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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: ELEMENTS D V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ∆ΥΟ (2) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μία από τις αδυναµίες του σχολικού 

εγχειριδίου είναι ο περιορισµένος αριθµός των εικόνων. Ο επικοδοµητικός ρόλος τους 

στη µάθηση εξασθενεί αφού οι συγγραφείς δεν αξιοποιούν τις γνωστικές τους 

λειτουργίες (διακοσµητική, παρουσίασης, οργάνωσης, ερµηνευτική, µεταµόρφωσης) 

λόγω του περιορισµένου χώρου.  

Για τα στοιχεία µετάπτωσης, πέρα από τον περιοδικό πίνακα ο οποίος λειτουργεί ως 

εργαλείο οργάνωσης απλά και µόνο των  γλωσσικών και αριθµητικών συµβόλων 

(π.χ. 26Fe, 27Co), δεν παρέχει το σχολικό εγχειρίδιο άλλες εικόνες. Επίσης υπάρχει 

αδυναµία στη διαθεµατική προσέγγιση των στοιχείων µεταπτώσεως στο πλαίσιο των 

φυσικών επιστηµών και όχι µόνο, αν αναλογιστούµε πως οι µαθητές προσεγγίζουν 

ήδη από τα γυµνασιακά τους χρόνια τα στοιχεία αυτά (ακόµα και µέσα από το 

µάθηµα της Ιστορίας – εποχή σιδήρου, χαλκού).   

Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών η αδυναµία αυτή αίρεται (µέσα στα πλαίσια της 

διδακτικής ώρας).  ∆ίνεται η δυνατότητα να δοµηθεί εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο 

να περιέχει αρκετά µεγάλη ποικιλία εικόνων που να διαφέρουν ακόµα και ως προς το 

βαθµό πιστότητας ως προς την πραγµατικότητα (σκίτσα, διαγράµµατα) µε στόχο την 

καλύτερη προσέγγιση των στοιχείων µεταπτώσεως µέσα από ήδη διαµορφωµένες 

γνωστικές δοµές.   
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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 εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού καταχωρώντας σε 

πρόγραµµα επισκόπησης (browser) δεδοµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

� Να αποσυµπιέζει αρχεία και να εγκαθιστά λογισµικά.  

� Να επεξεργάζεται (περιστρέφει, ξακρίζει)  µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού, 

εικόνες.  

� Να διαγράφει από εικόνες τους ξενόγλωσσους χαρακτήρες.   

� να βρίσκει από συγκεκριµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ταινίες πειραµάτων 

επίδειξης και να τις αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή. 

� να µετατρέπει κείµενα από έντυπα µέσα, σε ψηφιακές εικόνες. 

� 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. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: ELEMENTS D V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ∆ΥΟ (2) 

 

1η Φάση: 

Να δηµιουργήσετε φάκελο στον υπολογιστή ο οποίος να περιέχει: 

Αρχεία από τον 

εκπαιδευτή 

Περιγραφή Με όνοµα… 

Πρωτόλειο αρχείο  Αρχείο του εργαλείου συγγραφής 

Powerpoint της Microsoft.  

«Elements d 

v00.ppt» 

 

Αρχεία και λογισµικό από το διαδίκτυο 

Ηλεκτρονική 

διεύθυνση 

Περιγραφή Να 

αποθηκευτε

ί µε όνοµα… 

http://colossus.ch

em.umass.edu/bvi

ning/free.htm  

Λογισµικό το οποίο χορηγείται ελεύθερα 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Πανεπιστηµίου  της Massachusetts στο 

Amherst. Μεταξύ των άλλων 

προσοµοιώσεων, περιέχει και τη 

διαδραστική απεικόνιση της ηλεκτρονιακής 

κατανοµής σε ενεργειακό διάγραµµα όλων 

των ατόµων σε θεµελιώδη κατάσταση 

στοιχείων του περιοδικού πίνακα.  

«cl6setup.zip

». Το 

συµπιεσµένο 

αρχείο είναι 

µεγάλο 

(25.376 ΚΒ).  
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http://ir.chem.cm

u.edu/irproject/ap

plets/pertable/ 

Μικροεφαρµογή (applet) µε την οποία 

αποκαλύπτεται η κατανοµή ηλεκτρονίων 

µε το πάτηµα ενός κελιού σε ένα 

διαδραστικό περιοδικό πίνακα.  

Χρειάζεται 

συνεχής 

σύνδεση µε 

το διαδύκτιο.  

http://healthande

nergy.com/coal.ht

m 

Περιέχει ηλεκτρονική φωτογραφία 

ανθρώπου που έχει προσβληθεί από το 

σύνδροµο του κόλπου της MInamata.  

«mercury_mi

namata.jpg» 

http://www.lampt

ech.co.uk/Docume

nts/M1%20Introd

uction.htm 

Περιέχει πληροφορίες για τον λαµπτήρα 

υδραργύρου υψηλής πίεσης.  

 

http://www.p2pay

s.org/mercury/sch

ool.asp 

Περιέχει πληροφορίες για τα µέρη ενός 

σχολείου στα οποία µπορεί κάποιος να 

βρει ίχνη υδραργύρου.  

 

http://www.wlssd.

com/publications/

mercury.htm 

Περιέχει πληροφορίες για τις βιολογικές 

επιπτώσεις του υδραργύρου.  

 

http://www.p2pay

s.org/ref/18/1775

9.htm 

Περιέχει σκίτσο δωµατίου ενός σπιτιού στο 

οποίο ο µαθητής βρίσκει ίχνη 

υδραργύρου.  

 

http://www.dec.st

ate.ny.us/website/

dshm/hzwstman/8

steprec.html 

Περιέχει πληροφορίες για την ανακύκλωση 

του υδραργύρου.  

 

http://ehp.niehs.ni

h.gov/docs/1999/

107-

12/forum.html 

Περιέχει εικόνα σκουπιδιών µέσα στα 

οποία υπάρχει και λαµπτήρας φθορισµού.  

«forumfig-

bulb.jpg» 

http://facmgt.jmu.

edu/ops/recycling/

Περιέχει εικόνα για την ανακύκλωση 

λαµπτήρων φθορισµού. 

«Lamp 

Recycling.jpg
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flb » 

http://www.xray.h

mc.psu.edu/rci/ss

4/ss4_17.html 

Περιέχει εικόνα Τουρκικού 

γραµµατοσήµου του 1972 µε θέµα τη 

θεραπεία του καρκίνου µε ακτινοβολία 

κοβαλτίου.  

«cobalt 

therapy 

Turkey.jpg» 

http://www.cns-

snc.ca/history/can

adian_nuclear_hist

ory.html 

Περιέχει εικόνα γραµµατοσήµου του 

Καναδά µε θέµα τη θεραπεία του καρκίνου 

µε ακτινοβολία κοβαλτίου. 

«cobalt 

therapy 

Canada.jpg» 

http://www.crysta

limagesinc.com/va

ses1.htm 

Περιέχει εικόνες βάζων που έχουν 

χρωµατιστεί µε οξείδιο του κοβαλτίου.  

«vase_hull_.

blue1.jpg» 

http://www.oneills

electronicmuseum.

com/page20.html 

Περιέχει εικόνα λαµπτήρα µε νήµα από 

βολφράµιο.  

«edison2b.jp

g» 

http://www.owlnet

.rice.edu/~chem1

22/class/TMetalMe

ltingPoints.jpg 

Περιέχει γραφική παράσταση των 

σχετικών σηµείων ζέσεως των στοιχείων 

µεταπτώσεως.  

«TMetalMelti

ngPoints.jpg» 

http://www.owlnet

.rice.edu/~chem1

22/class/AtomicRa

dii.jpg 

Περιέχει γραφική παράσταση της ατοµικής 

ακτίνας των ατόµων στοιχείων 

µεταπτώσεως. 

«AtomicRadii

.jpg» 

http://www.tut.fi/

surfsci/research2.

html 

Περιέχει πληροφορίες για τους 

καταλυτικούς µετατροπείς των 

αυτοκινήτων.  

 

http://www.theod

oregray.com/Perio

dicTable/  

Περιέχει εικόνες όλων των στοιχείων ενός 

περιοδικού πίνακα.  

 

http://www.mona  Ελληνικός διαδραστικός περιοδικός  
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chos.gr/greek/calc

ulators/periodic.ht

m  

πίνακας  

• http://www.merc

vt.org/environ/bio

accum.htm 

• http://enhs.umn.

edu/5200/mercury

/intro.html 

Περιέχει πληροφορίες για τη 

βιοσυσσώρευση του υδραργύρου.  

«bioaccumula

tion_Hg.jpg» 

http://www.jergy

m.hiedu.cz/~cano

vm/cinidla/tol.htm 

Περιέχει φωτογραφία και βιογραφικά 

στοιχεία του Bernhard Tollens.  

«Tollens_Pho

to.jpg» 

http://www.cem.

msu.edu/~parrill/

movies.html  

Περιέχει δύο ταινίες για την επίδραση 

σύνδεση του οξυγόνου µε το µόριο της 

αίµης 

«heme1.mov

» 

«heme2.mov

» 

http://www.klte.h

u/~lenteg/  

Αρχείο αφόρµησης που περιέχει τη λέξη 

«σίδηρος» σε 213 γλώσσες του κόσµου 

«ironword.pd

f» 

http://www.shsu.e

du/~chm_tgc/sou

nds/sound.html  

Προσοµοίωση του πειράµατος του 

Rutherford 

«Rutherford 

Exp.mov» 
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Ηλεκτρονική 

διεύθυνση 
Περιγραφή 

Να 

αποθηκευτεί 

µε όνοµα… 

http://www.powerl

abs.org/chemlabs/v

olcano.htm 

Μικρή ταινία µε θέµα τη διάσπαση του 

διχρωµικού αµµωνίου. 
 

http://www.powerl

abs.org/chemlabs/a

cetylide.htm 

Μικρή ταινία µε θέµα τη χρήση του 

ακετυλιδίου του αργύρου ως εκρηκτικού. 
 

http://www.uni-

regensburg.de/Faku

ltaeten/nat_Fak_IV

/Organische_Chem

ie/Didaktik/Keusch

/D-Tollens-e.htm 

Πείραµα επίδειξης κατασκευής κατόπτρου 

αργύρου µε το αντιδραστήριο Tollens. 

«Tollens.mpe

g» 

http://chemed.chem

.purdue.edu/demos/

main_pages/12.7.ht

ml 

Περιέχει ταινία µε πείραµα επίδειξης για τις 

οξειδωτικές καταστάσεις του βαναδίου. 

«Vanadium 

oxidation 

states.mov» 

http://chemed.chem

.purdue.edu/demos/

main_pages/6.3.ht

ml 

Περιέχει ταινία µε πείραµα επίδειξης για τις 

παραµαγνητικές ιδιότητες του σιδήρου. 

«Paramagneti

sm Fe.mov» 

http://www.chem.o

x.ac.uk/vrchemistry

/LiveChem/transiti

onmetals_content.h

tml  

Περιέχει διαδραστικό λογισµικό µε το 

οποίο γίνεται επιλογή ιόντος στοιχείου 

µετάπτωσης και αντιδραστηρίου και στη 

συνέχεια δείχνεται σε ταινία η χηµική 

αντίδραση η οποία είναι δυνατόν να 

προκύπτει µε την ανάµιξη.   
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Ταινίες πειραµάτων επίδειξης από το διαδίκτυο 

2η Φάση:  

Αρχείο προς 

τροποποίηση  

Τροποποίηση  Αρχείο 

αποθήκευσ

ης 

«cobalt therapy 

Turkey.jpg» 

Χρησιµοποιώντας το λογισµικό Corel 

Photo-Paint, να περιστρέψετε την εικόνα 

και στη συνέχεια να την ξακρίσετε.  

«cobalt 

therapy 

Turkey 

Mod.jpg» 

«TMetalMeltingPoi

nts.jpg» 

Να διαγράψετε τους αγγλικούς 

χαρακτήρες.  

«TmetalMelti

ngPoints 

Mod.jpg» 

«AtomicRadii.jpg» Να διαγράψετε τους αγγλικούς χαρακτήρες. «AtomicRadii 

Mod.jpg» 

 

3η Φάση:  

Να µετατρέψετε τις εικόνες που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία των φυσικών 

επιστηµών, σε ψηφιακές εικόνες. 

Βιβλίο ΟΕ∆Β, αριθµός σελίδας και εικόνα Αρχείο αποθήκευσης 

Βιολογία Β΄ τάξης Ε.Λ. (θετικής κατεύθυνσης), σελ. 

48 

«LBTB 

(erythrocytes).jpg» 

Βιολογία Β΄ τάξης Ε.Λ. (θετικής κατεύθυνσης), σελ. 

66 εικ. 3.17 

«LBTB (heme).jpg» 

Γεωγραφία β΄ τάξης Γυµνασίου, σελ. 11 εικ. 1.2 «GBG p11 (Au).jpg» 

Γεωγραφία β΄ τάξης Γυµνασίου, σελ. 77 εικ. 18.9 «GBG p77 (Ni).jpg» 

Γεωγραφία β΄ τάξης Γυµνασίου, σελ. 80 εικ. 19.4 «GBG p80 (W).jpg» 
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Χηµεία γ΄ τάξης Γυµνασίου, σελ. 72 Πίνακας 

ουσιών που χρωµατίζουν το γυαλί. 

«GCC p72 (Co).jpg» 

Βιολογία Β΄ τάξης Ε.Λ. (γενικής παιδείας), σελ. 86 

εικ. β 

«LBGB p86.jpg» 

Βιολογία Β΄ τάξης Ε.Λ. (γενικής παιδείας), σελ. 87 

εικ. συνένζυµα 

«LBGB p87.jpg» 

Χηµεία Β΄ τάξης Ε.Λ. (γενικής παιδείας), σελ. 46 

σχήµα 2.7 

«LBGC (Catalyst 

Auto).jpg» 

4η Φάση: 

Να εισάγετε µερικά από τα αρχεία που βρήκατε ή που τροποποιήσατε σε σελίδες του 

αρχείου «Elements d v00.ppt», ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στον 

παρακάτω πίνακα.  

Στη σελίδα Νο Ενέργειες Περιγραφή 

1. Περιέχεται 

προκαταβολικός 

οργανωτής µε 

θεµατολογία:  

«Ποια είναι;», 

«ηλεκτρονιακή 

δοµή», «ατοµική 

ακτίνα», 

«ιδιότητες», «στη 

ζωή µας». Επίσης 

περιέχεται 

γελοιογραφία η 

οποία δρα ως 

αφόρµηση.    
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2. Περιοδικός 

πίνακας στον οποίο 

τα στοιχεία 

µετάπτωσης 

περικλείονται µέσα 

σε κίτρινο πλαίσιο.  

 

 

3. ∆ιαδραστικός 

περιοδικός πίνακας. 

Με το πάτηµα του 

συµβόλου κάθε 

στοιχείου (εκτός Cr 

και Cu) εµφανίζεται 

η ηλεκτρονιακή 

κατανοµή του 

ατόµου σε 

θεµελιώδη 

κατάσταση.  

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 

πατάει το κάτω δεξί βελάκι.  

 

4. ∆ιαδραστικός 

περιοδικός πίνακας. 

