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6.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

6.1 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Φ.Ε. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό κατηγοριοποιείται µε βάση τη χρήση του στη µαθησιακή 

διαδικασία, το βαθµό αλληλεπίδρασης και την παιδαγωγική προσέγγιση, στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

α) Μαθησιακή διαδικασία 

� Λογισµικό εξάσκησης – εφαρµογών (Drill and Practice) 

Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του µαθητή και χρησιµοποιούνται για εξάσκηση 

των µαθητών πάνω σε ύλη που έχουν ήδη διδαχθεί. Έχουν τη δυνατότητα να τα 

χρησιµοποιεί ο διδάσκων και για την αξιολόγηση των µαθητών, αφού οι απαντήσεις των 

µαθητών µπορούν να καταχωρούνται για περαιτέρω επεξεργασία. 

� Λογισµικό παρουσίασης ή διαλέξεων (Tutorial) 

Το συγκεκριµένο είδος λογισµικού παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων 

θεωρίας στους µαθητές, τα οποία ενισχύονται µε τη χρήση διαφορετικών µέσων όπως ήχο, 

κείµενο και υπερκείµενο (συνδεδεµένο µε διαφορετικά αρχεία), εικόνες, video και 

προσοµοιώσεις. Οι παρουσιάσεις αυτές στοχεύουν τόσο στην πληρέστερη κατανόηση του 

φυσικού φαινοµένου που η θεωρία περιγράφει, όσο και στην αύξηση του ενδιαφέροντος 

των µαθητών, κάνοντας το µάθηµα “ελκυστικότερο” 

� Λογισµικό προσοµοίωσης (Simulation) 

Με τον όρο λογισµικό προσοµοίωσης για τη διδασκαλία της Φυσικής, νοούνται εκείνα τα 

λογισµικά τα οποία επιτρέπουν την εικονική αναπαράσταση (µε τη µορφή κινούµενης 

εικόνας) ενός φυσικού φαινοµένου, κάτω από συνθήκες που προσεγγίζουν τις 

πραγµατικές. Συνήθως τα λογισµικά αυτά επιτρέπουν στο χρήστη να µεταβάλει τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιείται το “εικονικό” πείραµα και να κατανοούν 

έτσι τον τρόπο που η µεταβολή αυτή επηρεάζει την εξέλιξη του φυσικού φαινοµένου. 



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

 

 
7 

� Λογισµικό επίλυσης προβληµάτων (Problem Solving) και αυτοαξιολόγησης 

Μέσα από την δυνατότητα ανάπτυξης από το µαθητή διαφόρων στρατηγικών επίλυσης, 

αποβλέπει στην αυτοαξιολόγηση του και στην ανάδειξη των αδυναµιών και παρανοήσεων 

που τυχόν έχει.  

� ∆ιδακτικά παιχνίδια  

Ένα δελεαστικό περιβάλλον παιχνιδιού είναι το κίνητρο ώστε να τεθούν και να 

επιτευχθούν συγκεκριµένοι διδακτικοί και µαθησιακοί στόχοι. 

 

β) Βαθµό αλληλεπίδρασης 

� Ανοικτό περιβάλλον 

Ονοµάζεται το περιβάλλον µάθησης το οποίο σχεδιάζεται µε βάση το γνωσιοθεωρητικό 

πλαίσιο του εποικοδοµισµού. Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από ένα σύνολο από 

πρωταρχικά αντικείµενα και βασικές λειτουργίες που επιδρούν σ’ αυτά όπως και ένα 

σύνολο από κανόνες που διέπουν αυτή την επίδραση.  

� Κλειστό περιβάλλον 

Ονοµάζεται το λογισµικό που υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο 

διδασκαλίας. Ως κλειστά µαθησιακά περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να χαρακτηριστούν 

τα λογισµικά εξάσκησης, παρουσιάσης, τα διδακτικά παιχνίδια και οι µη αλληλεπιδραστικές 

προσοµοιώσεις. 

γ) Παιδαγωγική προσέγγιση 

� ∆ιερευνητικό λογισµικό 

Υποστηρίζεται ότι τα λογισµικά διερευνητικού χαρακτήρα, µέσα από τους καινούριους 

τρόπους διδασκαλίας και µάθησης που εισάγουν και υποστηρίζουν, βοηθούν τους µαθητές 

στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οξύνουν την αντίληψή τους και αποκτούν κριτική σκέψη 

και αυτενέργεια. 

