήρησε προσεκτικά τις φωτογραφίες. 
5. Αν και οι μεγάλοι ποταμοί της Αφρικής είναι πλωτοί και διασχίζουν το εσωτερικό της, η 

εξερεύνησή του καθυστέρησε. Με βάση το φωτογραφικό υλικό, δώστε μια εύλογη 

εξήγηση. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.5.1 Τα ποτάμια της Αφρικής – Αίγυπτος - Νείλος στο «GOOGLE EARTH» ΦΕ (σελ. 432) 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 
6. Πλοηγηθείτε με το Google Earth και εντοπίστε τη θέση των δύο σημαντικότερων πόλεων 

της Αιγύπτου (Κάιρο και Αλεξάνδρεια), καθώς και τις θέσεις άλλων εκτεταμένων οικισμών 

της Αιγύπτου. Ποια σχέση έχει η θέση τους με το Νείλο και την κοιλάδα του; 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
7. Παρατηρήστε το χάρτη της πυκνότητας πληθυσμού της Αιγύπτου στην τελευταία 

διαφάνεια του PowerPoint «AfricaPotamia2.pps». 

Πού βρίσκεται συγκεντρωμένος ο πληθυσμός της Αιγύπτου; ..............................................  
Γιατί; ..............................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
8. Εντοπίστε μέσω του Google Earth τη θέση των μεγάλων πυραμίδων της Αιγύπτου. Οι 

πυραμίδες είναι φτιαγμένες από πολύ μεγάλους ογκόλιθους. Ποια σχέση έχει η θέση των 

πυραμίδων με το Νείλο και την κοιλάδα του; 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
9. Πριν χιλιάδες χρόνια, όταν χτίστηκαν οι πυραμίδες, θεωρείς ότι η συγκέντρωση του 

πληθυσμού θα ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα; 

 ......................................................................................................................................  
Γιατί; ..............................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 
Στη σελίδα 67 του βιβλίου σας διαβάστε το κείμενο του Tyler Miller που αναφέρεται στο 

φράγμα του Ασουάν. Εντοπίστε το φράγμα στο Google Earth και πλοηγηθείτε στην περιοχή 
του σε διάφορες μεγεθύνσεις. Σκεφτείτε στην ομάδα σας τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία 
θα συζητήσετε με όλη την τάξη: 

10. Σύμφωνα με το κείμενο, ποια είναι τα οφέλη από την κατασκευή του φράγματος του 
Ασουάν; 

11. Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του; Ποιες είναι αυτές; 
12. Υπάρχουν άλλες επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές που θα μπορούσατε να σκεφτείτε; 
13. Τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο άνθρωπος, όταν παρεμβαίνει στη φύση; 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ phet.colorado.edu 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μελέτη της ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ με applet του «phet.colorado.edu» 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Β' Τάξη Γυμνασίου. 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της ενότητας «Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Αλληλεπιδραστική επίδειξη με όλη την τάξη, και εργασία σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε 
ομάδα καθοδηγείται από ένα ΦΕ, στο οποίο και καταγράφει τις απαντήσεις της, όπου αυτό 
ζητείται. 

Υλικοτεχνική υποδομή: Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν στο εργαστήριο 
πληροφορικής ή στη τάξη, εφόσον οι μαθητές έχουν netbooks, οπότε χρησιμοποιούν ένα ανά 
ομάδα. Το σενάριο σχεδιάστηκε με δεδομένη την ύπαρξη ΔΠ· αν δεν υπάρχει ΔΠ ή το 

μάθημα γίνει στην τάξη χωρίς netbooks, το σενάριο απαιτεί βιντεο-προβολέα και τον 
συνδεδεμένο με αυτόν Η/Υ. Το σενάριο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε όλες τις 
παραπάνω συνθήκες. 
Η δικτυακή εφαρμογή http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html 
στον φυλλομετρητή (αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο) ή κατεβασμένη στον (ή στους) 
Η/Υ. 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Να διαφοροποιούν οι μαθητές τις έννοιες της μάζας, του όγκου και της πυκνότητας. 
2. Να αναγνωρίζουν την πυκνότητα ως χαρακτηριστική ιδιότητα ενός ομογενούς σώματος, η 
οποία προσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στον όγκο και τη μάζα του σώματος. 

3. Να βρίσκουν την πλευστότητα ενός ομογενούς στερεού σώματος σε υγρό συγκρίνοντας 
την πυκνότητά του με την πυκνότητα του υγρού. 

4. Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία και ιδιαίτερα με τη διάκριση των 
μεταβλητών στη σχεδίαση των εργαστηριακών διαδικασιών ελέγχου υποθέσεων. 

5. Να εξηγούν πώς αντικείμενα με ίδιο όγκο μπορούν να έχουν διαφορετική μάζα, και πώς 
αντικείμενα με ίδια μάζα μπορούν να έχουν διαφορετικό όγκο. 

6. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (ΔΠ) ως εργαλείου που βοηθά στη 
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διατύπωση απόψεων και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Δύο διδακτικές ώρες. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου έχουν 

δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της πυκνότητας. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στο 
ότι η πυκνότητα δεν είναι ένα μέγεθος που μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί άμεσα 
(Adey & Shayer 1988, Snir et al. 1993), αλλά προκύπτει ως ο λόγος δύο άλλων μεγεθών, της 

μάζας και του όγκου (Adey & Shayer 1988, Rowell & Dawson 1977). 
Στη γνωστική περιοχή της πυκνότητας έχουν γίνει πολλές έρευνες για τις ιδέες των 
μαθητών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι κυριότερες παρανοήσεις γύρω από την έννοια της 

πυκνότητας συνοψίζονται ως εξής: 
• Η πυκνότητα είναι εκτατική8 ιδιότητα (Rowell & Dawson 1977).  

• Αντικείμενα με μεγάλο όγκο έχουν μεγάλη μάζα (Snir et al. 1992).  

• Η πυκνότητα εξαρτάται μόνο από τις αποστάσεις των μορίων (Hewson 1986).  
• Η πυκνότητα σχετίζεται με τη σκληρότητα του αντικειμένου (Hewson 1986).  
• Η μάζα συγχέεται με τον όγκο (Gennaro 1981).  

• Η πυκνότητα ενός αντικειμένου εξαρτάται μόνο από τον όγκο του (Hapkiewicz, A. 1992). 
• Η πυκνότητα για δεδομένο όγκο είναι ίδια σε διαφορετικά υλικά ( Hapkiewicz, A. 1992). 
• Η πυκνότητα δύο δειγμάτων της ίδιας ουσίας με διαφορετικούς όγκους ή διαφορετικές 

μορφές δεν μπορεί να είναι ίδια (Hapkiewicz, A. 1992). 
Γίνεται έτσι φανερό ότι υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας της πυκνότητας από 
τους μαθητές. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ 

και ιδιαίτερα τα εικονικά εργαστήρια στην ανάπτυξη διδασκαλιών για την αντιμετώπιση 
αυτών των μαθησιακών δυσκολιών έχει μεγάλο διδακτικό ενδιαφέρον. 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στα σχολικά βιβλία τα τελευταία χρόνια (Αντωνίου κ.ά. 2001, Αντωνίου κ.ά. 2007) η 

πυκνότητα μελετάται με σύγκριση δύο διαφορετικών, αλλά ίδιου όγκου, σωμάτων και με την 
παράθεση της μαθηματικής σχέσης· αυτή η διδακτική προσέγγιση έχει φορμαλιστικό 
χαρακτήρα, ενώ δεν προχωράει σε σύγκριση της πλευστότητας των σωμάτων, για την οποία 

οι μαθητές έχουν βιώματα. 
Οδηγίες για εργαστηριακή μόνο μελέτη της πυκνότητας δίνονται με την ανακατανομή της 
ύλης την τελευταία χρονιά και περιέχονται στο βιβλίο του Εκπαιδευτικού και στον 

                                                      
8 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 
παράδειγμα, η μάζα (m) ενός σώματος είναι εκτατικό μέγεθος, καθώς αυξάνει ανάλογα με τον όγκο 
(V) του. Αντίθετα, η πυκνότητά του (ρ ή d) είναι ανεξάρτητη και από τον όγκο του και από τη μάζα 
του κι επομένως είναι εντατικό μέγεθος. 
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Εργαστηριακό οδηγό. Προτείνεται πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας υγρών και 
στερεών σωμάτων. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη διδασκαλία: 

• Αρθρώνεται σε έξι δραστηριότητες που βασίζονται σε ομαδοσυνεργατική προσέγγιση με 
αξιοποίηση του ΔΠ και χρήση πολυπαραμετρικής διαδικτυακής προσομοίωσης. Σ’ αυτές 
διερευνάται η σχέση της πυκνότητας με τον όγκο και τη μάζα των σωμάτων αλλά και με 

την πλευστότητα, με βάση το σχήμα «πρόβλεψη - πειραματικός έλεγχος - εξήγηση» ή 
«παρατήρηση /πρόβλεψη - πειραματικός έλεγχος - εξήγηση». 
Ζητώντας από τους μαθητές να κάνουν προβλέψεις, επιδιώκουμε (α) να διατυπώνουν και 

να αναγνωρίζουν τις απόψεις που έχουν για τα φαινόμενα και (β) να επαναδιατυπώνουν 
τις απόψεις τους αυτές ως υποθέσεις προς πειραματικό έλεγχο. Επίσης επιδιώκουμε να 
εμπλακούν οι ίδιοι οι μαθητές στη σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας, ώστε να μην 

εκτελούν τις ενέργειες μιας πειραματικής δραστηριότητας μηχανικά και να εξοικειωθούν με 
τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής. 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα οι πολυπαραμετρικές 
διαδικτυακές προσομοιώσεις, όπως αυτές που προσφέρονται από το PhET, και τα video 
της δικτυακής βάσης YouTube. 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες του ΔΠ κυρίως στις φάσεις των συζητήσεων με όλη την τάξη και 

της παρουσίασης της νέας γνώσης, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης 
μαθητών-εκπαιδευτικού. 

Οι δραστηριότητες στα ΦΕ ακολουθούν την πορεία: 

• Μεταβολές μεγεθών μάζας - όγκου και εισαγωγή της πυκνότητας ως χαρακτηριστικής 
ιδιότητας των σωμάτων. 

• Σχέση πλευστότητας και πυκνότητας σε γνωστά σώματα. 
• Σχέση πλευστότητας και πυκνότητας σε άγνωστα σώματα. 
• Σχέση πυκνότητας και όγκου σε σώματα ίδιας μάζας. 
• Σχέση πυκνότητας και μάζας σε σώματα ίδιου όγκου. 
• Ταυτοποίηση της πυκνότητας αγνώστων σωμάτων. 
Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η 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 συζητήσεων θα επιτρέψει 
την ολοκλήρωση σε 2 διδακτικές ώρες. 

Το περιβάλλον του PhET και ειδικά η εφαρμογή για τη μελέτη της πυκνότητας: 

• Συνδέει με έξυπνο τρόπο τον εικονικό κόσμο με πραγματικές καταστάσεις. 
• Αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα στο σχεδιασμό των προσομοιώσεων. 
• Είναι διαδραστικό και παρέχει πολυπαραμετρικό χειρισμό των φυσικών μεγεθών. 
• Προάγει τη μάθηση και ενδείκνυται για συνεργατικές δραστηριότητες.  

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: 
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Δραστηριότητα 1η 

 Η δραστηριότητα αυτή γίνεται με όλη την τάξη. Οι μαθητές συμμετέχουν 
προφορικά. Δεν χρησιμοποιούν ΦΕ. 
Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον ΔΠ βίντεο από τη διεύθυνση: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aR0b4QRhfU0&NR=1 
και σε συζήτηση με όλη την τάξη θέτει ερωτήματα, όπως: 
Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Μήπως το video δεν είναι αληθινό; 

Αν ο εκπαιδευτικός έχει ετοιμαστεί, μπορεί να κάνει με πραγματικά αντικείμενα την ίδια 
επίδειξη. Μετά  εισάγει με ερωτήσεις τις παραμέτρους του φαινομένου: 

Γιατί το ένα κουτάκι αναψυκτικού επιπλέει, ενώ το άλλο βυθίζεται; 
Σε τι μπορεί να διαφέρουν; Είναι ίδιος ο όγκος; 
Είναι ίδια η ποσότητα του περιεχομένου και σε τι μονάδες τη μετράμε, σε ml ή σε gr; 
… και άλλες παρόμοιες. 

Ακολουθεί συζήτηση και καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών. Στη συνέχεια τίθεται το 
ερώτημα πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε τις απόψεις μας. Συζητείται η 
χρήση του πειράματος ως μέσου για τη δοκιμασία των απόψεων: 

Αν αλλάξω τις ποσότητες στο ένα ή το άλλο κουτί, θα αλλάξει η κατάσταση; 
Αν αλλάξω τον όγκο των κουτιών; 
Αν αλλάξω και τα δύο; 

Γίνεται συζήτηση για το θέμα του πειραματισμού. 

 Τέλος, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε όλη την τάξη την εφαρμογή ως εύχρηστο 
περιβάλλον πειραματισμού. Την προβάλλει στον ΔΠ και καλεί τους μαθητές να 
παρατηρήσουν προσεκτικά πώς ρίχνουμε το σώμα στο υγρό της δεξαμενής, πώς αλλάζουμε 
τη μάζα και τον όγκο του σώματος και πώς αλλάζουμε το υλικό. 

Κατά την παρουσίαση ο εκπαιδευτικός επισημαίνει απλώς ότι, όταν επιλεγεί ένα υλικό, τότε 
μόνον η μάζα ή ο όγκος μπορεί ν’ αλλάξει. 
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Δραστηριότητα 2η 

Και η δραστηριότητα αυτή γίνεται με όλη την τάξη. 
Ένα ερώτημα που εκκρεμεί από την προηγούμενη δραστηριότητα είναι «Τι θα συμβεί αν 
αλλάξω την ποσότητα του σώματος που βυθίζεται στο νερό;». Η εναλλακτική αντίληψη που 
έχουν οι μαθητές είναι ότι τα βαριά σώματα βυθίζονται και τα ελαφριά επιπλέουν. Η 
δραστηριότητα διαχειρίζεται την αντίληψη αυτή με στόχο να δείξει ότι το κρίσιμο μέγεθος 
είναι η πυκνότητα και όχι το βάρος. 
Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον ΔΠ τον παρακάτω πίνακα, που αφορά το υλικό ξύλο, και 
με συζήτηση οι μαθητές συμπληρώνουν, με αιτιολόγηση, στον ΔΠ, τη 2η στήλη των 
προβλέψεων με «ναι» ή «όχι», αν όλοι συμφωνούν, και με «ναι - όχι», αν υπάρχουν και οι 
δύο απόψεις. Πρώτα ολοκληρώνεται η διαδικασία των προβλέψεων και για τις 4 περιπτώσεις 
και στη συνέχεια “τρέχουν” την εφαρμογή στον ΔΠ, γίνεται ο έλεγχος και συμπληρώνονται οι 
στήλες 3η και 4η. 

