
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ04  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3.7 & 4.4 
 
 

 

 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ. 

Παραδοτέο 4.2.3α: 
Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, µέρος Α΄  
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Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιοΤο παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιοΤο παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιοΤο παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο    

τουτουτουτου    ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4444 « « « «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»»»»    

της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διδακτική διαδικασία»διδακτική διαδικασία»διδακτική διαδικασία»διδακτική διαδικασία»    

(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) θ) θ) θ)    

    

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο     
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Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ     

 

Φορέας ΛειτουργίαςΦορέας ΛειτουργίαςΦορέας ΛειτουργίαςΦορέας Λειτουργίας        
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∆ραστηριοτήτων     

 

Επιστηµονικοί Τεχνικοί ΣύµβουλοιΕπιστηµονικοί Τεχνικοί ΣύµβουλοιΕπιστηµονικοί Τεχνικοί ΣύµβουλοιΕπιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι    

    

    

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

    

    

Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  

    

Υπεύθυνος ΠράξηςΥπεύθυνος ΠράξηςΥπεύθυνος ΠράξηςΥπεύθυνος Πράξης  

Προϊστάµενος Μονάδας Α1-Ειδική Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ-ΥπΕΠΘ. 
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Προγράµµατος Σπουδών των Εκπαιδευτικών 

Ειδικότητα ΠΕ04 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 σελίδα 2

Συγγραφική Οµάδα Φυσικών Επιστηµών  

 

Φυσική  

Σαράντος Ψυχάρης (Συντονιστής)  
Γεώργιος Ιωαννίδης 
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Κωνσταντίνος Παπαµιχάλης 
Κυπριανός Φραγκάκης 
 

Χηµεία 

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος 
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Γεωγραφία  
Βασιλική Περάκη(Συντονίστρια)  
Έλλη Γρατσία,  
Ισαακ Παρχαρίδης,  

Κοσµάς Παυλόπουλος  

Αποστολία Γαλάνη1 

                                          
1 Η κα Γαλάνη εργάστηκε αµισθί 



 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Το Α/Μέρος του παρόντος υλικού περιλαµβάνει τις ενότητες 3.7 και  4.4 και το 

Β/Μέρος τις ενότητες 6.1 έως και 6.6. Το υλικό συνοδεύεται  και µε τις 

εφαρµογές-αρχεία που δηµιουργήθηκαν µε τα Λογισµικά που περιγράφονται στο 

κείµενο.  

Ο σκοπός του επιµορφωτικού υλικού είναι να αναδειχθεί η Εκπαιδευτική, 

∆ιδακτική, Μαθησιακή αξία της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη ∆ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου. 

Στις σύγχρονες προσεγγίσεις µάθησης και διδασκαλίας παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια µια µετατόπιση προς τις θεωρίες µάθησης όπου ο εκπαιδευόµενος 

διαδραµατίζει ενεργό ρόλο, συµµετέχοντας   στη διαδικασία οικοδόµησης της 

γνώσης. Τα τεχνολογικά περιβάλλοντα, όπως προκύπτει από τις σύγχρονες 

έρευνες, αποτελούν εκπαιδευτικά/διδακτικά/παιδαγωγικά εργαλεία, τα οποία υπό 

κατάλληλες προϋποθέσεις µπορούν να  ενισχύσουν τη µαθησιακή-διδακτική 

ακολουθία . 

Ως προσοµοιώσεις θεωρούµε τις εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί µε γλώσσα 

προγραµµατισµού ή έτοιµα πακέτα λογισµικού και αντιστοιχούν στην 

αναπαράσταση και τη µοντελοποίηση ενός πραγµατικού συστήµατος. Οι 

προσοµοιώσεις ενσωµατώνουν ένα µαθηµατικό µοντέλο και για αυτό αναφέρονται 

και ως µοντέλο προσοµοίωσης, δηλαδή, ένα σύνολο 

υποθέσεων/ενεργειών/κανόνων για τη λειτουργία ενός  συστήµατος, την εξήγηση 

ενός φαινοµένου ή την επίλυση ενός προβλήµατος, εκφρασµένων υπό µορφή 

µαθηµατικών ή λογικών σχέσεων µεταξύ των αντικειµένων του συστήµατος  

κωδικοποιηµένων σε κάποιο λογισµικό ή σε γλώσσα προγραµµατισµού. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, η µοντελοποίηση και η προσοµοίωση  βρίσκονται στο 

επίκεντρο της Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών καθώς 

θεωρούνται βασικό συστατικό της επιστηµονικής σκέψης. Επίσης είναι καθολικά 

αποδεκτό ότι η  οικοδόµηση µοντέλων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα  αντιστοιχεί 

σε τρόπους έκφρασης της σκέψης και εγκαθιστά  µια δυαδική σχέση ανάµεσα στα 

νοητικά µοντέλα και τα φαινόµενα που προσοµοιώνουν . 

Ο αναγνώστης µπορεί να ξεκινήσει την ανάγνωση του κειµένου από την ενότητα 

3.7 όπου περιγράφονται εφαρµογές των βασικών εργαλείων της Πληροφορικής σε 

φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών (Φ.Ε). Ο αναγνώστης  που έχει ήδη καλή 

γνώση των βασικών λογισµικών που χρησιµοποιούνται στις Φ.Ε µπορεί να 

προσπεράσει την ενότητα 4.4 και να προχωρήσει κατευθείαν στην ενότητα 6.1. Οι 



ενότητες 6.1 έως και 6.4 αναφέρονται στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ. Αν  

πραγµατικά ο στόχος µας είναι να καταλάβουµε την αξία των ΤΠΕ στη ∆ιδακτική, 

στην Εκπαίδευση και τη διαδικασία της Μάθησης, τότε θα πρέπει να µην 

αρκεστούµε στην απλή χρήση έτοιµων εργαλείων αλλά να εντάξουµε τις 

εφαρµογές στη δοµή ενός σεναρίου( όπως περιγράφεται στην ενότητα 6.5), όπως 

και κάναµε στην ενότητα 6.6. 
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3.7 ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΠΕ04) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ως βασικά εργαλεία πληροφορικής θεωρούνται οι επεξεργαστές κειµένου (π.χ. 

Word), τα λογισµικά παρουσίασης (π.χ. Power Point), τα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. 

Excel), οι φυλλοµετρητές (Web Browsers), τα λογισµικά σχεδίασης ιστοσελίδων (π.χ. 

FrontPage), οι βάσεις δεδοµένων (π.χ. Access), λογισµικά χρήσης του διαδικτύου 

(π.χ. Web Browsers, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) κ.α. Τα παραπάνω λογισµικά, αν και 

έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές από την εκπαιδευτική διαδικασία χρήσεις, 

θεωρείται ότι είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της µαθησιακής δραστηριότητας, σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συγκεκριµένα η αναγκαιότητα και χρησιµότητα της ένταξης των παραπάνω βασικών 

εργαλείων πληροφορικής τεκµηριώνεται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 

Επεξεργαστές κειµένου 

Οι επεξεργαστές κειµένου (word processors) γνώρισαν αλµατώδη ανάπτυξη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν πακέτα µε ελκυστικά γραφικά περιβάλλοντα 

εργασίας (π.χ. AmiPro της Lotus) αντικατέστησαν τους λιτούς επεξεργαστές της 

δεκαετίας του ’80, όπως για παράδειγµα το VolksWriter της Lifetree Software. Οι 

σύγχρονοι επεξεργαστές κειµένου παρέχουν τεράστιες δυνατότητες, κάτι που 

παλαιότερα προσέφεραν µόνο πανάκριβα πακέτα για επαγγελµατική χρήση σε 

τυπογραφεία. 

Σήµερα, παρέχεται µια τεράστια ποικιλία επεξεργαστών κειµένου, των οποίων η τιµή 

είναι  από δωρεάν (π.χ. ο OpenOffice Writer της Sun, o KWord της KDE, κ.α.), µέχρι 

µερικές δεκάδες ευρώ (π.χ. Word της Microsoft, WordPerfect της Corel κ.α.). 

Οι περισσότεροι από τους επεξεργαστές κειµένου παρέχουν τη δυνατότητα 

ενσωµάτωσης στο κείµενο εικόνων, γραφηµάτων, εξισώσεων και πινάκων. Επίσης 

περιέχουν ενσωµατωµένα λεξικά και δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των 

αλλαγών σε ένα έγγραφο. 
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Τα παραπάνω, αλλά και πλήθος άλλων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που 

παρέχουν οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειµένου, παρέχουν – ενδεικτικά - τη 

δυνατότητα ένταξής τους στους παρακάτω τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

1. Συγγραφή σηµειώσεων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.  

2. Χρήση των δυνατοτήτων ορθογραφικού ελέγχου σε µαθήµατα γλώσσας. 

3. Χρήση των δυνατοτήτων εισαγωγής σχολίων (από τον διδάσκοντα) και 

διόρθωσης (από τον µαθητή), για τη διόρθωση – από το µαθητή – κειµένων µε την 

καθοδήγηση – µέσω σχολίων – από τον διδάσκοντα. 

 

Υπολογιστικά φύλλα 

Τα υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι πίνακες δύο διαστάσεων οι οποίοι 

επεξεργάζονται αριθµητικά ή/και αλφαριθµητικά δεδοµένα. 

Το πρώτο υπολογιστικό φύλλο, το VisiCalc της VisiCorp, δηµιουργήθηκε το 1979 και 

είναι ίσως το λογισµικό που µετέτρεψε τον πρωτοεµφανιζόµενο προσωπικό 

υπολογιστή, από παιχνιδοµηχανή σε επαγγελµατικό εργαλείο. Ακολούθησε το 1983, 

το 1-2-3 της Lotus, το οποίο κυριάρχησε στην αγορά µέχρι τη µετάβαση από το 

λειτουργικό σύστηµα DOS στα Windows 3.x, στο τέλος της δεκαετίας του ’80, οπότε 

εµφανίστηκε το Excel της Microsoft, το οποίο κυριαρχεί µέχρι σήµερα. 

Τα υπολογιστικά φύλλα είναι ισχυρότατα εργαλεία υπολογισµού και πολλά απ’ αυτά, 

όπως π.χ. το Excel, παρέχουν τη δυνατότητα προγραµµατισµού µε τη χρήση 

µακροεντολών και της γλώσσας VisualBasic. Επιπλέον µε τη χρήση έτοιµων φορµών 

όπως γραµµών κύλισης, κουµπιών επιλογής, πλαισίων επεξεργασίας κ.α., δίνεται η 

δυνατότητα κατασκευής αλληλεπιδραστικών εφαρµογών προσαρµοσµένων στις 

ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού και κάθε κλίµακας της εκπαίδευσης. 

Συγκεκριµένα, µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό µπορεί να δηµιουργηθεί π.χ. 

αλληλεπιδραστική εφαρµογή διανυσµατικής απεικόνισης του µαγνητικού πεδίου 

ρευµατοφόρου αγωγού2, να προσοµοιωθεί ένα στάσιµο κύµα3, να µελετηθεί µια 

πολυωνυµική συνάρτηση4, να δηµιουργηθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια5 κ.α.  

                                          
2 Ασηµακόπουλος Π.Α. (1998) “Φυσική µε το Excel: Ηλεκτροµαγνητισµός”, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα. 
3 http://ferl.becta.org.uk/content_files/ferl/resources/colleges/cornwallcollege/lessonplans/Travelling 
Transverse Wave.xls 
4 https://www.microsoft.com/education/solving.mspx 
5 http://www.sabine.k12.la.us/class/Templates/Scramble.xlt 
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Λογισµικά παρουσίασης 

Τα λογισµικά παρουσίασης (Presentation Programs), αποτελούν την ηλεκτρονική 

εκδοχή και συνέχεια των προβολέων διαφανειών και έχουν δηµιουργηθεί για να 

προβάλουν διαφάνειες σε ακροατήριο. 

Το πλέον διαδεδοµένο λογισµικό παρουσίασης είναι το PowerPoint της Microsoft, αν 

και υπάρχουν εναλλακτικά το (δωρεάν) OpenOffice.org Impress της Sun και το 

Keynote της Apple. 

To PowerPoint, λόγω της ικανότητας που έχει να ενσωµατώνει στις διαφάνειες 

κείµενο (µε υπερδεσµούς), στατική και κινούµενη εικόνα και ήχο, είναι ίσως το πλέον 

διαδεδοµένο λογισµικό που χρησιµοποιείται στην κλασσική µετωπική διδασκαλία σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και όλων 

των ειδικοτήτων για τη δηµιουργία υποστηρικτικού οπτικοακουστικού υλικού ή 

απλών αλληλεπιδραστικών εφαρµογών6. 

 

Φυλλοµετρητές 

Οι φυλλοµετρητές (Web Browsers) είναι λογισµικά επικοινωνίας µε διαδικτυακούς 

εξυπηρετητές (web servers). Χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο HTTP (hypertext 

transfer protocol) για να αποστείλουν αιτήµατα και να “κατεβάσουν” ιστοσελίδες από 

τους διαδικτυακούς εξυπηρετητές. 

Από το 1990, όταν ο Tim Berners-Lee, δηµιούργησε τον πρώτο φυλλοµετρητή, τον 

WorldWideWeb, έχουν δηµιουργηθεί πολλοί φυλλοµετρητές, οι σηµαντικότεροι από 

τους οποίους είναι οι Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, 

Netscape, και Opera. 

Η αποτελεσµατική αξιοποίηση του διαδικτύου για υποστήριξη της διδασκαλίας, 

προϋποθέτει τη χρήση φυλλοµετρητή για την πλοήγηση, αναζήτηση, εντοπισµό και 

ανάκτηση πληροφοριών.  

                                          
6 http://www.internet4classrooms.com/periodic_table.ppt 
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ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

Στόχος 

Οι προτεινόµενες δραστηριότητες επιδιώκουν να αναδείξουν τον τρόπο που τα Βασικά 

Εργαλεία Πληροφορικής αξιοποιούνται στη διδακτική διαδικασία, είτε για τη συγγραφή 

σηµειώσεων και φύλλων εργασίας, είτε για την ενίσχυση της κλασσικής µετωπικής 

διδασκαλίας µε την παρουσίαση διαφανειών, προσοµοιώσεων, δυναµικών γραφηµάτων 

κ.α. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να γνωρίζουν: 

1. Να δηµιουργούν, σε επεξεργαστή κειµένου, αρχεία µε ενσωµατωµένες εικόνες, 

πίνακες τιµών, διαγράµµατα  και εξισώσεις. 