 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού 

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού είναι σύνθετη υπόθεση και περιλαµβάνει την 

αξιολόγηση τόσο των τεχνικών όσο και των εκπαιδευτικών του χαρακτηριστικών. Τα 

τεχνικά του χαρακτηριστικά αξιολογούνται µε βάση το γενικό πλαίσιο των τυποποιηµένων 

κριτηρίων ISO 9126-1, 2 και 3, τα οποία ελέγχουν έξι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την 
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ποιότητα του λογισµικού. Αυτές είναι: λειτουργικότητα, αξιοπιστία, ευχρηστία, 

αποδοτικότητα, ικανότητα τροποποιήσεων και προσαρµοστικότητα σε διάφορα 

περιβάλλοντα software και hardware. 

Σε αντίθεση µε την τυποποιηµένη και γενικά αποδεκτή πρακτική αξιολόγησης των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού, δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο 

αποδεκτό µοντέλο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του χαρακτηριστικών. Αξίζει επίσης να 

καταγραφεί η άποψη ότι τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού λογισµικού για χρήση στην 

τάξη δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι τεχνικά αλλά παιδαγωγικά και µαθησιακά. 

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού κυκλοφορούν διάφορες τυποποιηµένες 

λίστες αξιολόγησης. Ενδεικτικά αναφέρεται το έντυπο “Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

λογισµικού από ειδικούς διδακτικής µεθοδολογίας γνωστικών αντικειµένων” που 

εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Επίσης 

ανάλογα τυποποιηµένα έντυπα εντοπίζονται στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά παρατίθενται τα 

παρακάτω:. 

http://teachers.kidzonline.org/Paine/TCTCT%20Software%20Evaluation%20Form.doc και 

http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/implementing-it/app2.pdf 
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6.2. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

6.2.1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΠΕ 

Οι δείκτες δεξιοτήτων, γνωστικών λειτουργιών, στάσεων µαταγνωστικών 

δεξιοτήτων και δεικτών αναστοχασµού 

∆εξιότητες-Στάσεις 

Η µάθηση συνδέεται όχι µόνο µε την µετάδοση γνώσεων αλλά και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και στάσεων. Ο Swartz κ.α. έχει χαρτογραφήσει πέντε τοµείς σκέψης: (α)την  

κριτική σκέψη που αποτελείται από δεξιότητες µέσω των οποίων εξετάζεται η λογική κάτω 

από τις ιδέες  (β) τη δηµιουργική σκέψη που αποτελείται από δεξιότητες που αποσκοπούν 

στη γέννηση των ιδεών (γ) την ταξινόµηση και κατανόηση , που αφορά δεξιότητες για τη 

διασαφήνιση των ιδεών; (δ) τη λήψη αποφάσεων και (ε) την επίλυση προβλήµατος. Οι 

πρώτοι τρεις τοµείς είναι δεξιότητες σκέψης ενώ οι τοµείς της λήψης απόφασης και της 

επίλυσης προβλήµατος σχετίζονται µε διαδικασίες της  σκέψης. Οι Swartz και Parks 

παρατηρούν ότι η διδασκαλία των δεξιοτήτων σκέψης δεν θα ολοκληρωθεί αν οι µαθητές 

δεν εκπαιδευτούν να τις χρησιµοποιούν στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση 

προβλήµατος.  

Η έρευνα έχει δείξει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων σχετίζεται  µε τη δηµιουργία 

κατάλληλων περιβαλλόντων µάθησης. 

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)   έχουν ήδη ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο µε σκοπό  την 

δηµιουργία αυτών των νέων περιβαλλόντων µάθησης όπου µέσω κατάλληλων 

δραστηριοτήτων θα δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να µαθαίνουν αλληλεπιδρώντας 

όχι µόνο µε τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου αλλά και µε εικονικά αντικείµενα. 

Στην  αποτελεσµατική εισαγωγή των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήµες θεµελιώδη ρόλο παίζει η 

δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων για τις φυσικές οντότητες στα πλαίσια ενός 

σεναρίου µε χρήση των  ΤΠΕ όπου οι δεξιότητες και οι στάσεις θα συνδέονται µε 

σύγχρονες θεωρίες µάθησης στα πλαίσια ενός διδακτικού µοντέλου. 