Με το πάτηµα του 

συµβόλου Cr και Cu 

εµφανίζονται οι 

εξαιρέσεις της 

ηλεκτρονιακής 

κατανοµή του 

ατόµων του χρωµίου 

και του χαλκού.  

 

 

5. Περιέχεται 

γραφική απεικόνιση 

της ατοµικής ακτίνας 

σε συνάρτηση µε τον 

ατοµικό αριθµό.  

Να εισάγετε το αρχείο µε 

όνοµα: «AtomicRadii Mod.jpg» 
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6. Περιέχεται 

προκαταβολικός 

οργανωτής 

εστιασµένος στις 

ιδιότητες των 

στοιχείων 

µεταπτώσεως.  

Να επιτύχετε τη διασύνδεση 

της έλλειψης η οποία περιέχει 

το κείµενο «συµµετοχή σε 

αντιδράσεις» µε τη διαφάνεια 

Νο 11.  

 

7. Εικόνες 

κρυστάλλων 

διχρωµικού 

αµµωνίου και θειικού 

χαλκού µέσα στ 

ποτήρι ζέσεως.  

 

 

8. Γίνεται εισαγωγή 

στην έννοια των 

παραµαγνητικών 

υλικών. Γίνεται 

επεξήγηση της 

µεταβολής της 

µαγνητικής 

επαγωγής µε την 

παρουσία 

µαγνητικού πεδίου.  

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 

πατάει το κάτω δεξί βελάκι. 

 

9. Εικονίζεται, η 

αδυναµία ροής 

διαµέσου των πόλων 

ενός µαγνήτη, του 

παραµαγνητικού 

υγρού οξυγόνου.   

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 

πατάει το κάτω δεξί βελάκι. 
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10. Εικονίζεται η 

έλξη που ασκεί 

µαγνήτης σε δύο 

ενώσεις στοιχείων 

µετάπτωσης.  

Εναλλακτικά µπορεί να 

τοποθετηθεί η ταινία µε όνοµα 

«Paramagnetism Fe.mov» η 

οποία δείχνει πειραµατικά τις 

παραµαγνητικές ιδιότητες του 

σιδήρου και των ιόντων του.  
 

11. Αναφέρεται, µε 

τη βοήθεια 

οδογράµµατος η 

συµµετοχή των 

στοιχείων 

µετάπτωσης σε 

χηµικές αντιδράσεις.   

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 

πατάει το κάτω δεξί βελάκι. 

 

12. Περιέχονται, η 

φωτογραφία του 

Tollens και µία ταινία 

για την παρασκευή 

κατόπτρου αργύρου 

µε τη χρήση του 

αντιδραστηρίου 

Tollens.  

Να εισάγετε τα αρχεία:  

«Tollens_Photo.jpg» και 

«Tollens.mpeg» 

 

13. Εικονίζεται µε 

ένα γράφηµα η 

ποικιλία των 

αριθµών οξείδωσης 

των στοιχείων 

µεταπτώσεως. 

Επίσης µε µία 

φωτογραφία 

χηµικών ενώσεων 

του µαγγανίου 

διαπιστώνεται η 

ποικιλία αυτή.  

Εναλλακτικά µπορεί να 

τοποθετηθεί η ταινία µε όνοµα 

«Vanadium oxidation 

states.mov» η οποία δείχνει 

πειραµατικά τις οξειδωτικές 

καταστάσεις του βαναδίου. 
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14. Εικονίζεται η 

δοµή της αίµης 

(συµπλόκου του 

σιδήρου) και γίνεται 

µνεία της 

σιδηροπενικής 

αναµίας.  

Να εισάγετε τα αρχεία µε 

ονόµατα:  

«LBTB (erythrocytes).jpg» και  

«LBTB (heme).jpg».  

 

15. Με την βοήθεια 

ενός µνηµονικού 

κανόνα γίνεται η 

αναφορά στο 

µεταλλικό 

χαρακτήρα.  

Να γίνει η διασύνδεση των 

αρχικών γραµµάτων «Κ», 

«Λ», «Ε», «Ο» και «Σ» της 

λέξης ΚΛΕΟΠΑΣ µε τις 

διαφάνειες µε αριθµούς 16, 

17, 18 και 19 αντίστοιχα.  
 

16. Φωτογραφίες 

των στοιχείων 

µεταπτώσεως 

(πρώτης σειράς).  

 

 

17. ∆οχείο µέσα στο 

οποίο έχει διεξαχθεί 

η αντίδραση για τη 

δηµιουργία 

κατόπτρου αργύρου.  

 

 

18. Εικονίζονται 

ελάσµατα και 

σύρµατα για την 

οπτικοποίηση των 

εννοιών ελατότητα 

και ολκιµότητα.  
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19. ∆είχνονται µε 

διάγραµµα τα 

σχετικά σηµεία 

τήξεως των 

στοιχείων 

µετάπτωσης.   

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: «TmetalMeltingPoints 

Mod.jpg» 

 

 

20. ∆ιαδραστικό 

απόσπασµα του 

περιοδικού πίνακα. 

Τα στοιχεία µε 

κόκκινο χρώµα 

διασυνδέονται µε 

διαφάνειες που 

παρέχουν 

περισσότερες 

πληροφορίες.  

 

 

21. Με τη βοήθεια 

προσοµοιωµάτων 

απεικονίζεται η 

δράση ενός 

συµπαράγοντα στη 

λειτουργικότητα 

ενός ενζύµου.  

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα:  

«LBGB p87.jpg» 

 

22. Εικονίζεται 

χάρτης ορυκτών της 

Ευρώπης. Επίσης 

χηµική δοµή του 

σιδήρου και απόχυση 

τήγµατός του σε 

εργοστάσιο.  

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«GBG p77 (Ni).jpg» 
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23. Περιέχονται σε 

πίνακα πληροφορίες 

για τη χρήση 

οξειδίων µετάλλων 

µεταπτώσεως ως 

χρωστικές ύλες 

γυαλιού. Επίσης σε 

γραµµατόσηµο 

δείχνεται η χρήση 

του κοβαλτίου για 

την καταπολέµηση 

του καρκίνου.  

Να εισαχθούν τα αρχεία µε 

ονόµατα: 

• «GCC p72 (Co).jpg» 

• «vase_hull_.blue1.jpg» 

• «cobalt therapy Turkey 

Mod.jpg» 

 
 

24. Εικονίζεται 

χάρτης ορυκτών της 

Ευρώπης. Επίσης 

γίνεται µνεία της 

εξαγωγικής 

δυνατότητα σε 

νικέλιο του Καναδά 

και της Κούβας.  

 

 

25. Εικονίζεται 

χάρτης ορυκτών της 

Ευρώπης. Επίσης 

δύο από τα ορυκτά 

του χαλκού.  

 

 

26. Εικονίζεται 

χάρτης ορυκτών της 

Ευρώπης. Επίσης ο 

Dony που 

κατασκεύασε το 

πρώτο εργοστάσιο 

παρασκευής 

ψευδαργύρου στο 

Βέλγιο.  
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27. Εικονίζεται ο 

καταλυτικός 

µετατροπέας ενός 

αυτοκινήτου. Σ’ 

αυτόν 

χρησιµοποιείται το 

µέταλλο ρόδιο.  

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«LBGC (Catalyst Auto).jpg» 

 

28. Εικονίζεται ο 

χάρτης του ορυκτού 

πλούτου της 

ιβηρικής 

χερσονήσου. 

Εικονίζεται επίσης 

ένας λαµπτήρας 

πυρακτώσεως ως µία 

χρήση του 

βολφράµιου. Γίνεται 

µνεία και των 

αδελφών Ελουγιάρ 

οι οποίοι µελέτησαν 

το µέταλλο αυτό.  

Να εισαχθούν τα αρχεία µε 

ονόµατα: 

• «GBG p80 (W).jpg» 

• «edison2b.jpg» 

 

29. Εικονίζεται το 

σκίτσο ενός 

πρότυπου 

ηλεκτρόδιου 

υδρογόνου στο 

οποίο 

χρησιµοποιείται ο 

λευκόχρυσος.  

 

 

30. Γίνεται αναφορά 

του πειράµατος του 

Rutherford στο οποίο 

χρησιµοποιήθηκε 

φύλλο χρυσού.  

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«GBG p11 (Au).jpg»  

Μπορεί επίσης εναλλακτικά 
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αντί των γραµµατοσήµων στα 

οποία εικονίζεται ο αυτοφυής 

χρυσός,  να εισαχθεί το αρχείο 

µε όνοµα: «GBG p11 

(Au).jpg» ή ακόµα και η 

προσοµοίωση «Rutherford 

Exp.mov» 

 

31. Εικονίζεται η 

βιολογική επίδραση 

του υδραργύρου σε 

άνθρωπο ο οποίος 

έχει προσβληθεί από 

το σύνδροµο του 

κόλπου της 

Minamata. Σε χάρτη 

δείχνεται η γειτνίαση 

της Minamata µε το 

Nagasaki.  

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«mercury_minamata.jpg» 

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 

πατάει το κάτω δεξί βελάκι. 
 

32. Με τη βοήθεια 

προσοµοιωµάτων 

απεικονίζεται η 

δράση ενός µόνιµου 

αναστολέα στη 

λειτουργικότητα 

ενός ενζύµου. 

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«LBGB p86.jpg» 

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 

πατάει το κάτω δεξί βελάκι. 

 

33. Η έννοια της 

βιοσυσσώρευσης. 

απεικονίζεται σε 

σκίτσο. Στην κοιλιά 

του µεγάλου ψαριού 

συσσωρεύονται 

µεγάλες ποσότητες 

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«bioaccumulation_Hg.jpg» 

Να επιτύχετε η διασύνδεση της 

διαφάνειας αυτής µε την 

επόµενη όταν ο χρήστης 
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βαρέων µετάλλων 

όπως είναι ο 

υδράργυρος.  

πατάει το κάτω δεξί βελάκι. 

34. Εικονίζονται 

κάδοι ανακύκλωσης 

λαµπτήρων 

φθορισµού οι οποίοι 

περιέχουν 

υδράργυρο.  

Να εισαχθεί το αρχείο µε 

όνοµα: 

«Lamp Recycling.jpg» 

 

5η Φάση: 

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».  
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 σελίδα 95

ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΧΙΑΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: HYBRIDIZATION V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ∆ΥΟ (2) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: 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 εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού καταχωρώντας σε πρόγραµµα επισκόπησης (browser) δεδοµένες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

� να βρίσκει και να αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή συγκεκριµένα αρχεία ιστοσελίδων.  
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� να µεγεθύνει αρχεία εικόνων του παγκόσµιου ιστού και να τα αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή.  

� να αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή αρχεία ήχου.  

� να µετατρέπει εικόνες που υπάρχουν σε έντυπα µέσα σε ψηφιακές εικόνες [µε τη βοήθεια σαρωτή (scanner) και κατάλληλου 

λογισµικού].  

� να επεξεργάζεται, αξιοποιώντας λογισµικό, αρχείο εικόνας.  

� να επεξεργάζεται, αξιοποιώντας λογισµικό, αρχείο ήχου. 

� να δηµιουργούν, αξιοποιώντας λογισµικό, αλληλουχία ψηφιακών εικόνων ώστε όταν εναλλάσσονται να δηµιουργείται, λόγω 

µετεικάσµατος, η αίσθηση της κίνησης (animation).  

� να τροποποιεί, αξιοποιώντας λογισµικό, χηµική εξίσωση. 

� να χρησιµοποιεί καλλιτεχνήµατα (cliparts) για να εικονοποιεί το γραπτό λόγο.  

� να συνδέει τον προκαταβολικό οργανωτή της αρχικής σελίδας µε άλλες σελίδες.  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΧΙΑΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: HYBRIDIZATION V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ∆ΥΟ (2) 

1η Φάση: 

Να δηµιουργήσετε φάκελο στον υπολογιστή ο οποίος να περιέχει: 

Αρχεία από τον εκπαιδευτή Περιγραφή Με όνοµα… 

Ηµιδιαµορφωµένο αρχείο για την 

παρουσίαση του θέµατος του υβριδισµού.  

Περιέχει εκτός των άλλων και 

τρισδιάστατες απεικονίσεις µορίων όπως 

H2, HF, F2, Ν2, BeF2, BF3, CH4, C2H6, C2H2, 

C6H6 καθώς και του προπινίου και του 

προπαδιενίου, τα οποία δηµιουργήθηκαν 

µε το 3D Studio max της Kinetix 

«hybridization v00.ppt» 

Ψηφιακή εικόνα  από σαρωτή, του γραµµατοσήµου που «Ingres (1780 - 1867) 
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απεικονίζει απόσπασµα του πίνακα 

ζωγραφικής του Ingres (Ένγκρ) µε θέµα 

«Ο Οιδίποδας λύνει το αίνιγµα της τη 

Σφίγγας».  

Dahomey_1967b.tiff» 

Αρχείο καλλιτεχνηµάτων (clip arts)  Περιέχονται στο εργαλείο συγγραφής 

(authoring tool) Powerpoint της Microsoft 

«cliparts v00.ppt» 

Το αρχείο που περιέχει τη χηµική εξίσωση 

της αντίδρασης προσθήκης µοριακού 

υδρογόνου σε αιθένιο.  

Θα χρειαστείτε ένα λογισµικό δηµιουργίας 

και επεξεργασίας χηµικών εξισώσεων π.χ. 

CS ChemDraw της 

CampbridgeSoftCorporation.  

«Addition C2H4.cdx» 

 

Αρχεία από το διαδίκτυο 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Περιγραφή Να αποθηκευτεί µε 

όνοµα… 

http://oregonstate.edu/dept/ncs/photos/   Φωτογραφία του Pauling Linus (1901 - 

1994) 

«Pauling.bmp» 

http://nautarch.tamu.edu/pottery/ Εικόνα αγγείου µε απεικόνιση του Τρίτωνα «Triton.jpg» 

 http://www.kunstunterricht.de/cgi- Εικόνα του πίνακα ζωγραφικής του Guido «Centaurus.jpg» 
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bin/seiten.pl?Seite=7.5 

 http://www.artcyclopedia.com/artists/reni_guido.html  

Reni (1575 - 1642) µε θέµα «Deianeira 

and the Centaur Nessus» 

http://www.ti-amo.at/kunst/burne-jones-pan-psyche.htm Εικόνα του πίνακα ζωγραφικής του Edward 

Burne-Jones (1833 – 1898) µε θέµα 

«Πάνας και Ψυχή» 

«Pan.jpg» 

 http://www.artrenewal.org/asp/database/image.asp?id=

13828  

 http://www.wga.hu/frames-

e.html?/html/b/barye/3theseus.html  

Εικόνα του γλυπτού του Antoine-Louis 

Barye (1795-1875) µε θέµα «Theseus and 

the Minotaur» 

«Minotaur.jpg» 

http://www.utexas.edu/courses/larrymyth/syllabus.htm  Εικόνα από Αθηναϊκό αγγείο που βρίσκεται 

στο Βρετανικό Μουσείο.   

«Sirens.jpg» 

http://store.encore-

editions.com/Artists/John_Frederick_Herring_Jr.html  

Εικόνα από πίνακα ζωγραφικής του John 

Frederick Herring Jr µε θέµα «Berkshire 

Saddleback Pigs and Piglets» 

«Pig.jpg» 

http://www.patriarchate.org/visit/photo2/html/st_christop

her.html 

Εικόνα από αγιογραφία της µορφής του 

Αγ. Χριστοφόρου Κυνοκέφαλου.  