2. Να χρησιµοποιούν λογιστικά φύλλα για την εισαγωγή και επεξεργασία 

πειραµατικών δεδοµένων και να δηµιουργούν “δυναµικά” γραφήµατα 

συναρτήσεων. 

3. Να αναζητούν στο διαδίκτυο, πληροφορίες και πολυµεσικό υλικό (αρχεία εικόνας, 

video, ήχου και µικροεφαρµογές Java (applets)) και να αποθηκεύουν ανά θεµατική 

κατηγορία, τόσο τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που τους ενδιαφέρουν, όσο και τα 

παραπάνω αρχεία για χρήση χωρίς σύνδεση. 

4. Να δηµιουργούν παρουσιάσεις µε κατάλληλο λογισµικό (κυρίως το PowerPoint της 

Microsoft), οι οποίες θα περιέχουν εκτός από κείµενο, εικόνες, γραφήµατα, πίνακες 

και υπερδεσµούς προς αρχεία πολυµέσων.  

 

Επιµορφωτικές ∆ραστηριότητες 

Word 

Ο πλέον δηµοφιλής επεξεργαστής κειµένου χρησιµοποιείται ευρύτατα από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών – που ασχολούνται µε τις ΤΠΕ - και βρίσκεται εγκατεστηµένος σε 

όλα τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµο να 

καταδειχθεί η εξειδικευµένη χρησιµότητα του συγκεκριµένου λογισµικού στη 
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συγγραφή κειµένων που ενσωµατώνουν εξισώσεις, γραφήµατα, εικόνες και πίνακες 

δεδοµένων. 

Προτείνεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα να γίνει, αφού πρώτα έχουν 

ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες µε το excel και τον φυλλοµετρητή. 

 

∆ραστηριότητα 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Το συγκεκριµένο φύλλο εργασίας θα πρέπει να περιέχει: 

1. Κείµενο 

2. Εξισώσεις 

3. Πίνακες 

4. Γραφήµατα που θα δηµιουργηθούν µε τη χρήση του excel ή άλλου λογισµικού, 

π.χ. του Modellus 

5. Εικόνες που θα εντοπιστούν στο διαδίκτυο και θα ενσωµατωθούν στο έγγραφο. 

 

Excel 

Το excel, ως ισχυρότατο εργαλείο διαχείρισης δεδοµένων και υπολογισµών, παρέχει 

πολλές δυνατότητες για τη χρήση του στη διδασκαλία της φυσικής. Οι 

επιµορφούµενοι, µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να δηµιουργήσουν γραφήµατα εξισώσεων, να επεξεργάζονται, 

χρησιµοποιώντας, ενσωµατωµένες συναρτήσεις του λογισµικού, πειραµατικά 

δεδοµένα και τέλος να έχουν µια πρώτη επαφή µε τις δυνατότητες προγραµµατισµού 

που παρέχει το λογισµικό. 

 

∆ραστηριότητες 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Η αξιόπιστη σχεδίαση ενός µόνο γραφήµατος µετατόπισης – χρόνου στον πίνακα 

απαιτεί αρκετό χρόνο και η στατική του εικόνα δεν επιτρέπει στον διδάσκοντα να 
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εξηγήσει την επίπτωση που έχει στη µορφή του γραφήµατος η τιµή της αρχικής 

ταχύτητα και της επιτάχυνσης.  

Με τη χρήση του Excel είναι δυνατή η δηµιουργία “δυναµικών” γραφηµάτων, τα 

οποία θα µεταβάλουν άµεσα τη µορφή τους µε το χειρισµό των κατάλληλων 

εργαλείων ελέγχου, που θα είναι µε τη σειρά τους συνδεδεµένα µε τις τιµές των 

παραπάνω παραµέτρων. 

Ο εκπαιδευτικός, καθοδηγούµενος από τις γραπτές οδηγίες που παρατίθενται στη 

συνέχεια, µπορεί να δηµιουργήσει ένα αρχείο “δυναµικών” γραφηµάτων, για τη 

µετωπική διδασκαλία της οµαλά µεταβαλλόµενης κίνησης στην Α’ Τάξη του Λυκείου. 

Στόχος 

∆ηµιουργία πίνακα τιµών συναρτήσεων. 

∆ηµιουργία γραφηµάτων συναρτήσεων. 

Σύνδεση πίνακα τιµών και γραφηµάτων µε στοιχεία ελέγχου. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι επιµορφούµενοι θα µπορούν: 

Να επιλύουν – µε τη χρήση του Excel - απλές πολυωνυµικές συναρτήσεις για 

συγκεκριµένο πεδίο ορισµού της ανεξάρτητης µεταβλητής και να είναι σε θέση να 

διερευνούν την επίπτωση µεταβολής των σταθερών παραµέτρων στο πεδίο τιµών της 

συνάρτησης. 

Να εισάγουν στοιχεία ελέγχου των εµπλεκοµένων παραµέτρων. 

Να δηµιουργούν “δυναµικά” γραφήµατα. 

Έννοιες - Κλειδιά 

Excel, επίλυση απλών πολυωνυµικών συναρτήσεων, “δυναµικά” γραφήµατα 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

1. Στη στήλη Α ενός φύλλου εργασίας, εισάγετε το χρονικό διάστηµα από 0 µέχρι 3 

sec µε βήµα 0,1 (Κελιά Α2 – Α32). 

2. Στο κελί D2 πληκτρολογείστε µία τιµή για την αρχική ταχύτητα (έστω 0). 

3. Στο κελί Ε2 πληκτρολογείστε µία τιµή για την επιτάχυνση (έστω 19) 
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4. Στο κελί Β2 εισάγετε τον τύπο 
21

2
S t a tου= ⋅ + ⋅  µε τη µορφή 

D$2*A2+1/2*E$2*A2^2 και αντιγράψτε τον µέχρι το κελί Β32. Παρατηρείστε 

ότι υπολογίζεται η µετατόπιση για κάθε χρονικό βήµα 0,1, από 0 µέχρι 3. Ο 

τελεστής $ «αγκυρώνει» την τιµή της επιτάχυνσης και της αρχικής ταχύτητας και 

κατά την αντιγραφή π.χ. του κελιού Β2 στο Β3 το Α2 γίνεται Α3 ενώ αντίθετα τα 

Ε$2 και D$2 µένουν ως έχουν. 

5. Όµοια εισάγετε τον τύπο της ταχύτητας tου υ α= + ⋅  και υπολογίστε την τιµή 

της για κάθε χρονικό βήµα στα κελιά C2…C32 

6. Κατασκευάστε τα διαγράµµατα υ(t) και S(t). ∆ιαπιστώστε την άµεση µεταβολή 

των γραφηµάτων όταν µεταβάλετε τις τιµές της επιτάχυνσης και της αρχικής 

ταχύτητας. 

7. Συνδέστε τα κελιά µε τις γραµµές κύλισης. (Από το µενού «Φόρµες» από 

Εργαλεία � Προσαρµογή � Γραµµές εργαλείων, εισάγετε τη γραµµή κύλισης και 

κάνοντας διπλό «κλικ» εµφανίζεται µενού που σας επιτρέπει να την αντιστοιχίσετε 

µε κελί και να προσδιορίσετε το πεδίο τιµών της). 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ, ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ, ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία της κυµατικής ο διδάσκων αρκείται στη λεκτική και 

µαθηµατική περιγραφή του φαινοµένου, ανατρέχοντας συχνά σε εικόνες του 

σχολικού εγχειριδίου. Η σχεδίαση εγκάρσιων κυµάτων στον πίνακα είναι µάλλον µια 

πολύ δύσκολη διαδικασία, ενώ η σχεδίαση στιγµιότυπων σύνθετων ταλαντώσεων και 

διακροτηµάτων είναι πρακτικά αδύνατη. 

Με το Excel µπορεί να δηµιουργηθούν προσοµοιώσεις εγκάρσιων κυµάτων, µε τη 

βοήθεια των οποίων θα µπορούν να διδαχθούν βασικές εισαγωγικές έννοιες της 

κυµατικής, όπως περίοδος, συχνότητα, ταχύτητα διάδοσης κύµατος κ.α. αλλά και 

συνθετότερες, όπως η αρχή της επαλληλίας και τέλος να δηµιουργηθεί ένας 

εικονικός παλµογράφος, στον οποίο θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις δηµιουργίας 

διακροτήµατος. 

Η δηµιουργία “δυναµικών” γραφηµάτων γίνεται µε χρήση µακροεντολών και 

προγραµµατισµού VBasic. Συγκεκριµένα, κατασκευάζεται γράφηµα που αποδίδει το 

στιγµιότυπο κύµατος τη χρονική στιγµή 0 και στη συνέχεια – µε τη χρήση εντολών 

της VBasic - ο χρόνος αλλάζει µε συγκεκριµένο χρονικό βήµα ∆t, µε αποτέλεσµα να 

αποτυπώνονται διαδοχικά στιγµιότυπα και το “δυναµικό” γράφηµα να εµφανίζεται ως 

«εικονικός» παλµογράφος. 

Στόχος 

∆ηµιουργία πίνακα τιµών συναρτήσεων. 

∆ηµιουργία γραφηµάτων συναρτήσεων. 

∆ηµιουργία προσοµοιώσεων εγκάρσιων κυµάτων. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι επιµορφούµενοι θα µπορούν: 

Να επιλύουν – µε τη χρήση του Excel – εξισώσεις κύµατος. 

Να δηµιουργούν προσοµοιώσεις εγκάρσιων κυµάτων. 

Έννοιες - Κλειδιά 

Excel, εξισώσεις κύµατος, “δυναµικά” γραφήµατα, προσοµοιώσεις εγκάρσιων 

κυµάτων. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
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1. Στις στήλες Α και C εισάγετε τα σύµβολα των παραµέτρων πλάτος, περίοδος, 

µήκος κύµατος, αρχική φάση και χρόνος. Η παράµετρος κ παίρνει τιµές 1 και -1 και 

καθορίζει την κατεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Στα αντίστοιχα κελιά των στηλών 

B και D εισάγετε τις αριθµητικές τιµές για τις συγκεκριµένες παραµέτρους. 

2. Στη στήλη Ε και από το κελί Ε2 εισάγετε τις τιµές απόστασης (x) από την πηγή 

του κύµατος, µε βήµα 0,1 και µέχρι την τιµή 15. 

3. Στo κελί F2 εισάγετε τη σχέση 1 1

1 1

2
t x

y A
T

ηµ π
λ

 = ⋅ − 
 

 µε τη µορφή 

=B$2*SIN(2*PI()*(B$8/B$3-B$6*E2/B$4+B$5)). Όµοια και στο κελί G2 

εισάγετε την εξίσωση του δεύτερου κύµατος. 

4. Η τιµή του κελιού Η2 προκύπτει από το άθροισµα των δύο προηγούµενων. 

5. Αντιγράψτε τα κελιά F2…H2 ώστε να υπολογίζονται τιµές για όλες τις τιµές του x. 

6. Μετονοµάστε το ενεργό φύλλο από “Φύλλο1” σε “Υπέρθεση”. 

7. Ενεργοποιήστε το κελί Β8 και στη συνέχεια πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt-F8 

και δηµιουργήστε µακροεντολή µε όνοµα της επιλογής σας (έστω “Υπέρθεση”) και 

πληκτρολογήστε στο παράθυρο διαλόγου της VBasic τον παρακάτω κώδικα. 

Sub Υπέρθεση () 

Range("b8").Value = 0 

Do While Range("Υπέρθεση!b8").Value < 20 

Range("Υπέρθεση!b8").Value = Range("Υπέρθεση!b8").Value + 

0.01 

Worksheets(1).Calculate 

Loop 

End Sub 

8. Η παραπάνω µακροεντολή µπορεί να εκτελεστεί είτε µέσω του µενού Εργαλεία � 

Μακροεντολή, είτε µε τη σύνδεσή της µε κατάλληλο χειριστηρίου ελέγχου από το 

µενού Εργαλεία � Προσαρµογή � Φόρµες. Στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ στο 

στοιχείο ελέγχου και αντιστοιχήστε τη µακροεντολή. 
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Φυλλοµετρητής 

Η αποτελεσµατική και αποδοτική πλοήγηση στο διαδίκτυο, απαιτεί ένα πολύ καλό 

επίπεδο χειρισµού φυλλοµετρητών. Για το λόγο αυτό προτείνεται δραστηριότητα µε 

τον πλέον διαδεδοµένο στα σχολικά εργαστήρια φυλλοµετρητή, τον Internet 

Explorer. 

∆ραστηριότητα 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER 

Η παραδοσιακή διδασκαλία του φαινοµένου Doppler βασίζεται στη λεκτική και 

µαθηµατική κυρίως περιγραφή ενός ηχητικού φαινοµένου, χωρίς να υπάρχει η 

δυνατότητα να “ακουστεί” το φαινόµενο στην αίθουσα διδασκαλίας, ή να δουν οι 

µαθητές προσοµοιώσεις ηχητικών κυµάτων ακίνητης και κινούµενης πηγής. 

Στο διαδίκτυο υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός πολυµεσικού υλικού που βοηθάει στην 

κατανόηση του φυσικού και στην καταγραφή περιπτώσεων στην καθηµερινή µας 

ζωή, που το φαινόµενο είναι παρόν. Επίσης διατίθεται ένας πολύ µεγάλος αριθµός 

αλληλεπιδραστικών µικροεφαρµογών (applet), οι οποίες επιτρέπουν τη λεπτοµερή 

διερεύνηση των παραµέτρων που καθορίζουν το φαινόµενο. 

Στόχος 
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Αναζήτηση και εντοπισµός ιστοσελίδων σχετικών µε το φαινόµενο Doppler, 

συγκρότηση θεµατικού καταλόγου στο φάκελο “Αγαπηµένα”. 

∆ηµιουργία φύλλου εργασίας που θα υποστηρίζει διδασκαλία και θα βασίζεται σε 

διαδικτυακούς πόρους. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι επιµορφούµενοι θα µπορούν: 

Να εντοπίζουν και να αξιολογούν διαδικτυακό υλικό. 

Να αποθηκεύουν – για εργασία χωρίς σύνδεση – όταν αυτό είναι δυνατόν, αρχεία 

εικόνας, ήχου, video, applets κ.α. 

 

Έννοιες - Κλειδιά 

∆ιαδίκτυο, φαινόµενο Doppler, πολυµέσα, applet. 