 Τις δεξιότητες µπορούµε να τις εντάξουµε στο πλαίσιο των διαδικασιών της επιστηµονικής 

µεθόδου και να δηµιουργήσουµε δείκτες δεξιοτήτων. 

Οι δείκτες αυτοί θα βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις διδακτικές δραστηριότητες γενικότερα 

και ειδικότερα µε αυτές που δηµιουργούνται µε τις ΤΠΕ. 
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Οι δείκτες αυτοί αποτελούν επίπεδα αναφοράς για τις προτεινόµενες δραστηριότητες και 

αναφέρονται σε γνωστικές λειτουργίες. 

Παραθέτουµε ενδεικτικά ορισµένους δείκτες δεξιοτήτων: 

1. Η Παρατήρηση.   

2. Οι ερωτήσεις .   

3. Η Υπόθεση.   

4. Η Πρόβλεψη- Η Γενίκευση . Η εξαγωγή συµπεράσµατος 

5. Η Εύρεση κανονικοτήτων και σχέσεων.    

6. Η Αποτελεσµατική επικοινωνία.   

7. Σχεδιασµός και κατασκευές.   

8. Προγραµµατισµός και σχεδιασµός έρευνας.   

9. Αποτελεσµατική χρήση υλικών και οργάνων.   

 

Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι µια στάση περιέχει τρία συστατικά στοιχεία 

���� το γνωστικό,  

���� το συναισθηµατικό-αξιολογικό και 

���� το πραξιακό. 

 

Οι βασικές συνιστώσες µιας στάσης συνδέονται και µε την έννοια του εαυτού µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στις στάσεις και στην αυτοαντίληψη και την 

αυτοεκτίµηση , δυο βασικών συνιστωσών του εαυτού. 

Η στάση σύµφωνα µε τον Koballa αντιπροσωπεύει επίσης µια νοητική αναπαράσταση  που 

συνδέεται µε  θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα σχετικά µε µια κατάσταση. 

Μπορούµε να θεωρήσουµε δείκτες που αφορούν στάσεις σύµφωνα και µε τον ορισµό που 

δώσαµε προηγουµένως, µερικοί από τους οποίους είναι οι: 

���� Προθυµία συλλογής και χρήσης αποδείξεων.   

���� Προθυµία αλλαγής των ιδεών υπό το φως των αποδείξεων .  

���� Προθυµία αναθεώρησης των διαδικασιών (κριτικός αναστοχασµός).   
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Οι παραπάνω δείκτες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη δηµιουργία µιας 

δραστηριότητες είτε µε τη χρήση Λογισµικών είτε µε τη χρήση του ∆ικτύου. 

 

Μεταγνωστικές δεξιότητες  

Ο όρος «µεταγνωστισµός» εισήχθη στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ και 30 περίπου χρόνια. 

Η διάδοση του όρου αποδίδεται στον εκπαιδευτικό ψυχολόγο John Flavell o οποίος   µέσω 

µιας σειράς ακαδηµαϊκών δηµοσιεύσεων ανέπτυξε την άποψη ότι η µια βασική συνιστώσα 

για επιτυχή µάθηση είναι να είναι κανείς ικανός «να σκέπτεται για το πώς σκέπτεται» . 

Σύµφωνα µε τον Flavell, ο µεταγνωστισµός αναφέρεται τόσο στη γνώση που έχει ένας 

µαθητής για το πώς µαθαίνει καλύτερα, όσο και στον τρόπο που οργανώνει τις µαθησιακές 

του εµπειρίες. Η Μεταγνωστική γνώση (Μetacognitive knowledge) αναφέρεται στο τι 

κατανοεί και πιστεύει ο µαθητής όσον αφορά ένα θέµα ή µια εργασία καθώς και στις 

κρίσεις που κάνει για τον εντοπισµό γνωστικών πηγών ως αποτέλεσµα αυτής της γνώσης. 

Η Μεταγνωστική γνώση (Metacognitive knowledge) συνδέεται  επίσης µε την αναγνώριση 

από τον ίδιο το µαθητή της µαθησιακής του διαδικασίας, των απαιτήσεων µιας 

συγκεκριµένης εργασίας όπως επίσης και της αναγνώρισης των στρατηγικών που είναι οι 

πλέον κατάλληλες κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης εργασίας.  