Υλικό: ΞΥΛΟ 

Μάζα 
(Kg) 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Επιπλέει; 
Ναι/Όχι 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Επιπλέει; 
Ναι/Όχι 

Επιβεβαιώνεται η 
πρόβλεψη; Ναι/Όχι 

Όγκος 
(L) 

Ποια τιμή έχει η 
πυκνότητα; 

2,50 ………… ………… ………… ………… ………… 
4,00 ………… ………… ………… ………… ………… 
7,00 ………… ………… ………… ………… ………… 
8,00 ………… ………… ………… ………… ………… 

Η συζήτηση που ακολουθεί έχει στόχο την αμφισβήτηση, με βάση τα στοιχεία, του βάρους 
ως του κρίσιμου μεγέθους για την πλεύση-βύθιση. 
Ένα δεύτερο ερώτημα που εκκρεμεί από την προηγούμενη δραστηριότητα και μπορεί να 
απαντηθεί με βάση τα στοιχεία του πίνακα είναι «Τι θα συμβεί, αν αλλάξω τον όγκο του 
σώματος που βυθίζεται στο νερό;» Συμπληρώνουν οι μαθητές στον ΔΠ την 5η στήλη και 
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επιβεβαιώνουν ότι ούτε ο όγκος του σώματος επηρεάζει την πλεύση-βύθιση. Στο τέλος, 
συμπληρώνοντας την τελευταία στήλη, γίνεται συζήτηση για το αν η πυκνότητα έχει την ίδια 
τιμή σε όλες τις καταστάσεις. Η πυκνότητα χρησιμοποιείται σ’ αυτή τη δραστηριότητα ως 
μέγεθος που υπάρχει στην προσομοίωση. 

Δραστηριότητα 3η 
Ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε κάθε ομάδα να ελέγξει ένα από τα υπόλοιπα υλικά (πάγο, 
τούβλο και αργίλιο) συμπληρώνοντας ένα πίνακα ίδιο με αυτόν της προηγούμενης 
δραστηριότητας. 

 Όλες οι ομάδες συμπληρώνουν τον πίνακά τους και τον παρουσιάζουν στον ΔΠ. 
Ακολουθεί συζήτηση στην οποία επιβεβαιώνουν ότι για όλα τα υλικά ισχύουν τα ίδια με το 
ξύλο και ότι η πυκνότητα παραμένει σταθερή αλλά με διαφορετικές τιμές για κάθε υλικό. Στο 
σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για την πυκνότητα και για το ερώτημα: 
Με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα των σωμάτων - 
πάγου, τούβλου και αργίλιου - χρησιμοποιώντας τα στοιχεία για τη μάζα και τον όγκο 
τους; 

 Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον ΔΠ τη σχέση 
d=m/V με τις μορφές: 

d = m / V 
 

και εξηγεί την επίλυσή της. 

 Στη συνέχεια οι ομάδες συμπληρώνουν στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία για το 
υλικό τους: 

Υλικό Ξύλο Πάγος Τούβλο Αργίλιο 

Επιπλέει Ναι/Όχι ……… ……… ……… ……… 

Πυκνότητα (Kg/L) ……… ……… ……… ……… 

Ακολουθεί συζήτηση γύρω από τα ερωτήματα: 
• Η πυκνότητα του νερού είναι 1 Kg/L. Να συγκρίνετε την πυκνότητα των σωμάτων που 

επιπλέουν με την πυκνότητα του νερού. 
• Να συγκρίνετε την πυκνότητα των σωμάτων που βυθίζονται με την πυκνότητα του νερού. 
• Ποιων σωμάτων οι πυκνότητες είναι μικρότερες από του νερού; 
• Ποιων σωμάτων οι πυκνότητες είναι μεγαλύτερες από του νερού; 
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Δραστηριότητες 4η, 5η και 6η 

Πραγματεύονται διαδοχικά τη: 
• Σχέση πλευστότητας και πυκνότητας σε άγνωστα σώματα. 
• Σχέση πυκνότητας και όγκου σε σώματα ίδιας μάζας. 
• Σχέση πυκνότητας και μάζας σε σώματα ίδιου όγκου. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπει κάθε δραστηριότητα, ακολουθεί 

συζήτηση για τα αποτελέσματα της εργασίας των ομάδων και τα συμπεράσματα στα οποία 
έχουν φθάσει. 

Η τελευταία 7η δραστηριότητα προτείνεται για εργασία ομαδική στο σπίτι, εφόσον ένας 

τουλάχιστον από τους μαθητές κάθε ομάδας διαθέτει υπολογιστή στο σπίτι του. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

8. Adey, P., and Shayer, M., (1988). Strategies for meta-learning in physics. Physics 
Education 23, 97-104 

9. Gennaro E. (1981). Assessing junior High students' understanding of density and 
solubility. School Science and Mathematics 81, 399-404 

10. Hapkiewicz, A. (1992). Finding a List of Science Misconceptions. MSTA Newsletter, 38 

(Winter ’92), 11-14. 
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Μελέτη της ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ με Διαδραστική Προσομοίωση 
για τις Φυσικές Επιστήμες του phet.colorado.edu 

1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

Θα επαναλάβει η ομάδα σας για ένα άλλο υλικό, που θα ορίσει ο καθηγητής σας, τις 
προβλέψεις, όπως κάνατε προηγουμένως για το ξύλο, καθώς και τον έλεγχό τους: 

 Συμπληρώνετε στην 1η στήλη του πίνακα τέσσερις ποσότητες μάζας του υλικού σας (σε 

Kg). Προσοχή: Οι τιμές για τη μάζα πρέπει να είναι μεταξύ 1 Kg και 10 Kg. 

 Για κάθε μία από αυτές θα προβλέψετε (στη 2η στήλη) αν επιπλέει ή βυθίζεται. 

Υλικό: …………………………… 

Μάζα 
(Kg) 

ΠΡΟΒΛΕΞΗ
Επιπλέει; 
Ναι/Όχι 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Επιπλέει; 
Ναι/Όχι 

Επιβεβαιώνεται η 
πρόβλεψη; Ναι/Όχι 

Όγκος 
(L) 

Ποια τιμή έχει η 
πυκνότητα; 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

 Στην εφαρμογή, από το μενού «Αντικείμενα» επιλέγετε «Γνωστά» και από το μενού 
«Υλικά» επιλέγετε όποιο έχει ορίσει για την ομάδα σας ο καθηγητής. Στη συνέχεια ελέγχετε 
με τη βοήθεια της εφαρμογής αν η πρόβλεψή σας ήταν σωστή. Όλες οι ομάδες θα 
παρουσιάσουν συμπληρωμένο τον παραπάνω πίνακα. 

Σκεφτείτε το παρακάτω ερώτημα, που θα συζητήσετε στην τάξη: 
Με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα των σωμάτων - πάγου, 
τούβλου και αργίλιου - χρησιμοποιώντας τα στοιχεία για τη μάζα και τον όγκο τους; 

 Όλες οι ομάδες, όπως και η δική σας, θα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Υλικό Ξύλο Πάγος Τούβλο Αργίλιο 

Επιπλέει Ναι/Όχι ……… ……… ……… ……… 

Πυκνότητα (Kg/L) ……… ……… ……… ……… 

 Η πυκνότητα του νερού είναι 1 Kg/L. Να συγκρίνετε την πυκνότητα των σωμάτων που 

επιπλέουν με την πυκνότητα του νερού: .............................................................................   

 Να συγκρίνετε την πυκνότητα των σωμάτων που βυθίζονται με την πυκνότητα του 

νερού: ..............................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.5.2 Μελέτη της Πυκνότητας με Διαδραστική Προσομοίωση του phet.colorado.edu ΦΕ.1 (σελ. 444) 

 Ποιων σωμάτων οι πυκνότητες είναι μικρότερες από του νερού; ....................................  

 ........................................................................................................................................  

 Ποιων σωμάτων οι πυκνότητες είναι μεγαλύτερες από του νερού; .................................  

 ........................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

Θέλουμε να βρούμε δύο υλικά από τα οποία το ένα να επιπλέει στο νερό και το άλλο να 
βυθίζεται: 

 Να προτείνετε τιμές για τη μάζα (σε Kg) και τον όγκο (σε L) των δύο σωμάτων 
συμπληρώνοντας τις δύο πρώτες στήλες στον παρακάτω πίνακα. Προσοχή: Οι τιμές για τη 

μάζα και τον όγκο πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 10. 

 Να υπολογίσετε την πυκνότητα των δύο υλικών και να συμπληρώσετε την 3η στήλη 

 Μάζα (Kg) Όγκος (L) Πυκνότητα 
(Kg/L) 

Επιβεβαίωση 
(σωστό / λάθος) 

Υλικό 
που επιπλέει ………… ………… ………… ………… 
Υλικό 
που βυθίζεται ………… ………… ………… ………… 

Να επιβεβαιώσετε την υπόθεση στο περιβάλλον της εφαρμογής και να συμπληρώσετε 
αντίστοιχα την τελευταία στήλη του πίνακα. 

Να επιλέξετε για το «Το αντικείμενο μου» μάζα 5Kg και όγκο 5L. Να σύρετε το υλικό 
στο νερό. Τι παρατηρείτε; 

 Βυθίζεται ή επιπλέει; ...................................................................................................  

 Εξηγήστε γιατί: ...........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Στο νερό επιπλέουν υλικά που έχουν πυκνότητα ……………………………… από την πυκνότητα 
του νερού. Βυθίζονται υλικά που έχουν πυκνότητα ……………………………… από την πυκνότητα 
του νερού. 

Υλικά που έχουν πυκνότητα ίδια με την πυκνότητα του νερού …………………………………. 

Εργασία – επέκταση δραστηριότητας 

Ως εργασία για το σπίτι, η ομάδα σας θα πειραματιστεί με τυχαίες τιμές μάζας και όγκου στο 
περιβάλλον της εφαρμογής για φανταστικά σώματα και θα συμπληρώσετε τον πίνακα στο 
αρχείο Excel «ΔραστηριότηταΠυκνότητας.xls» που θα σας δοθεί. 

Στο επόμενο μάθημα όλες οι ομάδες θα παρουσιάσετε τους πίνακες και τα γραφήματά σας 
στον ΔΠ και θα συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας. 
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Μελέτη της ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ με Διαδραστική Προσομοίωση 
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2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

 Στην εφαρμογή, από το μενού «Αντικείμενα» επιλέγετε «Ίδια Μάζα». Υπάρχουν 
τέσσερα υλικά διαφορετικού χρώματος, όλα μάζας 5Kg. Στη δραστηριότητα αυτή βήμα-βήμα 
θα υπολογίσετε την πυκνότητα καθενός. 

 Από τα τέσσερα υλικά, ποιο υποθέτετε ότι θα έχει τη μικρότερη και ποιο τη μεγαλύτερη 

πυκνότητα; .......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 Γιατί; .........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 Να γράψετε τα τέσσερα υλικά με τη σειρά που υποθέτετε, από αυτό με τη μικρότερη 

πυκνότητα προς αυτό με τη μεγαλύτερη: ............................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Για να υπολογίσετε την πυκνότητα ενός σώματος, πρέπει να γνωρίζετε τη μάζα και 
τον όγκο του. Αναζητήστε στην ομάδα σας ένα τρόπο για να βρείτε, στο 
περιβάλλον της εφαρμογής, τον όγκο κάθε υλικού. Περιγράψτε σύντομα τον 
τρόπο που σκεφτήκατε: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα κατατάσσοντας τα υλικά από αυτό με τη 
μικρότερη πυκνότητα προς αυτό με τη μεγαλύτερη. Στην τελευταία στήλη του πίνακα να 
σημειώσετε αν η σειρά των υλικών συμφωνεί με αυτήν που υποθέσατε. 

Χρώμα Μάζα (Kg) Όγκος (L) Πυκνότητα 
(Kg/L) 

Συμφωνεί με την 
πρόβλεψη; (Ναι / Όχι)

………………… ………… ………… ………… ………… 

………………… ………… ………… ………… ………… 

………………… ………… ………… ………… ………… 

………………… ………… ………… ………… ………… 
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 Ποια σχέση βλέπετε να έχει η σειρά κατάταξης υλικών ίδιας μάζας με τον όγκο τους; .....  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 

 Στην εφαρμογή, από το μενού «Αντικείμενα» επιλέγετε «Ίδιος Όγκος». Υπάρχουν 
τέσσερα υλικά διαφορετικού χρώματος, όλα ίδιου όγκου. 

 Από τα τέσσερα υλικά, ποιο υποθέτετε ότι θα έχει τη μικρότερη και ποιο τη μεγαλύτερη 

πυκνότητα; .......................................................................................................................  

 Γιατί; .........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 Να γράψετε τα τέσσερα υλικά με τη σειρά που υποθέτετε, από αυτό με τη μικρότερη 

πυκνότητα προς αυτό με τη μεγαλύτερη: ............................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 Να υπολογίσετε, στο περιβάλλον της εφαρμογής, την πυκνότητα των υλικών και να 
συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα κατατάσσοντας τα υλικά από αυτό με τη μικρότερη 
πυκνότητα προς αυτό με τη μεγαλύτερη. Στην τελευταία στήλη του πίνακα να σημειώσετε αν 
η σειρά των υλικών συμφωνεί με αυτήν που υποθέσατε: 

Χρώμα Μάζα (Kg) Όγκος (L) Πυκνότητα 
(Kg/L) 

Συμφωνεί με την 
πρόβλεψη; (Ναι / Όχι)

………………… ………… ………… ………… ………… 

………………… ………… ………… ………… ………… 

………………… ………… ………… ………… ………… 

………………… ………… ………… ………… ………… 

 Ποια σχέση βλέπετε να έχει η σειρά κατάταξης υλικών ίδιου όγκου με τη μάζα τους; ......  

 ........................................................................................................................................  