 

Φ Υ Λ Λ Ο    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ    Μ Α Θ Η Τ Η 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Α. Αναγνώριση του φαινοµένου - Προβληµατισµός 

1. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 

http://freesound.iua.upf.edu/samplesViewSingle.php?id=30270 

http://sounddogs.com/results.asp?Type=&CategoryID=1029&SubcategoryID=6 

και ακούστε µερικά αρχεία ήχου (mp3). Προσοχή!!! Όχι όλοι µαζί! 

∆ιαφοροποιείται ο ήχος; ΝΑΙ        ΟΧΙ  

2. Ανοίξτε την ιστοσελίδα http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html 
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Τρέξτε την εφαρµογή για διαφορετικές ταχύτητες, ακούστε και ταυτόχρονα 

παρατηρήστε – στο κάτω δεξί τµήµα της οθόνης - τον τρόπο που το ηχητικό κύµα 

µεταβάλλεται. Μπορείτε να ερµηνεύσετε τη µεταβολή αυτή; 

Τα µεγέθη που µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του φαινοµένου είναι: 

Α.______________ Β. ________________ 

Γιατί ακούγεται έκρηξη όταν το αεροπλάνο κινείται µε ταχύτητα µεγαλύτερη ή ίση 

αυτής του ήχου; 

Συζητήστε το µε τον καθηγητή σας και παρατηρήστε το – σχετικό µε τις 

υπερηχητικές ταχύτητες αεροσκαφών - υλικό που έχει ετοιµάσει….. 

 

Β. ∆ιερεύνηση του φαινοµένου 

Ανοίξτε την ιστοσελίδα: 

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/doppler.html 
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Βρίσκεστε έξω από το µαγαζί µε τα Donuts καθώς το περιπολικό πλησιάζει και στη 

συνέχεια αποµακρύνεται µε ταχύτητα 60m/s, ενώ η σειρήνα του εκπέµπει ήχο 

συχνότητας 600 Hz.  

 

Η συχνότητα που θα ακούτε καθώς το περιπολικό πλησιάζει θα είναι: 

Α. > 600 Hz  B. < 600 Hz   Γ. = 600 Hz 

 

Όταν το περιπολικό αποµακρύνεται η συχνότητα που θα ακούτε θα είναι: 

Α. > 600 Hz  B. < 600 Hz   Γ. = 600 Hz 

 

Το περιπολικό επανέρχεται και σταµατάει έξω από το κατάστηµα. Τότε η συχνότητα 

που θα ακούτε θα είναι: 

Α. > 600 Hz  B. < 600 Hz   Γ. = 600 Hz 

Αιτιολογήστε τις επιλογές σας. 
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Γ. Ερµηνεία φαινοµένου (για κινούµενη πηγή – ακίνητο παρατηρητή) 

Με δεδοµένο ότι το περιπολικό εκπέµπει ήχο µήκους κύµατος λ, κατά πόσο 

µικρότερο ή µεγαλύτερο είναι το µήκος κύµατος του ήχου που αντιλαµβάνεται ο 

παρατηρητής όταν η πηγή – περιπολικό κινείται µε ταχύτητα Vs και πλησιάζει σ’ 

αυτόν; 

Η απόσταση µεταξύ δύο µεγίστων του ήχου είναι λ και σύµφωνα µε τη θεµελιώδη 

εξίσωση της κυµατικής V=λfs ή λ=V/fs. 

Η περίοδος του ήχου ΤΑ που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής είναι ίση µε το χρόνο 

που φτάνουν σ αυτόν δύο διαδοχικά µέγιστα του κύµατος. Αν το πρώτο µέγιστο 

εκπέµπεται τη χρονική στιγµή t το δεύτερο εκπέµπεται µετά από χρόνο µιας περιόδου 

Τ, δηλ. τη χρονική στιγµή t + Τ, οπότε το πρώτο µέγιστο θα έχει πλησιάσει τον 

παρατηρητή κατά λ και η πηγή κατά Vst. Άρα τα δύο µέγιστα που φτάνουν στον 

παρατηρητή απέχουν µεταξύ τους λ - Vst, και είναι το µήκος κύµατος του ήχου που 

αυτός αντιλαµβάνεται. ∆ηλαδή τελικά:  

λπ = λ - Vst 

Συνέχισε την επεξεργασία της παραπάνω σχέσης και µε τη βοήθεια του καθηγητή 

σου πρέπει να καταλήξεις σε µια σχέση που συναρτά τη συχνότητα που 

αντιλαµβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής (fΑ), µε την ταχύτητα διάδοσης του 

ηχητικού κύµατος (V) και την ταχύτητα της πηγής (Vs). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

Συµπέρασµα: Όταν η πηγή πλησιάζει τον ακίνητο παρατηρητή, επειδή τα µέγιστα 

του ήχου ……………. µεταξύ τους, αυτός διαπιστώνει πως ο ήχος έχει ……………… µήκος 

κύµατος. 

και αντιλαµβάνεται ήχο ………………… συχνότητας. 
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Όταν η πηγή αποµακρύνεται από τον ακίνητο παρατηρητή, επειδή τα µέγιστα του 

ήχου ……………. µεταξύ τους, αυτός διαπιστώνει πως ο ήχος έχει ……………… µήκος 

κύµατος και αντιλαµβάνεται ήχο ………………… συχνότητας. 

 

 

 

 

PowerPoint 

Το λογισµικό παρουσιάσεων PowerPoint παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης, µε οπτικό 

υλικό, της παραδοσιακής µετωπικής διδασκαλίας. Στη δραστηριότητα που ακολουθεί 

παρατίθεται επιπλέον υλικό για τη µελέτη του φαινοµένου Doppler στις υπερηχητικές 

πτήσεις. 

∆ραστηριότητα 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ DOPPLER (ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ) 

Στόχος 

Ενσωµάτωση πολυµεσικού υλικού σε παρουσίαση και ενίσχυση διδασκαλίας. 

 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι επιµορφούµενοι θα µπορούν: 

Να εντοπίζουν και να αξιολογούν και να ενσωµατώνουν σε παρουσιάσεις διαδικτυακό 

υλικό. 

Να αποθηκεύουν – για εργασία χωρίς σύνδεση – όταν αυτό είναι δυνατόν, αρχεία 

εικόνας, ήχου, video, applets κ.α. 

Να δηµιουργούν υπερδεσµούς προς ιστοσελίδες, διαδικτυακές µικροεφαρµογές, 

αρχεία video και ήχου.. 

 

Έννοιες - Κλειδιά 

PowerPoint, ∆ιαδίκτυο, φαινόµενο Doppler, πολυµέσα, applet. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο εικόνες και video υπερηχητικών πτήσεων και 

ενσωµατώστε τα σε διαφάνειες του PowerPoint. 

Η παρουσίαση που θα προκύψει θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική της 

προηγούµενης δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αναζήτηση στο διαδίκτυο 

µε το λήµµα “sonic boom”, επιστρέφει εκατοντάδες εικόνες. Επίσης αρκετά αξιόλογα 

video εντοπίζονται, µετά από αναζήτηση µε το ίδιο λήµµα – και στο δικτυακό τόπο 

www.youtube.com. 
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ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: Replacement Single v00.ppt  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:  POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:  

Η εκτέλεση ενός πειράµατος είναι µια χρονοβόρα διαδικασία λόγω του ότι απαιτεί 

από τον εκπαιδευτικό προετοιµασία πριν από τη διεξαγωγή του (εύρεση των υλικών 

και των αντιδραστηρίων, παρασκευή των κατάλληλων διαλυµάτων,…) καθώς επίσης 

και µετά (πλύσιµο των υαλικών που χρησιµοποιήθηκαν, τακτοποίηση των 

αντιδραστηρίων,…). Επίσης στο χρονικό διάστηµα µιας διδακτικής ώρας το πλήθος 

των πειραµάτων το οποίο προσεγγίζει ο µαθητής είναι περιορισµένο. Ο βαθµός 

επικινδυνότητας της «κατά µέτωπο» εκτέλεσης ενός πειράµατος ενέχει πολλές φορές 

µη προβλέψιµες παραµέτρους όσο καλά κι αν έχει προετοιµαστεί η διεξαγωγή του. 

Για παράδειγµα η χρησιµοποίηση δραστικών µετάλλων (K, Ba, Ca, Na), οξέων καθώς 

και η ανίχνευση του αέριου υδρογόνου µε καύση του, είναι δραστηριότητες που 

απαιτούν δεξιοτεχνία εκ µέρους του µαθητή. Επιπλέον είναι πιθανή η τυχαία επαφή 

µε άλατα βαρέων µετάλλων τα οποία χαρακτηρίζονται ως µη βιοαποικοδοµήσιµα.    

Με τις νέες τεχνολογίες, δίνεται η δυνατότητα να δοµηθεί εκπαιδευτικό σενάριο, το 

οποίο να περιέχει αρκετά µεγάλη ποικιλία πειραµάτων αντιδράσεων απλής 

αντικατάστασης.  

Ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός, καθοδηγούµενος από τις γραπτές οδηγίες που 

παρατίθενται στη συνέχεια, µετέχει στην τελική φάση της συµπλήρωσης και 

διαµόρφωσης ενός προϋπάρχοντος πρωτόλειου σεναρίου. Θα κατανοήσει ορισµένες 

από τις βασικές αρχές που λαµβάνονται υπ’ όψη για την προετοιµασία και τον 

σχεδιασµό των παρουσιάσεων και θα εφαρµόσει προχωρηµένες τεχνικές 
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παρουσιάσεων, όπως τεχνικές µορφοποίησης και διάταξης, εµπλουτισµού µια 

παρουσίασης µε τη χρήση εργαλείων εικόνων, σχεδίασης, µικροταινιών καθώς επίσης 

εργαλείων ελέγχου της παρουσίασης.  

 

Οργάνωση τάξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 εκπαιδευτικών.  

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο εκπαιδευτικός στο τέλος της διδακτικής ενότητας 

1.  να εισάγει στο εργαλείο συγγραφής ένα υδατογράφηµα.  

2.  να εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού καταχωρώντας σε 

πρόγραµµα επισκόπησης (browser) δεδοµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

3.  να βρίσκει συγκεκριµένα αρχεία µικροταινιών (video), να τα υποστέλλει και να 

τα αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή. 

4.  να µετατρέπει µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού, αρχεία µικροταινιών µε 

παρεκτάµατα «.mov»,  σε αρχεία µικροταινιών µε παρέκταµα «.wmv», ώστε να 

µπορούν να εισαχθούν σε αρχείο του εργαλείου συγγραφής Powerpoint της 

Microsoft.  

5.  να χειρίζεται εικόνες ως προς την αντιγραφή, το µέγεθος, τη θέση τους και την 

απόκρυψη κειµένου που περιέχουν.  

6.  να συνθέτει το περιβάλλον διεπαφής (interface) ώστε να επιτυγχάνεται η 

διαδραστικότητα µεταξύ του προκαταβολικού οργανωτή και των διαφορετικών 

σελίδων του αρχείου του εργαλείου συγγραφής PowerPoint. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: Replacement Single v00.ppt  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 
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Ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός να αντιγράψει το φάκελο µε όνοµα «Replacement 

Single» που θα του δοθεί από τον εκπαιδευτή, στον υπολογιστή του. Ο φάκελος 

αυτός περιέχει:  

 

Υποφάκελος Αρχεία 

Tutor (Movies) RS01 Κ & Η2Ο RS06 Al & Acids RS10 Fe & CuSO4 

 RS02 Βα & Η2Ο 
RS08 Zn & 

CuSO4 
RS13 Sn & Acids 

 RS03 Ca & H2O RS08 Zn & HCl RS15 Cu & AgNO3 

 RS04 Na & H2O RS08 Zn & SnCl2  

 RS05 Mg & HCl RS10 Fe & Acids  

RS Background RS Background & Blackboard 

Tutor (Image) 

RS Button Acid RS Button Salt RS Button Water 

Tutor (Text) Reactions (Replacement Single).pdf 

Trainee 

(Presentation) 

Replacement Single v00.ppt 

Οι υπόλοιποι υποφάκελοι που θα δηµιουργηθούν είναι άδειοι.  

 

1
η
 φάση  

Ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός να αναζητήσει στο διαδίκτυο τις παρακάτω εφαρµογές και 

αφού τις αποθηκεύσει στο φάκελο «Software from NET» να τις εγκαταστήσει στον 

υπολογιστή.  

∆ιεύθυνση Όνοµα 

εφαρµογής 

Όνοµα αρχείου Μέγεθος 

αρχείου 

http://www.apple.com/quicktime/ QuickTime 7.3.1 για 

Windows XP 

QuickTimeInstaller 20,3ΜΒ 
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http://www.erightsoft.com/S6Kg1.html SUPER©.v2007.bui

ld.23(July.04,2007) 

SUPERsetup 26,7ΜΒ 

 

2η φάση (µικροταινία από το διαδίκτυο) 

Στον ιστότοπο http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/ [και από την 

αλληλουχία των υπερµέσων elements > page 3] να βρείτε τον άργυρο. Μέσω της 

φωτογραφίας του οδηγηθείτε σε µια αφθονία εικόνων µε αντικειµένα 

κατασκευασµένα από ασήµι. Να επιλέξετε τη φωτογραφία του ασηµένιου ελληνικού 

νοµίσµατος η οποία σας µεταφέρει σε ένα κείµενο που περιέχει πληροφορίες για το 

νόµισµα αυτό. Πατήστε δεξί κλίκ στη φωτογραφία που υπάρχει δίπλα από το κείµενο. 

Σας οδηγεί σε ένα υπερµέσο το οποίο περιέχει την εντολή «quicktimevr». Πατώντας 

δεξί κλικ θα οδηγηθείτε σε ένα υπερµέσο που δείχνει µια µικροταινία του 

νοµίσµατος. Επιλέξτε την εντολή «360-frame QuickTime movie loop» και αφήστε να 

υποσταλεί η µικροταινία στον υπολογιστή σας.  

Ο ιστότοπος αυτός δε σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αµέσως την 

µικροταινία αυτή. Όµως εµµέσως έχει ήδη αποθηκευτεί προσωρινά στον υπολογιστή 

σας. Μπορείτε να την αναζητήσετε (να µην αποµακρυνθείτε από τον ιστότοπο), 

τοποθετώντας στην εντολή αναζήτησης των Windows τη λέξη «temporary». Σε 

κάποιον από τους φακέλους που θα εµφανιστούν, ερευνήστε και θα βρείτε το αρχείο 

«spin.mov».  Τo αρχείο αυτό να τα αντιγράψετε στο φάκελο «Trainee (Movies)». 