«Cynokephalus.jpg» 

http://www.wga.hu/frames-

e.html?/html/s/snyders/2/boarhunt.html  

Εικόνα από πίνακα ζωγραφικής του 

Snyders Frans (1579 - 1657) µε θέµα το 

«Boar.jpg» 
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κυνήγι ενός αγριόχοιρου.  

 http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Dihybrid_Cross/com

ments-0.html 

  

Αρχείο ήχου του συγκροτήµατος  

Dihybrid_Cross 

Αρχείο ήχου του συγκροτήµατος 

«Orbitals».  

“Dihybrid.mp3” 

 

Αρχεία από ψηφιοποίηση εικόνων  

Ψηφιακή εικόνα Περιγραφή Με όνοµα… 

Από τη σάρωση της φωτογραφίας  του σχήµατος 5.1 της σελίδας 190 του 

βιβλίου του ΟΕ∆Β της Γ΄ Λυκείου θετικής 

κατεύθυνσης. 

«energy vs destination.jpg» 
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2η Φάση: 

1. Να µετατρέψετε την ψηφιογραφική εικόνα µε παρέκταµα «bmp» στο πρότυπο συµπιεσµένων εικόνων  που χρησιµοποιείται στο 

διαδίκτυο µε παρέκταµα «jpg». Η µετατροπή αυτή µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια του λογισµικού επεξεργασίας εικόνας, π.χ. Photo-

Paint της Corel.  

2. Να αφαιρέσετε τις κυµατοµορφές που δηµιουργήθηκαν από τη φωνή του τραγουδιστή και να αφήσετε µόνο αυτές που 

δηµιουργήθηκαν από τα µουσικά όργανα. Η τροποποίηση αυτή µπορεί να γίνει µε ένα λογισµικό επεξεργασίας ήχου, π.χ. Nero Wave 

Editor της ahead software gmbh. Το τροποποιηµένο αρχείο να το αποθηκεύσετε µε το όνοµα “Dihybrid_modify.mp3”.  

3.  Να δηµιουργήσετε µια αλληλουχία ψηφιακών εικόνων οι οποίες όταν εναλλάσσονται να δηµιουργείται λόγω του µετεικάσµατος η 

αίσθηση της κίνησης (animation). Μία απλή εφαρµογή να είναι η συνάντηση και στη συνέχεια η αλληλεπικάλυψη δύο τροχιακών s, τα 

οποία αναπαρίστανται σαν κύκλοι.  Η εναλλαγή αυτή των εικόνων µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια του λογισµικού επεξεργασίας εικόνας, 

π.χ. Photo-Paint της Corel. Το αρχείο που θα δηµιουργήσετε να το αποθηκεύσετε µε το όνοµα «formation H2.avi».  

 

3η Φάση: 

Να χρησιµοποιήσετε ως εργαλείο συγγραφής (authoring tool) το Powerpoint της Microsoft, και να εισάγεται καθένα από τα 

πρωταρχικά µαθησιακά αντικείµενα της προηγούµενης φάσης, σε ανεξάρτητες σελίδες του (slides), όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα.  

 

# 

διαφάνειας 
Περιεχόµενο Τι να εισάγετε 
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1 Προκαταβολικός οργανωτής (advanced organizer) µε θέµατα: 

 Αναλογίες, όρος στη Βιολογία, Επιστήµονες, Θεωρία δεσµού 

σθένους, Παραδείγµατα, Ενέργεια, Ασκήσεις, Προβλήµατα, 

Αντιδράσεις, Παλιότερα θέµατα.  

Ένα καινούριο θέµα µε τίτλο µουσική 

και να το συνδέσετε µε τη διαφάνεια 

Νο 57.  

2 ∆ενδρόγραµµα θεωριών περιγραφής οµοιοπολικού δεσµού.  Το αρχείο «Pauling.jpg» 

3 Βασικές αρχές της θεωρίας δεσµού σθένους. Τα αρχεία «energy vs 

destination.jpg» και  «formation 

H2.avi». 

4 Προκαταβολικός οργανωτής µε θέµατα  σχηµατισµού µορίων 

χωρίς υβριδισµό και µε υβριδισµό.  

 

5 Προκαταβολικός οργανωτής µε θέµατα  σχηµατισµού µορίων µε 

υβριδισµό (αιθάνιο, αιθένιο, αιθίνιο) 

 

6 Προκαταβολικός οργανωτής µε θέµατα  σχηµατισµού µορίων µε 

υβριδισµό (προπαδιένο, προπίνιο, βενζόλιο) 

 

7,9 Ερωτήσεις που απευθύνονται στους µαθητές και η απάντησή τους 

αποκαλύπτεται διαδραστικά πατώντας το ποντίκι στα 

τετραγωνάκια που περιέχουν τα σύµβολα α) και β). Έχουν θέµα 

την κατανοµή ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου και τη 

 



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

 

 103 

γραφική απεικόνιση του τροχιακού µε τη µεγαλύτερη ενέργεια.  

8 Απεινόνιση δηµιουργίας δεσµού σ µε επικάλυψη τροχιακών s-s.   

10, 12, 17 Παρόµοια µε τη διαφάνεια Νο 7. Αφορά στο άτοµο του φθορίου.   

11 Απεινόνιση δηµιουργίας δεσµού σ µε επικάλυψη τροχιακών s-p.  

13 Απεινόνιση δηµιουργίας δεσµού σ µε επικάλυψη τροχιακών p-p.  

14 Παρόµοια µε τη διαφάνεια Νο 7. Αφορά στο άτοµο του αζώτου.  

15 Απεινόνιση δηµιουργίας δεσµού σ µε επικάλυψη τροχιακών p-p.  

16 Απεινόνιση δηµιουργίας δεσµών π µε επικάλυψη τροχιακών p-p.  

18 Ερωτήσεις που απευθύνονται στους µαθητές. Η απάντηση της 

πρώτης που έχει σχέση µε την κατανοµή ηλεκτρονίων στο άτοµο 

του βηρυλίου αποκαλύπτεται διαδραστικά πατώντας το ποντίκι 

στο τετραγωνάκι. Με τη δεύτερη ερώτηση ο διδάσκων δηµιουργεί 

µε προβληµατισµό την υποδοµή για να αποκαλυφθεί η έννοια του 

υβριδισµού.  

 

19 Μερική απάντηση (που µπορεί να δοθεί από µαθητή) στο δεύτερο 

ερώτηµα της προηγούµενης διαφάνειας. Ο διδάσκων δηµιουργεί 
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καινούριο προβληµατισµό.  

20 Απάντηση στο ερώτηµα της προηγούµενης διαφάνειας που 

προέρχεται από πειραµατικά δεδοµένα.  

 

21 Αποκαλύπτεται η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση της έννοιας 

του υβριδισµού.  

 

22 Απεικονίζονται γραφικά τα υβριδικά ατοµικά τροχιακά sp.   

23 Απεικονίζεται γραφικά ο υβριδισµός στο µόριο του BeF2.   

24 Όµοια µε τη διαφάνεια Νο 10  

25 Ερωτήσεις που απευθύνονται στους µαθητές. Η απάντηση της 

πρώτης που έχει σχέση µε την κατανοµή ηλεκτρονίων στο άτοµο 

του βορίου αποκαλύπτεται διαδραστικά πατώντας το ποντίκι στο 

τετραγωνάκι. Με τη δεύτερη ερώτηση ο διδάσκων ανιχνεύει αν οι 

µαθητές προσέγγισαν την έννοια του υβριδισµού . 

 

26 Αποκαλύπτεται η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση της έννοιας 

του υβριδισµού sp2. 

 

27 Απεικονίζονται γραφικά τα υβριδικά ατοµικά τροχιακά sp2.   
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28 Απεικονίζεται γραφικά ο υβριδισµός στο µόριο του BF3.   

29 Παρόµοια µε τη διαφάνεια Νο 25. Αφορά στο άτοµο του άνθρακα.   

30 Αποκαλύπτεται η λύση του προβλήµατος µε τη χρήση της έννοιας 

του υβριδισµού sp3. 

 

31 Απεικονίζονται γραφικά τα υβριδικά ατοµικά τροχιακά sp3.   

32 Απεικονίζεται γραφικά ο υβριδισµός στο µόριο του CH4.   

33 Ο διδάσκων αναζητεί από τους µαθητές επεξηγήσεις σχετικά µε 

τις σχετικές ενέργειες των υβριδικών ατοµικών τροχιακών.  

 

34 Ερώτηση σχετικά µε την περιγραφή των δεσµών στο µόριο του 

αιθανίου. Ο διδάσκων µπορεί να βοηθήσει είτε µερικά πατώντας 

το ποντίκι στο τετραγωνάκι µε το σύµβολο «i» είτε να δοθεί η 

τελική απάντηση πατώντας στο τετραγωνάκι µε το σύµβολο «?».  

 

35-39 Παρόµοια µε τη διαφάνεια Νο 34. Αφορούν στα µόριο του 

αιθενίου, αιθινίου, προπαδιενίου, προπινίου και του (εκτός ύλης 

για το σχολ. έτος 2005-06) βενζολίου.  

 

40 Ο µαθητής συµπληρώνει το πλήθος των δεσµών σ που υπάρχουν 

στα µόρια αιθένιο, υδρογόνο και αιθάνιο. Η διαφάνεια αυτή 

Από το αρχείο «Addition C2H4.cdx» 

µε τις εντολές αντιγραφή και 
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χρησιµοποιείται αφενός ως επανάληψη αφετέρου ως ερευνητικό 

πεδίο για τη διερεύνηση των µεταβολών στον αριθµό και τη φύση 

των δεσµών σ κατά τη διεξαγωγή µιας χηµικής αντίδρασης.  

επικόλληση τη χηµική εξίσωση της 

αντίδρασης προσθήκης.  

41,43,44,45 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από θέµατα εξετάσεων για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι απαντήσεις δίνονται 

διαδραστικά πατώντας το ποντίκι στο τετραγωνάκι µε το σύµβολο 

«?».  

 

42 Ερωτήσεις από θέµα εξετάσεων για την εισαγωγή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο µαθητής διευκολύνεται µε την 

εµφάνιση κατ’ αρχάς του συντακτικού τύπου του µορίου 

(πατώντας το ποντίκι στο τετραγωνάκι µε το σύµβολο «i») και η 

απάντηση ολοκληρώνεται µε το πάτηµα του τετραγώνου µε το 

σύµβολο «?». 

 

46 Προκαταβολικός οργανωτής µε θέµα τις αναλογίες.   

47-53 Εικόνες αναλογιών Στην κάθε διαφάνεια ένα αρχείο µε τη 

σειρά: «Centaurus.jpg», 

«Minotaur.jpg», «Pan.jpg», 

«Triton.jpg», «Cynokephalus.jpg», 

«Sirens.jpg», «Sphinx.jpg».  
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54 Η χρήση του ονόµατος «hybrida» ή «bastarda» στα Ρωµαϊκά 

χρόνια που αποδίδεται στον απόγονο της διασταύρωσης 

εξηµερωµένου γουρουνιού και κάπρου.  

Τα αρχεία «Pig.jpg» και «Boar.jpg».  

55 Κυκλικό διάγραµµα στο οποίο αναφέρεται αφενός ο ερευνητής 

(Pauling) της θεωρίας του δεσµού σθένους αφετέρου η 

περιρρέουσα ατµόσφαιρα.  

 

56 Για την ικανοποίηση της αίσθησης της ακοής από ήχους που 

προσεγγίζουν τα δικά τους ακούσµατα αλλά ταυτόχρονα γίνεται 

µνεία του ονόµατος του συγκροτήµατος.   

Το αρχείο ήχου 

“Dihybrid_modify.mp3” 
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4η Φάση: 

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

διαδραστικότητα µεταξύ του προκαταβολικού οργανωτή και των σελίδων του 

εργαλείου συγγραφής.  

5η Φάση: 

Να διακοσµήσετε την παρουσίαση κατά την κρίση σας χρησιµοποιώντας τα αρχεία 

των καλλιτεχνηµάτων (clip arts).  

6η Φάση: 

Με τη βοήθεια είτε προβολέα (projector) είτε του τοπικού δικτύου, να προβάλλεται 

την παρουσίασή σας.  

7η Φάση: 

Να παρακολουθήσετε την προτεινόµενη παρουσίαση από τον εκπαιδευτή και να 

σηµειώσετε τα σχόλιά σας τα οποία να ανακοινώσετε «εις επήκοον όλων».  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ  

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΧΙΑΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: HYBRIDIZATION V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ∆ΥΟ (2) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ο µαθητής, καθοδηγούµενος από τον 

διδάσκοντα, προσεγγίζει την έννοια του υβριδισµού ατοµικών τροχιακών. Η έννοια 

αυτή, προσεγγίζεται οµαλότερα αν ο διδάσκων έχει καλλιτεχνικές ικανότητες ώστε να 

αποδίδει στον πίνακα, µε τη χρήση των παραδοσιακών µέσων (κιµωλία, µαρκαδόρος) 

τα υβριδικά ατοµικά τροχιακά, τα οποία έχουν τρισδιάστατη δοµή.  Η ιδιαίτερη αυτή 

απαίτηση εξοµαλύνεται µε τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών.  

Oργάνωση τάξης: Σε αίθουσα διδασκαλίας στην οποία υπάρχει ηλεκτρονικός 

υπολογιστής συνοδευόµενος από περιφερειακές µονάδες [προβολέας (projector) και 

ηχεία].  

 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ενότητας: 

1. να αναφέρει το όνοµα του κυριότερου επιστήµονα που ασχολήθηκε µε την 

κβαντική θεωρία περιγραφής του οµοιοπολικού δεσµού καθώς και τα βασικά σηµεία 

της θεωρίας αυτής.  

2. να αντιστοιχεί την ενέργεια δύο s τροχιακών µε τη σχετική τους θέση.  

3. να εξετάζει το είδος και τον αριθµό των οµοιοπολικών δεσµών δοσµένων µορίων. 

4. να αιτιολογεί την σχετική µεταξύ τους ενέργεια των υβριδικών ατοµικών 

τροχιακών.  

5. να διακρίνει τις µεταβολές στη φύση και τον αριθµό των οµοιοπολικών δεσµών 

σε µια χηµική αντίδραση.  

6. να επιλύουν θέµατα εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

τα οποία περιέχουν την αναλυόµενη ενότητα και έχουν δοθεί σε προηγούµενα έτη.  
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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Καθοδηγούµενη ανακάλυψη. Πρέπει να αναφερθούν 

ορισµένες παρανοήσεις που µπορεί να προκύψουν από τη χρήση των τρισδιάστων 

εικόνων. Για παράδειγµα: 

• τα τροχιακά δεν έχουν χρώµα.  

• η χρήση των τροχιακών αποτελεί αναλογία της πιθανοθεωρητικής µελέτης 

εύρεσης του ηλεκτρονίου.  

• Οι τρισδιάστατες εικόνες που δίνονται ως απαντήσεις δεν είναι η τελική φάση του 

υβριδισµού αλλά µία προτεραία της.  

 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η έννοια του υβριδισµού 

χρησιµοποιείται πρωτίστως στην επιστήµη της βιολογίας. Για παράδειγµα στο βιβλίο 

του ΟΕ∆Β της γ’ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης αναφέρεται: 

• Στη σελ. 60 «Παράγονται έτσι υβριδικά µόρια cDNA-mRNA».  