 Μεταξύ δύο ομογενών υλικών που έχουν την ίδια μάζα, μικρότερη πυκνότητα έχει αυτό 

που έχει ………………………… όγκο. 

 Μεταξύ δύο ομογενών υλικών που έχουν τον ίδιο όγκο, μικρότερη πυκνότητα έχει αυτό 

που έχει ………………………… μάζα. 
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 Μεταξύ δύο ομογενών υλικών που έχουν την ίδια πυκνότητα, μικρότερη μάζα έχει αυτό 

που έχει ………………………… όγκο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 Στην εφαρμογή, από το μενού «Αντικείμενα» επιλέγετε «Άγνωστα». Υπάρχουν πέντε 
διαφορετικά υλικά. Είναι διαθέσιμος επίσης και πίνακας με τις πυκνότητες εννέα γνωστών 
υλικών. 

 Σχεδιάστε και περιγράψτε στο τετράδιό σας μια διαδικασία ταυτοποίησης των αγνώστων 

υλικών. 

 Στη συνέχεια σχεδιάστε στο τετράδιό σας και συμπληρώστε, εφαρμόζοντας όσα 
προτείνατε παραπάνω, ένα πίνακα σαν κι αυτόν που ακολουθεί: 

Σώμα Χρώμα Μάζα (Kg) Όγκος (L) Πυκνότητα 
(Kg/L) Υλικό 

Α Κίτρινο ……………… ……………… ……………… ……………… 

Β Μπλε ……………… ……………… ……………… ……………… 

Γ Πράσινο ……………… ……………… ……………… ……………… 

Δ Κόκκινο ……………… ……………… ……………… ……………… 

Ε Μωβ ……………… ……………… ……………… ……………… 

 Εξηγήστε στο τετράδιό σας γιατί, ενώ το σώμα Α βυθίζεται στο νερό, το σώμα Γ 

επιπλέει. 

 Έστω ότι υπήρχε και ένα άλλο σώμα Ζ, το οποίο, όταν το σέρναμε στο νερό, παρέμενε 

βυθισμένο αλλά ισορροπούσε σε όποια θέση το τοποθετούσαμε μεταξύ της επιφάνειας του 

νερού και του πυθμένα. Ποιο υλικό θα μπορούσε να είναι το σώμα Ζ; Εξηγήστε στο τετράδιό 

σας. 

 

 





Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΜΕ «APPLET» ΑΠΟ ΤΟ www.walter-fendt.de 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Μέτρηση Υδροστατικής Πίεσης 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική - Ενότητα: Πίεση 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Β΄ Γυμνασίου 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Β’ Γυμνασίου η διδασκαλία του 

μαθήματος «Υδροστατική Πίεση». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ. Οι 
μαθητές έχουν ο καθένας τον υπολογιστή του και στην τάξη υπάρχει διαδραστικός πίνακας 

(ΔΠ). 
Λογισμικό: Java Applet σε Φυλλομετρητή 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν την εξάρτηση της υδροστατικής πίεσης 
από τα μεγέθη του βάθους και της πυκνότητας ενός ρευστού. 

2. Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μεθοδολογία και ιδιαίτερα με τη διαδικασία 
διάκρισης και μελέτης των μεταβλητών. 

3. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ΔΠ ως μέσου που βοηθά τη διατύπωση απόψεων και 
την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

1 διδακτική ώρα 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της πίεσης γενικά 
και της υδροστατικής ειδικότερα. Η γνωστική περιοχή της πίεσης και ειδικότερα της 
υδροστατικής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών ως προς τις ιδέες των 

μαθητών. Οι κυριότερες παρανοήσεις των μαθητών που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και 
σχετίζονται με την υδροστατική πίεση θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 
• Η έννοια της υδροστατικής πίεσης συνδέεται έντονα με την ιδέα του βάρους. 
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• Η πίεση προκύπτει από την κίνηση των ρευστών. 
• Τα κινούμενα ρευστά περιέχουν την υψηλότερη πίεση. 
• Η πίεση των ρευστών ενεργεί μόνο προς τα κάτω. 

• Η υδροστατική πίεση εξαρτάται από τη γεωμετρία του δοχείου. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει μεγάλο διδακτικό ενδιαφέρον και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά 
στην ανάπτυξη διδασκαλιών για την αντιμετώπιση αυτών των μαθησιακών δυσκολιών η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα οι πολυπαραμετρικές 
διαδικτυακές προσομοιώσεις,. 

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στα σχολικά βιβλία τα τελευταία χρόνια (Αντωνίου κ.ά. 2001, Αντωνίου κ.ά. 2007) η μελέτη 
του νόμου της υδροστατικής πίεσης «P = p · g · h» προσεγγίζεται μέσα από τη διερεύνηση 

διαφόρων παραγόντων, όπως ο προσανατολισμός του μανομέτρου εντός του ρευστού, το 
βάθος στο οποίο γίνεται η μέτρηση και η πυκνότητα του ρευστού. Αντίστοιχες οδηγίες για 

εργαστηριακή μελέτη του νόμου της υδροστατικής πίεσης δίνονται στο βιβλίο του 
Εκπαιδευτικού και στον Εργαστηριακό οδηγό. 

2.2. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη διδασκαλία: 

• Έχει ως πυρήνα τέσσερες δραστηριότητες και μια εργασία επέκτασης. Συνοδεύεται από 
ΦΕ που χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ΦΕ διερευνάται η σχέση της υδροστατικής πίεσης με 
το βάθος, και της υδροστατικής πίεσης με την πυκνότητα του ρευστού, με βάση το 

σχήμα «πρόβλεψη – πειραματικός έλεγχος – εξήγηση». 
• Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο και ιδιαίτερα οι 

πολυπαραμετρικές διαδικτυακές προσομοιώσεις applet. 

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες του ΔΠ με τις ενσωματωμένες δραστηριότητες. 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ. Οι 
μαθητές έχουν ο καθένας τον υπολογιστή του και στην τάξη υπάρχει ΔΠ. 

Λογισμικό: Java Applet σε Φυλλομετρητή 
Οι δραστηριότητες ακολουθούν την πορεία: 
• Απόψεις των μαθητών για την υδροστατική πίεση και την πλεύση στα υγρά. 

• Διατύπωση της υπόθεσης ότι η υδροστατική πίεση εξαρτάται από το βάθος του ρευστού 
και πειραματικός της έλεγχος. 

• Διατύπωση της υπόθεσης ότι η υδροστατική πίεση εξαρτάται από την πυκνότητα του 

ρευστού και πειραματικός της έλεγχος. 
• Διατύπωση του νόμου της υδροστατικής πίεσης και εφαρμογή. 
• Εργασία - επέκταση δημιουργίας ηλεκτρονικής αφίσας. 

Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των ΦΕ είναι η παραγωγική οργάνωση της 
συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 
συντονίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία προς τη μάθηση και όχι να κρίνει το «σωστό - 
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λάθος». Η καλή οργάνωση των συζητήσεων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του σεναρίου σε 
1 διδακτική ώρα.  
Το περιβάλλον του applet για τη μελέτη της υδροστατικής πίεσης: 

• Συνδέει με απλό τρόπο τον εικονικό κόσμο με πραγματικές καταστάσεις. 
• Αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα στο σχεδιασμό των προσομοιώσεων. 
• Είναι διαδραστικό και φιλικό στο χρήστη. 

• Παρέχει πολυπαραμετρικό χειρισμό των φυσικών μεγεθών. 
• Είναι κατάλληλο για συνεργατικές δραστηριότητες και για χρήση σε ΔΠ. 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων: 

Δραστηριότητα 1η: Απόψεις των μαθητών για την πίεση και την πλεύση στα υγρά 

Στον ΔΠ ο εκπαιδευτικός ανοίγει αρχείο με τις παρακάτω εικόνες 1 & 2 και θέτει 
ερωτήματα, για να ξεκινήσει συζήτηση στην τάξη: 

 
Εικόνα 1 

Νιώθετε κάτι να σας πιέζει, όταν βυθίζεστε στη 
θάλασσα; 
Τι αισθάνεστε στα αυτιά σας; 
Σε ποιο βάθος το αισθάνεστε πιο έντονα; 

Εικόνα 2 

Μπάνιο στη Νεκρά Θάλασσα 
Γιατί επιπλέει τόσο άνετα και δεν βυθίζεται ο 
κολυμβητής; 
Θα μπορούσε να επιπλεύσει το ίδιο εύκολα σε μια 
πισίνα με γλυκό νερό; 

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει και ταξινομεί τις απόψεις / απαντήσεις των μαθητών στο ΔΠ. 
Τους καθοδηγεί, ώστε να τις αιτιολογήσουν. Στη συνέχεια είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει 
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, για να αποτυπώσει κοινά στοιχεία. Το λογισμικό 
μπορεί να είναι το IHMC CmapTools (http://cmap.ihmc.us/). Ο εννοιολογικός χάρτης που θα 
προκύψει μπορεί να αποθηκευτεί, για να αξιοποιηθεί στο τέλος του μαθήματος. 

Δραστηριότητα 2η: Διατύπωση 1ης υπόθεσης και πειραματικός της έλεγχος 

Ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα πώς θα αποφασίσουμε αν αισθανόμαστε ή όχι 
μεγαλύτερη πίεση όταν αυξάνει το βάθος και συζητά με τους μαθητές τις προτάσεις τους. 



ΈΝΤΥΠΟ Β’: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

4.5.3 Μέτρηση της Υδροστατικής Πίεσης με «APPLET» από το www.walter-fendt.de 454 

Οδηγεί τους μαθητές να προτείνουν την κατάλληλη πειραματική προσέγγιση ή τους προτείνει 
τη μέθοδο, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. 
Στη διεύθυνση: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm υπάρχει εφαρμογή 

java applet για την υδροστατική πίεση στα ρευστά. 

 
Οθόνη της εφαρμογής java applet 

 Φορτώνουμε την εφαρμογή στην οθόνη του ΔΠ. Το ίδιο γίνεται και στους 
υπολογιστές των μαθητών. Ένας μαθητής καλείται να χειρισθεί την οθόνη του ΔΠ. 
Μοιράζουμε στις ομάδες εργασίας το Α’ μέρος του ΦΕ. Οι πίνακες του ΦΕ συμπληρώνονται 
στον ΔΠ και παραμένουν ορατοί για όλους τους μαθητές. Η κάθε ομάδα συμπληρώνει το δικό 
της ΦΕ. 
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στο περιβάλλον της εφαρμογής java applet. Ακολουθούν 
τις οδηγίες του Α’ μέρους του ΦΕ, συμπληρώνουν τους πίνακες και απαντούν στα 
ερωτήματα. 

 Μετά την ολοκλήρωση του Α’ μέρους του ΦΕ ο εκπαιδευτικός δείχνει στον ΔΠ την 
εικόνα 1 ή κάποια άλλη με σώμα στον πυθμένα και συζητά με τους μαθητές την εφαρμογή 
της σχέσης πίεσης - βάθους για την απάντηση στο αρχικό ή σε συναφές ερώτημα. 

Δραστηριότητα 3η: Διατύπωση 2ης υπόθεσης και πειραματικός της έλεγχος 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα πώς θα αποφασίσουμε αν θα μπορούσε ο 
κολυμβητής να επιπλεύσει το ίδιο εύκολα σε μια πισίνα με γλυκό νερό και συζητά με τους 
μαθητές τις προτάσεις τους. Οδηγεί τους μαθητές να προτείνουν την κατάλληλη πειραματική 
προσέγγιση ή τους προτείνει τη μέθοδο, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. 

 Στη συνέχεια ανοίγει πάλι στον ΔΠ τη σελίδα της εφαρμογής java applet για την 
υδροστατική πίεση στα ρευστά και με την ίδια διαδικασία συνεχίζουν την εργασία τους: Οι 
μαθητές εργάζονται σε ομάδες στο περιβάλλον της εφαρμογής java applet. Ακολουθούν τις 
οδηγίες του Β’ μέρους του ΦΕ, συμπληρώνουν τους πίνακες και απαντούν στα ερωτήματα. 
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 Μετά την ολοκλήρωση και του Β’ μέρους του ΦΕ έχει ολοκληρωθεί η πειραματική 
διαδικασία και ο έλεγχος των υποθέσεων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ΦΕ 
καταγράφονται συμπερασματικά στον ΔΠ, καθώς και το παρακάτω κείμενο ως σύνοψη της 
συζήτησης. Αυτό θα μπορούσε να δοθεί είτε ως τμήματα φράσεων για συμπλήρωση τύπου 
πάζλ είτε με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη. Αν έχει αποθηκευτεί εννοιολογικός χάρτης στην 
αρχή του μαθήματος, τότε μπορεί να ανασυρθεί για να συγκριθεί με τις απόψεις των 
μαθητών. 
• Η υδροστατική πίεση που ασκεί ένα ρευστό αυξάνεται όσο αυξάνεται το ………………………. 

• Η υδροστατική πίεση που ασκεί ένα ρευστό εξαρτάται από το ………………του ρευστού 
δηλ. από την …………………….του. 

• Στον ίδιο τόπο, για το ίδιο ρευστό και για το ίδιο βάθος η υδροστατική πίεση παραμένει 
………………………. 

Δραστηριότητα 4η: Διατύπωση του νόμου και εφαρμογή 

 Μετά τη λεκτική διατύπωση των σχέσεων μεταξύ υδροστατικής πίεσης, βάθους και 
πυκνότητας, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές και στη συμβολική τους αποτύπωση: 

Πίεση (P) ~ βάθος (h), Πίεση (P) ~ πυκνότητα (ρ) => P ~ h, P ~ ρ => P ~ h · ρ 

ώστε να δημιουργηθεί γέφυρα προς τη μαθηματική έκφραση του νόμου της υδροστατικής. 

 Στη συνέχεια προβάλλει στον ΔΠ τη διατύπωση (μαθηματική και λεκτική) του 
νόμου της υδροστατικής και δύο ερωτήματα αναστοχασμού προς συζήτηση: 

Η θεωρία: 
P = ρ · g · h 

Η υδροστατική πίεση (Ρ) εξαρτάται από την πυκνότητα του 
ρευστού (ρ), το βάθος (h) και την επιτάχυνση της βαρύτητας g. 