Όταν η πορεία αυτή ολοκληρωθεί µπορείτε να µεταβείτε σε άλλο ιστότοπο ή να 

κλείσετε το πρόγραµµα επισκόπησης (browser) που χρησιµοποιήσατε. Στη 

µικροταινία που αποθηκεύσατε να δώσετε το  όνοµα «RS Ag Coin.mov». 

 

3η φάση 

Το παραπάνω αρχείο µικροταινίας έχει τη δοµή των αρχείων του quicktime video της 

Apple Inc., τροποποιείται σε αρχείο των «windows 

media video» Το παρέκταµά του µετατρέπεται σε 

«.wmv”. Η τροποποίηση αυτή γίνεται ώστε να είναι 

συµβατό µε το εργαλείο συγγραφής Powerpoint της 

Microsoft.  

Η τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται και µε το 

πρόγραµµα SUPER©.v2007.build.23. Αφού εκκινήσετε 
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το πρόγραµµα, να µεταφέρετε το αρχείο της µικροταινίας (σέρνοντάς τα µε το 

ποντίκι) στο µεγάλο κενό πλαίσιο, και να ρυθµίσετε τις παραµέτρους του 

προγράµµατος όπως φαίνονται στην εικόνα. Με το πάτηµα του δεξιού πλήκτρου του 

ποντικιού στο αρχείο µπορείτε να ρυθµίσετε και τον υποφάκελο (να είναι ο 

υποφάκελος «Trainee (movies)») που θα αποθηκεύσετε το τροποποιηµένο αρχείο. 

Τέλος εκτελέστε την εντολή [Encode (Active Files)].  

Μετά την τροποποίηση αναζητείστε το αρχείο και διαγράψτε το προηγούµενο 

παρεκτάµατά του (.mov).   

  

 

4
η
 φάση 

 

Ενέργεια Οδηγίες Εικονιζόµενη σελίδα 

1 

Από τον υποφάκελο «Trainee (Presentation)» να 

ανοίξετε, µε το εργαλείο συγγραφής Powerpoint 

της Microsoft, το αρχείο «Replacement Single 

v00.ppt». Θα εµφανιστεί η αρχική σελίδα που 

εικονίζεται παραπλεύρως, η οποία περιέχει και 

τον προκαταβολικό οργανωτή της παρουσίασης.   

2 

Nα εισάγετε από τον υποφάκελο «Tutor (Images)» 

το αρχείο εικόνας «RS Background & 

Blackboard.jpg». Η αλληλουχία των εντολών είναι:  

Μορφή > Φόντο διαφάνειας > εφέ γεµίσµατος > εικόνα 

> επιλογή εικόνας > εφαρµογή σε όλες. Με την τεχνική 

αυτή τοποθετείται ένα προεπιλεγµένο υδατογράφηµα 

σε όλες τις σελίδες. Ακολουθώντας παρόµοια πορεία 

να εισάγετε το αρχείο εικόνας «RS 

Background.jpg» και να εφαρµόσετε την εντολή 

στην τρέχουσα σελίδα. Από τον ίδιο υποφάκελο να 

εισάγετε τα αρχεία «RS Button Water.jpg»,  

«RS Button Acid.jpg» και «RS Button Salt» και να τα 

προσαρµόσετε όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.  
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3 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS01 K & H2O».  Θα εµφανιστεί το πρώτο 

καρέ της µικροταινίας το οποίο και να προσαρµόσετε 

στο µαύρο πλαίσιο (µαυροπίνακας) της σελίδας. Η 

σελίδα θα διαµορφωθεί όπως φαίνεται στη διπλανή 

εικόνα.   

4 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS02 Ba & H2O».  Θα εµφανιστεί το πρώτο 

καρέ της µικροταινίας το οποίο και να προσαρµόσετε 

στο µαύρο πλαίσιο (µαυροπίνακας) της σελίδας. Στην 

εικόνα του βαρίου να αποκρύψετε τους αγγλικούς 

χαρακτήρες (Barium) τοποθετώντας πάνω της ένα 

µαύρο ορθογώνιο. Με την αλληλουχία των εντολών 

[προβολή > γραµµές εργαλείων > σχεδίαση] 

εµφανίζεται η εργαλειοθήκη στο κάτω µέρος της 

σελίδας. Επιλέγοντας το ορθογώνιο σχήµα µπορείτε να 

σχεδιάσετε, χρωµατίσετε, αυξοµειώσετε το σχήµα 

αυτό. Η σελίδα θα διαµορφωθεί όπως φαίνεται στη 

διπλανή εικόνα.   

 

5 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS03 Ca & H2O».  Θα εµφανιστεί το πρώτο 

καρέ της µικροταινίας το οποίο και να προσαρµόσετε 

στο µαύρο πλαίσιο (µαυροπίνακας) της σελίδας. 

Αντιγράψτε το εικονίδιο του ασβεστίου που βρίσκεται 

στη σειρά δραστικότητας των µετάλλων, αυξοµειώστε 

το µέγεθός του και ακολουθείστε την προηγούµενη 

ενέργεια για να επικαλύψετε τους αγγλικούς 

χαρακτήρες που περιέχει. Τέλος τοποθετήστε το όπως 

φαίνεται στη διπλανή εικόνα.  

 

6 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS04 Na & H2O».  Θα εµφανιστεί το πρώτο 

καρέ της µικροταινίας το οποίο και να προσαρµόσετε 

στο µαύρο πλαίσιο (µαυροπίνακας) της σελίδας. Στη 

συνέχεια να αντιγράψετε τη γραµµή µε τη χηµική 

εξίσωση της χηµικής αντίδρασης της προηγούµενης 

σελίδας καθώς επίσης και τα βοηθητικά εικονίδια για τα 
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προϊόντα και τους ακέραιους συντελεστές, στη σελίδα 

που εργάζεστε, και να αλλάξετε όποια από τα 

αντιδρώντα, προϊόντα, συντελεστές απαιτούνται ώστε 

να εικονίζεται η χηµική εξίσωση της αντίδρασης µεταξύ 

Na και H2O.  

7 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS05 Mg & HCl».  Θα εµφανιστεί το πρώτο 

καρέ της µικροταινίας το οποίο και να προσαρµόσετε 

στο µαύρο πλαίσιο (µαυροπίνακας) της σελίδας. Στη 

συνέχεια να αντιγράψετε τo βοηθητικό εικονίδιο για τα 

προϊόντα, στη σελίδα που εργάζεστε. Κρατώντας 

πατηµένο το πλήκτρο [shift] στην ονοµασία των 

προϊόντων, µε το δεξί κλικ και µέσω της 

αλληλοδιαδοχής των εντολών [προσαρµογή κίνησης > 

οµαδοποίηση > χρονοµέτρηση > εναύσµατα > έναρξη 

εφέ µε κλικ µε] να βρείτε το κατάλληλο κουµπί 

ενέργειας µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα της 

σύνδεσης του βοηθητικού εικονιδίου για τα προϊόντα 

της χηµικής αντίδρασης, µε την εµφάνισή τους. 

 

8 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS06 Al & Acids».  Θα εµφανιστεί το πρώτο 

καρέ της µικροταινίας το οποίο και να προσαρµόσετε 

στο µαύρο πλαίσιο (µαυροπίνακας) της σελίδας. Mέσω 

των εντολών [προβολή παρουσίασης > κουµπιά 

ενεργειών] να σχεδιάσετε το [κουµπί ενέργειας: 

επιστροφή], να το βάλατε στην κατάλληλη θέση, και να 

συνδέσετε την ενέργειά του µε την επιστροφή στην 

πρώτη σελίδα.    

 

9 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS08 Zn & HCl». Ακολουθώντας τις τεχνικές 

που µάθατε στις προηγούµενες ενέργειες να φτιάξετε 

τη σελίδα σας όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.  
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10 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS08 Zn & CuSO4». Ακολουθώντας τις 

τεχνικές που µάθατε στις προηγούµενες ενέργειες να 

φτιάξετε τη σελίδα σας όπως φαίνεται στη διπλανή 

εικόνα. 
 

11 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS08 Zn & SnCl2». Ακολουθώντας τις 

τεχνικές που µάθατε στις προηγούµενες ενέργειες να 

φτιάξετε τη σελίδα σας όπως φαίνεται στη διπλανή 

εικόνα. 
 

12 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS10 Fe & Acids». Ακολουθώντας τις τεχνικές 

που µάθατε στις προηγούµενες ενέργειες να φτιάξετε 

τη σελίδα σας όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 

 

13 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS10 Fe & CuSO4». Ακολουθώντας τις 

τεχνικές που µάθατε στις προηγούµενες ενέργειες να 

φτιάξετε τη σελίδα σας όπως φαίνεται στη διπλανή 

εικόνα. 
 

14 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS13 Sn & Acids». Ακολουθώντας τις τεχνικές 

που µάθατε στις προηγούµενες ενέργειες να φτιάξετε 

τη σελίδα σας όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 
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15 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies)» να εισάγετε το 

αρχείο «RS15 Cu & AgNO3». Επίσης από τον 

υποφάκελο «Trainee (movies)» να εισάγετε το αρχείο 

«RS Ag Coin». Ακολουθώντας τις τεχνικές που µάθατε 

στις προηγούµενες ενέργειες να φτιάξετε τη σελίδα σας 

όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.  

 

5η φάση 

Να συνδέσετε (µε τη χρήση υπερσυνδέσµου) τα εικονίδια της πρώτης σελίδας µε 

τις αντίστοιχες διαφάνειες. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση αποκτά 

διαδραστικότητα και όχι σειριακή δοµή, αφού συνθέτετε το περιβάλλον διεπαφής 

(interface). 

 

6η φάση 

Το καινούριο αρχείο που δηµιουργήσατε να το αποθηκεύσετε µε το όνοµα 

«Replacement Single v01.ppt». Με τη βοήθεια είτε προβολέα (projector) είτε του 

τοπικού δικτύου, να προβάλλεται την παρουσίασή σας. Να συζητήσετε τις δυσκολίες 

που αντιµετωπίσατε µαζί µε τους άλλους επιµορφούµενους.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

Να συµπληρώσετε (προϊόντα, συντελεστές) τις παρακάτω αντιδράσεις απλής 

αντικατάστασης. Τους ακέραιους στοιχειοµετρικούς συντελεστές να τοποθετήσετε 

στις γραµµοσκιασµένες περιοχές του πίνακα. Στις ευρείες περιοχές να γράψετε την 

ονοµασία της χηµικής ουσίας. Αν η αντίδραση δεν πραγµατοποιείται να γράψετε στην 

περιοχή των προϊόντων τη φράση «δεν αντιδρούν».  

 Zn +  CuSO4 →   +   
01 

       

 Na +  FeCl2 →   +   
02 

       

 Cu +  KCl →   +   
03 

       

 Na +  AlCl3 →   +   
04 

       

 Cu +  AgNO3 →   +   
05 

       

 Zn +  Fe(NO3)3 →   +   
06 

       

 Mg +  AlCl3 →   +   
07 

       

 Al +  HCl →   +   
08 

       

 Fe +  HBr →   +   
09 

       

 Ba +  H2O →   +   
10 
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: REPLACEMENT DOUBLE V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:  POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:  

Η εκτέλεση ενός πειράµατος είναι µια χρονοβόρα διαδικασία λόγω του ότι απαιτεί 

από τον εκπαιδευτικό προετοιµασία πριν από τη διεξαγωγή του (εύρεση των 

αντιδραστηρίων, παρασκευή των κατάλληλων διαλυµάτων,…) καθώς επίσης και µετά 

(πλύσιµο των υαλικών που χρησιµοποιήθηκαν, τακτοποίηση των αντιδραστηρίων,…). 

Επίσης στο χρονικό διάστηµα µιας διδακτικής ώρας το πλήθος των πειραµάτων (π.χ. 

καταβύθιση ιζηµάτων) το οποίο προσεγγίζει ο µαθητής είναι περιορισµένο.  

Με τις νέες τεχνολογίες, δίνεται η δυνατότητα να δοµηθεί εκπαιδευτικό σενάριο, το 

οποίο να περιέχει αρκετά µεγάλη ποικιλία πειραµάτων αντιδράσεων διπλής 

αντικατάστασης και πέρα από το µαθησιακό αντικείµενο να ενεργοποιηθεί και η 

αισθητική αντιληπτική ικανότητα µέσω της ποικιλίας των χρωµατικών 

διαφοροποιήσεων των ιζηµάτων.  

Ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός, καθοδηγούµενος από τις γραπτές οδηγίες που 

παρατίθενται στη συνέχεια, µετέχει στην τελική φάση της συµπλήρωσης και 

διαµόρφωσης ενός προϋπάρχοντος πρωτόλειου σεναρίου. Θα κατανοήσει ορισµένες 

από τις βασικές αρχές που λαµβάνονται υπ’ όψη για την προετοιµασία και τον 

σχεδιασµό των παρουσιάσεων και θα εφαρµόσει προχωρηµένες τεχνικές 

παρουσιάσεων, όπως τεχνικές µορφοποίησης και διάταξης, εµπλουτισµού µια 

παρουσίασης µε τη χρήση εργαλείων εικόνων, σχεδίασης, µικροταινιών καθώς επίσης 

εργαλείων ελέγχου της παρουσίασης.  
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Οργάνωση τάξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 εκπαιδευτικών.  

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο εκπαιδευτικός στο τέλος της διδακτικής ενότητας 

7.  εισάγει στο εργαλείο συγγραφής ένα υδατογράφηµα.  

8.  να εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού καταχωρώντας σε 

πρόγραµµα επισκόπησης (browser) δεδοµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

9.  να βρίσκει από συγκεκριµένα αρχεία µικροταινιών (video), και να τα αποθηκεύει 

στο δικό του υπολογιστή. 

10.  να µετατρέπει µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού, αρχεία µικροταινιών µε 

παρεκτάµατα «.mov»,  «.mpeg» και «.flv» σε αρχεία µικροταινιών µε παρέκταµα 

«.wmv», ώστε να µπορούν να εισαχθούν στο αρχείο του εργαλείου συγγραφής 

Powerpoint της Microsoft.  