Η µεταγνωστική δεξιότητα µπορεί να καλλιεργηθεί  στη σχολική µονάδα  µε τη χρήση 

διαφόρων εργαλείων. Κατά τη διαδικασία αυτή οι µαθητές οι µαθητές θα σκέπτονται 

µεταγνωστικά, δηλαδή  θα σκέπτονται τι είναι αυτό που κάνουν σε κάθε βήµα της 

ερευνητικής διαδικασίας. Μία  αποτελεσµατική µέθοδος είναι  π.χ. η δηµιουργία ενός 

Πίνακα  ο οποίος θα παρουσιάζει τους τύπους ερωτήσεων που θα πρέπει να θέσουν οι 

µαθητές στον εαυτό τους κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και της διεξαγωγής  µιας 

έρευνας µε σκοπό την επιστηµονική επίλυση ενός προβλήµατος. Ενδεικτικές ερωτήσεις 

είναι οι : 

� Ποιες είναι οι ανεξάρτητες και ποιες οι εξαρτηµένες  µεταβλητές στο πείραµά µου; 

� Μπορώ να πραγµατοποιήσω αυτή την έρευνα  µέσα στην τάξη µου ,  στο σπίτι µου ή 

σε άλλο χώρο; 

� Τεκµηριώνω τις υποθέσεις µου; 

� Η διαδικασία που θα χρησιµοποιήσω θα µου δώσει τα αποτελέσµατα που θέλω; 

� Τι είδους παρατηρήσεις θα κάνω; 

� Στην αρχή της έρευνας είχα αυτές τις απόψεις. ∆ιαφοροποιήθηκαν µετά; 
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� Ποια ερωτήµατα έχω τώρα που δεν είχα πριν την εκτέλεση του πειράµατος; 

� Αν επαναλάβω το πείραµα θα έχω τα ίδια ή παρόµοια αποτελέσµατα; 

Για την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας  θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η  συνεργασία 

µεταξύ των µαθητών µε διάφορους τρόπους (εργασία µαθητών σε οµάδες, ερώτηση ενός 

µαθητή στον άλλον για τον τρόπο που αυτός σκέφτεται ή το τρόπο που αυτός θέτει 

ερωτήµατα, ερωτήσεις οµάδας σε οµάδα για την εργασία τους κλπ.) 

Η µεταγνωστική ενηµερότητα κατά την επίλυση προβληµάτων θεωρείται υψηλού επιπέδου 

νοητική δραστηριότητα η οποία βοηθά το λύτη α) να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα 

πρόβληµα προς λύση, β) να ανακαλύψει τι πρόβληµα είναι αυτό και γ) να καταλάβει πώς 

θα φτάσει στη λύση. Οι µεταγνωστικές εµπειρίες αποτελούν µια µορφή µεταγνώσης η 

οποία συνδέεται µε το επίπεδο και την ακρίβεια της ενηµερότητας του εκπαιδευόµενου για 

το έργο µε το οποίο ασχολείται αλλά και την επίδοσή του σ’ αυτό. Οι µεταγνωστικές  

εµπειρίες µπορεί να είναι τα αισθήµατα δυσκολίας για ένα έργο, βεβαιότητας και 

ικανοποίησης από την παραγόµενη λύση, αρεσκείας του έργου, απαιτούµενου χρόνου και 

προσπάθειας για την επίλυση ενός έργου, κ. ά..  

Οι µεταγνωστικές δεξιότητες έχουν µεγάλη σηµασία κατά την επίλυση προβληµάτων στις 

Φυσικές Επιστήµες.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µιας πρόσφατης έρευνας για τις µεταγνωστικές εµπειρίες 

κατά την επίλυση έργων που αναφέρονταν σε φαινόµενα  θερµότητας, οι µαθητές των 

δύο τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου, αν και γενικά υποτιµούν τη δυσκολία 

ενός έργου και υπερεκτικµούν την επίδοσή τους και τη βεβαιότητά τους γι’ αυτή, φαίνεται 

ότι έχουν αρχίσει να συνδέουν τις µεταγνωστικές τους εκτιµήσεις µε τη γνωστική τους 

επίδοση, τουλάχιστο σε έργα που δεν εγείρουν υψηλές γνωστικές και µεταγνωστικές 

απαιτήσεις.  