• Η παραπάνω πειραματική διαδικασία πώς σας βοήθησε στην εύρεση και 
κατανόηση της υδροστατικής πίεσης; 

• Ποιες ήταν οι διαφορές των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις αρχικές 
σας προτάσεις/απόψεις; 

 Στο τέλος ως παραδείγματα εφαρμογής ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον ΔΠ: 

• Δύο βίντεο από την παρουσίαση και κατασκευή του φράγματος Hoover στην Αμερική: 

http://www.youtube.com/watch?v=GCi4-Lj-3j8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=D7_rzojvKdE&feature=fvw 
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Κατά την παρακολούθηση των video ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να εστιάσουν 
την προσοχή τους στο πάχος του φράγματος στις διαδοχικές φάσεις κατασκευής του. Για 
παράδειγμα, κάνοντας pause το video περιγράφει με κόκκινο μολύβι το πάχος των μπλοκ 
σε διαδοχικές θέσεις από τη βάση προς 
την κορυφή του φράγματος. 

• Μια εικόνα από το Φράγμα της Λίμνης 
Πλαστήρα. Οι μαθητές καλούνται να 

απαντήσουν στο τελευταίο ερώτημα του 
ΦΕ: 
Για ποιο λόγο η βάση του φράγματος 
έχει μεγαλύτερο πάχος από ό,τι το πάνω 
μέρος του; 

Εργασία – επέκταση 

Ως εργασία για το σπίτι οι μαθητές αναλαμβάνουν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο 
παραδείγματα και να σχεδιάσουν σε χαρτί το σκαρίφημα μίας ηλεκτρονικής αφίσας με θέμα: 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» 

Σε επόμενο μάθημα οι μαθητές παρουσιάζουν τα σκαριφήματά τους στον ΔΠ και στο τέλος 
συνθέτουν μια τελική ηλεκτρονική αφίσα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΜΕ «APPLET» ΑΠΟ ΤΟ www.walter-fendt.de 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Α’ ΜΕΡΟΣ 

 Στην πειραματική διάταξη που βλέπετε στην οθόνη διαθέτουμε: 

Δεξαμενή με ρευστό & 
Μανόμετρο σε σχήμα U (πιεσόμετρο σωλήνα) με μεμβράνη. 

Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε: 
Το βάθος ( h ) & 
Το ρευστό, επομένως την πυκνότητα ( ρ ) 

Προσοχή! Στο πείραμα αλλάζουμε μία μεταβλητή κάθε φορά κρατώντας 
σταθερές τις υπόλοιπες. 

Στα παρακάτω πειράματα θα μετρήσουμε την υδροστατική πίεση, χωρίς να 
λαμβάνουμε υπόψη μας την ατμοσφαιρική πίεση 

 Υπόθεση 1: Η υδροστατική πίεση ενός ρευστού αυξάνεται ανάλογα με το 
βάθος (στον ίδιο τόπο και για το ίδιο ρευστό). 

 Πείραμα 1: Στην επιφάνεια εργασίας του πειράματος και στη δεξιά πλευρά 
επιλέξτε το ρευστό: νερό. Σύρετε τη μεμβράνη (με αριστερό κλικ 
στο ποντίκι σας) και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Βάθος (h) 
σε cm 

0 1 2 3 4 5 

Πίεση (P) 
σε hPa 

      

 Πείραμα 2: Στην επιφάνεια εργασίας του πειράματος και στη δεξιά πλευρά 
επιλέξτε το ρευστό: υδράργυρο. Σύρετε τη μεμβράνη και 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Βάθος (h) 
σε cm 

0 1 2 3 4 5 

Πίεση (P) 
σε hPa 

      

Έλεγχος της υπόθεσης: 
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 Οι παραπάνω μετρήσεις μάς δείχνουν ότι όσο το βάθος αυξάνεται, η 

υδροστατική πίεση που ασκεί το ρευστό στη μεμβράνη 

…………………………………………. 

 Όταν το βάθος στο παραπάνω πείραμα διπλασιάζεται, η υδροστατική πίεση  .....  

 .............................................................................................................................. . 

 Για ένα τυχαίο υγρό με σταθερή πυκνότητα ρ χαρακτηρίστε σωστές ή 

λανθασμένες τις προτάσεις κυκλώνοντας το αντίστοιχο γράμμα, Σ ή Λ: 

• Σε βάθος h=3cm η πίεση του ρευστού είναι μεγαλύτερη από την 
πίεση σε βάθος h = 2cm  ..................................................................... Λ ...... Σ 

• Στον πυθμένα του δοχείου η πίεση μηδενίζεται, αφού το βάθος 
είναι h = 0  ........................................................................................... Λ ...... Σ 

• Kοντά στην επιφάνεια του ρευστού η μεμβράνη παραμορφώνεται, 
γιατί δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση  ....................................................... Λ ...... Σ 

 Ελέγξτε τις απαντήσεις σας στην επιφάνεια εργασίας του πειράματος 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ρευστό. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Β’ ΜΕΡΟΣ 

 Υπόθεση 2: Η υδροστατική πίεση ενός ρευστού εξαρτάται από την πυκνότητά 
του (στον ίδιο τόπο και για το ίδιο βάθος). 

 Πείραμα 1: Στην επιφάνεια εργασίας του πειράματος και στη δεξιά πλευρά 
επιλέξτε το βάθος: 1 cm. Από τη λίστα των ρευστών επιλέξτε και 
συμπληρώστε αντίστοιχα τον παρακάτω πίνακα: 

 Πείραμα 2: Στην επιφάνεια εργασίας του πειράματος και στη δεξιά πλευρά 
επιλέξτε το βάθος: 3 cm. Από τη λίστα των ρευστών επιλέξτε και 
συμπληρώστε αντίστοιχα τον παρακάτω πίνακα:  

Έλεγχος της υπόθεσης:  

 Οι παραπάνω μετρήσεις μάς δείχνουν ότι για σταθερό βάθος, όσο αυξάνεται η 

πυκνότητα του ρευστού, τόσο η υδροστατική πίεση που ασκεί το ρευστό στη 

μεμβράνη …………………. 

 Για το τυχαίο ρευστό με πυκνότητα ρ τέτοια ώστε να ισχύει: 

ρ νερού < ρ < ρ υδραργύρου , και για βάθος h=4cm, 

χαρακτηρίστε σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις κυκλώνοντας το αντίστοιχο 

γράμμα, Σ ή Λ: 

• Ρ νερού = Ρ = Ρ υδραργύρου  .................... Λ .......... Σ 

• Ρ νερού < Ρ < Ρ υδραργύρου  .................... Λ .......... Σ 

• Ρ νερού > Ρ > Ρ υδραργύρου  .................... Λ .......... Σ 

 Ελέγξτε τις απαντήσεις σας στην επιφάνεια εργασίας του πειράματος 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ρευστό. 

είδος ρευστού νερό αιθανόλη βενζόλιο τετραχλωρομεθάνιο υδράργυρος 

πυκνότητα      

πίεση σε hPa      

είδος ρευστού νερό αιθανόλη βενζόλιο τετραχλωρομεθάνιο υδράργυρος 

πυκνότητα      

πίεση σε hPa      
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4.6. Εφαρμογές Συγχρονικών Διατάξεων Εργαστηρίου 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

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 
Ευθύγραμμης Κίνησης με MBL. 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Φυσική: Μηχανική. 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Φυσική Α’ Λυκείου. 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προβλέπεται στο Α.Π. η διδασκαλία της Ευθύγραμμης Κίνησης, της Ομαλής και της Ομαλά 

Μεταβαλλόμενης. 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 κατά 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 
επιτρέπουν 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 χρονική αυτή γειτνίαση των φάσεων πρόβλεψης και ελέγχου της, καθώς και η 
δυνατότητα απομνημόνευσης 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 πραγματοποίηση εποικοδομητικών εργαστηριακών ασκήσεων. 

Ολοκληρωμένη ένταξη των Συγχρονικών Διατάξεων σε ομάδες 4-5 μαθητών, προϋποθέτει 

την ύπαρξή τους σε πολλαπλότητα, ενώ συνήθως υπάρχει ένα μόνο σύστημα ανά 
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί μια 
εργαστηριακή άσκηση στο μαθησιακό περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 
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περιορίζεται απλώς στη φάση των μετρήσεων. Αντίθετα, περιλαμβάνει ισάξιες ή και πιο 
σημαντικές προγενέστερες φάσεις, όπως η διατύπωση υποθέσεων και ο σχεδιασμός του 
ελέγχου τους, καθώς και μεταγενέστερες, όπως η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η 

σύγκριση υποθέσεων-αποτελεσμάτων, η διατύπωση συμπερασμάτων, οι οποίες μπορούν να 
υλοποιηθούν μέσω ΦΕ 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 
εξυπηρετεί το σχεδιασμό του μαθήματος, χωρίς απαραίτητα να περιλαμβάνεται η φάση 
λήψης μετρήσεων στα Φύλλα Εργασίας των μαθητών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός σε κάποια 

στιγμή της διδασκαλίας μπορεί να εκτελέσει το πείραμα και να καλέσει, για τη λήψη των 
μετρήσεων, μια ομάδα μαθητών ή περισσότερες ομάδες μαθητών κυκλικά. Στη συνέχεια, οι 
παραγόμενες 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 
παράστασης και της ανάλυσής της, μπορεί ο εκπαιδευτικός, την ίδια στιγμή που εκτελείται το 

πείραμα, να ακολουθήσει κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους: 
• Να χρησιμοποιήσει το βιντεοπροβολέα με οθόνη προβολής. 
• Να χρησιμοποιήσει μια τηλεόραση τουλάχιστον 28" για να παρουσιάσει την οθόνη του 

υπολογιστή μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης, αν η κάρτα οθόνης του υπολογιστή έχει 
έξοδο TV-Out. 

• Να στρέψει την οθόνη του υπολογιστή προς τους μαθητές, αν η αίθουσα είναι μικρή. 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», πρέπει να επιλεγεί μεγάλο και 

ευκρινές πάχος γραμμής (π.χ. 2 ή 3 σημεία). 
• Να δημιουργήσει αρχείο γραφικών παραστάσεων για συχνή επίδειξη, με εκτύπωση 
διαφανειών και την προβολή τους με ανακλαστικό προβολέα.  

• Να προγραμματίσει την άσκηση μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής με χρήση του 
τοπικού δικτύου και με εγκαταστημένο το λογισμικό σε όλους του υπολογιστές. Συνδέει το 
Συγχρονικό Σύστημα και εκτελεί το πείραμα κανονικά στον κεντρικό υπολογιστή 

(παρακολουθούν οι μαθητές) και στη συνέχεια 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 
έκλειψης ηλίου από όλα τα σχολεία, περιβαλλοντικές μετρήσεις κ.λπ.) τα δεδομένα 

διοχετεύονται μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Τα σχολεία μπορούν να στέλνουν ή και να 
δέχονται 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. 
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Λογισμικό: Το λογισμικό που συνοδεύει το Σύστημα Συγχρονικών Διατάξεων 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Στο 1ο ΦΕ, οι εισαγωγικές δραστηριότητες έχουν ως στόχο να αναδείξουν στους μαθητές 
τη σημασία των Συγχρονικών Διατάξεων και να τους εξοικειώσουν αφενός με το 

μηχανισμό της λήψης μετρήσεων μέσω των αισθητήρων, αφετέρου στη χρήση των 
λειτουργιών του λογισμικού. Επιπλέον, σκοπεύουν να ασκήσουν τους μαθητές στο 
χειρισμό των ποιοτικών 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 ΦΕ, οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν ότι στην 
ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μεταβολή της απόστασης είναι γραμμική και ότι η ταχύτητα 
δεν μεταβάλλεται. 

• Στο 3ο ΦΕ, οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν ότι στην 
ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η μεταβολή της απόστασης αναπαρίσταται με 
καμπύλη και ότι η ταχύτητα αυξάνει με σταθερό ρυθμό. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή του τριών ΦΕ στην τάξη. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας έχει ως πυρήνα τρία ΦΕ, με το 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· επίσης, ότι ο υπολογιστής αναλαμβάνει να 
επεξεργαστεί και να παρουσιάσει τις μεταβολές, σε πραγματικό χρόνο, με τη μορφή 
αριθμητικών ενδείξεων ή γραφικών παραστάσεων. 

Μετά ο καθηγητής συνδέει τον αισθητήρα απόστασης σε έναν από τους υπολογιστές της 
αίθουσας και προβαίνει σε επίδειξη της λειτουργίας του. 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 παράστασης (κλίσεις, διάρκειες, συγκρίσεις τμημάτων). Θέτει κατόπιν ερωτήσεις 
που οδηγούν τους μαθητές να ανακαλέσουν το ιστορικό των κινήσεων επίδειξης, όπως 

“Παρατηρήστε και θυμηθείτε πώς κινήθηκε..” ή “Πώς θα πρέπει να κινηθεί ο μαθητής για να 
είναι πιο απότομη η κλίση...”, κ.λπ. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους μαθητές να 
κατανοήσουν τη φυσική σημασία των χαρακτηριστικών της γραφικής παράστασης. 
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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 τον αισθητήρα απόστασης, τον υπολογιστή και με το τροφοδοτικό. 

• Εκκίνηση του συστήματος και του λογισμικού και αποκατάσταση επικοινωνίας του 
υπολογιστή με την Κ.Μ. (Η εγκατάσταση του λογισμικού έχει γίνει από πριν). 

• Ρυθμίσεις: Αναγνώριση του αισθητήρα απόστασης. Επιλογή ρυθμού μετρήσεων ανά 
δευτερόλεπτο (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 
δεδομένων (ανάγνωση συντεταγμένων σημείου, μέγιστα, ελάχιστα, διάρκειες, διαφορές 

μεταβολών). 
• 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 δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί παιδικό παιγνίδι–αυτοκίνητο ή τρενάκι που λειτουργεί με μπαταρία και εκτελεί 
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), 

παραμένει σταθερή. Μεταβολή στην ηλεκτρική τάση στην είσοδο του κινητήρα, προκαλεί 

μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα και επομένως του αμαξιδίου. Η 

λειτουργία μνήμης και υπέρθεσης των παραστάσεων που παρέχει το λογισμικό, καθιστά 

δυνατή την άμεση σύγκριση των γραφικών παραστάσεων x(t) και υ(t) που αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές ταχύτητες. 

Η χρήση του κινητήρα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Στα κλασικά 
πειράματα, 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 κρέμεται. 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 στο μαθητή ότι, για να κινείται ένα σώμα με 

σταθερή ταχύτητα, πρέπει να του ασκείται κάποια δύναμη, εδώ το βάρος. Η δυνατότητα 
επιπλέον αλλαγής της ταχύτητας του αμαξιδίου, με την μεταβολή της εφαρμοζόμενης τάσης 
στον κινητήρα δεν είναι δυνατή στην κλασική διάταξη. 
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Α. Ακολουθώντας το ΦΕ 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 την πηγή τάσης με μεγαλύτερη, ώστε να περιστραφεί ταχύτερα ο 
κινητήρας. Κατασκευάζουν τις νέες γραφικές παραστάσεις απόστασης / χρόνο και 
ταχύτητας / χρόνο. 