11.  να συνθέτει το περιβάλλον διεπαφής (interface) ώστε να επιτυγχάνεται η 

διαδραστικότητα µεταξύ του προκαταβολικού οργανωτή και των διαφορετικών 

σελίδων του αρχείου του εργαλείου συγγραφής PowerPoint. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ  

ΤΑΞΗ : Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: Replacement Double v00.ppt  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 

Ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός να αντιγράψει το φάκελο µε όνοµα «Replacement 

Double» που θα του δοθεί από τον εκπαιδευτή, στον υπολογιστή του. Ο φάκελος 

αυτός περιέχει:  

Οι υπόλοιποι υποφάκελοι που θα δηµιουργηθούν είναι άδειοι.  
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Υποφάκελος Αρχεία 

Tutor (Movies from) «RD Pb(NO3)2 & KI.wmv» και «RD AgNO3 & NaOH.wmv» 

Tutor (Image from) Background.jpg 

Tutor (Text from) Reactions (Replacement Double).pdf 

Trainee (Presentation for) Replacement Double v00.ppt 

 

1η φάση  

Ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός να αναζητήσει στο διαδίκτυο τις παρακάτω 

εφαρµογές και αφού τις αποθηκεύσει στο φάκελο «Software from NET» να τις 

εγκαταστήσει στον υπολογιστή.  

∆ιεύθυνση Όνοµα 

εφαρµογής 

Όνοµα αρχείου Μέγεθος 

αρχείου 

http://www.apple.com/quicktime/ QuickTime 7.3.1 για 

Windows XP 

QuickTimeInstaller 20,3ΜΒ 

http://www.erightsoft.com/S6Kg1.html SUPER©.v2007.bui

ld.23(July.04,2007) 

SUPERsetup 26,7ΜΒ 

 

2η φάση (µικροταινίες πειραµάτων επίδειξης από το διαδίκτυο) 

α) Στον ιστότοπο http://www.chem.uiuc.edu/clcwebsite/demos.html να βρείτε το 

υπερµέσο «Silver Nitrate and Sodium Chloride». Μεταβαίνοντας εκεί, να βρείτε 

καινούριο υπερµέσο µε ονοµασία «Quicktime» και χρησιµοποιώντας το δεξί πλήκτρο 

του ποντικιού να υποστείλετε τη µικροταινία στο φάκελο «Trainee (Movies from)», 

αφού µεταβάλλετε το αρχικό της όνοµα «AgCl» σε «RD AgNO3 & NaCl».  

β) Από τον ιστότοπο http://faraday.physics.uiowa.edu/ [και από την αλληλουχία των 

υπερµέσων Demos > Chemistry and Physics of the Environment > Chemical 

Reaction Demos > MPEG Movie (3.72 MB)]  να αποθηκεύσετε στο φάκελο «Trainee 
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(Movies from)» την µικροταινία που αφορά στην επίδραση HCl σε κιµωλία. Το 

µητρικό αρχείο που έχει όνοµα «10a10.50e» να το αντικαταστήσετε µε «RD CaCO3 

& HCl». 

γ) Από τον ιστότοπο http://jchemed.chem.wisc.edu/JCESoft/CCA/pirelli/index.html 

και από το υπερµέσο «Sodium Iodide + Mercury(II) Chloride» αφήστε να 

ολοκληρωθεί η µικροταινία καταβύθισης HgI2. Ενεργήστε παροµοίως από το 

υπερµέσο «Cadmium Nitrate + Sodium Sulfide». Ο ιστότοπος αυτός δεν σας δίνει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύσετε αµέσως τις µικροταινίες αυτες. Όµως εµµέσως έχουν 

ήδη αποθηκευτεί προσωρινά στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να τις αναζητήσετε (να 

µην αποµακρυνθείτε από τον ιστότοπο), τοποθετώντας στην εντολή αναζήτησης των 

Windows τη λέξη «temporary». Σε κάποιον από τους φακέλους που θα εµφανιστούν, 

ερευνήστε και θα βρείτε τα αρχεία «cca1NaIHgCl2» και «cca4CdNO3Na2S». Τα 

αρχεία αυτά να τα αντιγράψετε στο φάκελο «Trainee (Movies from)». Όταν η πορεία 

αυτή ολοκληρωθεί, µπορείτε να µεταβείτε σε άλλο ιστότοπο ή να κλείσετε το 

πρόγραµµα επισκόπησης (browser) που χρησιµοποιήσατε. Στις µικροταινίες που 

αποθηκεύσατε να δώσετε τα ονόµατα «DR HgCl2 & NaI» και «DR Cd(NO3)2 & 

Na2S».  

δ) Να µεταβείτε στη διεύθυνση: 

http://neon.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/ και να 

επιλέξετε το υπερµέσο «LiveChem». Σ΄ αυτό θα 

βρείτε µια πολυµεσική εφαρµογή µε δυνατότητα 

εκτέλεσης εικονικών πειραµάτων, όπως φαίνεται 

στην εικόνα. Επιλέξτε το ζεύγος των 

αντιδραστηρίων Fe+3 – υδροξείδιο του νατρίου και 

δώστε την εντολή «play movie». Εµφανίζεται 

στην οθόνη η εκτέλεση του πειράµατος. Συνεχίστε 

µε τα ζεύγη των αντιδραστηρίων Cu+2 – ιωδιούχο 

κάλιο, Zn+2 – θειούχο αµµώνιο.  

Ο ιστότοπος αυτός δε σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αµέσως τις 

µικροταινίες αυτές. Όµως εµµέσως έχουν ήδη αποθηκευτεί προσωρινά στον 

υπολογιστή σας. Μπορείτε να τις αναζητήσετε (να µην αποµακρυνθείτε από τον 

ιστότοπο), τοποθετώντας στην εντολή αναζήτησης των Windows τη λέξη 

«temporary». Σε κάποιον από τους φακέλους που θα εµφανιστούν, ερευνήστε και θα 

βρείτε τρία αρχεία µε ονόµατα fe3naoh.flv, cu2ki.flv και znnh4s.flv. Τα αρχεία αυτά 

να τα αντιγράψετε στο φάκελο «Trainee (Movies from)». Όταν η πορεία αυτή 

ολοκληρωθεί µπορείτε να µεταβείτε σε άλλο ιστότοπο ή να κλείσετε το πρόγραµµα 
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επισκόπησης (browser) που χρησιµοποιήσατε. Στις µικροταινίες που αποθηκεύσατε 

να δώσετε τα ονόµατα «RD Fe(III) & NaOH», «RD Cu(II) & KI» και «RD Zn(II) & 

(NH4)2S». 

ε) Από την ιστοσελίδα http://www.inquiryinaction.org/Inv5.html (και από το 

υπερµέσο «Investigation 5:  Chemical change» να υποστείλετε στον υπολογιστή σας 

τη µικροταινία µε τον τίτλο «Baking soda and vinegar» (µαγειρική σόδα και ξίδι).  

Ο ιστότοπος αυτός δε σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αµέσως την 

µικροταινία αυτή. Όµως εµµέσως έχει ήδη αποθηκευτεί προσωρινά στον υπολογιστή 

σας. Μπορείτε να την αναζητήσετε (να µην αποµακρυνθείτε από τον ιστότοπο), 

τοποθετώντας στην εντολή αναζήτησης των Windows τη λέξη «temporary». Σε 

κάποιον από τους φακέλους που θα εµφανιστούν, ερευνήστε και θα βρείτε το αρχείο 

bakingsoda.mov Τo αρχείο αυτό να τα αντιγράψετε στο φάκελο «Trainee (Movies 

from)». Όταν η πορεία αυτή ολοκληρωθεί µπορείτε να µεταβείτε σε άλλο ιστότοπο ή 

να κλείσετε το πρόγραµµα επισκόπησης (browser) που χρησιµοποιήσατε. Στη 

µικροταινία που αποθηκεύσατε να δώσετε το  «RD Na2CO3 & CH3COOH».  

Στο πέρας της δεύτερης φάσης, το περιεχόµενο του φακέλου µε όνοµα 

«Replacement Double» θα έχει διαµορφωθεί ως εξής:  

Υποφάκελος Αρχεία 

Software from NET QuickTimeInstaller, SUPERsetup  

Tutor (Movies from) «RD Pb(NO3)2 & KI.wmv» και «RD AgNO3 & NaOH.wmv» 

Tutor (Image from) Background.jpg 

Tutor (Text from) Reactions (Replacement Double).pdf 

Trainee (Presentation for) Replacement Double v00.ppt 

Trainee (Movies from) «RD AgNO3 & NaCl.mov», «RD CaCO3 & HCl.mpeg», «RD 

HgCl2 & NaI.mov», «RD Cd(NO3)2 & Na2S.mov», «RD Fe(III) & 

NaOH.flv», «RD Cu(II) & KI.flv», «RD Zn(II) & (NH4)2S.flv» και RD 

Na2CO3 & CH3COOH.mov 

 

3η φάση 
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Τα παραπάνω αρχεία 

µικροταινιών 

τροποποιούνται σε αρχεία 

των «windows media video» 

Το παρέκταµά τους 

µετατρέπεται σε «.wmv”. Η 

τροποποίηση αυτή γίνεται 

ώστε να είναι συµβατά µε το 

εργαλείο συγγραφής 

Powerpoint της Microsoft.  

Η τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται και µε το πρόγραµµα SUPER©.v2007.build.23. 

Αφού εκκινήσετε το πρόγραµµα, να µεταφέρετε τα αρχεία των µικροταινιών 

(σέρνοντάς τα µε το ποντίκι) στο µεγάλο κενό πλαίσιο, και να ρυθµίσετε τις 

παραµέτρους του προγράµµατος όπως φαίνονται στην εικόνα. Με το πάτηµα του 

δεξιού πλήκτρου του ποντικιού σε οποιοδήποτε αρχείο µπορείτε να ρυθµίσετε και τον 

υποφάκελο (να είναι ο υποφάκελος «Movies Modified») που θα αποθηκεύσετε τα 

τροποποιηµένα αρχεία. Τέλος εκτελέστε την εντολή [Encode (Active Files)].  

Μετά την τροποποίηση αναζητείστε τα αρχεία και διαγράψτε τα προηγούµενα 

παρεκτάµατά τους (.mov, .mpeg, .flv).   

  

4η φάση 

 

Ενέργεια Οδηγίες Εικονιζόµενη σελίδα 

1 

Από τον υποφάκελο «Trainee (Presentation 

for)» να ανοίξετε, µε το εργαλείο συγγραφής 

Powerpoint της Microsoft, το αρχείο «Replacement 

Double v00.ppt». Θα εµφανιστεί η αρχική σελίδα 

που εικονίζεται παραπλεύρως.  
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2 

Nα εισάγετε από τον υποφάκελο «Tutor (Image 

from)» το αρχείο εικόνας Background.jpg. Η 

αλληλουχία των εντολών είναι:  Μορφή > Φόντο 

διαφάνειας > εφέ γεµίσµατος > εικόνα > επιλογή 

εικόνας > εφαρµογή σε όλες. Με την τεχνική αυτή 

τοποθετείται ένα προεπιλεγµένο υδατογράφηµα σε 

όλες τις σελίδες.  
 

3 

Με τη χρήση πλαισίου κειµένου να γράψετε τους 

χηµικούς τύπους των αντιδραστηρίων PbI2(s), CuI2(s), 

HgI2(s), CdS(s), ZnS(s), Fe(OH)3(s), Ag(OH)(s), 

CO2(g). Τα πλαίσια κειµένου να τα τοποθετήσετε πάνω 

στα «βαρελάκια». Στη συνέχεια να τα συνδέσετε (µε τη 

χρήση υπερσυνδέσµου) µε τις διαφάνειες 3, 4, 5, 8, 9 

και 10 αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση 

αποκτά διαδραστικότητα αφού συνθέτετε το 

περιβάλλον διεπαφής (interface).  

 

4 

Από τον υποφάκελο «Trainee (Movies Modified)» να 

εισάγετε το αρχείο «RD AgNO3 & NaCl».  Θα 

εµφανιστεί το πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας.  

 

5 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies from)» να εισάγετε 

το αρχείο «RD Pb(NO3)2 & KI».  Θα εµφανιστεί το 

πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας. 

 

6 

Από τον υποφάκελο «Trainee (Movies Modified)» να 

εισάγετε το αρχείο «RD Cu(II) & KI».  Θα εµφανιστεί το 

πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας. Στη 

συνέχεια να αντιγράψετε τη γραµµή µε τη χηµική 

εξίσωση της χηµικής αντίδρασης της προηγούµενης 

σελίδας καθώς επίσης και τα βοηθητικά εικονίδια για τα 
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προϊόντα και τους συντελεστές, στη σελίδα που 

εργάζεστε, και να αλλάξετε τα αντιδρώντα και τα 

προϊόντα ώστε να εικονίζεται η χηµική εξίσωση της 

αντίδρασης µεταξύ CuSO4 και KI.  

7 

Από τον υποφάκελο «Trainee (Movies Modified)» να 

εισάγετε το αρχείο « RD HgCl2 & NaI».  Θα εµφανιστεί 

το πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας. Στη 

συνέχεια να αντιγράψετε τo βοηθητικό εικονίδιο για τα 

προϊόντα, στη σελίδα που εργάζεστε.   

8 

Πατώντας συνεχόµενα το δεξί πλήκτρο του ποντικιού 

και µέσω των εντολών [προσαρµογή κίνησης > 

οµαδοποίηση > χρονοµέτρηση > εναύσµατα > έναρξη 

εφέ µε κλικ µε] να βρείτε το κατάλληλο κουµπί 

ενέργειας µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα της 

σύνδεσης του βοηθητικού εικονιδίου για τα προϊόντα 

της χηµικής αντίδρασης, µε την εµφάνισή τους.   

 

9 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies from)» να εισάγετε 

το αρχείο «RD Fe(III) & NaOH».  Θα εµφανιστεί το 

πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας. 

 

10 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies from)» να εισάγετε 

το αρχείο «RD AgNO3 & NaOH».  Θα εµφανιστεί το 

πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας. Mέσω 

των εντολών [προβολή παρουσίασης > κουµπιά 

ενεργειών] να σχεδιάσετε το [κουµπί ενέργειας: 

επιστροφή], να το βάλατε στην κατάλληλη θέση, και να 

συνδέσετε την ενέργειά του µε την επιστροφή στην 

πρώτη σελίδα.  
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11 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies from)» να εισάγετε 

το αρχείο «RD CaCO3 & HCl».  Θα εµφανιστεί το 

πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας, το οποίο 

είναι µαύρο. 
 