• Στη  σελ. 72 «Οι διασταυρώσεις αυτού του τύπου, όπου µελετάται ο τρόπος 

κληρονόµησης ενός χαρακτήρα, ονοµάζονται διασταυρώσεις µονοϋβριδισµού».  

• Στη σελ. 74 «Οι διασταυρώσεις αυτού του τύπου, όπου µελετάται ο τρόπος 

κληρονόµησης δύο χαρακτήρων, ονοµάζονται διασταυρώσεις διυβριδισµού». 

• Σελ. 119 «Τα υβριδικά κύτταρα που παράγονται ονοµάζονται υβριδώµατα και 

µπορούν να παράγουν µεγάλες ποσότητες ενός µονοκλωνικού αντισώµατος». 

 

Μπορούν να αξιοποιηθούν κάλλιστα και παραδείγµατα από την Ελληνική µυθολογία 

(άρπυιες, κένταυρος, µινώταυρος, πάνας, σειρήνες, σφίγγα).  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η έννοια του υβριδισµού µπορεί να 

προσεγγιστεί εν µέρει και στην αίθουσα διδασκαλίας µε πείραµα επίδειξης 

χρησιµοποιώντας σαπουνόφουσκες. Οι οδηγίες για την εκτέλεση της προσέγγισης 

αυτής µπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://chemistry.boisestate.edu/rbanks/inorganic/bonding%20and%20hybridization

/soap_bubbles_and_bonding.htm.  
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Φύλλο εργασίας στην τάξη για το µαθητή 

1.1. Υβριδισµός 

1η Φάση: 

1) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.  

Θεωρίες περιγραφής οµοιοπολικού δεσµού Κυριότερος ερευνητής 

Προ-κβαντικές   

 

Κβαντικές 

 

 

2) Λαµβάνοντας υπόψη το διάγραµµα να αντιστοιχήσετε την ενέργεια του 

συστήµατος δύο τροχιακών s ανάλογα µε τη σχετική απόσταση που βρίσκονται τα 

εικονιζόµενα τροχιακά s.  

∆ιάγραµµα 

Σχετική 

απόσταση δύο 

τροχιακών s 

Να γράψετε το 

γράµµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η Φάση: 

1) Να εξετάσετε τα παρακάτω µόρια ως προς το είδος και του αριθµού των δεσµών 

τους οι οποίοι σχηµατίζονται χωρίς υβριδισµό.  

Απεικόνιση 

µορίου 

Ονοµασί

α 

µορίου 

# 

σ 
Πώς σχηµατίζεται 

# 

π 
Πώς σχηµατίζεται 
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υδρογό

νο 
    

 

υδρο-

φθόριο 
    

 

φθόριο     

 

άζωτο     

2) Να εξετάσετε τα παρακάτω µόρια ως προς τον τρόπο σχηµατισµού των 

δεσµών τους οι οποίοι σχηµατίζονται µε υβριδισµό.  

Απεικόνιση 

µορίου 

Χηµικός 

τύπος 

# 

σ 
Πώς σχηµατίζονται 

 

BeF2   

 

BF3   

 

CH4   
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3) Λαµβάνοντας πληροφορίες από την 

παρακάτω εικόνα, να αιτιολογήσετε τη σχετική 

ενέργεια των υβριδικών ατοµικών τροχιακών.  

 

 

 

4) Να εξετάσετε τα παρακάτω οργανικά µόρια 

ως προς τον τρόπο σχηµατισµού των δεσµών τους οι οποίοι σχηµατίζονται µε 

υβριδισµό. 

Απεικόνιση 

µορίου 

Ονοµασί

α µορίου 

# 

σ 
Πώς σχηµατίζονται 

 

Αιθάνιο   

 

Αιθένιο   

 

Αιθίνιο   

3η Φάση: 

Να περιγράψετε τους δεσµούς στα παρακάτω µόρια.  

Απεικόνιση 

µορίου 

Ονοµασί

α µορίου 

# 

σ 
Πώς σχηµατίζονται 

Ενεργειακές 

sp
3
 

sp2 

sp 

2s 
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Προπα-

διένιο 
  

 

προπίνιο   

 

βενζόλιο   
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4η Φάση: 

Σας δίνεται η παρακάτω χηµική εξίσωση της αντίδρασης προσθήκης υδρογόνου σε 

αιθένιο. Να συµπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες µε τον αριθµό των σ δεσµών που 

αφορούν στο καθένα χηµικό είδος και να διακρίνετε τις µεταβολές στη φύση και στον 

αριθµό των δεσµών. Να µη λάβετε υπόψη τη θεωρία  προσρόφησης των καταλυτών 

που χρησιµοποιούνται.  

CH2 CH2 + H2

Pt, Pd, Ni

CH2 CH2

H H  

            Για το αιθένιο                              για το υδρογόνο                             για 

το αιθάνιο 

 s P sp sp
2
 sp

3
 

s      

p      

sp      

sp
2
      

sp
3
      

 

 s p sp sp
2
 sp

3
 

s 1     

p      

sp      

sp
2
      

sp
3
      

 

 s p sp sp
2
 sp

3
 

s      

p      

sp      

sp
2
      

sp
3
      

 

 

5η Φάση: 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002  

1.4. ∆εσµός σ που προκύπτει µε επικάλυψη sp2-sp2 υβριδικών τροχιακών υπάρχει 

στην ένωση 

α. CH4  β. CH3 - CH3  γ. CH2 = CH2  δ. CH≡CH 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 

 CH2 CH C CH

4 3 2 1
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2.1. ∆ίνεται η οργανική ένωση  

της οποίας τα άτοµα άνθρακα αριθµούνται από 1 έως 4, όπως φαίνεται παραπάνω. 

α. Πόσοι δεσµοί σ (σίγµα) και πόσοι δεσµοί π (πι) υπάρχουν στην ένωση; Μονάδες 3 

β. Μεταξύ ποιων ατόµων σχηµατίζονται οι π δεσµοί; Μονάδες 4 

γ. Να αναφέρετε τι είδος υβριδικά τροχιακά έχει κάθε άτοµο άνθρακα της ένωσης. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003  

1.3. Στο µόριο του CH2=CH-Cl, ο δεσµός σίγµα (σ) µεταξύ των ατόµων του άνθρακα 

προκύπτει µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών 

α. sp3 – sp3  β. sp – sp  γ. sp2 – sp  δ. sp2 – sp2 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004 

1.2. Στο µόριο του CH2 = CH2 τα δύο άτοµα του C συνδέονται µεταξύ τους µε 

α. δύο δεσµούς σ του τύπου sp – s. 

β. δύο δεσµούς σ του τύπου sp2 – sp2. 

γ. ένα δεσµό σ τύπου sp2 – sp2 και ένα π δεσµό που προκύπτει µε επικάλυψη pz–pz.  

δ. ένα δεσµό σ τύπου sp – s και ένα δεσµό π που προκύπτει µε επικάλυψη pz–pz . 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004  

1.3. O δεσµός π (πι) προκύπτει µε επικάλυψη τροχιακών τύπου: 

α. s – s  β. sp
3
 – p  γ. p – p  δ. sp

2
 – s    

C C C C

H

H

H

H
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ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : B’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: ISOMERISM V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ :ΜΙΑ (1) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ο εκπαιδευτικός, καθοδηγούµενος από 

τις γραπτές οδηγίες που παρατίθενται στη συνέχεια, µετέχει στην τελική φάση της 

συµπλήρωσης και διαµόρφωσης ενός ήδη δοµηµένου σεναρίου.  

Επιπλέον παρατίθεται και φύλλο εργασίας για τους µαθητές ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο του επιµορφούµενου εκπαιδευτικού όταν έρθει στη θέση του διδάσκοντα.  

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

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο εκπαιδευτικός στο τέλος της διδακτικής ενότητας 

� να εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού καταχωρώντας σε 

πρόγραµµα επισκόπησης (browser) δεδοµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

� να βρίσκει από συγκεκριµένα αρχεία ιστοσελίδων, αρχεία video, και να τα 

αποθηκεύει στο δικό του υπολογιστή. 

�  να µετατρέπει κείµενα από έντυπα µέσα, σε ψηφιακές εικόνες και στη συνέχεια 

σε ηλεκτρονικό επεξεργάσιµο κείµενο [µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού OCR 

(optical recognition character)].  

� να φωτογραφίζει, µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, προσοµοιώµατα µορίων και 

τις ψηφιακές εικόνες να τις τοποθετεί σε οικείο φάκελο στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:   ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: ISOMERISM V00.PPT  

     ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΜΙΑ (1) 

1η Φάση: 

Να δηµιουργήσετε 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: Ορισµός ισοµέρειας, Επιστήµονες, Φυσικές 

ιδιότητες, Χηµικές ιδιότητες και ∆ιαµορφώσεις.  

«Isomerism v00.ppt» 

Πρωτόλειο αρχείο  Αρχείο του εργαλείου συγγραφής Powerpoint της 

Microsoft. Περιέχει κυκλικό διάγραµµα µε τα ονόµατα 

«Scientists (Berzelius) v00.ppt» 
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των επιστηµόνων που αφορούν στην περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα του Berzelius και του Wohler – 

πρωτοεργατών της έννοιας της ισοµέρειας.  

Αρχεία γραµµατοσήµων  Περιέχουν εικόνες γραµµατοσήµων τα οποία έχουν 

σαρωθεί.  

«Ampere.jpg», «Avogadro.jpg», 

«Berzelius.jpg», «Dalton.jpg», 

«Dobereiner.jpg», «Faraday.jpg», 

«Gauss.jpg», «Gay-Lussac.jpg», 

«Oersted.jpg», «Ohm.jpg». 

Πρωτόλειο αρχείο Αρχείο του εργαλείου συγγραφής Powerpoint της 

Microsoft. Περιέχει τρισδιάστατα προσοµοιώµατα 

µορίων που έχουν δηµιουργηθεί µε το λογισµικό 

δηµιουργίας και επεξεργασίας χηµικών εξισώσεων CS 

Chem3D της CampbridgeSoftCorporation. Περιέχει 

πληροφορίες για τις φυσικές ιδιότητες ισοµερών. 

«Physical properties v00.ppt» 

Πρωτόλειο αρχείο Παρόµοιο µε το προηγούµενο. Περιέχει πληροφορίες 

για τις χηµικές ιδιότητες ισοµερών.  

«Chemical properties v00.ppt» 

Πρωτόλειο αρχείο Αρχείο του εργαλείου συγγραφής Powerpoint της 

Microsoft. Περιέχει τρισδιάστατες διαµορφώσεις 

προσοµοιωµάτων ανθρακικών αλυσίδων οι οποίες 

«Conformations v00.ppt» 
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έχουν προκύψει µε φωτογράφηση µε ψηφιακή 

µηχανή.  

 

Αρχεία video από το διαδίκτυο 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Περιγραφή Να αποθηκευτεί µε 

όνοµα… 

http://www.uni-

regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemi

e/Didaktik/Keusch/D-Butanol-e.htm  

Περιέχει video επίδειξης µε την οξειδωτική 

ικανότητα των ισοµερών βουτανολών.  

Απαιτείται το λογισµικό 

«RealPlayer» και ανοικτή 

σύνδεση µε το διαδίκτυο.  

Τα ονόµατα των αρχείων 

είναι: «Butanol_Isomers» 

και «Butanol_Isomers2». 

http://www.chem.umn.edu/services/lecturedemo/info/Brea

thalyzer.html  

Περιέχει video επίδειξης στο οποίο ατµοί 

αιθανόλης εισάγονται µε τη βοήθεια 

µπαλονιού σε σωλήνα που περιέχει 

οξινισµένο διχρωµικό κάλιο.  

«Breathalyzer.gif» 
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Προσοχή!. Είναι δυνατόν στον προσωπικό σας υπολογιστή να µην έχουν εγκατασταθεί τα λογισµικά «iTunesSetup» και «RealPlayer10-

5GOLD». Θα τα βρείτε στον παρόντα φάκελο, ώστε να µπορέσετε να τα εγκαταστήσετε.  

 

Αρχεία από ψηφιοποίηση εικόνων  

Ψηφιακή εικόνα Περιγραφή Με όνοµα… 

Από σάρωση   της σελίδας 13 του βιβλίου του ΟΕ∆Β για 

τη Β΄ Λυκείου (γενική παιδεία) και  

 της σελίδας 201 βιβλίου του ΟΕ∆Β για τη 

Γ΄ Λυκείου (θετική κατεύθυνση).  

 «definition isomerism LBGC v01.jpg» και  

 «definition isomerism LCTC v01.jpg». 

Αρχεία ψηφιακών εικόνων Θα τα δηµιουργήσετε φωτογραφίζοντας µε 

ψηφιακή µηχανή τρισδιάστατα 

προσοµοιώµατα ανθρακικής αλυσίδας 

αλκάνιου µε 5 και 6 άτοµα άνθρακα, 

αλκένιου, µονοσθενούς αλκοόλης, αιθέρα  

µε 5 άτοµα άνθρακα.  

 «chain alkane 5C.jpg»,  

 «chain alkane 6C.jpg», 

 «chain alkene 5C.jpg», 

  «chain alcohol 5C.jpg», 

 «chain ether 5C.jpg».  
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2η Φάση: 

� Χρησιµοποιώντας ένα λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR: 

Optical Character Recognition) π.χ. ΑΒΒΥΥ FineReader της ABBYY Software 

House, να µετατρέψετε τις εικόνες που περιέχονται στα αρχεία «definition 

isomerism LBGC v01.jpg» και «definition isomerism LCTC v01.jpg» σε αρχείο 

κειµένου. Τα κείµενα που περιέχουν τον ορισµό της ισοµέρειας να τα τοποθετήσετε 

σε µία από τις ανεξάρτητες σελίδες (slides) ενός εργαλείου συγγραφής (authoring 

tool) π.χ. Powerpoint της Microsoft. Το αρχείο που θα δηµιουργήσετε να το 

αποθηκεύσετε µε όνοµα «definition isomerism v01.ppt».  

� Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, να εισάγεται τις φωτογραφίες των 

σύγχρονων του Berzelius επιστηµόνων στο αρχείο «Scientists (Berzelius) 

v00.ppt». Στη συνέχεια να τοποθετήσετε τις ευθείες µαύρες γραµµές του κυκλικού 

διαγράµµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνεται η χρονική περίοδος που αυτοί 

έζησαν. Το αρχείο που θα δηµιουργήσετε να το αποθηκεύσετε µε όνοµα 

«Scientists (Berzelius) v01.ppt». 

� Στο αρχείο µε όνοµα «Chemical properties v00.ppt» να εισάγετε στην τρίτη 

σελίδα του το video µε όνοµα «breathalyzer.gif» που περιέχει πείραµα επίδειξης 

όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα απ’ όπου το βρήκατε. Το αρχείο που θα 

δηµιουργήσετε να το αποθηκεύσετε µε όνοµα «Chemical properties v01.ppt». 

� Τα αρχεία των ψηφιακών εικόνων «chain alkane 5C.jpg», «chain alkane 

6C.jpg», «chain alkene 5C.jpg»,  «chain alcohol 5C.jpg», «chain ether 5C.jpg». 