• Επαναφέρουν με διαδικασία (copy–paste) τις προηγούμενες παραστάσεις και τις 

συγκρίνουν 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 
ανακλάσεις 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 να αποκτήσει σταθερή 
περιφερειακή ταχύτητα, εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση, η οποία θα πρέπει να αγνοηθεί. Να 
ληφθούν υπόψη οι μετρήσεις, αφού πια το αμαξίδιο έχει αποκτήσει ομαλή κίνηση, μετά 

από 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, χωρίς 

ανωμαλίες και αισθητές αποκλίσεις από το οριζόντιο επίπεδο (αυτές μπορούν να 
οδηγήσουν σε μικρές αποκλίσεις ταχύτητας, οι οποίες θα καταγραφούν από τον ευαίσθητο 
αισθητήρα).  

• Τον κινητήρα θα κρατά ο ένας μαθητής, ώστε να προσέχει να μην τυλιχτεί το νήμα στον 
άξονά του και μεγαλώσει 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 

κινείται 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 
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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 
παραπάνω πειραματική διάταξη, η σταθερή επίδραση του βάρους μέσω των τροχαλιών και 

του νήματος, προκαλεί το αμαξίδιο να κινηθεί με ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 
Ο αισθητήρας της απόστασης καταγράφει τη γραφική παράσταση x(t). Η μεταβολή της 
απόστασης είναι μια παραβολική παράσταση, ενώ η μεταβολή της ταχύτητας είναι γραμμική. 

Χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη μάζα (ή αυξάνοντας την κλίση του κεκλιμένου πάγκου), 
προκαλείται αύξηση της επιτάχυνσης του αμαξιδίου. Η λειτουργία μνήμης και υπέρθεσης των 
παραστάσεων που παρέχει το λογισμικό, καθιστά δυνατή την άμεση σύγκριση των γραφικών 

παραστάσεων x(t) και υ(t) που αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιταχύνσεις. 

Α. Ακολουθώντας το ΦΕ οι μαθητές: 
• Επιβάλλουν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στο αμαξίδιο και καταγράφουν την 
κίνησή του στη παράσταση απόστασης / χρόνο x(t).  

• Μέσω του 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 
επιτάχυνση. 

• Κατασκευάζουν τις νέες γραφικές παραστάσεις απόστασης / χρόνου και ταχύτητας / 
χρόνου. 

• Επαναφέρουν με διαδικασία (copy–paste) τις προηγούμενες παραστάσεις και τις 
συγκρίνουν με τις νέες. 

Β. Τεχνικές επισημάνσεις: 
• Ως βάρος να χρησιμοποιηθεί μάζα 50 g και στη δεύτερη συγκριτική εκτέλεση του 
πειράματος μάζα 100 g. 

• Για να εξομαλυνθεί μια γραφική παράσταση που παρουσιάζει πολλές εξάρσεις, μόλις 
λάβετε τις μετρήσεις και σχηματιστεί η γραφική παράσταση απόστασης–χρόνου, επιλέξτε 
από το μενού «Ανάλυση > Μέσος όρος». 
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ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Δραστηριότητες Εξοικείωσης με το MBL ΦΕ.1 (σελ. 471) 

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 εντοπίσετε τις συσκευές και τα εξαρτήματα που έχετε 
μπροστά σας: 
 Την Κεντρική Μονάδα (ΚΜ)

 Τον Αισθητήρα Απόστασης (ΑΑ) με το καλώδιό 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. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Δραστηριότητες Εξοικείωσης με το MBL ΦΕ.1 (σελ. 472) 

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 
αισθητήρα (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 
παράθυρο 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 στον 

αισθητήρα και το τετράδιο. Εάν προκύψει κάτι που πιθανόν επηρεάσει τη γραφική 

παράσταση, διακόψτε τη 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. 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Δραστηριότητες Εξοικείωσης με το MBL ΦΕ.1 (σελ. 473) 

• Μετακινήστε σέρνοντας με το ποντίκι ή με τα τόξα του πληκτρολογίου, το βέλος 
δεξιά-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 
γραφικής 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 επιλέξετε 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 διήρκεσε 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. 
 





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με το MBL ΦΕ.2 (σελ. 475) 

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 

Μονάδα 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 
χρησιμοποιήσετε 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 

μετακινηθεί, 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. 

• Με διπλό αριστερό κλικ σ’ 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 OMALX1. Σβήστε όλα τα παράθυρα εκτός του OMALX1. 

κινητήρας 

αμαξίδιο 

νήμα 

μπαταρία 

αισθητήρας απόστασης 



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με το MBL ΦΕ.2 (σελ. 476) 

2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

• Κάντε διπλό κλικ σε 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 συμπληρώνοντας 
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. 

• Με διπλό αριστερό κλικ σ’ ένα σημείο της γραφικής παράστασης OMALY1, εμφανίζεται 

στο σημείο αυτό ένα βέλος και κάτω οι τιμές των συντεταγμένων του για την απόσταση 
και το χρόνο. Επιλέξτε 3 τυχαία διαφορετικά σημεία που να αντιστοιχούν σε χρονικές 
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 

υπολογίσατε από τους λόγους Δx/Δt του Πίνακα Ι; Είναι περίπου ίδιες (στα όρια των 

πειραματικών σφαλμάτων) ή διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους; .....................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  



ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με το MBL ΦΕ.2 (σελ. 477) 

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 

σχηματιστεί η βέλτιστη (το αμαξίδιο τώρα θα κινηθεί με 
μεγαλύτερη ταχύτητα). 

• 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 την 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 

αμαξίδιο 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 
ταχύτητας-χρόνου. 

• Ζητήστε Επεξεργασία από το μενού της οθόνης και κατόπιν Αντιγραφή. 

• Καλέστε την 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 

αμαξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες; .................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  
 

4.5V 
+ -





ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

4.6.1 Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλά Μεταβαλλόμενης Κίνησης με το MBL ΦΕ.3 (σελ. 479) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (MBL) 

3Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

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 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 κρεμάσει το βάρος των 50 g στην τροχαλία. Το αμαξίδιο θα 

κινηθεί, και στην οθόνη του υπολογιστή θα σχηματιστεί η γραφική παράσταση απόστασης 
- χρόνου. 

• Με διπλό αριστερό κλικ σ’ 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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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 

• Κάντε διπλό αριστερό κλικ σε δύο σημεία της γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου 
που να αντιστοιχούν στην κίνηση του αμαξιδίου (μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 και t2 , 
βλέπε δραστηριότητα 1). Στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι διαφορές των τιμών ταχύτητας 

και χρόνου 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 του αρχικού βάρους. Επιλέξτε πάλι ως ρυθμό λήψης 25 μετρήσεις ανά 
δευτερόλεπτο και 200 μετρήσεις. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη μέτρηση, έως ότου 
σχηματιστεί 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 την πρώτη γραφική παράσταση απόστασης-χρόνου ΜΕΤΑΒΧ1. Ζητήστε 
Επεξεργασία και Επικόλληση. Οι δύο γραφικές παραστάσεις απόστασης – χρόνου 
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επικαλύπτονται (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 
αμαξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές επιταχύνσεις; 

(για να βοηθηθείτε, συγκρίνετε στο ίδιο χρονικό διάστημα π.χ. Δt=1 sec, πότε διανύεται 
μεγαλύτερη 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 
ταχύτητας-χρόνου. 

• Ζητήστε Επεξεργασία από το μενού της οθόνης και κατόπιν Αντιγραφή. 
• Καλέστε την 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 

αμαξίδιο κινείται ευθύγραμμα με διαφορετικές σταθερές επιταχύνσεις; .............................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  
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ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΜΕ POWERPOINT 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Οι Εποχές: Δραστηριότητες με PowerPoint 

1.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γεωγραφία – Κινήσεις της Γης 
Αστρονομία – Νόμοι του Kepler 

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1.4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας Β' Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία 
της έννοιας «εποχές» ως αποτέλεσμα της κλίσης του άξονα της Γης κατά την περιστροφή της 

γύρω από τον Ήλιο. 
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Αστρονομίας Β' Λυκείου προβλέπεται η διδασκαλία των 
Νόμων του Kepler και ειδικότερα της έννοιας «εκκεντρότητα». 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ. 
Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Power Point (τμήμα 
του Microsoft Office) ή άλλο λογισμικό παρουσιάσεων, όπως το ελεύθερο OpenOffice.org 

Impress, καθώς και βοηθητικών λογισμικών για την εκτέλεση αρχείων mov (πχ. QuickTime) 
και swf (καλύτερα Adobe Flash της Macromedia, διαφορετικά Explorer). 

1.6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Να εμπλακούν οι μαθητές σε διαδικασίες κριτικής σκέψης, για να αποδομήσουν την 
επικρατούσα αντίληψη ότι «καλοκαίρι έχουμε, γιατί η Γη είναι κοντά στον Ήλιο». 

2. Να εμπλακούν οι μαθητές σε διαδικασίες βιωματικής μάθησης και να συνδέσουν 
καθημερινές παρατηρήσεις με το προς μελέτη πρόβλημα (σύνδεση ροής θερμότητας με 

εποχές). 
3. Να κατανοήσουν οι μαθητές το μηχανισμό των εποχών. 

1.7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

2 διδακτικές ώρες. Το σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητα και για το σπίτι. 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν πώς προκύπτουν οι εποχές (Trumper, 2006, Χαλκιά, 2006). Αυτό συμβαίνει, 
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γιατί στη διδασκαλία, ακόμα και στις πιο μικρές ηλικίες, χρησιμοποιείται η έλλειψη ως σχήμα 
της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο. Έτσι, δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι 
άλλες περιόδους η Γη είναι πολύ μακριά από τον Ήλιο και άλλοτε πολύ κοντά, με αποτέλεσμα 

να διαμορφώνεται η άποψη ότι η θερμότητα που φθάνει στη Γη είναι πολύ διαφορετική: 
Όταν είναι κοντά θερμαίνεται περισσότερο (καλοκαίρι), ενώ όταν είναι μακριά λιγότερο 
(χειμώνας). 

Αυτή η εμμονή στην ελλειπτική τροχιά είναι πιθανόν να έχει επιστημολογικές καταβολές -
1ος Νόμος Kepler για τις ελλειπτικές τροχιές σε αντιπαράθεση προς το Κοπερνίκειο σύστημα 
που έχει κυκλικές τροχιές. Αποτέλεσμα: Δίνεται έμφαση στο ότι οι τροχιές δεν είναι κυκλικές 

αλλά ελλειπτικές, χωρίς όμως τον κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό όσον αφορά τη 
μαθηματική έννοια "έλλειψη". Και αυτό, γιατί με τον όρο «έλλειψη» αναφερόμαστε σε μια 
οικογένεια καμπυλών που χαρακτηρίζεται από την εκκεντρότητα. Έτσι, ο κύκλος είναι 

έλλειψη με εκκεντρότητα 0 ενώ το οικείο μας οβάλ ή ωοειδές σχήμα είναι έλλειψη με 
μεγαλύτερη εκκεντρότητα. Η τροχιά της Γης (όπως και όλων των πλανητών) έχει πολύ μικρή 
εκκεντρότητα σε αντίθεση με τις τροχιές των κομητών που έχουν μεγάλη εκκεντρότητα. Οι 

περισσότερες εικονικές αναπαραστάσεις στα σχολικά εγχειρίδια απεικονίζουν ως τροχιά της 
Γης έλλειψη με μεγάλη εκκεντρότητα, με σαφή δηλαδή διαχωρισμό θέσεων κοντά και μακριά 
από τον ήλιο. 

 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται πρόταση διδακτικής προσέγγισης και συμπεράσματα από τη 
Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού, σελ. 13 (Κουτσόπουλος κ.ά., 2007). Οι μαθητές οδηγούνται σε 
δραστηριότητα στην οποία θα φανεί ότι το αφήλιο είναι σε εξαπλάσια απόσταση από το 

περιήλιο! Αν ίσχυε αυτό, τότε όντως θα μπορούσε η μεταβαλλόμενη απόσταση Γης-Ηλίου να 
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δικαιολογήσει την ύπαρξη των εποχών. Στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της Α’ Γυμνασίου 
(Παυλόπουλος & Γαλάνη, 2009) δίνεται η επιστημονική θεώρηση χωρίς όμως διδακτική 
διαχείριση και αξιοποίηση των εναλλακτικών αντιλήψεων (σελ. 35): 

Όπως θα παρατήρησες, κατά την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο αλλάζει η γωνία 
από την οποία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Γη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
βόρειο ημισφαίριο να ζεσταίνεται περισσότερο για έξι μήνες περίπου από ό,τι τους 
υπόλοιπους έξι μήνες, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει την ίδια περίοδο στο νότιο 
ημισφαίριο. Έτσι ορίζονται οι εποχές του έτους. 
Επομένως, το θέμα «εποχές» έχει ενδιαφέρον διδακτικό γιατί: 

• Παρά το γεγονός ότι αποτελεί οικείο θέμα, έχει υψηλού βαθμού δυσκολίες τόσο για την 
πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Υπάρχουν εναλλακτικές αντιλήψεις τόσο σε μαθητές όσο και σε δασκάλους / καθηγητές. 
• Μπορεί να αποκτήσει διαθεματικό χαρακτήρα: μαθηματικά, φυσική, λογοτεχνία, εικαστικά. 
• Υπάρχει πάντα στα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικού και Γυμνασίου. 

2.1. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση οργανώνει την αποδόμηση της εναλλακτικής 

αντίληψης ότι η μεταβαλλόμενη απόσταση Γης-Ήλιου είναι ο παράγοντας που εξηγεί τη 
δημιουργία των εποχών, και στη συνέχεια την υιοθέτηση της επιστημονικής άποψης μέσα και 
από καθημερινά βιώματα: πόσες ώρες διαρκεί η ημέρας το χειμώνα και πόσες το καλοκαίρι, 

το ύψος της τροχιάς του ήλιου κ.λπ.). Για την υλοποίηση του σεναρίου είναι απαραίτητο το 
διδακτικό υλικό που έχει επισυναφθεί σ’ αυτό το αρχείο pdf: 
• Οι αναφερόμενες διαφάνειες (1-18) περιέχονται στο αρχείο παρουσίασης PowerPoint 

«Seasons.pps». 
• Το ΦΕ (SeasonsW.pdf) και το διαγνωστικό ερωτηματολόγιο (SeasonsQ.pdf) 
• Τα αρχεία κινουμένων σχεδίων Seasons.mov και seasons-multi.swf προς τα οποία 

υπάρχουν δεσμοί στις διαφάνειες 15 (δραστηριότητα 6) και 18 (δραστηριότητα 7) 
αντίστοιχα. 