12 

Από τον υποφάκελο «Tutor (Movies from)» να εισάγετε 

το αρχείο «RD Na2CO3 & CH3COOH».  Θα 

εµφανιστεί το πρώτο καρέ της µικροταινίας το οποίο να 

τοποθετήσετε στο µαύρο πλαίσιο της σελίδας. 

 

 

5η φάση 

Το καινούριο αρχείο που δηµιουργήσατε να το αποθηκεύσετε µε το όνοµα 

«Replacement Double v01.ppt». Με τη βοήθεια είτε προβολέα (projector) είτε του 

τοπικού δικτύου, να προβάλλεται την παρουσίασή σας. Να συζητήσετε τις δυσκολίες 

που αντιµετωπίσατε µαζί µε τους άλλους επιµορφούµενους.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

 

 

 

 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που εξάγονται από τον παραπάνω πίνακα, να 

συµπληρώσετε (προϊόντα, συντελεστές) τις παρακάτω αντιδράσεις διπλής 

αντικατάστασης. Τους ακέραιους στοιχειοµετρικούς συντελεστές να τοποθετήσετε 

στις γραµµοσκιασµένες περιοχές του πίνακα. Στις ευρείες περιοχές να γράψετε την 

ονοµασία της χηµικής ουσίας. Αν η αντίδραση δεν πραγµατοποιείται να γράψετε στην 

περιοχή των προϊόντων τη φράση «δεν αντιδρούν», ενώ αν πραγµατοποιείται να 

τοποθετήσετε το σύµβολο (↓) δίπλα στη δυσδιάλυτη χηµική ουσία. 
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 AlCl3 +  AgNO3 →   +   
01 

       

 Ba(NO3)2 +  Na2SO4 →   +   
02 

       

 Pb(NO3)2 +  Na2S →   +   
03 

       

 AgNO3 +  BaCl2 →   +   
04 

       

 NaNO3 +  KCl →   +   
05 

       

 H2SO4 +  AlBr3 →   +   
06 

       

 ZnCl2 +  NaOH →   +   
07 

       

 HNO3 +  ZnCl2 →   +   
08 

       

 Fe(NO3)3 +  Ca(OH)2 →   +   
09 

       

 H2SO4 +  Pb(CN)2 →   +   
10 

       

 

 BaCO3 +  HCl →   +   +   

11 

         

 ZnSO3 +  H2SO4 →   +   +   

12 
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 NH4Cl +  Mg(OH)2 →   +   +   

13 

         

 NaHCO3 +  HI →   +   +   

14 

         

 (NH4)2SO4 +  KOH →   +   +   

15 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

1.Οδηγίες για την εύρεση λογισµικού και έτοιµων πειραµάτων µέσω µηχανής 

αναζήτησης. 

 
Η πρόσβαση ενός χρήστη σε  λογισµικά ή έτοιµα εικονικά πειράµατα στο διαδίκτυο, 
είναι µια διαδικασία απλή µεν,  που απαιτεί όµως τη γνώση της διεύθυνσης. Στην 
περίπτωση που δεν γνωρίζουµε τη διεύθυνση, µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει µια 
µηχανή αναζήτησης, να δώσει λέξεις κλειδιά και στη συνέχεια, από τον κατάλογο των 
διευθύνσεων που θα προκύψουν,  να αναζητήσει  τη ή τις διευθύνσεις που τον 
ενδιαφέρουν. Τέτοιες µηχανές αναζήτησης µπορεί να βρεί κανείς στις ακόλουθες 
ενδεικτικές διευθύνσεις: www. altavista.com, www.yahoo.com, www.google.com.gr, 
www.lykos.com. 
 
Στη συνέχεια δίδεται ένα παράδειγµα αναζήτησης στο διαδίκτυο για εικονικά πειράµατα 
Χηµείας. Ως µηχανή αναζήτησης θα χρησιµοποιηθεί εκείνη του Google. 
 
♦ Πληκτρολογούµε τη διεύθυνση www.google. gr 
♦ Στην οθόνη εµφανίζεται η ακόλουθη σελίδα.  
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♦ Στο πλαίσιο διαλόγου της µηχανής αναζήτησης πληκτρολογήστε τις λέξεις 

chemistry applets  
♦ Η µηχανή θα δώσει το αποτέλεσµα της αναζήτησης που µπορεί να είναι ένας 

µεγάλος αριθµός σελίδων, όπως αυτός που παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
 

 
 
 

Στη συνέχεια επιλέγουµε τη διεύθυνση που εκτιµούµε ότι µας ενδιαφέρει και κάνουµε κλικ 
στο αντίστοιχο σηµείο. Κάνοντας κλικ στην πρώτη προτεινόµενη διεύθυνση ,  θα 
συνδεθούµε στην ακόλουθη  διεύθυνση  

www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/ChemistryApplets.html 
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και  θα έχουµε την παρακάτω πρώτη σελίδα.  Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται 
µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε εικονικά πειράµατα, προσοµοιώσεις ή λογισµικά που 
διατίθενται ελεύθερα στους χρήστες. 

.  
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Προχωρώντας στη σελίδα βρισκόµαστε στην περιοχή των applets Χηµείας οπότε 
εµφανίζεται η ακόλουθη εικόνα.  
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Μπορούµε δε να επιλέξουµε το θέµα που µας ενδιαφέρει και στη συνέχεια ακολουθώντας 

τις οδηγίες να κατεβάσουµε και να αποθηκεύσουµε τα αρχεία που µας ενδιαφέρουν. Για 

παράδειγµα αν επιλέξουµε το θέµα calorimetry (θερµοχηµεία) θα προκύψει το ακόλουθο 

παράθυρο, στο οποίο περιγράφεται σε συντοµία η εφαρµογή και µπορούµε να 

κατεβάσουµε και να αποθηκεύσουµε το συγκεκριµένο αρχείο. 
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2. Οδηγίες για την εύρεση λογισµικού και έτοιµων πειραµάτων µέσω της εκπαιδευτικής 

πύλης του ΥΠΕΠΘ. 

Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ βρίσκεται στη διεύθυνση: www.e-yliko.gr. Πρόσβαση 
µπορεί να έχει κανείς και µέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΠΘ στη διεύθυνση 
www.ypepth.gr. Πληκτρολογώντας διεύθυνση: www.e-yliko.gr,  θα εµφανισθεί στην 
οθόνη η ακόλουθη εικόνα 

 

Α. Στην επιλογή «Eκπαιδευτικό υλικό» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε: 

1. Προτάσεις διδασκαλίας 
2. Υποστηρικτικό Υλικό 
3. Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
4. Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
5. Εικόνες 
6. Εργαστηριακά Μαθήµατα. 

Β. Στην επιλογή «Eνηµερωτικό Υλικό» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα 
σε: 

1. Υπολογιστές & ∆ιαδίκτυο 
2. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
3. Συνέδρια  
4. ∆ιαγωνισµοί 
5. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
6. Καινοτόµες ∆ράσεις 
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Γ. Στην επιλογή «∆ια βίου Μάθηση» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε: 

1. Άρθρα 
2. Προγράµµατα 
3. Βιβλιοθήκες 

∆. Στην επιλογή «Εκπαίδευση και ΑµΕΕΑ» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
ανάµεσα σε: 

1. ΑµΕΕΑ 
2. Λογισµικό για ΑµΕΕΑ 
3. Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑµΕΕΑ 

Ε. Στην επιλογή «Νέα» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε: 

1. Ανακοινώσεις  
2. Newsletters 

 

 

2.1 Προτάσεις διδασκαλίας  

Στην επιλογή  Προτάσεις διδασκαλίας παρατίθενται προτάσεις εκπαιδευτικών για διάφορα 
µαθήµατα. Οι προτάσεις είναι ταξινοµηµένες κατά βαθµίδα εκπαίδευσης και κατά µάθηµα. 
Για παράδειγµα αν ο χρήστης επιλέξει την ακόλουθη διαδροµή: Προτάσεις διδασκαλίας / 
Γυµνάσιο/ Φυσικές Επιστήµες / Χηµεία 

Θα εµφανισθεί κατάλογος µε διδακτικές προτάσεις σε θέµατα Χηµείας Γυµνασίου. Στον 
κατάλογο αυτό υπάρχει σύντοµη περιγραφή και το απαιτούµενο λογισµικό για την 
εφαρµογή κάθε  διδακτικής πρότασης. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη διδακτική πρόταση 
που τον ενδιαφέρει και να την αποθηκεύσει στον Η/Υ του.  
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Σε κάθε πρόταση υπάρχουν  ετικέτες που εµφανίζουν την εκπαιδευτική βαθµίδα στην 
οποία µπορεί να αξιοποιηθεί κάθε δραστηριότητα. Ακολουθείται η εξής σηµειογραφία: ∆ = 
∆ηµοτικό, Γ = Γυµνάσιο, Λ = Ενιαίο Λύκειο, Τ = ΤΕΕ. Όταν σε µία δραστηριότητα είναι 
σηµειωµένες περισσότερες από µία ετικέτες, τότε αυτή είναι δυνατό να αξιοποιηθεί στις 
αντίστοιχες βαθµίδες. Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις διδασκαλίας που αφορούν στη 
Χηµεία του Γυµνασίου. 
 

1. 
Μάθε να βρίσκεις συντελεστές χηµικών αντιδράσεων παίζοντας.  

   

Περιγραφή: ∆ραστηριότητα για την εύρεση των συντελεστών χηµικών αντιδράσεων 

υπό µορφή παιχνιδιού. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου και 

Λυκείου, είναι σε µορφή HTML και συνοδεύεται από φύλλο εργασίας. 

 

   
 
2. 
Φαινόµενο Θερµοκηπίου  

   

Περιγραφή: Ο συνδυασµός κειµένου-στατικών εικόνων-προσοµοίωσης-αξιοποίησης 

συνδέσµων προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους για την κατανόηση του φαινοµένου. 

Εδώ το ∆ιαδίκτυο χρησιµεύει ως κίνητρο για την µάθηση, επεκτείνοντας τα φυσικά όρια 

της σχολικής τάξης 

  

 

  

3. 
Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων (370 KB)  

   

 

Περιγραφή: Παρουσίαση του Περιοδικού Πίνακα των Στοιχείων σε δύο µορφές 
(κατηγορίες στοιχείων - τοµείς). Με κλικ στο όνοµα ενός στοιχείου, εµφανίζονται οι 
ιδιότητες του (Mr, φυσ. κατάσταση, σζ, στ, δοµή, πυκνότητα, ηλεκτραρνητικότητα, ενεργ. 
Ιονισµού, έτος και χώρα ανακάλυψης κλπ.) καθώς και τα ισότοπα του. ∆ιάφοροι πίνακες µε 
όλες ή επιµέρους ιδιότητες ταξινοµηµένες κατά οµάδα ή περίοδο καθώς και γραφικές 
παραστάσεις µεταβολής ιδιοτήτων των στοιχείων ανά οµάδα ή περίοδο µε δυνατότητα 
εκτύπωσης. 
 

 

   

4. 
Quiz και σταυρόλεξα για τη Χηµεία Β΄ Γυµνασίου  

   

 Περιγραφή: Η δραστηριότητα καλύπτει το περισσότερο µέρος της ύλης της Χηµείας Β΄  
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Γυµνασίου µε quiz και σταυρόλεξα. Οι εφαρµογές της δραστηριότητας έχουν δηµιουργηθεί 
µε το λογισµικό Hot Potatoes.  
   

5. 
Quiz µε ονόµατα χηµικών ενώσεων  

   

 

Περιγραφή: O µαθητής καλείται να ονοµάσει χηµικές ενώσεις βάσει των ατόµων που τις 
απαρτίζουν. Κάθε φορά που ανοίγει το αρχείο MOLECULES.html εµφανίζονται µε τυχαίο 
τρόπο 6 (από 14) ερωτήσεις και στο τέλος δίνεται βαθµολογία. Το κουΐζ έχει δηµιουργηθεί 
µε το λογισµικό Hot Potatoes. 

 

   

6. 
Quiz και σταυρόλεξο για τη Χηµεία Γ΄ Γυµνασίου  

   

 
Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή περιέχονται ερωτήσεις από την ύλη της χηµείας Γ΄ 
γυµνασίου (ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ) µε µορφή συµπλήρωσης κενού και σταυρόλεξου. 
Οι εφαρµογές της δραστηριότητας έχουν δηµιουργηθεί µε το λογισµικό Hot Potatoes. 

 

   

7. 
Quiz για τη Χηµεία Β΄ Γυµνασίου  

   

 

Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή περιέχονται ερωτήσεις από την ύλη της χηµείας Β΄ 
γυµνασίου, µε µορφή quiz, σχετικές µε τους χαρακτηριστικούς αριθµούς ενός ατόµου και το 
είδος των κυριότερων υποατοµικών σωµατιδίων. 
 

 

   

8. 
Quiz για τη Χηµεία Β΄ Γυµνασίου  

   

 

Περιγραφή: Στη δραστηριότητα αυτή περιέχονται ερωτήσεις από την ύλη της χηµείας Β΄ 
γυµνασίου, µε µορφή quiz, σχετικές µε τις φυσικές καταστάσεις της ύλης και τις µεταβολές 
τους. 
 

 

   

 
 

2.2. Υποστηρικτικό Υλικό. 

Στην επιλογή «Υποστηρικτικό Υλικό» ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε 
υποστηρικτικό υλικό  γενικής µορφής αλλά και ειδικά για  διάφορα µαθήµατα. Το υλικό 
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είναι ταξινοµηµένο κατά βαθµίδα κατά µάθηµα και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το 
λογισµικό των νέων βιβλίων του Γυµνασίου καθώς και: 

• διευθύνσεις στο Ιnternet µε µικροεφαρµογές (applets) καταχωρηµένες ανά 

διδακτική ενότητα,  

• διευθύνσεις µε ελεύθερο (freeware) λογισµικό  

Το υλικό αυτό µπορεί να χρησιµεύσει τόσο στην προετοιµασία και την παράδοση µιας 
ενότητας όσο και για τον εµπλουτισµό των γνώσεων και εµπειριών των διδασκόντων. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1. Αν ο χρήστης επιλέξει την ακόλουθη διαδροµή: Υποστηρικτικό Υλικό / 
Φυσικές Επιστήµες/ Χηµεία , θα εµφανισθεί ο παρακάτω κατάλογος θεµάτων Χηµείας. 

 

Στην επιλογή ∆οµή του ατόµου έχουµε την ακόλουθη επιλογή. 