να τα εισάγετε στο «Conformations v00.ppt» στις σελίδες οι οποίες αναφέρονται 

στη διαµόρφωση που διαπραγµατεύεστε. Το αρχείο που θα δηµιουργήσετε να το 

αποθηκεύσετε µε όνοµα «Conformations v01.ppt». 

3η Φάση: 

Μετά το πέρας της 2ης φάσης θα έχετε τα εξής αρχεία:  

Όνοµα αρχείου Περιγραφή 

«Isomerism v00.ppt» Προκαταβολικός οργανωτής 

Definition Isomerism v01.ppt Ορισµός ισοµέρειας 

Scientists (Berzelius) v01.ppt Επιστήµονες σύγχρονοι του Berzelius 

Physical properties v00.ppt Φυσικές ιδιότητες ισοµερών 
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Chemical properties v01.ppt Χηµικές ιδιότητες ισοµερών 

Conformations v01.ppt ∆ιαµορφώσεις ανθρακικής αλυσίδας 

4η Φάση: 

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

διαδραστικότητα µεταξύ του προκαταβολικού οργανωτή και των διαφορετικών 

αρχείων του εργαλείου συγγραφής PowerPoint. Το αρχείο που θα δηµιουργήσετε 

να το αποθηκεύσετε µε όνοµα «Isomerism v01.ppt».  

5η Φάση: 

Με τη βοήθεια είτε προβολέα (projector) είτε του τοπικού δικτύου, να προβάλλεται 

την παρουσίασή σας όπως επίσης και τις ταινίες µε ονόµατα «Butanol_Isomers» 

και «Butanol_Isomers2».  

6η Φάση: 

Να παρακολουθήσετε την προτεινόµενη παρουσίαση από τον εκπαιδευτή και να 

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

 

Φύλλο εργασίας στην τάξη για το µαθητή 

1.2. ∆ιαµορφώσεις ανθρακικών αλυσίδων 

� Να τοποθετήσετε τους αριθµούς 1-3 στα κυκλάκια ώστε να αντιστοιχηθούν οι 

τρισδιάστατες διαµορφώσεις των ανθρακικών αλυσίδων των αλκανίων µε πέντε 

άτοµα άνθρακα µε τις δισδιάστατες απεικονίσεις τους οι οποίες υπάρχουν µέσα στο 

πολύγωνο.   
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� Να τοποθετήσετε τους αριθµούς 1-5 στα κυκλάκια ώστε να αντιστοιχηθούν οι 

τρισδιάστατες διαµορφώσεις των ανθρακικών αλυσίδων των αλκανίων µε έξι άτοµα 

άνθρακα µε τις δισδιάστατες απεικονίσεις τους οι οποίες υπάρχουν µέσα στο 

πολύγωνο. 

 

� Να τοποθετήσετε τους αριθµούς 1-5 στα κυκλάκια ώστε να αντιστοιχηθούν οι 

τρισδιάστατες διαµορφώσεις των ανθρακικών αλυσίδων των αλκενίων µε πέντε 

άτοµα άνθρακα µε τις δισδιάστατες απεικονίσεις τους οι οποίες υπάρχουν µέσα στο 

πολύγωνο. 



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

 

 125 

 

� Να τοποθετήσετε τους αριθµούς 1-8 στα κυκλάκια ώστε να αντιστοιχηθούν οι 

τρισδιάστατες διαµορφώσεις των ανθρακικών αλυσίδων των µονοσθενών 

αλκοολών µε πέντε άτοµα άνθρακα µε τις δισδιάστατες απεικονίσεις τους οι οποίες 

υπάρχουν µέσα στο πολύγωνο. 

 

Να τοποθετήσετε τους αριθµούς 1-6 στα κυκλάκια ώστε να αντιστοιχηθούν οι 

τρισδιάστατες διαµορφώσεις των ανθρακικών αλυσίδων των αιθέρων µε πέντε 

άτοµα άνθρακα µε τις δισδιάστατες απεικονίσεις τους οι οποίες υπάρχουν µέσα στο 

πολύγωνο. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ 

ΤΑΞΗ : B’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: NAMING OC V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η απόδοση του συντακτικού τύπου 

ενός πολύπλοκου οργανικού µορίου στον πίνακα απαιτεί υπερβολικό χρόνο. Έτσι, 

µέσα σε µία διδακτική ώρα, το πλήθος των οργανικών µορίων το οποίο προσεγγίζει 

ο µαθητής είναι πολύ µικρό. Το αποτέλεσµα είναι να µην προσανατολίζεται ο 

µαθητής στην τεχνική ονοµασίας των οργανικών µορίων αλλά να παρισφρύουν  

άλλοι παράγοντες στο µεσοδιάστηµα που ο καθηγητής σχεδιάζει το συντακτικό 

τύπο. Με τις νέες τεχνολογίες δίνεται η δυνατότητα να δοµηθεί εκπαιδευτικό 

σενάριο το οποίο να περιέχει τεράστια ποικιλία συντακτικών τύπων οργανικών 

µορίων. Επίσης, παρουσιάζεται και µία λειτουργική τεχνική ως προς τη καταγραφή 

του ονόµατος της οργανικής ένωσης, εκτός της οµόλογης σειράς των αιθέρων και 

των εστέρων οι οποίες παρουσιάζουν ανοµοιοµορφία ως προς την ονοµασία των 

οργανικών µορίων τα οποία ανήκουν σε αυτές.  Ο εκπαιδευτικός, καθοδηγούµενος 

από τις γραπτές οδηγίες που παρατίθενται στη συνέχεια, µετέχει στην τελική φάση 

της συµπλήρωσης και διαµόρφωσης ενός ήδη δοµηµένου σεναρίου. Για την 

αξιολόγηση του µαθητή µπορεί να δοθεί το φύλλο εργασίας καθώς και µία από τις 

τέσσερις (οµάδα Α, οµάδα Β, οµάδα Γ, οµάδα ∆) εικόνες που επισυνάπτονται.  

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 ή το ChemSketch 8.0 το 

οποίο διατίθεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html. Για λόγους ευκολίας, υπάρχει 

συµπιεσµένο µε όνοµα «chemsk8_» στον οικείο φάκελο.    

� να αντιγράφει και να επικολλά το συντακτικό τύπο οργανικών χηµικών µορίων 

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: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ: NAMING OC V00.PPT  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: POWERPOINT ΤΗΣ MICROSOFT 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΤΡΕΙΣ (3) 
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1η Φάση: 

Να δηµιουργήσετε 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 θέµα την ονοµασία: Αλκανίων, 

Αλκενίων, Αλκαδιενίων, Αλκινίων, Αλκοολών, 

Αλδεϋδών, Κετονών και Καρβοξυλικών 

οξέων.  

«Naming OC v00.ppt» 

Πρωτόλειο αρχείο αλκανίων  «6C (Alkanes).cdx» 

» Αλκενίων «6C (Alkenes)a.cdx», «6C (Alkenes)b.cdx», «6C 

(Alkenes)c.cdx», «6C (Alkenes)d.cdx», «6C 

(Alkenes)e.cdx».  

» 

Περιέχει τους  

συντακτικούς 

τύπους µε 6 

άτοµα άνθρακα… 

Αλκαδιενίων «6C (Alkadienes)aa.cdx»,  «6C (Alkadienes)ab.cdx», «6C 

(Alkadienes)ba.cdx», «6C (Alkadienes)bb.cdx», «6C 

(Alkadienes)bc.cdx», 
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» Αλκινίων «6C (Alkynes)a.cdx», «6C (Alkynes)b.cdx», «6C 

(Alkynes)c.cdx», «6C (Alkynes)d.cdx».  

» Αλκοολών «6C (Alkohol)a.cdx», «6C (Alkohol)b.cdx», «6C 

(Alkohol)c.cdx», «6C (Alkohol)d.cdx», «6C (Alkohol)e». 

» Αλδεϋδών 

» Κετονών 

«6C (Carbonyl)a.cdx», «6C (Carbonyl)b.cdx», «6C 

(Carbonyl)c.cdx», «6C (Carbonyl)d.cdx», «6C 

(Carbonyl)e». 

 Καρβοξυλικών οξέων «6C (Acids).cdx» 
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2η 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 δηµιουργήσατε, 

σε σελίδες του αρχείου «Naming OC v00.ppt».  

3η 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 «Naming OC v00.ppt».  

4η Φάση: 

Με τη βοήθεια είτε προβολέα (projector) είτε του τοπικού δικτύου, να προβάλλεται 

την παρουσίασή σας.  

5η Φάση: 

Να παρακολουθήσετε την προτεινόµενη παρουσίαση από τον εκπαιδευτή και να 

σηµειώσετε τα σχόλιά σας τα οποία να ανακοινώσετε «εις επήκοον όλων».  
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Φύλλο εργασίας στην τάξη για το µαθητή 

Να τοποθετήσετε τους αριθµούς των µορίων των οποίων σας δίνεται ο συντακτικός τύπος στο αντίστοιχο κελί της ονοµασίας του. 

ΑΛΚΑΝΙΑ  ΑΛΚΕΝΙΑ  ΑΛΚΑ∆ΙΕΝΙΑ  ΑΛΚΙΝΙΑ  ΑΛΚΟΟΛΕΣ  

Εξάνιο  1-εξένιο  1,2-εξαδιένιο  1-εξίνιο  1-εξανόλη  

2-µεθυλο-πεντάνιο  2-εξένιο  1,3-εξαδιένιο  2-εξίνιο  2-εξανόλη  

3-µεθυλο-πεντάνιο  3-εξένιο  1,4-εξαδιένιο  3-εξίνιο  3-εξανόλη  

2,2-διµεθυλο-  2-µεθυλο-1-πεντένιο  1,5-εξαδιένιο  4-µεθυλο-1-πεντίνιο  2-µεθυλο-1-πεντανόλη  

2,3-διµεθυλο-  2-µεθυλο-2-πεντένιο  2,3-εξαδιένιο  4-µεθυλο-2-πεντίνιο  2-µεθυλο-2-πεντανόλη  

  4-µεθυλο-2-πεντένιο  2,4-εξαδιένιο  3-µεθυλο-1-πεντίνιο  2-µεθυλο-3-πεντανόλη  

  4-µεθυλο-1-πεντένιο  2-µεθυλο-1,3-πενταδιένιο  3,3-διµεθυλο-1-  4-µεθυλο-2-πεντανόλη  

  3-µεθυλο-1-πεντένιο  2-µεθυλο-1,4-πενταδιένιο    4-µεθυλο-1-πεντανόλη  

  3-µεθυλο-2-πεντένιο  2-µεθυλο-2,3-πενταδιένιο    3-µεθυλο-1-πεντανόλη  

  3,3-διµεθυλο-1-  4-µεθυλο-1,3-πενταδιένιο    3-µεθυλο-2-πεντανόλη  

  2,3-διµεθυλο-1-  4-µεθυλο-1,2-πενταδιένιο    3-µεθυλο-3-πεντανόλη  

  2,3-διµεθυλο-2-      2,2-διµεθυλο-1-  

        3,3-διµεθυλο-2-  

        3,3-διµεθυλο-1-  

        2,3-διµεθυλο-1-  

        2,3-διµεθυλο-2-  



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

 

 133 

ΑΙΘΕΡΕΣ  ΑΛ∆ΕΫ∆ΕΣ  ΚΕΤΟΝΕΣ  ΟΞΕΑ  ΕΣΤΕΡΕΣ  

µεθυλο-πεντυλο-
αιθέρας 

 εξανάλη  2-εξανόνη  εξανικό οξύ  πεντανικός µεθυλο 
εστέρας 

 

αιθυλο-βουτυλο-
αιθέρας 

 2-µεθυλο-
πεντανάλη 

 3-εξανόνη  2-µεθυλο-πεντανικό 
οξύ 

 βουτανικός αιθυλο 
εστέρας 

 

διπροπυλο-αιθέρας  3-µεθυλο-
πεντανάλη 

 3-µεθυλο-2-
πεντανόνη 

 3-µεθυλο-πεντανικό 
οξύ 

 προπανικός 
προπυλο εστέρας 

 

ισοπροπυλο-
προπυλο- 

αιθέρας 

 4-µεθυλο-
πεντανάλη 

 4-µεθυλο-2-
πεντανόνη 

 4-µεθυλο-πεντανικό 
οξύ 

 προπανικός 
ισοπροπυλο εστέρας 

 

δι-ισοπροπυλο-
αιθέρας 

 2,2-διµεθυλο-
βουτανάλη 

 2-µεθυλο-3-
πεντανόνη 

 2,2-διµεθυλο-
βουτανικό οξύ 

 αιθανικός βουτυλο 
εστέρας 

 

  3,3-διµεθυλο-
βουτανάλη 

 3,3-διµεθυλο-2-
βουτανόνη 

 3,3-διµεθυλο-
βουτανικό οξύ 

 µεθανικός πεντυλο 
εστέρας 

 

  2,3-διµεθυλο-
βουτανάλη 

   2,3-διµεθυλο-
βουτανικό οξύ 

 3-µεθυλο-
βουτανικός µεθυλο 
εστέρας 

 

        2-µεθυλο-
βουτανικός µεθυλο 
εστέρας 
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        2-µεθυλο-
προπανικός αιθυλο 
εστέρας 

 

        2,2-διµεθυλο-
προπανικός µεθυλο 
εστέρας 
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ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ «ΗΘΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»  

 

Α. Κεντρική ιδέα: 

Μέσα από τη διδασκαλία της Βιολογίας προκύπτουν σε πολλές περιπτώσεις ερωτήµατα που 

σχετίζονται µε ηθικά διλήµµατα και που καλείται να σχολιάσει και να συζητήσει µε τους 

µαθητές του. Τέτοια ερωτήµατα µπορεί να έχουν σχέση µε τη χαρτογράφηση του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος, την κλωνοποίηση, τις γονιδιακές θεραπείες, τις τεχνολογίες 

αναπαραγωγής, τα εµβόλια, το περιβάλλον κτλ. 

Σήµερα παρατηρείται συχνά το φαινόµενο, γυναίκες που αδυνατούν να φέρουν εις πέρας 

µία κύηση να χρησιµοποιούν άλλες γυναίκες για την κυοφορία του παιδιού τους 

(παρένθετες µητέρες). Στις µητέρες αυτές εµφυτεύεται το έµβρυο που έχει προκύψει από 

εξωσωµατική γονιµοποίηση των ωαρίων της γυναίκας που ενδιαφέρεται να αποκτήσει 

παιδί. Η παραπάνω διαδικασία, εκτός από τις νοµικές επιπτώσεις που έχει, εγείρει και ηθικά 

ερωτήµατα, για το πώς ορίζεται η µητρότητα. Θεωρείται µητέρα εκείνη που κυοφορεί το 

παιδί ή εκείνη που δίνει τα ωάριά της; 

 

Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Η ανακαλυπτική µέθοδος πλαισιωµένη µε δραστηριότητες που σκοπό έχουν την 

κατανόηση των προβληµάτων που προκύπτουν από µία εφαρµογή της Βιοτεχνολογίας.  