Για να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω πέντε αρχεία, θα πρέπει να εξαχθούν από την 

επισύναψη και να αποθηκευτούν στον ίδιο φάκελο από τον οποίο θα “τρέξει” το αρχείο 
Seasons.pps: Επιλέγετε τα 5 αρχείο από την κατάσταση επισυναπτόμενων αρχείων του pdf 
και προχωράτε σε «αποθήκευση» / «save». 

Δραστηριότητα 1η: Ανάδειξη της εναλλακτικής άποψης για το πώς δημιουργούνται οι 
εποχές 

1.1. Πριν την παρουσίαση δίνεται διαγνωστικό ερωτηματολόγιο με το οποίο καταγράφονται 
οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών για το πώς δημιουργούνται οι εποχές. Οι 
αναφερόμενες στη βιβλιογραφία εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, έχουν ήδη 
ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του σεναρίου: των δραστηριοτήτων και του υλικού που τις 

υποστηρίζει, ΦΕ και της παρουσίασης pps (διαφάνεια 1). 
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1.2. Οι μαθητές διατυπώνουν στο διαγνωστικό ερωτηματολόγιο την άποψή τους για το πού 
οφείλονται οι εποχές. Ο διδάσκων ανακοινώνει τα ευρήματα (διαφάνεια 2). 

1.3. Οπτικοποιείται η άποψη των μαθητών (διαφάνειες 3 & 4), ώστε αυτοί να αναγνωρίσουν 

τη θέση Γης-Ήλιου όπως αυτή προκύπτει από την εναλλακτική τους άποψη. Στη 
συνέχεια τίθενται ερωτήματα διερευνητικά της εναλλακτικής άποψης και συζητιούνται με 
όλη την τάξη: 

• Τι πιστεύετε ότι ισχύει σε διάφορες χώρες, όταν η Γη είναι μακριά (ή κοντά) από τον 
Ήλιο; 

• Όταν έχουμε εμείς (στην Ελλάδα) χειμώνα, ποια εποχή έχουν στη Γερμανία, στη 

Σουηδία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Βραζιλία; 

Δραστηριότητα 2η: Διαχείριση της εναλλακτικής άποψης για το πώς δημιουργούνται οι 
εποχές 

2.1. Δίνεται στους μαθητές το ΦΕ με αποσπάσματα από άρθρα ιστοτόπων. Ο εκπαιδευτικός, 
κατά την εκτίμησή του, μπορεί να παρουσιάσει ολόκληρα τα κείμενα ακολουθώντας 
(εφόσον έχει σύνδεση στο διαδίκτυο) τις 3 συνδέσεις που περιλαμβάνει η διαφάνεια 5. 

Τίθενται προφορικά τα παρακάτω ερωτήματα, που συζητιούνται με όλη την τάξη: 
• Τι το παράξενο συμβαίνει στην Αυστραλία; 
• Έχουμε σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα χειμώνα (ή καλοκαίρι); 
• Μήπως κάτι στην άποψή σας δεν είναι σωστό; Τι; 

2.2. Με τη διαφάνεια 6 τίθεται προφορικά το βασικό ερώτημα της δραστηριότητας, το οποίο 
συζητιέται: 

• Είναι δυνατόν ταυτόχρονα δυο περιοχές της Γης, η μια να έχει χειμώνα και ή άλλη 
καλοκαίρι; 

Δραστηριότητα 3η: Εισαγωγή και επεξεργασία επιστημονικής γνώσης για το σχήμα της 
τροχιάς της Γης 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η απόσταση της Γης 
από τον Ήλιο δεν μεταβάλλεται σημαντικά, τουλάχιστον τόσο ώστε να διαφοροποιείται η 

ηλιακή ροή: Η διαφορά ηλιακής ροής μέσα σ’ ένα χρόνο είναι 3,5%, με μέγιστο στο περιήλιο 
την 4η Ιανουαρίου. Για περισσότερες μαθηματικές λεπτομέρειες δες: 

http://ap.physics.uoc.gr/theory/ch1/node13.html 
3.1. Εισάγεται η άποψη ότι η τροχιά της Γης είναι ελλειπτική αλλά σχεδόν κυκλική και όχι 

οβάλ (διαφάνεια 7). 
3.2. Η διαφάνεια 8 δεν εστιάζει στο ακριβές σχήμα της τροχιάς της Γης, πράγμα που γίνεται 

στη διαφάνεια 10, αλλά συγκρίνει μια ελλειπτική (με μεγάλη εκκεντρότητα, σχήμα οβάλ) 
με μια κυκλική τροχιά. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τις τιμές που παίρνει η εκκεντρότητα σε 
μια έλλειψη. Για περισσότερες μαθηματικές λεπτομέρειες δες: 

http://el.wikipedia.org/wiki/εκκεντρότητα 
Μετά τη διαφάνεια 8, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να 
εκτελέσουν τη δραστηριότητα 3 του ΦΕ, η οποία αποτελεί εξοικείωση με την μαθηματική 
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έννοια της εκκεντρότητας. Μπορεί, όμως, να τη δώσει και ως εργασία για το σπίτι. 
Συμπερασματικά, ελλείψεις με μεγάλη εκκεντρότητα είναι οι τροχιές των κομητών και 
ελλείψεις με μικρή εκκεντρότητα, σχεδόν κυκλικές, είναι οι τροχιές των πλανητών. 

3.3. Μετά τη δραστηριότητα 3 του ΦΕ, ο εκπαιδευτικός δείχνει τη διαφάνεια 9 και συζητά / 
ελέγχει με τους μαθητές αν το σχήμα είναι αναμενόμενο από τις τιμές του πίνακα της 
δραστηριότητας 3. 

Δραστηριότητα 4η: Διαθεματική προσέγγιση. Μετατροπή αριθμών χωρίς νόημα σε 
καθημερινή αναλογία. 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει τη διαφάνεια 10 και ζητά από τους μαθητές να βρουν την αναλογία 

διαφοράς περιηλίου – αφηλίου (περίπου 5.000.000 km) στα 150.000.000 km, που είναι η 
μέση απόσταση Γης – Ηλίου. Η αναλογία αυτή είναι περίπου 1 στα 30. 
Με δεδομένο ότι η τροχιά είναι σχεδόν κυκλική, δεν έχει σημασία για την εναλλαγή των 

εποχών πού βρίσκεται ακριβώς η Γη. Έτσι, δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι 
βρισκόμαστε κοντύτερα στον Ήλιο στις 3 Ιανουαρίου! Εμείς έχουμε χειμώνα, αλλά οι 
Αυστραλοί και οι Βραζιλιάνοι έχουν καλοκαίρι. 

Δραστηριότητα 5η: Η επιστημονική γνώση μέσα από βιωματικές παρατηρήσεις 

5.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη διαφάνεια 11 και συζητά με τους μαθητές για τη 
διάρκεια της ημέρας το χειμώνα και το καλοκαίρι: 

Πότε είναι μεγαλύτερη η ημέρα (ή η νύχτα): το χειμώνα ή το καλοκαίρι; 
• Συμφωνεί αυτό με το γεγονός του χειμώνα (ή του καλοκαιριού); 
• Σε ένα σπίτι είναι αναμμένο το τζάκι: πότε το σπίτι είναι πιο ζεστό, όταν το τζάκι καίει 
πολλές ώρες ή όταν καίει λίγες; 

• Πότε η ημέρα είναι πιο ζεστή: όταν φαίνεται για πιο πολύ ώρα ο ήλιος ή όταν φαίνεται 
για λίγο; 

5.2. Συσχέτιση 1η: Με βάση τη διαφάνεια 12, γίνεται συζήτηση για τη σχέση διάρκειας της 
ημέρας με το ύψος στο οποίο μεσουρανεί ο ήλιος. Η επιδιωκόμενη συσχέτιση είναι: 
βλέπουμε τον ήλιο πιο ψηλά, άρα η τροχιά είναι μεγαλύτερη, άρα τον βλέπουμε πιο 

πολλές ώρες. 
• Πού βλέπουμε τον ήλιο να μεσουρανεί, το καλοκαίρι που η διάρκεια της ημέρας είναι 
μεγαλύτερη: ψηλά ή χαμηλά; 

• Όταν μεσουρανεί ψηλά, γιατί είναι μεγαλύτερη η διάρκεια της ημέρας; 
5.3. Συσχέτιση 2η: Με βάση τις διαφάνειες 13 και 14 γίνεται συζήτηση για τη σχέση της 

γωνίας υπό την οποία προσπίπτουν οι ακτίνες σε μια επιφάνεια με την ενέργεια που 

προσφέρεται. 
• Διαφάνεια 13: Πότε ο φακός φωτίζει πιο μεγάλη επιφάνεια; Πότε ο φακός φωτίζει πιο 
έντονα την επιφάνεια; 

Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να μετατοπίσουν την εστίαση της προσοχής τους 
από το «ποια επιφάνεια που φωτίζεται, είναι μεγαλύτερη» στο «ποια επιφάνεια, από τις 
φωτισμένες, θα ζεσταθεί πιο πολύ». 
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• Διαφάνεια 14: Ποια επιφάνεια θα ζεσταθεί πιο πολύ από την ίδια πηγή, η μικρή κίτρινη 
ή η μεγάλη γκρίζα; 

Δραστηριότητα 6η: Εμπέδωση νέας γνώσης με αλλαγή της παρατήρησης 

6.1. Στη διαφάνεια 15 υπάρχει δεσμός για το video αρχείο «Seasons.mov», το οποίο μας 
δείχνει πώς φαίνεται η Γη από την πηγή θερμότητας, τον Ήλιο. Με τη δραστηριότητα 6 
του ΦΕ ζητάμε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν, καθώς τρέχει το video, 

συγκεκριμένες επιφάνειες πάνω στη Γη: 
• Πότε η Αυστραλία δέχεται πιο κάθετα τις ακτίνες του Ήλιου; 
• Πότε η Ιαπωνία δέχεται πιο κάθετα τις ακτίνες του Ήλιου; 
• Υπάρχει χρονική περίοδος κατά την οποία ο Ήλιος δεν «βλέπει» την Ανταρκτική; Πότε 
γίνεται αυτό; 

• Τι συμβαίνει την ίδια περίοδο στην Αυστραλία; Στην Ιαπωνία; 
6.2. Οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις της δραστηριότητας 6 και απαντούν γραπτώς. 

Δραστηριότητα 7η: Η κλίση του άξονα της περιστροφής της Γης & Ανακεφαλαίωση 

7.1. Οι διαφάνειες 16 & 17 δίνουν την εικόνα των θέσεων Γης και Ήλιου την οποία έχει ένας 

παρατηρητής από δύο διαφορετικές θέσεις έξω από τα δύο σώματα. Φαίνεται καθαρά ότι 
η κλίση του άξονα της περιστροφής της Γης μένει σταθερή στο χώρο, αλλά αλλάζει ως 
προς τον Ήλιο. Η συζήτηση οργανώνεται γύρω από τη βασική ερώτηση: 

• Γιατί οι ακτίνες του Ήλιου δεν πέφτουν στη Γη με σταθερή γωνία αλλά η γωνία αλλάζει 
συνεχώς μέσα σ’ ένα χρόνο; 
Ο εκπαιδευτικός κατά τη συζήτηση εστιάζει την προσοχή των μαθητών στον 

προσανατολισμό του άξονα: 
• Έχει πάντα σταθερό προσανατολισμό μέσα στο χώρο; 
• Έχει πάντα σταθερό προσανατολισμό ως προς τον Ήλιο; 

7.2. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον ΔΠ τη διαφάνεια 18 και το αρχείο 
κινουμένου σχεδίου «seasons-multi.swf», προς το οποίο η διαφάνεια περιέχει δεσμό. Το 
αρχείο δείχνει πώς μεταβάλλεται κατά την περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο μέσα 

σ’ ένα χρόνο: 
• Η έκταση στην επιφάνεια της Γης που φωτίζεται από μια δέσμη φωτός από τον Ήλιο. 
• Η θέση του Ήλιου στη μεσουράνησή του. 

Κατά την προβολή του αρχείου γίνεται ανακεφαλαίωση της αιτιώδους ακολουθίας λόγω 
της οποίας δημιουργούνται οι εποχές: 

(Σταθερός προσανατολισμός στο χώρο του άξονα περιστροφής της γης) + 

(Περιστροφή της Γης γύρω από τον Ήλιο) => 

(Συνεχής μεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης των ακτίνων στο έδαφος) 
 

Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση προς τον Ήλιο του Β. Ημισφαιρίου (καλοκαίρι), 
 Τόσο πιο κάθετες προς το έδαφος είναι οι προσπίπτουσες ακτίνες, 

  Τόσο περισσότερη ενέργεια φθάνει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο στο έδαφος, 
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 Τόσο πιο μεγάλη επιφάνεια φωτίζεται, 

  Τόσο περισσότερη ενέργεια απορροφά το Β. Ημισφαίριο. 

Την ίδια χρονική περίοδο: 

Όσο μικρότερη είναι η κλίση προς τον Ήλιο του Ν. Ημισφαιρίου (χειμώνας), 
 Τόσο πιο πλάγιες προς το έδαφος είναι οι προσπίπτουσες ακτίνες, 
  Τόσο λιγότερη ενέργεια φθάνει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο στο έδαφος, 

 Τόσο πιο μικρή επιφάνεια φωτίζεται, 

  Τόσο λιγότερη ενέργεια απορροφά το Ν. Ημισφαίριο. 