∆οµή του ατόµου Περιοδικός πίνακας 
Κινητική Θεωρία των 

αερίων 
Χηµική κινητική 

Χηµική ισορροπία 
Ιοντική ισορροπία - 

PH 
Πειράµατα χηµείας   
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Για να δείτε τα παρακάτω απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine 
 

1. Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ατοµικών τροχιακών (και υβριδισµένων) που µπορούν να 
περιστραφούν.  
     Πανεπιστηµιακή σελίδα (Davidson University). 
  

Επιµέλεια: Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Χηµικός), Αντωνίου Αντώνης (Φυσικός), Καλογερόπουλος 

Νίκος (Χηµικός) 

(µέλη της οµάδας ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΕΠΘ) 
 

 

Στην επιλογή Περιοδικός Πίνακας έχουµε τις ακόλουθες επιλογές. 

 

∆οµή του ατόµου Περιοδικός πίνακας 
Κινητική Θεωρία των 

αερίων 
Χηµική κινητική 

Χηµική ισορροπία 
Ιοντική ισορροπία - 

PH 
Πειράµατα χηµείας   

 

1.  Ίσως ο πλουσιότερος σε πληροφορίες Περιοδικός πίνακας. Πανεπιστηµιακή σελίδα (Sheffield 
University).  

2.  Περιοδικός πίνακας στα Ελληνικά, ∆ίνεται έµφαση στις ιδιότητες των στοιχείων (συµπιεσµένο 
αρχείο zip). (Απαιτείται MS Access 2000).  

3.  Άλλες µορφές Περιοδικού Πίνακα.  Σελίδα του Phoenix College, Arizona.  

4.  Ο ξύλινος Περιοδικός Πίνακας. Μια δηµιουργία από τον Theodore W.Gray, µε πολλές 
πληροφορίες και φωτογραφίες για τα χηµικά στοιχεία. Για κάθε χηµικό στοιχείο έχει επίσης 
συνδέσµους προς άλλους ιστοχώρους για επιπλέον πληροφορίες. Βραβεύτηκε από το Scientific 
American για το 2004. 

5.  Περιοδικός πίνακας (applet) µε αρκετές δυνατότητες και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 
Πανεπιστηµιακή σελίδα  (Πανεπιστήµιο Αθηνών).   

6.  Περιοδικός πίνακας (applet) που εµφανίζει γραφήµατα µε τις τάσεις µεταβολής των ιδιοτήτων 
των στοιχείων. Πανεπιστηµιακή σελίδα (Πανεπιστήµιο Southern California).  

7.  Περιοδικός πίνακας (applet). Πανεπιστηµιακή σελίδα (Carnegie Mellon University). 

8.   Περιοδικός πίνακας (applet) Ωραία γραφικά από την Royal Society of Chemistry σε δύο 
εκδόσεις, Flash και HTML και πλούσιο πληροφοριακό υλικό για κάθε χηµικό στοιχείο.     
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Στην επιλογή Κινητική Θεωρία των αερίων ο χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες 

1.   Προσοµοίωση καθ' ύψος κατανοµής αριθµού και ταχυτήτων των µορίων δύο 

αερίων στην ατµόσφαιρα ανάλογα µε τη  θερµοκρασία εδάφους.  Πανεπιστηµιακή 

σελίδα (University of California at Irvine).  

2. Προσοµοίωση κίνησης (και διάχυσης) των µορίων δύο αερίων µε πολλές δυνατότητες 
ρυθµίσεων.   
 Πανεπιστηµιακή σελίδα (University of Berkeley).   

3.  Προσοµοίωση ιδανικού αερίου (κατανοµή Maxwell-Boltzmann). Πανεπιστηµιακή 
σελίδα ( (University of Southern California).  

 

Ανάλογα υπάρχουν δυνατότητες σε κάθε επιλογή από το συγκεκριµένο µενού. Σε κάθε 
περίπτωση ο χρήστης µπορεί µε βάση την σύντοµη περιγραφή να επιλέξει το υλικό που 
τον ενδιαφέρει και κάνοντας κλικ να συνδεθεί µε την ανάλογη ιστοσελίδα και να έχει 
πρόσβαση στο υλικό αυτό. 

2.3. Εκπαιδευτικό Λογισµικό. 

 Στην επιλογή εκπαιδευτικό Λογισµικό ο χρήστης µπορεί να βρει τον κατάλογο των 
προϊόντων εκπαιδευτικού λογισµικού που έχουν παραχθεί για διάφορα γνωστικά 
αντικείµενα των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Σε κάποια από αυτά η Εκπαιδευτική Πύλη 
δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης. Το υλικό είναι ταξινοµηµένο σε θεωρητικές / Θετικές 
Επιστήµες. Έτσι στις Θετικές επιστήµες ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε διάφορα 
λογισµικά που περιλαµβάνουν τα λογισµικά Χηµείας « Λεύκιππος» και «Chemistry Set»  
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2.4. Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις. 

 Στην επιλογή Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις ό χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε ελληνικές 
και ξενόγλωσσες διευθύνσεις όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες. 
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2.6. Εργαστηριακά Μαθήµατα  

Στην επιλογή Εργαστηριακά Μαθήµατα, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει προτάσεις για 
εργαστηριακή διδασκαλία. Ειδικότερα για τη Χηµεία υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: 

1.  Ογκοµέτρηση ισχυρού οξέος µε ισχυρή βάση (αλκαλιµετρία).  

Περιγραφή: Εργαστηριακή άσκηση στην οποία οι µαθητές (Γ΄ Λυκείου) µε τη βοήθεια 
πεχαµέτρου κατασκευάζουν την καµπύλη ογκοµέτρησης ισχυρού οξέος (HCl) από ισχυρή 
βάση (NaOH) ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζουν και το τελικό σηµείο της ογκοµέτρησης.  

 
2. Μελέτη διαλυµάτων ασθενών οξέων - Παρασκευή και ιδιότητες 

ρυθµιστικών διαλυµάτων.  

Περιγραφή: Εργαστηριακή µελέτη (Γ΄ Λυκείου) γιαα. διαλύµατα ασθενών οξέων 
(υπολογισµός pH και βαθµού ιοντισµού διαλύµατος ασθενούς οξέος και αραιωµένου 
διαλύµατος του ίδιου οξέος, µέτρηση pH µε πεχάµετρο και µελέτη της επίδρασης κοινού 
ιόντος) β. παρασκευή και ιδιότητες ρυθµιστικών διαλυµάτων (παρασκευή ρυθµιστικού 
διαλύµατος ορισµένου pH και συµπεριφορά του ρυθµιστικού διαλύµατος κατά την 
προσθήκη µικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης). 

 
3.  ∆ράση καταλυτών - Μελέτη ταχύτητας διάσπασης Η2Ο2 παρουσία 

καταλύτη MnO2 , µε τη χρήση του MultiLog - DbLab.  
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Περιγραφή: Στην εργασία αυτή (Β΄ Λυκείου) προτείνεται η χρήση του MultiLog-DbLAb 
και του αισθητήρα πίεσης στην κινητική της αντίδρασης διάσπασης του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου παρουσία καταλύτη πυρολουσίτη. Σε τέσσερα πειράµατα µετράται η 
παραγόµενη ποσότητα αερίου οξυγόνου και µε χρήση του λογισµικού Db-Lab, 
υπολογίζεται από τις αρχικές κλίσεις των διαγραµµάτων οξυγόνου - χρόνου η αρχική 
ταχύτητα των τριών αντιδράσεων και διαπιστώνεται ότι αυτή αυξάνεται, όσο αυξάνεται η 
ποσότητα του καταλύτη. Συνοδεύεται από συνοπτικό φύλλο εργασίας.  

 
4. Από το "παύε να ρωτάς" στο "πάµε να κάνουµε µετρήσεις": Πειραµατική 

προσέγγιση των νόµων των αερίων σε εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών 
των Λυκείων.  

Περιγραφή: Περιγράφεται µία σειρά από απλά και γρήγορα πειράµατα για την µελέτη 
των σχέσεων ανάµεσα σε P-V (ισόθερµη µεταβολή), V-T (ισόχωρη µεταβολή), P-T 
(ισοβαρής µεταβολή), αριθµού moles (n) - πίεσης (P), µε το σύστηµα λήψης µετρήσεων 
µε αισθητήρες των εργαστηρίων Φυσικών επιστηµών των Ενιαίων Λυκείων. Από τα 
πειραµατικά δεδοµένα, οι µαθητές οδηγούνται στην «επανανακάλυψη» της καταστατικής 
εξίσωσης των αερίων καθώς και στον υπολογισµό της τιµής του κλάσµατος PV/nT 
(δηλαδή της παγκόσµιας σταθεράς των αερίων R). Προτείνεται επίσης ένα εκπαιδευτικό 
σχέδιο εργασίας (project) για τους νόµους των αερίων, στο οποίο µπορούν να 
ενταχθούν τα περιγραφόµενα πειράµατα. 
 
5.  ∆ιακρίσεις οργανικών ενώσεων  

Περιγραφή: Πρόταση για την διδασκαλία του µαθήµατος Οργανικής Χηµείας «∆ιακρίσεις 
οργανικών ενώσεων» σε µετωπικό εργαστήριο. Η πρόταση περιλαµβάνει φύλλα σχεδίου 
µαθήµατος, εργασίας και αξιολόγησης όπως και πλήρεις οδηγίες για τα απαιτούµενα 
όργανα και αντιδραστήρια. 
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6. ∆ιάταξη για την µελέτη χηµικών αντιδράσεων στις οποίες παράγονται 

αέρια.  

Περιγραφή: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια απλή, εύκολη στην κατασκευή και 
εύχρηστη διάταξη, η οποία συνδέεται µε τον αισθητήρα πίεσης του MultiLog-DbLab και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη αντιδράσεων που έχουν αέρια προϊόντα. Η 
διάταξη χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία α) για τον ποσοτικό προσδιορισµό του ανθρακικού 
ασβεστίου σε δείγµατα εδαφών και β) για την µελέτη της επίδρασης της επιφάνειας 
επαφής των αντιδρώντων στην ταχύτητα µιας ετερογενούς αντίδρασης.  

 
7. Πειραµατική προσέγγιση της γαλακτικής ζύµωσης.  

Περιγραφή: Η προτεινόµενη δραστηριότητα έχει ως αντικείµενο την γαλακτική ζύµωση. 
∆ίνονται γενικές πληροφορίες για το γαλακτικό οξύ, τη γαλακτική ζύµωση, την 
εφαρµογή της στην επεξεργασία τροφίµων. Περιγράφεται πείραµα µελέτης της αλλαγής 
του pH του γάλακτος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε ψυγείο, µε χρήση 
αισθητήρων. Παρουσιάζεται η επεξεργασία των αποτελεσµάτων και η µέσω γραφηµάτων 
ποιοτική και ποσοτική µελέτη της κινητικής της γαλακτικής ζύµωσης σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες. Θίγονται θέµατα Χηµείας (χηµ κινητική, ιοντική ισορροπία), Βιολογίας 
(ζυµώσεις, βιοτεχνολογία, καµπύλη ανάπτυξης βακτηρίων), τροφίµων και συντήρησής 
τους (Χηµεία, Οικιακή Οικονοµία).  
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3. Ενδεικτικές διευθύνσεις µε έτοιµα applets, animations κλπ σχετικά µε Χηµεία. 

 

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html 

http://www.shsu.edu/~chm_tgc/sounds/sound.html 

http://ir.chem.cmu.edu/irproject/applets/pertable/Applet.asp 

http://www.hazelwood.k12.mo.us/~grichert/sciweb/chemvl.htm 

http://www.quia.com/shared/           

http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/ 

http://www2.nl.edu/jste/energy.htm 

http://www.chem.leeds.ac.uk/delights/ 

http://www2.nl.edu/jste/bonds.htm 

http://michele.usc.edu/java/acidbase/acidbase.html 

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/atom/indext.html 

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/atom/indext.html 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/ind

ex4.html 

http://ir.chem.cmu.edu/irproject/applets/stoich/Applet.asp 

http://ww2.unime.it/dipart/i_fismed/wbt/ita/periodic/periodic_ita.htm 

http://www.uni-

regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-Video-

e.htm 

http://www.uni-

regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-Video-

e.htm 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/ind

ex4.html 

http://www.klte.hu/~lenteg/animate.html 

http://neon.cm.utexas.edu/academic/resources_movies/movies/iverson/main.htm 

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/waterphases/status_water.htm 

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/waterphases/status_water.htm 

http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/02biologicalmolecules/01proteins/11enz

ymes/03enzymes_b/index.shtml 

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl 

http://microcosm.web.cern.ch/Microcosm/engl/welcom.html#top 

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/tutorials/index.shtml    

http://www.alcyone.com/max/physics/laws/index.html   
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http://www.gu.edu.au/school/eng/mmt/RadDec.html 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. Από την εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ να βρείτε και να αποθηκεύσετε στον Η/Υ 
σας τη διδακτική πρόταση για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η πρόταση αυτή 
είναι ταξινοµηµένη στο µάθηµα Χηµείας Γυµνασίου. 

2. Από την εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ να βρείτε και να συνδεθείτε µε την 
ιστοσελίδα που έχει πληροφορίες σχετικές µε τον περιοδικό πίνακα και 
περιγράφεται ως  «Ίσως ο πλουσιότερος σε πληροφορίες Περιοδικός Πίνακας» και 
αποτελεί πανεπιστηµιακή σελίδα του Πανεπιστηµίου Sheffield. 

3. Από την εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ να συνδεθείτε και να αποθηκεύσετε στον 
Η/Υ σας το λογισµικό Irydium Project: The virtual laboratory 

4.  Συνδεθείτε µε τη διεύθυνση 
http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/index.html. Στη συνέχεια 
αποθηκεύστε στον Η/Υ σας το αρχείο µε τα applets Χηµείας µε το όνοµα 
ChemistryApplets.zip 

5. Συνδεθείτε µε τη διεύθυνση 
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownlo
ad/index4.html. Στη συνέχεια αποθηκεύστε στον Η/Υ τα αρχεία που αφορούν σε 
πειράµατα ηλεκτροχηµείας.
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : B’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΛΚEΝΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: ADDITION REACTIONS OF ALKENES V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:  POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:  

Η γραφή µιας χηµικής εξίσωσης στον πίνακα απαιτεί υπερβολικό χρόνο. Περισσότερο δε 

όταν αυτή εµπεριέχει συντακτικούς τύπους οργανικών ενώσεων. Έτσι, µέσα σε µία 

διδακτική ώρα, το πλήθος των οργανικών αντιδράσεων το οποίο προσεγγίζει ο µαθητής 

είναι πολύ µικρό. Το αποτέλεσµα είναι ο µερικός προσανατολισµός του µαθητή, τόσο στην 

πρόβλεψη του κύριου προϊόντος µιας αντίδρασης προσθήκης όσο και στην τεχνική γραφής 

του.  