Η µεταγνωστική ενηµερότητα των µαθητών  στην παραπάνω έρευνα µετρήθηκε µε δυο 

δείκτες. 

Ο πρώτος δείκτης αφορούσε τον έλεγχο  της ακρίβειας των εκτιµήσεων για τις 

µεταγνωστικές εµπειρίες δυσκολίας και  ο δεύτερος τη βεβαιότητα σε σχέση µε τη 

γνωστική επίδοση στα έργα. 

Οι δύο αυτοί δείκτες αποτελούν µετρήσεις αξιόπιστες και έγκυρες για την  εκτίµηση του 

επιπέδου µεταγνωστικής ενηµερότητας  των µαθητών. 

Πιο πρόσφατη έρευνα στην κατηγορία  των απλών ηλεκτρικών κυκλωµάτων για τη 

διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των µεταγνωστικών εµπειριών των µαθητών για τη 

δυσκολία του έργου και τη βεβαιότητα για την παραγόµενη λύση µε την πραγµατική 
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γνωστική επίδοση στα έργα αυτά. έδειξε ότι  οι µαθητές αρχίζουν να διαµορφώνουν µια 

πιο ρεαλιστική εικόνα για την επίδοσή τους. Από τη στατιστική επεξεργασία αναδεικνύεται 

ότι  η δυσκολία των έργων φαίνεται να παίζει ρόλο στη διαµόρφωση των µεταγνωστικών  

εκτιµήσεων ενω οι µεταγνωστικές εκτιµήσεις  διαφοροποιούνται σε έργα διαφορετικής 

δυσκολίας.  

Οι ΤΠΕ  µπορούν να υποστηρίξουν τον µεταγνωστισµό προσφέροντας επί µέρους στάδια 

µε τη µορφή: 

� Πρόσβαση σε ερωτήσεις διαδικασίας  

� Οπτικοακουστικά πρότυπα (µέσω video and audio clips ) που δείχνουν 

αποτελεσµατικές επιλύσεις προβλήµατος . 

� Στοιχεία που υπενθυµίζουν τα βήµατα της διαδικασίας (:process based reminders), 

καθώς και στάδια και τρόποι αναστοχασµού που ζητούν από τους φοιτητές να 

τεκµηριώσουν τις στρατηγικές και διαδικασίες που εφαρµόζουν κατά τη διάρκεια της 

επίλυσης.  

Η δυνατότητα των σύγχρονων λογισµικών να καταγράφουν τις δράσεις του χρήστη 

βοηθούν τον εκπαιδευόµενο να  στοχαστεί εκ των υστέρων πάνω στις ενέργειες που έκανε 

αλληλεπιδρώντας µε τις οντότητες του περιβάλλοντος και εποµένως να αναστοχαστεί.  Με 

αυτό το τρόπο τα λογισµικά  αποτελούν   γνωστικά εργαλεία   που συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη της επιστηµονικής µεθόδου µέσω διεργασιών όπως της αλληλεπίδρασης µε τα 

αντικείµενα, της διερεύνησης των µεταβλητών που συµµετέχουν στο πρόβληµα, της 

ανάπτυξης υποθέσεων, της ταξινόµησης κλπ. 
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6.2.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 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 και συγκεκριµένα η χρήση 

εκπαιδευτικού λογισµικού 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. 

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. 

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  

Οι θεωρίες µάθησης2 που ουσιαστικά στηρίζουν την παιδαγωγική αξιοποίηση – 

διερευνητικού κυρίως – εκπαιδευτικού λογισµικού είναι οι παρακάτω: 

Εποικοδοµητισµός και ΤΠΕ. Ο µαθητής χτίζει τις γνώσεις του στηριζόµενος στις σχέσεις 

που τις συνδέουν και σε προηγούµενες γνώσεις που αντιλαµβάνεται και κατανοεί. Ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει το µαθητή να οικοδοµήσει – πάνω στις 

                                          

2 Παρατίθενται µόνο οι σηµαντικότερες – για την υποστήριξη των ΤΠΕ – θεωρίες µάθησης 
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προϋπάρχουσες γνώσεις -  την επιστηµονική γνώση. Βασικό χαρακτηριστικό των 

δραστηριοτήτων που βασίζονται στον “εποικοδοµητισµό” είναι η αναζήτηση και καταγραφή 

της “προσωπικής αντίληψης” που έχουν οι µαθητές για µια έννοια και ο µετασχηµατισµός 

της σε “αντικειµενική επιστηµονική έννοια”. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται µε 

καθοδήγηση, ώστε µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες να ενεργοποιούνται 

σκέψεις και συζητήσεις σχετικές µε το αντικείµενο που διδάσκεται. 