Ο εκπαιδευτικός κατά την προβολή μπορεί να σταματά το κινούμενο σχέδιο, ώστε να 

σχεδιάζει την προσπίπτουσα δέσμη και να συσχετίζει τη γωνία πρόσπτωσης με την 
έκταση της επιφάνειας που φωτίζεται και το ύψος μεσουράνησης του Ήλιου. 
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Καλοκαιρινά Χριστούγεννα στην Αυστραλία 
Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2009 

Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Αυστραλία, ως χώρα του νοτίου 
ημισφαιρίου. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, όπως αρμόζει στην εποχή, αλλ’ 
ωστόσο, ο Άι Βασίλης, καταφθάνει βαριά ντυμένος, με τα πυκνά λευκά γένια του. 
Ίσως από μέσα του να ιδροκοπά, αλλά αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Ο κόσμος, 
πάντως, μεριμνά ώστε η ενδυμασία του να είναι θερινή. Σε αρκετές μάλιστα 
περιπτώσεις, η περιβολή, κοντεύει να γίνει σχεδόν αδαμιαία, μιας και πολλοί 
προτιμούν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στην παραλία, ξαπλωμένοι στην αμμουδιά. 

Ηλεκτρονική εφημερίδα Greek Reporter (http://au.greekreporter.gr/?p=798) 

Χριστούγεννα στον κόσμο 
Δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2002 

Στη Νέα Ζηλανδία, τα Χριστούγεννα έρχονται στη μέση του καλοκαιριού. 
Παραδοσιακά, οι οικογένειες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παραλία. 

Και στην Αυστραλία, μετά το χριστουγεννιάτικο γεύμα, όλοι πηγαίνουν μια βόλτα 
στην παραλία ή πάνε για ένα παιχνίδι κρίκετ. Το αστείο είναι πως το έλκηθρο του Αϊ 
Βασίλη δεν το σέρνουν τάρανδοι αλλά οχτώ καγκουρό. 

Περιοδικό Focus (http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=5012) 

Αυστραλία- Χριστούγεννα με Κάλαντα, σούβλες και θαλάσσια μπάνια στην 
ομογένεια της Μελβούρνης 
Δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2009 

Στο μεταξύ, με υψηλές θερμοκρασίες λόγω καλοκαιριού, οι περισσότεροι 
ομογενείς κάνουν οικογενειακά Χριστούγεννα στη Μελβούρνη, ενώ πολλοί 
καταφεύγουν και στις παραλίες, για να δροσιστούν. 

Πηγή: ΑΠΕ 24/12/09-07:50 

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
Διάβασε τα παρακάτω άρθρα και συζήτησε τα παρακάτω ερωτήματα με την ομάδα σου: 
• Τι το παράξενο συναντάς στις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα; 
• Τι συμβαίνει στην Αυστραλία και τι στη Νέα Ζηλανδία; 
• Τι υποστηρίζεις τώρα για την ερώτηση: Έχουμε σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα χειμώνα 

(ή καλοκαίρι); 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τις εκκεντρότητες πλανητών, νάνων πλανητών, δορυφόρων 
και κομητών. Να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

Πλανήτες εκκεντρότητα
Ερμής 0,2056 
Αφροδίτη 0,0068 
Γη 0,0167 
Άρης 0,0934 
Δίας 0,0484 
Κρόνος 0,0542 
Ουρανός 0,0472 
Ποσειδώνας 0,0086 
Πλανήτες νάνοι   

Πλούτωνας 0,2488 
Έριδα 0,4418 
Δήμητρα (Αστεροειδής) 0,080 

Δορυφόροι  
Σελήνη 0,0554 
Τρίτωνας (Κρόνου) 0,000016 

Κομήτες  
Κομήτη του Χάλεϊ 0,9670 
Κομήτης Χέϊλ Μποπ 0,9950 

Τέλος, ζωγράφισε πώς θα έβλεπε ένας επισκέπτης του πλανητικού μας συστήματος τις 
τροχιές των ουρανίων σωμάτων του πίνακα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύγκρινε το σχήμα σου με τη διαφάνεια 9 της παρουσίασης του καθηγητή σου. 

1. Ποιος πλανήτης έχει τροχιά που πλησιάζει 
περισσότερο την κυκλική; ...............................  

2. Ποιος πλανήτης έχει την πιο ελλειπτική 
τροχιά; ................................................................  

3. Να κατατάξεις τις 4 ομάδες των ουράνιων 
σωμάτων ως προς την εκκεντρότητα της 
τροχιάς τους (από την πιο κυκλική τροχιά 

στην πιο ελλειπτική τροχιά): ...........................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

4. Ποιο ουράνιο σώμα έχει τροχιά που 
πλησιάζει περισσότερο την κυκλική; ..............  

5. Αν εμφανιστούν σήμερα και οι δυο κομήτες 
του πίνακα, ποιος απ’ τους δύο θα 
ξαναεμφανιστεί πιο σύντομα; .........................  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 
Οι ακριβείς αποστάσεις της Γης από τον Ήλιο είναι: 
Η πιο κοντινή απόσταση (περιήλιο): .. 147.098.290 Km ή 147 εκατομμύρια Km 

Η πιο μακρινή απόσταση (αφήλιο): .... 152.098.232 Km ή 152 εκατομμύρια Km 
Η μέση απόσταση  ............................ 149 597 870 691 ± 30 m ή 150 εκατομμύρια Km  
 έχει ορισθεί ως Αστρονομική μονάδα μήκους, A.U. 

Να υπολογίσεις την αναλογία της μεταβολής της απόστασης Γης – Ηλίου, μέσα σε ένα 

χρόνο, προς την απόσταση Γης – Ηλίου: ...............................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 
Διάβασε τις παρακάτω ερωτήσεις. Να απαντήσεις, αφού παρακολουθήσεις προσεκτικά ένα 

video που θα δείξει ο καθηγητής σου. Αν κάτι δεν μπόρεσες να το παρατηρήσεις, ζήτησε από 
τον καθηγητή σου να το ξαναδείξει. 

Να παρατηρήσεις συγκεκριμένες επιφάνειες πάνω στη Γη: πχ. Αυστραλία, Ιαπωνία.  

1. Πότε η Αυστραλία δέχεται πιο κάθετα τις ακτίνες του Ήλιου; ...................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

2. Πότε η Ιαπωνία; ..................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

3. Υπάρχει χρονική περίοδος κατά την οποία ο Ήλιος δεν «βλέπει» την Ανταρκτική; ...............  

 ...............................................................................................................................................................  

4. Πότε γίνεται αυτό; ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

5. Τι συμβαίνει τότε στην Αυστραλία; .................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

6. Τι στην Ιαπωνία; .................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Οι απαντήσεις να δοθούν σε σχέση με το ημερολόγιο που «τρέχει» μέσα στο video. 
 





ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

4.7.1. Οι ΕΠΟΧΕΣ στο PowerPoint 497 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 
1. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την τροχιά της 

Γης κατά την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο. (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 

Το σχήμα α ..........   

Το σχήμα β  .........   

Το σχήμα γ  .........   

Το σχήμα δ  .........   

2. Όταν στην Ελλάδα 
έχουμε χειμώνα, σε 
ποιο σημείο της τρο-
χιάς της, κατά την 
περιφορά της γύρω 
από τον Ήλιο, νομί-
ζετε ότι βρίσκεται η 
Γη; (Σημειώστε Χ στο 
αντίστοιχο κουτάκι) 

 
 

Α. Στο περιήλιο, δηλ. στο πιο κοντινό σημείο της τροχιάς γύρω από τον Ήλιο ......   

Β. Στο αφήλιο, δηλ. στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς γύρω από τον Ήλιο .......   

Γ. Σε μέση απόσταση, σχετικά με το περιήλιο και το αφήλιο ...............................   

Δ. Πουθενά σταθερά, η θέση της μεταβάλλεται κάθε χρόνο ................................   

3. Γιατί νομίζετε ότι έχουμε εποχές στην Ελλάδα; Αιτιολογήστε σύντομα: ................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  
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5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΆΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ι. ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ενδεικτική, επιλεγμένη βιβλιογραφία η οποία κατά κύριο 
λόγο είναι ελληνική και προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Η βιβλιογραφία αφορά βιβλία και άρθρα ή 

συλλογικούς τόμους και εστιάζεται σε θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, όπως οι αντι-
λήψεις των μαθητών και οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, θέματα Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνίας και εφαρμογών τους στην ελληνική εκπαίδευση και ειδικά στη 

διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Υπενθυμίζουμε ότι, όπως έχουμε σημειώσει 
στην ενότητα των διδακτικών προσεγγίσεων (σελ. 44), αναφορές στις αντιλήψεις των 
μαθητών για τις έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα υπάρχουν στους οδηγούς του 

εκπαιδευτικού που συνοδεύουν τα σχολικά βιβλία. Επίσης, μπορείτε να βρείτε σχετικές 
αναφορές και δικτυακούς τόπους στο υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά και τα προτεινόμενα σενάρια. 

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 Μακε-
δονίας. 

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 - Γ. Δαρδανός. 

Jonassen, D. H. (2000). Computers as mind tools for schools: engaging critical thinking. NJ: 
Prentice-Hall. 

Κασσέτας, Α. (2004). Το Μήλο και το Κουάρκ, Διδακτική της Φυσικής, Αθήνα: Σαββάλας.  
Καριώτογλου, Π. (2006). Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών, Θεσσαλο-
νίκη: Γράφημα. 

Κεκκές, Ι. (επιμ.) (2004). Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήματα Σχεδιασμού και 
εφαρμογών: Φιλοσοφικές - Κοινωνικές Προεκτάσεις, Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Φυσικών - 
Ατραπός. 

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και των επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. 

Κυνηγός, Χ., Δημαράκη, Ε. (2002). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα: Παιδαγωγική 
αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, 
Αθήνα: Καστανιώτης. 

Leimegnan, G., Weil - Barais, A. (1997). Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική. Η διδασκα-
λία της Μηχανικής (επιμέλεια - μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου), Αθήνα: 
Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός 

Μίχας, Π. (2005). Η Διδακτική της Οπτικής μέσα από μία διαχρονική ματιά, Αθήνα: Τυπω-
θήτω - Γ. Δαρδανός. 
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Σταυρίδου, Ε. (1995). Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, Αθήνα: Σαββά-
λας. 

Τσελφές, Β. (2002). Δοκιμή και πλάνη, το εργαστήριο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστη-
μών, Αθήνα: Νήσος. 

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ 

Στα πρακτικά ελληνικών συνεδρίων υπάρχουν πολλά αξιόλογα άρθρα σχετικά με τη 
διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και τις 
εφαρμογές τους στη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Στη συνέχεια 

παραθέτουμε επιλεγμένα ενδεικτικά 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. 

Ραβάνης Κ. (1999). Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η μύηση στις Φυσικές 
Επιστήμες στην προσχολική Εκπαίδευση. Στο Ραβάνης Κ. Οι Φυσικές Επιστήμες στην 
προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα, Τυπωθήτω σελ. 17-52. 

Σωτηράκου, Μ., Χαλκιά, Κ. (2002). Τα μοντέλα στις εικόνες των σχολικών εγχειριδίων 
Φυσικής του Γυμνασίου. Στο Π. Κόκκοτας, Ι. Βλάχος, Π. Πήλιουρας, Αικ. Πλακίτση. (επιμ.), 
Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην 
κοινωνίας της πληροφορίας", Αθήνα: Γρηγόρη 

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. 

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 Εκ-
παίδευση. 

Βαλανίδης, Ν., Νικολαΐδου, Α. (2003). Αντιλήψεις Μαθητών/τριών Γ Λυκείου για την Οξεί-
δωση και την Καύση. Στο Π. Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Διδακτικής 
Φυσικών Επιστημών και Νέας Τεχνολογίας. 

Θασίτη, Μ., Φασουλόπουλος, Γ., Καριώτογλου, Π. (2004). Μελέτη της (α)συνέπειας των συλ-
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λογισμών 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. 

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 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., Καμπουράκης, Κ., Τσαπαρλής, Γ. (2009). Διδασκαλία της έννοιας του μορίου 
στη Β΄ Γυμνασίου: Έμφαση στην εποικοδομητική και νοηματική προσέγγιση. Στο Π. Κα-
ριώτογλου, Α. Σπύρτου, Τ. Ζουπίδης (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου " Δι-
δακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση".  

Κοντογεωργίου, Α., Κώτσης, Κ., Μικρόπουλος, Τ. (2004). Οπτικές και νοητικές αναπαραστά-
σεις για την κατανόηση της δομής της ύλης. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσα-
δάκης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνο-
λογιών στην Εκπαίδευση. 

Παπαδόπουλου, Π., Σουβατζή, Δ., Tunnicliff, S., Dale, M. (2004). Τι γνωρίζουν τα παιδιά σχε-
τικά 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. 

Σαριγγέλη, Μ., Αθανασίου, Κ. (2004). Αντιλήψεις μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυ-
κείου για τη Φυσική Επιλογή και την Εξέλιξη: Δαρβινικές απόψεις από την πίσω πόρτα. Στο 
Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής 
Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Σιγάλας, Μ., Σταυρίδου, Ε., Σολοµωνίδου, Χ. (1997). Δυσκολίες μαθητών/τριών σχετικά µε 
την αναπαράσταση συστημάτων ουσιών σε χημική ισορροπία στο εμπειρικό και στο 
μικροσκοπικό επίπεδο. Στο Γ. Θ. Καλκάνης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου “Οι Φυσικές 
Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄βάθµια Εκπαίδευση”. 

Σκουμιός, Μ., Χατζηνικήτα, Β. (2003). Μοντέλα μαθητών για θερμότητα και θερμοκρασία. 
Στο Π. Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και 
Νέας Τεχνολογίας. 

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Αναγνωστόπουλος, Α., Κώτσης, Κ. (2009). Διδασκαλία του τρίτου νόμου του Νεύτωνα με 
επανάληψη του ιστορικού του πειράματος σε μαθητές Γυμνασίου. Στο Π. Καριώτογλου, Α. 
Σπύρτου, Τ. Ζουπίδης (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου " Διδακτικής των Φυ-
σικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση".  

Βελέντζα, Α., Σπηλιοπούλου, Ι., Χαλκιά, Κ. Σκορδούλη, Κ. (2004). Νοητικά πειράματα: Η πα-
ρουσίασή τους στο διαδίκτυο. Έρευνα για την παρουσίαση τεσσάρων νοητικών πειραμά-
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των στο διαδίκτυο με σκοπό την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστη-
μών. Στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου 
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Οι Εποχές

Υλικό:

Παρουσίαση:

Ερωτηματολόγιο

Φύλλο Εργασίας







Οι εποχές

Γιατί έχουμε εποχές;

		Οι περισσότεροι από εσάς διατυπώσατε την άποψη ότι αυτό οφείλεται στην απόσταση της Γης από τον Ήλιο.