Με τις νέες τεχνολογίες, δίνεται η δυνατότητα να δοµηθεί εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο 

να περιέχει αρκετά µεγάλη ποικιλία χηµικών εξισώσεων, οργανικών αντιδράσεων 

προσθήκης στο διπλό δεσµό αλκενίων.  

Ο εκπαιδευτικός, καθοδηγούµενος από τις γραπτές οδηγίες που παρατίθενται στη 

συνέχεια, µετέχει στην τελική φάση της συµπλήρωσης και διαµόρφωσης ενός ήδη 

δοµηµένου σεναρίου. 

Οργάνωση τάξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 εκπαιδευτικών.  

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο εκπαιδευτικός στο τέλος της διδακτικής ενότητας 

� να ζωγραφίζει το συντακτικό τύπο οργανικών χηµικών µορίων από το λογισµικό CS 

ChemDraw της εταιρείας CambridgeSoftCorporation. 

� να αντιγράφει και να επικολλά το συντακτικό τύπο οργανικών χηµικών µορίων σε αρχείο του 

εργαλείου συγγραφής Powerpoint της Microsoft.  

� να εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού καταχωρώντας σε πρόγραµµα 

επισκόπησης (browser) δεδοµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  
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� να βρίσκει από συγκεκριµένα αρχεία video, και να τα αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή. 

� να µετατρέπει µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού, αρχείο video µε παρέκταµα «.mov» σε 

αρχείο video µε παρέκταµα «.avi», ώστε να µπορεί να εισαχθεί σε αρχείο του εργαλείου 

συγγραφής Powerpoint της Microsoft.  

� να συνθέτει το περιβάλλον διεπαφής (interface) ώστε να επιτυγχάνεται η διαδραστικότητα 

µεταξύ του προκαταβολικού οργανωτή και των διαφορετικών σελίδων του αρχείου του 

εργαλείου συγγραφής PowerPoint. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : B’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: ADDITION REACTIONS OF ALKENES V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 
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1η Φάση: 

Να δηµιουργήσετε φάκελο στον υπολογιστή ο οποίος να περιέχει: 

Να 

δηµιουργήσε

τε φάκελο 

στον 

υπολογιστή ο 

οποίος να 

περιέχει: 

Αρχεία από τον 

εκπαιδευτή 

Περιγραφή Με όνοµα… 

Πρωτόλειο αρχείο  Αρχείο του εργαλείου συγγραφής Powerpoint της Microsoft. Περιέχει 

προκαταβολικό οργανωτή µε θέµατα:  προσθήκη υδρογόνου, θεωρία δράσης 

καταλυτών, προσθήκη αλογόνου, έλεγχος ακορεστότητας, ασύµµετρα αλκένια, 

Markovnikov Vladimir, κανόνας του Markovnikov, προσθήκη υδραλογόνου, 

προσθήκη νερού, άσκηση.  

«Addition Reactions of Alkenes 

v00.ppt» 

Πρωτόλειο αρχείο Προσθήκη υδρογόνου «Alkenes (addition hydrogen).cdx» 

» 

Περιέχει χηµικές εξισώσεις των 

αντιδράσεων προσθήκης στα αλκένια.  
Προσθήκη αλογόνου «Alkenes (addition halogen).cdx»  
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» Προσθήκη υδραλογόνου «Alkenes (addition 

hydralogen).cdx» 

» Προσθήκη νερού Alkenes (addition water).cdx 

» Θεωρητικά παραδείγµατα στον κανόνα 

του Markovnikov 

«Alkenes Markovnikov A.cdx», 

«Alkenes Markovnikov B.cdx» 

 

 

Ταινίες πειραµάτων επίδειξης από το διαδίκτυο 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Περιγραφή Να αποθηκευτεί µε 

όνοµα… 

http://chemed.chem.purdue.edu/demos/main_pages/24.4.

html  

Περιέχει αρχείο video στο οποίο εισάγεται 

κοµµάτι τηγανισµένου µπέϊκον σε κωνική 

φιάλη η οποία περιέχει καστανοκόκκινους 

ατµούς βρωµίου.  

«bromination-fat.mov» 

http://genchem.chem.wisc.edu/demonstrations/General_C

hemistry_Demos.html  

Περιέχει αρχείο video στο οποίο 

παρουσιάζεται η απόχυση πεντενίου και 

πεντανίου σε διάλυµα βρωµίου µε διαλύτη 

τετραχλωράνθρακα.  

«Bromination-light.avi»  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 16 

http://www.chem.uiuc.edu/clcwebsite/cyclo.html  Περιέχει αρχείο video στο οποίο εκτελείται 

πείραµα επίδειξης ανάµειξης διαλύµατος 

βρωµίου σε τετραχλωράνθρακα µε 

κυκλοεξάνιο και κυκλοεξένιο 

«Cyclo2.avi» 

Τα αρχεία των ταινιών επίδειξης για λόγους ευκολίας υπάρχουν στον οικείο φάκελο.  
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2η Φάση:  

� Χρησιµοποιώντας το λογισµικό Corel Photo-Paint, να µετατρέψετε το αρχείο 

«bromination-fat.mov» σε αρχείο «bromination-fat.avi».  

3η Φάση: 

� Χρησιµοποιώντας το λογισµικό CS ChemDraw της εταιρείας 

CambridgeSoftCorporation να εξοικειωθείτε µε τη τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων 

συντακτικών τύπων οι οποίοι υπάρχουν στα αρχεία µε παρέκταµα «.cdx» που σας 

έδωσε ο εκπαιδευτής.  

� Να αντιγράψετε και να επικολλήσετε συντακτικούς τύπους που στα αρχεία µε 

παρέκταµα «.cdx» που σας έδωσε ο εκπαιδευτής, σε σελίδες του αρχείου «Addition 

Reactions of Alkenes v00.ppt».  

Στη σελίδα Νο Να εισαχθεί η χηµική 

εξίσωση της αντίδρασης 

προσθήκης: 

Περιγραφή 

1. Περιέχεται 

προκαταβολικός 

οργανωτής µε 

θεµατολογία 

σχετική των 

αντιδράσεων 

προσθήκης σε 1 

διπλό δεσµό.  

 

 

2 Υδρογόνου σε προπένιο από το 

αρχείο «Alkenes (addition 

hydrogen).cdx» 

 

3 Υδρογόνου σε µεθυλο-

προπένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

hydrogen).cdx» 

 

4 Υδρογόνου σε 2-µεθυλο-2-  
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βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

hydrogen).cdx» 

5. Περιέχεται 

εικόνα µε την 

τρισδιάστατη 

απεικόνιση 

προσοµοιωµάτων 

αιθενίου, 

υδρογόνου και 

µεταλλικού 

πλέγµατος.   

 

 

6. Περιέχεται 

σύνολο τεσσάρων 

εικόνων µε την 

τρισδιάστατη 

απεικόνιση 

προσοµοιωµάτων 

αιθενίου, 

υδρογόνου και 

µεταλλικού 

πλέγµατος. Με την  

αλληλοδιαδοχή 

τους µπορεί να 

υποστηριχθεί η 

θεωρία 

προσρόφησης των 

καταλυτών.  

 

 

7 Βρωµίου σε προπένιο από το 

αρχείο «Alkenes (addition 

halogen).cdx» 

 

8 Βρωµίου σε µεθυλο-προπένιο 

από το αρχείο «Alkenes 
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(addition halogen).cdx» 

9 Βρωµίου σε 2,3-διβρωµο-1-

βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

halogen).cdx» 

 

10 Βρωµίου σε 2,3-διβρωµο-2-

βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

halogen).cdx» 

 

11 Να εισαχθεί το αρχείο 

«bromination-fat.avi». 

Εναλλακτικά µπορεί να 

εισαχθούν τα αρχεία  

«Bromination-light.mov» είτε 

«Cyclo2.mov» 

 

12. Περιέχεται η 

τρισδιάστατη 

απεικόνιση 

υποκατεστηµένων 

αλκενίων.  

 

 

13. Περιέχεται 

κυκλικό 

διάγραµµα µε το 

οποίο 

υποστηρίζεται η 

περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα της 

εποχής που έζησε 

ο Markovnikov.  

 

 

14 Μορίου µε χηµική δοµή ΑΒ σε 

µονο-υποκατεστηµένο 

αλκένιο, από το αρχείο 
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«Alkenes Markovnikov A.cdx».  

15 Μορίου µε χηµική δοµή ΑΒ σε 

δι-υποκατεστηµένο µη 

συµµετρικό αλκένιο, από το 

αρχείο «Alkenes Markovnikov 

A.cdx». 

 

16 Μορίου µε χηµική δοµή ΑΒ σε 

τρι-υποκατεστηµένο αλκένιο, 

από το αρχείο «Alkenes 

Markovnikov A.cdx». 

 

17 Μορίου µε χηµική δοµή ΑΒ σε 

δι-υποκατεστηµένο συµµετρικό 

αλκένιο, από το αρχείο 

«Alkenes Markovnikov Β.cdx». 

 

18. Περιγράφεται 

η αδυναµία του 

ορισµού ο οποίος 

περιέχεται στο 

βιβλίο του ΟΕ∆Β 

να εξηγήσει το 

κύριο προϊόν σε 

ένα µη συµµετρικό 

αλκένιο.  

 

 

19 Υδροχλωρίου σε προπένιο από 

το αρχείο «Alkenes (addition 

hydralogen).cdx» 

 

20 Υδροιωδίου σε µεθυλο-

προπένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

hydralogen).cdx» 

 

21 Υδροβρωµίου σε 2,3-διβρωµο-  
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1-βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

hydralogen).cdx» 

22 Υδροχλωρίου σε 2,3-διβρωµο-

2-βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

hydralogen).cdx» 

 

23 Νερού σε προπένιο από το 

αρχείο «Alkenes (addition 

water).cdx» 

 

24 Νερού σε µεθυλο-προπένιο 

από το αρχείο «Alkenes 

(addition water).cdx» 

 

25 Νερού σε 2,3-διβρωµο-1-

βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

water).cdx» 

 

26 Νερού σε 2,3-διβρωµο-2-

βουτένιο από το αρχείο 

«Alkenes (addition 

water).cdx» 

 

27. Περιέχεται 

άσκηση 

  

 

4η Φάση: 

Να συνθέσετε το περιβάλλον διεπαφής (interface) ώστε να επιτυγχάνεται η 

διαδραστικότητα µεταξύ του προκαταβολικού οργανωτή ο οποίος περιέχεται στην 

πρώτη σελίδα και των επόµενων σελίδων του αρχείου «Addition Reactions of 

Alkenes v00.ppt».  

5η Φάση: 
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Με τη βοήθεια είτε προβολέα (projector) είτε του τοπικού δικτύου, να προβάλλεται 

την παρουσίασή σας.  

6η Φάση: 

Να παρακολουθήσετε την προτεινόµενη παρουσίαση από τον εκπαιδευτή και να 

σηµειώσετε τα σχόλιά σας τα οποία να ανακοινώσετε «εις επήκοον όλων».  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

1. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις προσθήκης υδρογόνου σε 

αλκένια:  

 Αντίδραση προσθήκης σε αλκένιο Προϊόν 

Α)   

Β)   

Γ) 

 

 

2. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις προσθήκης βρωµίου σε αλκένια:  

 Αντίδραση προσθήκης σε αλκένιο Προϊόν 

Α) 
  

Β) 
  

Γ) 
  

∆)    

3. Να γράψετε (χρησιµοποιώντας  το συντακτικό τύπο) τo προϊόν (κύριο προϊόν) 

που προκύπτει µε την εφαρµογή του κανόνα του Markovnikov στις αντιδράσεις 

προσθήκης σε µη συµµετρικά αλκένια. 

CH3 CH CH2 + H2

Pt, Pd, Ni

CH3 C CH2 + H2

Pt, Pd, Ni

CH3

+ Br2C C C

H

H

H

H H

H

CCl4

C C C

CH3

H

H

H H

H + Br2

CCl4

CH2 C C

CH3 CH3

H

CH3 + Br2

CCl4

CH3 C C

CH3 CH3

CH3 + Br2

CCl4

CH3 C CH

CH3

CH3 + H2

Pt, Pd, Ni
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 Αντίδραση προσθήκης σε αλκένιο Προϊόν 

Α) 

 

 

Β) 

 

 

Γ) 

 

 

4. Να γράψετε (χρησιµοποιώντας  το συντακτικό τύπο) τo προϊόν (κύριο προϊόν) 

που προκύπτει µε την εφαρµογή του κανόνα του Markovnikov στις αντιδράσεις 

προσθήκης.   

 Αντίδραση προσθήκης σε αλκένιο Προϊόν 

Α) 

 

 

Β) 

 

 

5. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις προσθήκης υδραλογόνου σε 

αλκένια:  

 Αντίδραση προσθήκης σε αλκένιο Προϊόν 

Α) 
  

Β) 
  

+ A
δ+

B
δ-

H C C

H H

R

+ A
δ+

B
δ-

H C C

H R2

R1

+ A
δ+

B
δ-

H C C

R3 R2

R1

+ A
δ+

B
δ-

R C C

H H

R

+ A
δ+

B
δ-

R1 C C

H H

R2

+ HClC C C

H

H

H

H H

H

C C C

CH3

H

H

H H

H + HI
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Γ) 
  

∆)    

6. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις προσθήκης νερού σε αλκένια: 

 Αντίδραση προσθήκης σε αλκένιο Προϊόν 

Α) 
  

Β) 
  

Γ) 
  

∆)    

 

CH2 C C

CH3 CH3

H

CH3 + HBr

CH3 C C

CH3 CH3

CH3 + HCl

+ H2OC C C

H

H

H

H H

H

οξύ

C C C

CH3

H

H

H H

H + H2O
οξύ

CH2 C C

CH3 CH3

H

CH3
+ H2O

οξύ

CH3 C C

CH3 CH3

CH3
+ H2O

οξύ