 

Γ. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η ανάλυση του θέµατος των τεχνολογιών 

αναπαραγωγής µε βάση τις επιδιώξεις του σύγχρονου ανθρώπου, τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Μετά το τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να: 

Χρησιµοποιούν βασικές γνώσεις της αναπαραγωγής για την ερµηνεία και κατανόηση 

φαινοµένων ή προβληµάτων που εµφανίζονται στο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Ικανοποιούν την έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου για συµµετοχή στην αντιµετώπιση των 

διαφόρων κοινωνικών προβληµάτων. 
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∆ιαπιστώνουν ότι η γνώση δεν είναι στείρα αλλά µας επιτρέπει να συσχετίσουµε δεδοµένα 

και να διαµορφώσουµε περισσότερο αντικειµενικές απόψεις. 

Αποκτούν δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιµες στην καθηµερινή τους ζωή. 

Συνειδητοποιούν ότι η αµφισβήτηση δεν αποτελεί φραγµό στη µάθηση, αντίθετα 

αναδεικνύεται σε ευκαιρία για την αξιολόγηση και την επιλογή της καλύτερης λύσης που, 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, είναι η «καλύτερη». 

 

∆. Φάσεις της διδασκαλίας 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ 

 

ΣΤΑ∆ΙΑ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ 

Να ανακαλύψει και να 

ελέγξει τις απόψεις των 

µαθητών για σχετικά 

διλήµµατα ή να 

δηµιουργήσει τέτοια µέσα 

από τη διατύπωση 

ερωτήσεων 

Επιλογή του 

θέµατος και 

ανάπτυξη 

(Υπάρχει 

δίληµµα;) 

Να καταγράψουν, κατανοήσουν, 

αναθεωρήσουν δίληµµα / να 

κατανοήσουν το νόηµα των λέξεων 

Ανάθεση στους 

επιµορφούµενους κειµένων 

και άρθρων για ανάγνωση  

Υπόβαθρο 

πληροφοριών 

(∆εδοµένα) 

 

Να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες 

που τους ανατέθηκαν: άρθρα, ταινίες, 

εφηµερίδες, κτλ., και να διατυπώσουν 

το δίληµµα  µε βάση τις πληροφορίες 

Καθοδηγεί την ανάδειξη 

αξιών  

Απόψεις – 

προοπτικές 

(Ποιος είµαι;) 

Καταγράφουν τις απόψεις τους 

Προκαλεί συζήτηση µε 

εποικοδοµητικές ερωτήσεις / 

δηµιουργεί ανισορροπία 

Συζήτηση σε 

οµάδες 

(Κατανόηση) 

Ξεκαθαρίζουν τις προσωπικές τους 

αξίες, θέσεις και λύσεις στην οµάδα 

Συντονίζει τη συζήτηση και Συζήτηση στην Ανακοινώσεις των οµάδων, συζήτηση 



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

 

 141 

τις σκέψεις µε 

εποικοδοµητικές ερωτήσεις 

τάξη 

(Συµφωνία) 

των στόχων, εφαρµογές, λύσεις / 

γενική συµφωνία 

Ανακεφαλαίωση της 

µεθόδου περιληπτικά 

Κλείσιµο της 

συζήτησης 

(Περίληψη) 

Συνοψίζουν τις κυριότερες ιδέες και 

τα σηµεία στα οποία συµφωνούν / 

µεταγνώση 

Καθορίζουν σχετικές 

δραστηριότητες / πράξεις 

Προεκτάσεις – 

εφαρµογές 

(Προαιρετικό;) 

Περαιτέρω έρευνα, µελέτες 

περίπτωσης ή κατευθυνόµενη δράση 

 

Ε.  Εκπαιδευτικό υλικό 

Φωτογραφίες από το διαδίκτυο 

Προτεινόµενες εργασίες (οµαδικές ή ατοµικές) 

Εκπαιδευτικά λογισµικά 

 

Ζ.  Τεχνολογικά εργαλεία 

Υπολογιστές 

POWER POINT 

WORD 

 

Η. Βιβλιογραφία 

1.  «∆ιδακτική για τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών» Ζησιµόπουλος Γ., 

Καφετζόπουλος Κ., Μανούσου-Μουτζούρη Ε., Παπασταµατίου Ν., Πατάκης Αθήνα 2002. 

2. 2. «Εκπαιδευτικό λογισµικό η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώµατος», Ερευνητές 

- ΙΤΥ.  



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

 

 142 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ «ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΕΝΑ ΓΟΝΙ∆ΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» 

Γενικά:  

Οι παρανοήσεις των µαθητών για τις βιολογικές έννοιες συνήθως γίνονται αντιληπτές µε 

την ολοκλήρωση της διδασκαλίας µιας ενότητας  ή ακόµη χειρότερα στο τέλος του 

σχολικού έτους, (µε την αποτύπωσή τους στα γραπτά των προαγωγικών ή εισαγωγικών 

εξετάσεων) δηλαδή αρκετά καθυστερηµένα για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. 

Και όταν όµως µια παρανόηση γίνεται εγκαίρως αντιληπτή, η συνηθέστερη  πρακτική είναι 

η εξαντλητική υποβολή των µαθητών στις δοκιµασίες που την αποκάλυψαν (ερωτήσεις ή 

ασκήσεις), µέχρι οι µαθητές να πάψουν να την επανεµφανίζουν, ίσως όχι γιατί τη 

συνειδητοποίησαν και την ανασκεύασαν από µόνοι τους, αλλά γιατί έµαθαν να 

χρησιµοποιούν επιτυχώς µια µεθοδολογία επίλυσης. Για παράδειγµα ως «αντίδοτο» στη 

δυσκολία πολλών µαθητών να λύνουν ασκήσεις Γενετικής χρησιµοποιείται η διδασκαλία 

µιας µεθοδολογίας επίλυσης και η τροφοδότησή των µαθητών µε αλλεπάλληλες ασκήσεις, 

µέχρι ο εκπαιδευτικός να πειστεί ότι µπορούν πλέον να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην 

επίλυση των ασκήσεων. Έτσι όµως ο πυρήνας της αδυναµίας των µαθητών να λύνουν 

ασκήσεις Γενετικής- που συνήθως είναι η αντίληψη της Μενδελικής συλλογιστικής, µέσω 

ενός φορµαλιστικού πρίσµατος-, µένει ουσιαστικά ανέγγιχτος, ένα δηλαδή πραγµατικό 

κενό γνώσης, πρόχειρα συγκαλυµµένο από την ικανότητά τους να δίνουν τις  «σωστές» 

λύσεις στις ασκήσεις που τους έχουν τεθεί. 

Αντί αυτής της αντιµετώπισης που παράγει πρόσκαιρα και επιφανειακά αποτελέσµατα 

προτιµότερη είναι η υιοθέτηση µιας διδακτικής στρατηγικής που αποσκοπεί στην 

συνειδητοποίηση και την άρση των παρανοήσεων από τον ίδιο το µαθητή.  

Σε µια τέτοια στρατηγική κυρίαρχο ρόλο µπορούν να παίξουν  ο προσανατολισµένος 

διάλογος και η υποβολή κατάλληλων προφορικών ή γραπτών ερωτήσεων (φύλλα 

εργασίας), µε τα οποία οι µαθητές: 

• ωθούνται να εκφράσουν τις ιδέες τους, ώστε να φέρουν στο φως γνωστικές 

προκαταλήψεις που τους εµποδίζουν να επικοινωνήσουν αντικειµενικά µε τη διδασκόµενη 

έννοια ή φαινόµενο,  

• συνειδητοποιούν από µόνοι τους τις λογικές αντιφάσεις στις οποίες τους οδηγεί µια 

παρανόηση, ώστε να την άρουν. 

Στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής πολύτιµα εργαλεία στον εκπαιδευτικό µπορούν να 

αποβούν οι Τ.Π.Ε.  
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Παράδειγµα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε διδακτικούς χειρισµούς διαπίστωσης και 

αντιµετώπισης παρανοήσεων είναι τα περιγραφόµενα στη συνέχεια: 
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Όταν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συχνότητα µε την οποία 

συνταντάται ένα γονίδιο σε έναν πληθυσµό 

� Παρανόηση: Οι µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι µεταξύ των 

διαδεδοµένων γνωρισµάτων που αναγνωρίζουν ως φυσιολογικά περιλαµβάνονται και 

γονίδια που είναι υπολειπόµενα. Πράγµατι οι µαθητές πιστεύουν ότι τα περισσότερο 

διαδεδοµένα γνωρίσµατα που αναγνωρίζουν ως φυσιολογικά είναι  πάντοτε επικρατή σε 

αντίθεση µε τα «µη φυσιολογικά» που είναι υπολειπόµενα (ή µε άλλα λόγια ότι τα «καλά» 

γονίδια είναι πάντοτε επικρατή, εν αντιθέσει µε τα «κακά» γονίδια που είναι πάντα 

υπολειπόµενα). Όταν µάλιστα τους γνωστοποιείται η δυνατότητα ο «φυσιολογικός» 

τρόπος εκδήλωσης ενός µονογονιδιακού γνωρίσµατος να είναι υπολειπόµενος, σχεδόν 

πάντα αντιδρούν αντιδρούν ρωτώντας: Τότε γιατί οι περισσότεροι π.χ. άνθρωποι δεν 

φέρουν το «µη φυσιολογικό» τρόπο εκδήλωσης;   

� Σκοπός της δραστηριότητας: Με την προτεινόµενη δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός 

µπορεί να διαγνώσει την έκταση που έχει η συγκεκριµένη παρανόηση στην τάξη του και 

να βοηθήσει τους µαθητές τους να την συνειδητοποιήσουν και να την άρουν µε δική τους 

νοητική προσπάθεια. 

� Απαραίτητα εργαλεία: Υπολογιστής εφοδιασµένος µε τα προγράµµατα , POWER 

POINT, WORD,  EXCEL, βιντεοπροβολέα. 

� ∆ιδακτικό υλικό που παράγεται µε τη χρήση του αναφερόµενου λογισµικού:  

α. Παρουσίαση : Περιλαµβάνει τις διαφάνειες: 

(∆ιαφ.1) Στη διαφάνεια τίθεται η εισαγωγική ερώτηση: Μπορεί ένα «κακό» γονίδιο να 

είναι επικρατές; 

(∆ιαφ.2) Στη διαφάνεια παρέχονται πληροφορίες για την αχονδροπλασία 

(∆ιαφ.3 ) Στη διαφάνεια τίθεται το πρόβληµα: Σε ένα τσίρκο εργάζεται ένα ζευγάρι 

αχονδροπλαστικών νάνων. Αν το πρώτο παιδί τους είναι «φυσιολογικό» τι πιθανότητα 

υπάρχει ένα επόµενο να είναι νάνο; (η αχονδροπλασία είναι  µονογονιακό αυτοσωµικό 

γνώρισµα). 

(∆ιαφ. 4) Στη διαφάνεια παρουσιάζεται η  πιθανή απάντηση των µαθητών ότι η 

αχονδροπλασία είναι αυτοσωµικό υπολειπόµενο γνώρισµα και η αντίθεσή της µε τα 

δεδοµένα του προβλήµατος. 

(∆ιαφ. 5) Στη διαφάνεια παρουσιάζεται η υπόθεση ότι  η αχονδροπλασία οφείλεται σε 

αυτοσωµικό επικρατές αλληλόµορφο. 
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(∆ιαφ. 6) Στη διαφάνεια διερευνάται η προηγούµενη υπόθεση. 

(∆ιαφ. 7) Στη διαφάνεια  αποδεικνύεται ότι η υπόθεση ότι η αχονδροπλασία οφείλεται σε 

αυτοσωµικό επικρατές αλληλόµορφο είναι αποδεκτή, διότι είναι συµβατή µε τα δεδοµένα 

του προβλήµατος. 

(∆ιαφ. 8) Στη διαφάνεια µε βάση τις συχνότητες των αλληλοµόρφων καθορίζεται η 

συχνότητα εµφάνισης της αχονδροπλασίας στον ανθρώπινο πληθυσµό. 

(∆ιαφ. 9) Στη διαφάνεια έχει συµπεριληφθεί διαδραστικό φύλλο του Excel, στο οποίο οι 

µαθητές και ο εκπαιδευτικός «παίζοντας» µε τις συχνότητες των αλληλοµόρφων, µπορούν 

να αλλάζουν τις συχνότητες εµφάνισης των φαινοτύπων. 

β. Φύλλο εργασίας του Excel για την εύρεση της συχνότητας των φαινοτύπων µε βάση 

τις συχνότητες των αλληλοµόρφων. 

Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να υλοποιηθεί µε την ανάρτησή της σε ιστολόγιο. 
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∆ιαφάνειες  

1. 

Μπορεί ένα «κακό» γονίδιο που

ευθύνεται για ένα «µη φυσιολογικό» ή

συνήθες γνώρισµα να είναι επικρατές;

1/8

 

2. 

Mπορεί ένα «κακό» γονίδιο να είναι επικρατές; 2/8

Η αχονδροπλασία είναι µια κληρονοµική νόσος που είναι υπεύθυνη για τις

περισσότερες, από τις 300 διαφορετικές περιπτώσεις νανισµού. H 
συχνότητα εµφάνισής της είναι περίπου 1 παιδί σε 25.000 γεννήσεις και

οφείλεται σε ένα αυτοσωµικό γονίδιο. 

Οι αχονδροπλαστικοί έχουν συνήθως κοντά άκρα και κανονικό µέγεθος

κορµού. Το µέσο τελικό ύψος για τους άνδρες είναι 130 cm, ενώ για τις
γυναίκες τα 125 cm. Η διανοητική ανάπτυξή τους είναι κανονική και είναι

ικανοί για σπουδές και επαγγελµατική πρόοδο. 
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3.  

Mπορεί ένα «κακό» γονίδιο να είναι επικρατές; 3/8

Σε ένα τσίρκο εργάζεται ένα ζευγάρι αχονδροπλαστικών νάνων. Αν

έχουν ήδη ένα παιδί κανονικού αναστήµατος, ποια είναι η πιθανότητα ένα
επόµενο παιδί να είναι αχονδροπλαστικό;. 

 

4. 

Mπορεί ένα «κακό» γονίδιο να είναι επικρατές; 4/8

• Αν το αλληλόµορφο για την αχονδροπλασία είναι υπολειπόµενο τότε οι

γονείς έχουν γενότυπο:

αα

Οπότε ο γάµος των δύο αχονδροπλαστικών θα είναι:

ααΧαα

• Θα µπορούσε όµως έτσι να γεννηθεί παιδί µε κανονικό ανάστηµα;
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5.  

Mπορεί ένα «κακό» γονίδιο να είναι επικρατές; 5/8

• Αν το αλληλόµορφο για την αχονδροπλασία είναι επικρατές τότε οι γονείς

έχουν γενότυπο:

;

Οπότε ο γάµος των δύο αχονδροπλαστικών θα είναι:

; Χ ;

• Με ποιά πιθανότητα τότε θα µπορούσε να γεννηθεί ένα επόµενο παιδί

αχονδροπλαστικό;

 

 

6.  

Mπορεί ένα «κακό» γονίδιο να είναι επικρατές; 6/8

• Αν το αλληλόµορφο για την αχονδροπλασία είναι επικρατές και το
αλληλόµορφο για το κανονικό ανάστηµα υπολειπόµενο, οι γονείς θα έχουν
γενότυπο: 

ΑΑ ή Αα

• Τα δύο µέλη του ζευγαριού δεν µπορεί να είναι οµοζυγωτικά: 

ΑΑ Χ ΑΑ

• Γιατί τότε θα γεννιούνταν µόνο αχονδροπλαστικά παιδιά, ενώ υπάρχει ήδη
ένα κανονικού αναστήµατος.