		Δηλαδή έχουμε καλοκαίρι όταν η Γη βρίσκεται κοντύτερα στον Ήλιο.











Δηλαδή κάπως έτσι:

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ









ΧΕΙΜΩΝΑΣ







Οι εποχές



Είναι όμως αυτό σωστό; 



Ας διαβάσουμε τα άρθρα των παρακάτω  ιστοσελίδων:



		Εφημερίδα Express. 

		Περιοδικό Focus.  

		Ηλεκτρονική εφημερίδα Greek Reporter.



































Είναι δυνατόν, ταυτόχρονα

δυο περιοχές της Γης, η μια

να έχει χειμώνα και η άλλη

καλοκαίρι;

































Στην πραγματικότητα η τροχιά

της Γης είναι κάπως έτσι:

Πιο πολύ μοιάζει 

με κύκλο, 

παρά με το οβάλ 

της έλλειψης







Η έλλειψη της τροχιάς της Γης 

έχει εκκεντρότητα 0,0167, 

που πρακτικά σημαίνει ότι είναι 

ΣΧΕΔΟΝ κύκλος

Μεγάλη εκκεντρότητα

(ευθεία = 1)

Μικρή εκκεντρότητα

(κύκλος = 0)

(πλανήτες)

(Πλούτωνας, κομήτες)









Το ηλιακό μας σύστημα φαίνεται κάπως έτσι:

την κυκλική

σχεδόν τροχιά

των πλανητών

και την

ελλειπτική

των κομητών

Προσέξτε:







Η διαφορά του περιηλίου από το αφήλιο είναι 5.000.000 Km

Πιο κοντά στον Ήλιο στις 3 Ιανουαρίου!!

(δηλαδή, μες το χειμώνα μας)







Πού οφείλονται λοιπόν οι εποχές;

Ας θυμηθούμε πότε βλέπουμε πιο πολύ τον ήλιο …

… το καλοκαίρι

… το χειμώνα







Πού οφείλονται λοιπόν οι εποχές;

Ας θυμηθούμε που βρίσκεται ο Ήλιος όταν μεσουρανεί …

… το καλοκαίρι

… το χειμώνα









Είναι σαν να φωτίζουμε μια επιφάνεια 

			άλλοτε πλάγια και άλλοτε κάθετα

Στη Ελλάδα,

ΠΟΤΕ οι ακτίνες

του Ήλιου δεν

πέφτουν κάθετα. 

Καλοκαίρι

Χειμώνας









Πότε οι ακτίνες

του Ήλιου θα

διασκορπιστούν σε

μεγαλύτερη

επιφάνεια;

Άρα, ποια περιοχή θα ζεσταθεί πιο πολύ: 

η μικρή κίτρινη ή η μεγάλη γκρίζα;







Παρατήρησε την κίνηση της Γης, όπως φαίνεται

από τον Ήλιο: οι ακτίνες του Ήλιου δεν πέφτουν

με σταθερή γωνία σε έναν τόπο καθόλη τη

διάρκεια του έτους 



Άλλοτε φαίνεται πιο πολύ το Βόρειο Ημισφαίριο

και άλλοτε το Νότιο.

Τι σημασία έχει αυτό για τις

εποχές σε κάθε ημισφαίριο;







Γιατί όμως οι ακτίνες του Ήλιου δεν πέφτουν

με σταθερή γωνία καθόλη τη διάρκεια του έτους; 

Γιατί ο άξονας της Περιστροφής της Γης

σχηματίζει γωνία με το επίπεδο της τροχιάς της.







ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

Ο άξονας της

Γης είναι

σταθερός και

«κοιτά» πάντα

σε συγκεκριμένο

σημείο, τον

Πολικό Αστέρα 







Ας ανακεφαλαιώσουμε, παρατηρώντας ταυτόχρονα: 

πού βρίσκεται ο Ήλιος, αλλά και την επιφάνεια που φωτίζει

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: 

το ύψος του

Ήλιου από

τον ορίζοντα

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: 

Την επιφάνεια

που φωτίζεται

από τις ακτίνες

του ‘Ηλιου












Εικόνες από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της Αφρικής

Ποταμός Κόνγκο

Ποταμός Νίγηρας

Ποταμός Νείλος

Ποταμός Ζαμβέζης







Εικόνες από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της Αφρικής

Ποταμός Κόνγκο

Ποταμός Νίγηρας

Ποταμός Νείλος

Ποταμός Ζαμβέζης









Εικόνες από τους 4 μεγαλύτερους ποταμούς της Αφρικής

Καταρράκτες Νείλου

Καταρράκτες Ζαμβέζη

Καταρράκτες Κόνγκο

Καταρράκτες Νίγηρα







Αίγυπτος: Κατανομή πληθυσμού (2002)
















Οι 4 μεγαλύτεροι ποταμοί της Αφρικής







Κατανομή των βροχοπτώσεων στην Αφρική







Χάρτης κατανομής βλάστησης της Αφρικής

(δορυφορική λήψη)







Κλιματικές ζώνες της Αφρικής 







Πίνακας 1: Οι 10 μεγαλύτεροι σε μέση παροχή νερού

ποταμοί του κόσμου (κυβικά πόδια ανά sec)

		Ποτάμι		Χώρα		Μέση παροχή στις εκβολές

		Αμαζόνιος		Βραζιλία		7.500.000

		Κόγκο		Κονγκό		1.400.000

		Γιάνγκ Τσε		Κίνα		770.000

		Βραχμαπούτρα		Μπαγκλαντές		700.000

		Γάγγης		Ινδία		660.000

		Γενισέι		Ρωσία		614.000

		Μισισιπής		ΗΠΑ		611.000

		Ορινόκο		Βενεζουέλα		600.000

		Λένα		Ρωσία		547.000

		Παρανάς		Αργεντινή		526.000












ανταλλαγή αερίων (Ο2 – CO2) στον πνεύμονα

ανταλλαγή αερίων (Ο2 – CO2) σε άλλο όργανο







θρόμβος αίματος

έχει φράξει 

τη στενή αρτηρία

σχίζεται το

τοίχωμα

της αρτηρίας

λιπαρές ουσίες

περνούν και καλύπτουν σαν

«πουρί» το τοίχωμα

τομή μιας

φυσιολογικής

αρτηρίας

1

2

3

4








































ΈΝΤΥΠΟ Γ’: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 


Οι ΕΠΟΧΕΣ με PowerPoint 15 


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 
1. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την τροχιά της 


Γης κατά την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο. (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 


 


Το σχήμα α ..........   


Το σχήμα β  .........   


Το σχήμα γ  .........   


Το σχήμα δ  .........   


2. Όταν στην Ελλάδα 
έχουμε χειμώνα, σε 
ποιο σημείο της τρο-
χιάς της, κατά την 
περιφορά της γύρω 
από τον Ήλιο, νομίζε-
τε ότι βρίσκεται η Γη; 
(Σημειώστε Χ στο α-
ντίστοιχο κουτάκι) 


 
 


Α. Στο περιήλιο, δηλ. στο πιο κοντινό σημείο της τροχιάς γύρω από τον Ήλιο ......   


Β. Στο αφήλιο, δηλ. στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς γύρω από τον Ήλιο .......   


Γ. Σε μέση απόσταση, σχετικά με το περιήλιο και το αφήλιο ...............................   


Δ. Πουθενά σταθερά, η θέση της μεταβάλλεται κάθε χρόνο ................................   


3. Γιατί νομίζετε ότι έχουμε εποχές στην Ελλάδα; Αιτιολογήστε σύντομα: ................................  


 ...............................................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  
 












ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 


Οι ΕΠΟΧΕΣ με PowerPoint ΦΕ (σελ. 11) 


Καλοκαιρινά Χριστούγεννα στην Αυστραλία 
Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2009 


Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Αυστραλία, ως χώρα του νοτίου ημισφαιρί-
ου. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, όπως αρμόζει στην εποχή, αλλ’ ωστόσο, ο Άι 
Βασίλης, καταφθάνει βαριά ντυμένος, με τα πυκνά λευκά γένια του. Ίσως από μέσα 
του να ιδροκοπά, αλλά αυτό είναι μία άλλη υπόθεση. Ο κόσμος, πάντως, μεριμνά ώ-
στε η ενδυμασία του να είναι θερινή. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, η περιβο-
λή, κοντεύει να γίνει σχεδόν αδαμιαία, μιας και πολλοί προτιμούν να γιορτάσουν τα 
Χριστούγεννα στην παραλία, ξαπλωμένοι στην αμμουδιά. 


Ηλεκτρονική εφημερίδα Greek Reporter (http://au.greekreporter.gr/?p=798) 


Χριστούγεννα στον κόσμο 
Δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2002 


Στη Νέα Ζηλανδία, τα Χριστούγεννα έρχονται στη μέση του καλοκαιριού. Πα-
ραδοσιακά, οι οικογένειες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παραλία. 


Και στην Αυστραλία, μετά το χριστουγεννιάτικο γεύμα, όλοι πηγαίνουν μια βόλτα 
στην παραλία ή πάνε για ένα παιχνίδι κρίκετ. Το αστείο είναι πως το έλκηθρο του Αϊ 
Βασίλη δεν το σέρνουν τάρανδοι αλλά οχτώ καγκουρό. 


Περιοδικό Focus (http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=5012) 


Αυστραλία- Χριστούγεννα με Κάλαντα, σούβλες και θαλάσσια μπάνια στην ομο-
γένεια της Μελβούρνης 
Δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2009 


Στο μεταξύ, με υψηλές θερμοκρασίες λόγω καλοκαιριού, οι περισσότεροι ομο-
γενείς κάνουν οικογενειακά Χριστούγεννα στη Μελβούρνη, ενώ πολλοί καταφεύγουν 
και στις παραλίες, για να δροσιστούν. 


Πηγή: ΑΠΕ 24/12/09-07:50 


ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ 


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
Διάβασε τα παρακάτω άρθρα και συζήτησε τα παρακάτω ερωτήματα με την ομάδα σου: 
• Τι το παράξενο συναντάς στις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα; 
• Τι συμβαίνει στην Αυστραλία και τι στη Νέα Ζηλανδία; 
• Τι υποστηρίζεις τώρα για την ερώτηση: Έχουμε σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα χειμώνα 


(ή καλοκαίρι); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 


Οι ΕΠΟΧΕΣ με PowerPoint ΦΕ (σελ. 12) 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τις εκκεντρότητες πλανητών, νάνων πλανητών, δορυφόρων 
και κομητών. Να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 


Πλανήτες εκκεντρότητα
Ερμής 0,2056 
Αφροδίτη 0,0068 
Γη 0,0167 
Άρης 0,0934 
Δίας 0,0484 
Κρόνος 0,0542 
Ουρανός 0,0472 
Ποσειδώνας 0,0086 
Πλανήτες νάνοι   


Πλούτωνας 0,2488 
Έριδα 0,4418 
Δήμητρα (Αστεροειδής) 0,080 


Δορυφόροι  
Σελήνη 0,0554 
Τρίτωνας (Κρόνου) 0,000016 


Κομήτες  
Κομήτη του Χάλεϊ 0,9670 
Κομήτης Χέϊλ Μποπ 0,9950 


Τέλος, ζωγράφισε πώς θα έβλεπε ένας επισκέπτης του πλανητικού μας συστήματος τις τρο-
χιές των ουρανίων σωμάτων του πίνακα. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Σύγκρινε το σχήμα σου με τη διαφάνεια 9 της παρουσίασης του καθηγητή σου. 


1. Ποιος πλανήτης έχει τροχιά που πλησιάζει 
περισσότερο την κυκλική; ...............................  


2. Ποιος πλανήτης έχει την πιο ελλειπτική τρο-
χιά; .......................................................................  


3. Να κατατάξεις τις 4 ομάδες των ουράνιων 
σωμάτων ως προς την εκκεντρότητα της 
τροχιάς τους (από την πιο κυκλική τροχιά 


στην πιο ελλειπτική τροχιά): ...........................  


 .............................................................................  


 .............................................................................  


4. Ποιο ουράνιο σώμα έχει τροχιά που πλησιά-
ζει περισσότερο την κυκλική; ..........................  


5. Αν εμφανιστούν σήμερα και οι δυο κομήτες 
του πίνακα, ποιος απ’ τους δύο θα ξαναεμ-
φανιστεί πιο σύντομα; .....................................  







ΈΝΤΥΠΟ Α’: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 


Οι ΕΠΟΧΕΣ με PowerPoint ΦΕ (σελ. 13) 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 
Οι ακριβείς αποστάσεις της Γης από τον Ήλιο είναι: 
Η πιο κοντινή απόσταση (περιήλιο): .. 147.098.290 Km ή 147 εκατομμύρια Km 


Η πιο μακρινή απόσταση (αφήλιο): .... 152.098.232 Km ή 152 εκατομμύρια Km 
Η μέση απόσταση  ............................ 149 597 870 691 ± 30 m ή 150 εκατομμύρια Km  
 έχει ορισθεί ως Αστρονομική μονάδα μήκους, A.U. 


Να υπολογίσεις την αναλογία της μεταβολής της απόστασης Γης – Ηλίου, μέσα σε ένα χρό-


νο, προς την απόσταση Γης – Ηλίου: ......................................................................................................  


 .......................................................................................................................................................................  


 .......................................................................................................................................................................  


 .......................................................................................................................................................................  


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 
Διάβασε τις παρακάτω ερωτήσεις. Να απαντήσεις, αφού παρακολουθήσεις προσεκτικά ένα 


video που θα δείξει ο καθηγητής σου. Αν κάτι δεν μπόρεσες να το παρατηρήσεις, ζήτησε από 
τον καθηγητή σου να το ξαναδείξει. 


Να παρατηρήσεις συγκεκριμένες επιφάνειες πάνω στη Γη: πχ. Αυστραλία, Ιαπωνία.  


1. Πότε η Αυστραλία δέχεται πιο κάθετα τις ακτίνες του Ήλιου; ...................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


2. Πότε η Ιαπωνία; ..................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


3. Υπάρχει χρονική περίοδος κατά την οποία ο Ήλιος δεν «βλέπει» την Ανταρκτική; ...............  


 ...............................................................................................................................................................  


4. Πότε γίνεται αυτό; ..............................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


5. Τι συμβαίνει τότε στην Αυστραλία; .................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


6. Τι στην Ιαπωνία; .................................................................................................................................  


 ...............................................................................................................................................................  


Οι απαντήσεις να δοθούν σε σχέση με το ημερολόγιο που «τρέχει» μέσα στο video. 
 