• Συνεπώς και τα δύο µέλη είναι υποχρεωτικά ετεροζυγωτικά: 

Αα Χ Αα

• Γιατί τότε µπορεί να έχει γεννηθεί παιδί κανονικού αναστήµατος

αα.
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7. 

Mπορεί ένα «κακό» γονίδιο να είναι επικρατές; 7/8

• Συνεπώς ο γάµος είναι Αα Χ Αα

Α α

Α

α

ΑΑ Αα

ΑΑ αα

Οπότε η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί αχονδροπλαστικό είναι 75%

 

8. 

Αν το αλληλόµορφο για την αχονδροπλασία είναι επικρατές, τότε γιατί

οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι αχονδροπλαστικοί; 

• Η συχνότητα του επικρατούς αλληλοµόρφου για την αχονδροπλασία είναι

0.0025 (1/16.000).

• Συνεπώς η συχνότητα του υπολειπόµενου αλληλοµόρφου για το κανονικό

ύψος είναι 1-0,00625 δηλαδή 0,99375 (15.999/16.0000).

• Συνεπώς το αλληλόµορφο για το κανονικό ύψος αν και

υπολειπόµενο είναι συχνότερο,  οπότε και η πιθανότητα για γέννηση

παιδιών µε κανονικό ανάστηµα πιθανότερη! 

8/8
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9. 

p

Συχνότητα 

αλλ/φου Α
0,00625

q

Συχνότητα 

αλλ/φου α
0,99375

Aθροισµα 1

A(p) a(q)

A(p) 3,906E-05 0,0062109

a(q) 0,0062109 0,9875391

0,0124609

0,9875391

Συνεπώς συχνότητες γενοτύπων

Συνεπώς συχνότητες φαινοτύπων

φαινοτύπου Α = (pXp 

+2pXq)

φαινοτύπου α = (qXq)
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Πορεία εργασίας δραστηριότητας-∆ιδακτικός χειρισµός 

1. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει την παρουσίαση (∆ιαφ.1) και συζητά µε τους µαθητές του 

τις πιθανές απαντήσεις. Με ευκαιρία το συγκεκριµένο ερώτηµα δεν είναι άσκοπο να 

ρωτήσει τους µαθητές του, αν πολλά από τα γνωρίσµατα λ.χ. του ανθρώπου 

εκδηλώνονται µε τον απόλυτο και εναλλακτικό τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνονται τα 

γνωρίσµατα που µελέτησε ο Μέντελ (χρώµα σπέρµατος ή κίτρινο ή πράσινο). Συζητά µαζί 

τους για τα γνωρίσµατα που παρουσιάζουν µια µεγάλη ποικιλία φαινοτύπων, όπως το 

χρώµα του δέρµατος ή το ύψος, και τους επισηµαίνει ότι αν και  η πλειονότητα των 

ανθρώπων εκδηλώνει µια µέση τιµή τους, ενώ λίγοι παρουσιάζουν ακραίες τιµές, αυτός 

δεν είναι λόγος οι ενδιάµεσες τιµές να θεωρούνται φυσιολογικές, ενώ οι ακραίες µη 

φυσιολογικές. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο εκπαιδευτικός προβάλλει τη διαφάνεια 2 και 

συζητά µε τους µαθητές για την αχονδροπλασία, τα χαρακτηριστικά της ενώ επισηµαίνει 

ότι είναι αυτοσωµικό και µονογονιδιακό γνώρισµα. 

3. Στη συνέχεια προβάλλει τη διαφάνεια 3 στην οποία τίθεται το πρόβληµα και διανέµει το 

φύλλο εργασίας1. Αφού  τους αφήσει για κάποιο χρονικό διάστηµα να εργαστούν τους 

ρωτά τις πιθανές απαντήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ορθή ή να διορθώσει τις 

λανθασµένες. 

4. Προβάλλει τη διαφάνεια 4 και ζητά από τους  µαθητές, πριν αποκαλυφθούν οι 

γενότυποι των γονέων να τους προσδιορίσουν, αποδεχόµενοι την υπόθεση ότι η 

αχονδροπλασία οφείλεται σε υπολειπόµενο αλληλόµορφο. 

5. Τους ερωτά αν η υπόθεση για υπολειπόµενο αλληλόµορφο είναι αποδεκτή ή όχι και 

γιατί. 

6. Αφού ανακαλύψουν ότι το αλληλόµορφο της αχονδροπλασίας δεν µπορεί να είναι 

υπολειπόµενο, προβάλλει τη διαφάνεια 5 και τους ζητά στο φύλλο εργασίας που έχει δοθεί 

να απαντήσουν στα ερωτήµατα της διαφάνειας. 

7. Αφού τους αφήσει για κάποιο χρονικό διάστηµα να απαντήσουν προβάλλει τη διαφάνεια 

6 στην οποία αποκαλύπτονται οι γενότυποι των δύο γονέων και τους υποβάλλει το 

ερώτηµα: Με ποια πιθανότητα µπορεί να γεννηθεί από το γάµο του προβλήµατος 

αχονδροπλαστικό παιδί. 

8. Αφού τους αφήσει να εργαστούν στο φύλλο εργασίας αποκαλύπτει την απάντηση 

προβάλλοντας τη διαφάνεια 7. 

9. Συνοψίζει τους συλλογισµούς και επαναλαµβάνει το συµπέρασµα για τον τρόπο µε τον 

οποίο κληρονοµείται η αχονδροπλασία και καταλήγει προβάλλοντας το ερώτηµα της 
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διαφάνειας 8. Αφήνει τη διαφάνεια να εκτυλιχθεί και πατά κλικ µε το ποντίκι  στον 4ο 

στοίχο της, ώστε να εµφανιστεί αφού οι µαθητές έχουν επεξεργαστεί τις πληροφορίες που 

τους δίδονται για τις συχνότητες των αλληλοµόρφων. 

10. Προβάλλει τη διαφάνεια 9 στην οποία έχουν τεθεί οι γονιδιακές συχνότητες των 

αλληλοµόρφων για την αχονδροπλασία. Εξηγεί στους µαθητές του ότι το άθροισµά τους 

(για δύο εναλλακτικά αλληλόµορφα στον πληθυσµό) είναι πάντα 1 και αφού τους δείξει το 

µικρό ποσοστό αχονδροπλαστικών, παρά το ότι το αλληλόµορφο για την αχονδροπλασία 

είναι επικρατές, τους αφήνει να αλλάξουν τις τιµές των αλληλοµόρφων για να 

διαπιστώσουν τη µεταβολή στις συχνότητες των φαινοτύπων. 
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ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ» 

Φύλλο για τον εκπαιδευτικό 

Αντικείµενο 

Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου 

Στόχος 

Αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης  

Ενότητα  

Καιρός 

Κριτήρια που ικανοποιεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσέγγιση αυτής 

της δραστηριότητας 

Mέσα από τη διαδικασία αυτή και µε την αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης, οι 

µαθητές:  

 Κατασκευάζουν  έναν θεµατικό χάρτη που σχετίζεται µε τον καιρό 

 Επιλέγουν τα κατάλληλα σύµβολα για την απεικόνιση του καιρού 

∆ιδακτική προσέγγιση  

Με τη χρήση του προγράµµατος paint αποδίδουν µε τρόπους επιλογής τους ένα δελτίο 

καιρού, αφού πρώτα καταγράψουν και επιλέξουν τα στοιχεία που θα απεικονίσουν και τα 

σύµβολα που θα χρησιµοποιήσουν σε αυτή την απεικόνιση. 

Εργαλείο 

Paint (Ms Office) 
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Αποτυπώνοντας ένα δελτίο καιρού 

Παρακολούθησε το δελτίο καιρού στην τηλεόραση.  

Αποτύπωσε, µε τη βοήθεια των πινάκων που ακολουθούν την πρόβλεψη του καιρού. 

Μπορείς να προσθέσεις «κελιά», ή όποιο άλλο στοιχείο κρίνεις απαραίτητο. 

 

 

Τόπος 

 

………………………………………………………. 

Γενικός 

χαρακτηρισµός 

καιρού για όλη την 

εβδοµάδα 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Χρόνος 

 

Παράµετροι 

(ηµεροµηνίες 

εβδοµάδας ) 

ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ 
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Εναλλακτικά µπορείς τα στοιχεία να τα αντλήσεις µέσα από την αρχική σελίδα της ΕΜΥ 

http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html 

αφού επιλέξεις «πρόγνωση καιρού» και δεις το δελτίο καιρού για την Ελλάδα τη 

συγκεκριµένη µέρα. 

� ∆ηµιούργησε θεµατικούς χάρτες που θα απεικονίζουν τον καιρό της κάθε µέρας 

χωριστά. Αυτό µπορείς να το πραγµατοποιήσεις µε την εισαγωγή στο πρόγραµµα paint 

ενός λευκού χάρτη της Ελλάδας και συµβόλων που αποδίδουν την ηλιοφάνεια, 

βροχόπτωση, νέφη, άνεµο (ένταση και διεύθυνση), θερµοκρασία, υγρασία, κτλ. 

� Μην ξεχάσεις να βάλεις για κάθε χάρτη που θα κατασκευάσεις τίτλο και υπόµνηµα. 

� Φρόντισε να αποθηκεύσεις τους χάρτες σου ώστε να µπορείς να τους χρησιµοποιήσεις 

όποτε τους χρειαστείς. 



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

 

 156 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ «ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

Φύλλο για τον εκπαιδευτικό 

Αντικείµενο 

Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου 

Στόχος 

Αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης  

Ενότητα  

Τα ποτάµια του κόσµου 

Κριτήρια που ικανοποιεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

προσέγγιση αυτής της δραστηριότητας 

Mέσα από τη διαδικασία αυτή οι µαθητές:  

� Σχεδιάζουν ραβδογράµµατα στο πρόγραµµα excel προκειµένου να 

απεικονίσουν τους µεγαλύτερους ποταµούς βασισµένοι σε διαφορετικά 

κριτήρια (µήκος, παροχή, λεκάνη απορροής)  

∆ιδακτική προσέγγιση  

Οι µαθητές αξιοποιούν το excel προκειµένου να κατασκευάσουν διαφορετικά 

γραφήµατα τα οποία θα αποδίδουν µε τρόπους της επιλογής τους µεγέθη 

που σχετίζονται µε τα ποτάµια του κόσµου. 

Εργαλείο 

Εxcel (Ms Office) 
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ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

� Εντόπισε στο χάρτη τους δέκα µεγαλύτερους σε µήκος ποταµούς του κόσµου. 

ΤΑ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Όνοµα  Ήπειρος Μήκος 

(χλµ.) 

Λεκάνη 

απορροή

ς  

(τ. χλµ.) 

Παροχή  

(κ.µ./se

c) 

Πλωτός  

(χλµ. ή πόλη) 

Νείλος   6.670 2.870.00

0 

2.284 Έως το Ασουάν 

Μισισιπής  6.215 3.248.00

0 

19.000 3.000 

Γιανγκ 

Τσε  

 5.520 1.800.00

0 

31.000 2.850 

Αµαζόνιο

ς  

 5.510 6.120.00

0 

120.000 4.300 

Οµπ  5.410 2.975.00

0 

12.600 Ολόκληρος  

Παρανά   4.700 3.104.00

0 

14.900 Έως τη Σάντα Φε 

Χουάνγκ 

Χο 

 4.670 745.000 1.500 160 

Μεκόνγκ  4.500 810.000 12.000 700 

Αµούρ   4.416 1.855.00

0 

12.500 Ολόκληρος  

Λένα   4.400 2.490.00

0 

16.400 Έως το Ουστ– 

Κουτ 
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� Γράψε στη δεύτερη στήλη σε ποια ήπειρο βρίσκεται ο κάθε ποταµός. 

� Κάνε ραβδογράµµατα στο excel στα οποία θα τοποθετήσεις τους πέντε µεγαλύτερους 

ποταµούς σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται κάθε φορά. 

α) Τα πέντε µεγαλύτερα σε µήκος ποτάµια του κόσµου 

β) Τα πέντε µεγαλύτερα σε παροχή ποτάµια του κόσµου 

γ) Τα πέντε ποτάµια που έχουν τη µεγαλύτερη λεκάνη απορροής 
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4.4 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Στον παραδοσιακό – δασκαλοκεντρικό – τρόπο διδασκαλίας η πληροφορία παρουσιάζεται 

από το δάσκαλο - αυθεντία, µοναδικό – στο περιβάλλον της τάξης – φορέα “έγκυρης” 

γνώσης. Οι µαθητές “µαθαίνουν” ακούγοντας το δάσκαλο να περιγράφει και βλέποντάς 

τον να γράφει ή να σχεδιάζει χρησιµοποιώντας ως επί το πλείστον µια “κωδικοποιηµένη” 

γλώσσα και “αφηρηµένα” σύµβολα. 

Οι µαθητές καλούνται να “αποµνηµονεύσουν” πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια 

πρέπει να τις µετασχηµατίσουν σε “γνώση” που θα µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν στη 

συνέχεια σε µια εφαρµογή που µπορεί να έχει τη µορφή ερώτησης κρίσης ή προβλήµατος. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να 

“οικοδοµήσει” τη γνώση, βασιζόµενος στην προϋπάρχουσα γνώση που έχει, γκρεµίζοντας 

ταυτόχρονα – εσφαλµένες συνήθως - διαισθητικές απόψεις, οι οποίες αν δεν 

αντιµετωπιστούν µπορεί να οδηγήσουν το µαθητή σε παρανοήσεις ή σε αδυναµία 

κατάκτησης της επιστηµονικής γνώσης. Επίσης µπορούν να οδηγήσουν το µαθητή µέσα 

από “πειραµατισµό” και από µια διακριτικά καθοδηγούµενη διαδικασία “σωστού - λάθους 

(trial and error)” να εντοπίσει τα λάθη του και να τα αξιοποιήσει µαθαίνοντας απ΄ αυτά.  

Σε γενικές γραµµές ισχύει ότι η χρήση Η/Υ στη διδασκαλία των Φ.Ε. επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση “εξατοµικευµένης” συνοµιλίας µε µαθητή, µε τη χρήση γραφηµάτων, 

προσοµοιώσεων, πίνακα τιµών, διανυσµάτων κ.α. Το πρόβληµα ανάγεται στη σύνταξη - 

από το διδάσκοντα – αποτελεσµατικών “διαλόγων” που θα κατευθύνουν τους µαθητές να 

υπερπηδήσουν νοητικούς διαισθητικούς φραγµούς και τις δυσκολίες που παρατηρούνται 

(Arons, pp.483, 1992) 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η µάθηση σε διερευνητικό περιβάλλον δεν πραγµατοποιείται 

αυθόρµητα και για το λόγο αυτό η καθοδήγηση των µαθητών είναι θεµελιώδους σηµασίας. 
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Ο καλύτερος τρόπος καθοδήγησης είναι η ύπαρξη φύλου εργασίας µε τη βοήθεια του 

οποίου οι µαθητές θα διερευνούν, θα συζητούν µε τους συµµαθητές τους, θα 

διαχειρίζονται τις παρατηρήσεις τους και θα καταγράφουν τα συµπεράσµατά τους 

(Teodoro, 1998) 

Η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ πρέπει να ακολουθεί και να ενισχύει την 

επιστηµονική µεθοδολογία, η οποία σχηµατοποιηµένη, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις περιγράφεται σε αδρές γραµµές από τα εξής βήµατα: 

Έναυσµα � πρόκληση ενδιαφέροντος � διατύπωση υποθέσεων / προβληµατισµός / 

συζήτηση / συγκέντρωση στοιχείων � πειραµατισµός � διατύπωση θεωρίας � 

συµπεράσµατα � έλεγχος (Καλκάνης, 2000). 

Η οργάνωση µιας τυπικής διδακτικής δραστηριότητας µε τη χρήση ΤΠΕ, προϋποθέτει 

αρχικά τον προσδιορισµό και καταγραφή των διδακτικών στόχων από τη µεριά του 

διδάσκοντα. Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάστρωση του διδακτικού σεναρίου το οποίο θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται παιδαγωγικά και να λαµβάνει υπ’ όψη του τις βασικές αρχές των 

θεωριών µάθησης και τις βασικές αρχές της επιστηµονικής µεθοδολογίας στις Φ.Ε., όπως 

αυτές διατυπώθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Τελικό αποτέλεσµα θα είναι η 

εκπόνηση υποστηρικτικού Φύλλου Εργασίας, το οποίο, µαζί µε τυχόν υποστηρικτικό υλικό 

θα συγκροτήσουν µια πλήρη διδακτική πρόταση. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται παράδειγµα οργάνωσης διδασκαλίας – για 

το φαινόµενο Doppler - µε τη χρήση ΤΠΕ. 

 

Έναυσµα / Πρόκληση ενδιαφέροντος 

Οι µαθητές ακούνε τη σειρήνα ενός περιπολικού που περνάει µε ταχύτητα έξω από το σπίτι 

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/doppler2.html ή/και ένα τρένο 

http://www.haystack.mit.edu/sounds/train.au 

 

∆ιατύπωση υποθέσεων 

Με βάση τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και κινούνται γύρω από το ότι “η 

συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι ίδια µε αυτή που 

εκπέµπει µια πηγή όταν ο παρατηρητής και η πηγή βρίσκονται σε σχετική κίνηση µεταξύ 

τους”, οι µαθητές, µε την υποστήριξη φύλλου εργασίας, ενθαρρύνονται στη διατύπωση 

υποθέσεων για την ερµηνεία του φαινοµένου. 
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“Πειραµατισµός” 

Οι υποθέσεις ελέγχονται µε τη χρήση προσοµοιώσεων, όπου οπτικοποιούνται τα ακουστικά 

κύµατα που παράγονται από κινούµενη πηγή. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µη 

αλληλεπιδραστικές (π.χ. http://www.walter-fendt.de/ph11e/dopplereff.htm) ή 

αλληλεπιδραστικές προσοµοιώσεις (π.χ. 

http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html, ή 

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/doppler/d.htm, ή 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=38). Ακόµη το φαινόµενο 

Doppler οπτικοποιείται και µε τη χρήση έτοιµων εφαρµογών που βρίσκονται στους 

φακέλους εγκατάστασης των εκπαιδευτικών λογισµικών Modellus και Interactive Physics 

(αρχεία …\ModellusGr\Samples\dopler.mdl και …\IP 2000\Sound 

Experiments\DopplerEffectsFrequency.ip αντίστοιχα). 

  

∆ιατύπωση θεωρίας 

Οι µαθητές, µετά τον “πειραµατισµό” πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν τις 

παραµέτρους που εµπλέκονται στο φαινόµενο και – µε βάση τις παρατηρήσεις και τις 

µετρήσεις τους - να µπορούν να τις συσχετίσουν και να διατυπώσουν τη θεωρία ερµηνείας 

του φαινοµένου. 

 

Έλεγχος 

Κάθε θεωρία στις Φυσικές Επιστήµες πρέπει να ελέγχεται για την αξιοπιστία της, 

ελέγχοντας την απόκλιση που παρατηρείται ανάµεσα σε µετρηµένες και υπολογισµένες 

τιµές. Για να απαντηθεί αν το µαθηµατικό µοντέλο των µαθητών, που περιγράφει το 

φαινόµενο Doppler, είναι αξιόπιστο, επιβάλλεται ο θεωρητικός υπολογισµός της 

συχνότητας που ακούει παρατηρητής – για διάφορες περιπτώσεις σχετικής κίνησης – και η 

σύγκριση µε τις “µετρηµένες” τιµές που προκύπτουν, για τις ίδιες συνθήκες, από το 

εικονικό πείραµα.  

 

Προεκτάσεις – Εφαρµογές 

Για την πληρέστερη κατανόηση του φαινοµένου, προτείνεται ο εµπλουτισµός της 

δραστηριότητας µε περιπτώσεις, που οι µαθητές γνωρίζουν και είναι πιθανόν ότι δεν 
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µπορούν να ερµηνεύσουν. Σαν παράδειγµα παρατίθεται το ερώτηµα “τι ακούει ακίνητος 

παρατηρητής, όταν πάνω απ’ αυτόν υπερίπταται αεροπλάνο µε υπερηχητική ταχύτητα;”. 

Μετά από συζήτηση και ανάλογο προβληµατισµό, ο διδάσκων µπορεί να οδηγήσει τους 

µαθητές στη σωστή απάντηση χρησιµοποιώντας ακόµη φωτογραφία ή video υπερηχητικής 

πτήσης (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010221.html και  

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010221.html). Στη συνέχεια οι µαθητές µπορούν να 

επιβεβαιώσουν (ακούγοντας) την ορθότητα της απάντησής τους µε τη χρήση του applet 

http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html. 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση, αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο που παίζει το διαδίκτυο, 

λόγω της άµεσης πρόσβασης, σε µεγάλης κλίµακας πληροφορία, που παρέχει. Ιδιαίτερη 

όµως προσοχή και δεξιότητες απαιτούνται από το διδάσκοντα για την αξιολόγηση της 

πληροφορίας που ανακτά και χρησιµοποιεί από το διαδίκτυο. Η αξιοποίηση – οποιασδήποτε 

µορφής – ψηφιακής πληροφορίας, απαιτεί κριτική στάση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ελέγχου τόσο της επιστηµονικής της εγκυρότητας, όσο και της χρησιµότητάς της στο 

πλαίσιο µιας διδασκαλίας. 

Τέλος σηµειώνεται ότι η συµβολή του διαδικτύου δεν περιορίζεται µόνο στην άντληση 

ψηφιακής πληροφορίας, αλλά επεκτείνεται και σε δυνατότητες συνεργατικής µάθησης – 

στο πλαίσιο συγκεκριµένων project – µε τη συµµετοχή οµάδων µαθητών από διάφορα 

σχολεία, ακόµη και από διάφορα µέρη του κόσµου.  
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MBL) DBLAB 3.2 ΤΗΣ FOURIER. 

Γενική περιγραφή και χρήση 

Το DBLAB 3.2 είναι ένα σύστηµα λήψης και επεξεργασίας µετρήσεων ποικίλων φυσικών 

µεγεθών  (θερµοκρασίας, ηλεκτρικού ρεύµατος, τάσης, µαγνητικού πεδίου, pH, πίεσης, 

δύναµης, απόστασης, φωτεινής έντασης κλπ). Η µέτρηση των φυσικών µεγεθών 

επιτυγχάνεται µέσω αισθητήρων. Οι µετρούµενες τιµές καταγράφονται και αποθηκεύονται 

από τον καταγραφέα και η επεξεργασία τους γίνεται από το λογισµικό του συστήµατος. Η 

χρηστική του αξία εστιάζεται κυρίως στη µελέτη φαινοµένων και συσχέτιση µεγεθών που 

µεταβάλλονται γρήγορα σε συνάρτηση µε το χρόνο, οπότε η διεξαγωγή µετρήσεων µε 

συµβατικές διατάξεις σχολικού εργαστηρίου δεν είναι εφικτή. Στις περιπτώσεις αυτές 

εντάσσονται, για παράδειγµα, τα φαινόµενα Η/Μ επαγωγής, η µελέτη ταλαντώσεων και 

άλλων κινήσεων, η ταλάντωση κυκλωµάτων RLC, η φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτών, η 

µελέτη κυκλωµάτων LC, η µέτρηση του pH και της θερµοκρασίας κατά την διαδικασία 

τιτλοδότησης ιοντικών διαλυµάτων κλπ.  

 

Περιγραφή του συστήµατος 

Το DBLAB 3.2 αποτελείται από τα εξής µέρη: 

1. Το σύνολο των αισθητήρων 

Το σύστηµα υποστηρίζει έναν ικανό αριθµό αισθητήρων. Το είδος των αισθητήρων και η 

αξιοπιστία τους συνάδουν µε τις πειραµατικές διαδικασίες που διεξάγονται στο σχολικό 

εργαστήριο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι αισθητήρες συνδέονται µε τον 

καταγραφέα (logger) του συστήµατος.  

2. Τον καταγραφέα 

Ο καταγραφέας είναι η µονάδα καταγραφής και αποθήκευσης των µετρήσεων που 

λαµβάνονται µε τους αισθητήρες. Εδώ, οι µετρήσεις καταχωρούνται σε ψηφιακή µορφή 

και διοχετεύονται προς το λογισµικό του συστήµατος, που έχει εγκατασταθεί σε έναν Η/Υ. 

Στον καταγραφέα µπορούν να συνδεθούν µέχρι έξι αισθητήρες. Η σύνδεση γίνεται µε τη 

σειρά στις θύρες 1, 2, 3, 1α, 2α, 3α του καταγραφέα (για σύνδεση άνω των τριών 

αισθητήρων χρησιµοποιούνται δίκλωνα καλώδια που περιέχονται στα παρελκυόµενα του 

συστήµατος). Η σύνδεση των αισθητήρων γίνεται µε τον καταγραφέα σε κατάσταση OFF. 

Όταν φέρουµε τον καταγραφέα σε κατάσταση ΟΝ, µπορούµε να επιλέξουµε τις επιθυµητές 

επιλογές µέτρησης (ρυθµό µετρήσεων, σύνολο µετρήσεων, κατάσταση σκανδαλισµού 

κλπ), από τα κουµπιά ελέγχου του καταγραφέα. Η επιλογή αυτή των ρυθµίσεων 
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χρησιµοποιείται συνήθως όταν η διεξαγωγή των µετρήσεων γίνεται σε χώρο 

αποµακρυσµένο από τον υπολογιστή, όπου έχουµε εγκαταστήσει το λογισµικό του 

συστήµατος και ο καταγραφέας δεν είναι συνδεδεµένος µε αυτόν. Οι ίδιες ρυθµίσεις, 

ωστόσο, συνήθως πραγµατοποιούνται από το λογισµικό του συστήµατος.  

Ο καταγραφέας συνδέεται µε σειριακή θύρα µε Η/Υ. Επίσης διαθέτει adaptor τροφοδοσίας, 

εναλλακτικά µε µπαταρία.  

 

3. Το λογισµικό του συστήµατος 

Το λογισµικό του DBLAB 3.2 εγκαθίσταται σε Η/Υ µε το CD που περιλαµβάνεται στο 

σύστηµα. Η ενεργοποίηση του λογισµικού του DBLAB 3.2 γίνεται αφού έχουν συνδεθεί οι 

αισθητήρες και ο καταγραφέας έχει τοποθετηθεί στη θέση ΟΝ.  

 

Επεξεργασία των δεδοµένων µε το λογισµικό του DBLAB 3.2 

1. Πίνακας ελέγχου. Από την εντολή «καταγραφέας – πίνακας ελέγχου» (εικόνα 1), 

ορίζουµε τους αισθητήρες που έχουµε συνδέσει στον καταγραφέα και προσδιορίζουµε το 

πλήθος των πειραµατικών σηµείων που θα πραγµατοποιήσει το σύστηµα, καθώς και το 

ρυθµό λήψης των µετρήσεων. Ο ορισµός των αισθητήρων στις αντίστοιχες θύρες γίνεται 

σύµφωνα  µε τις πραγµατικές συνδέσεις που έχουν προηγηθεί. Η έναρξη των µετρήσεων 

γίνεται µε την εντολή «Λήψη µετρήσεων». 
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2. Μενού «Προβολή». Στο µενού «Προβολή» ενεργοποιούµε εντολές που αφορούν 

στην επεξεργασία του πειραµατικού γραφήµατος:  

a. Μεγέθυνση τµήµατος του πειραµατικού γραφήµατος. Η επιλογή του τµήµατος 

γίνεται µε διπλό κλικ σε δύο σηµεία που οριοθετούν το τµήµα που επιθυµούµε να 

µεγεθύνουµε (εικόνα 2).  

b. Προσοµοίωση εκτέλεσης: Επαναλαµβάνει την εξέλιξη του φαινοµένου. 

c. Απεικόνιση y(x): Επιστρέφει το γράφηµα του φυσικού µεγέθους y συναρτήσει του 

x. Σηµειώνεται ότι τα αρχικά πειραµατικά γραφήµατα παρουσιάζουν τις µεταβολές των 

µετρουµένων φυσικών µεγεθών σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

d. Οθόνη – κλίµακα: Εντολές που αφορούν στην εµφάνιση των πειραµατικών 

γραφηµάτων και στην επιλογή κλίµακας των αξόνων.  

Εικόνα 1 
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3. Μενού «Ανάλυση». Περιέχονται εντολές που αφορούν στη µαθηµατική επεξεργασία 

των πειραµατικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, όταν η σχέση των µετρουµένων µεγεθών 

είναι γραµµική, µπορούµε να προσδιορίσουµε την ευθεία των ελαχίστων τετραγώνων που 

διέρχεται από το σύνολο των πειραµατικών σηµείων («γραµµική παλινδρόµηση»), κλπ.  

4. Εντολή «Εξαγωγή» (από το µενού «Αρχείο»). µε την εντολή αυτή µπορούµε να 

µεταφέρουµε τις τιµές των µετρουµένων µεγεθών σε αρχείο τύπου cvs, που είναι 

αναγνωρίσιµο από το EXCEL. Στη συνέχεια, για να επεξεργαστούµε τα πειραµατικά 

δεδοµένα στο περιβάλλον του EXCEL, το ίδιο αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί ως αρχείο xls.  

5. Παρατηρήσεις:  

1. Όταν ο αριθµός των πειραµατικών σηµείων ή ο ρυθµός των µετρήσεων είναι 

µεγάλος (πχ ~500 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο), τότε το σύστηµα δεν µπορεί να 

εµφανίσει το πειραµατικό γράφηµα σε πραγµατικό χρόνο. Για να εµφανιστεί το γράφηµα 

στην οθόνη ενεργοποιούµε, µετά το τέλος των µετρήσεων, την εντολή «Ανάκτηση 

δεδοµένων», από το µενού «Καταγραφέας». 

2. Εάν οι τιµές των αισθητήρων δεν είναι αξιόπιστες, µπορούµε να προβούµε σε 

επαναρύθµισή τους από το µενού «Καταγραφέας – Βαθµονόµηση αισθητήρων».  

3. Αν οι αισθητήρες που θέλουµε να ορίσουµε δεν περιλαµβάνονται στο σύνολο που 

υποστηρίζεται στον πίνακα ελέγχου, µπορούµε να τους ορίσουµε µε την εντολή 

«Καθορισµός νέων αισθητήρων» από το µενού «Καταγραφέας». 

Εικόνα 2 