Ανακαλυπτική, πειραµατική µάθηση και ΤΠΕ: Ο µαθητής µαθαίνει µέσα από πειραµατισµό 

και από τα λάθη του και ανακαλύπτει τις καινούριες έννοιες. Η ανακάλυψη της γνώσης 

πρέπει να είναι ελεγχόµενη, δηλαδή να δίνονται στο µαθητή το κατάλληλο “εικονικό 

περιβάλλον”, να διατυπώνεται µε σαφήνεια το πρόβληµα ή το προς διερεύνηση φυσικό 

φαινόµενο και εν µέρει και η πορεία που θα ακολουθηθεί για την επίλυση του 

προβλήµατος ή του φυσικού φαινοµένου. Ανάλογα µε την κρίση του διδάσκοντα, µπορεί η 

µάθηση να είναι λιγότερο καθοδηγούµενη. Μπορεί π.χ. να παραληφθεί η πορεία που ο 

µαθητής θα ακολουθήσει και να αφεθεί να την ανακαλύψει ο ίδιος. 

Τέλος σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον Bruner (θεµελιωτή της συγκεκριµένης θεωρίας), ο 

µαθητής πρέπει να έρχεται αντιµέτωπος µε προβληµατικές καταστάσεις και ο δάσκαλος 

πρέπει να έχει ρόλο εµψυχωτή και συντονιστή στην διαδικασία της µάθησης.  
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6.3. ΡΟΛΟΙ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟ 

ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΤΠΕ. 

 

6.3.1. ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι µαθητές αναπτύσσουν εναλλακτικές  ιδέες για τα φυσικά  και κοινωνικά φαινόµενα, τις 

έννοιες τις ιδιότητες και τις µεθόδους των εννοιών πριν έλθουν σε επαφή µε την 

επιστηµονική άποψη για αυτές. Ορισµένες από αυτές παραµένουν και µετά την διδασκαλία 

των επιστηµονικών απόψεων ενώ άλλες φορές παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση 

από την αρχική αντίληψη των παιδιών ως συνέπεια της διδασκαλίας. Τα παιδιά όπως και οι 

επιστήµονες κάνουν υποθέσεις και δηµιουργούν µοντέλα για να ερµηνεύσουν τις 

παρατηρήσεις τους και τις εµπειρίες τους. 

Οι απόψεις των παιδιών προέρχονται από την εµπειρία τους  µέσω των αισθήσεων και την 

αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον αλλά  εξαιτίας του περιορισµού της γλωσσικής 

έκφρασης συνήθως δεν µπορούν να  εκφρασθούν µε κατηγορηµατικό τρόπο από τα 

παιδιά. Οι µαθητές ,ακόµα πριν εισέλθουν στο σχολικό περιβάλλον, έχουν ήδη 

διαµορφώσει γνωστικά σχήµατα για έννοιες και καταστάσεις του φυσικού περιβάλλοντος 

και καταστάσεων της καθηµερινότητας  που  έχουν συνοχή και είναι εναρµονισµένες µε 

τους χώρους της εµπειρίας τους αλλά µπορεί να  διαφέρουν ουσιωδώς από την 

επιστηµονική άποψη. 

Συµπερασµατικά οι  εναλλακτικές ιδέες –αντιλήψεις  των µαθητών   ( alternate 

conceptions ή  misconceptions  ) είναι οι ιδέες , τα νοητικά µοντέλα και οι γνωστικές 

δοµές των µαθητών που συνήθως αντιστέκονται στη δυνατότητα µάθησης των 

επιστηµονικών ιδεών και την ερµηνεία φαινοµένων. 

Μελέτες για τις προ-αντιλήψεις των παιδιών   έδειξαν ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά 

στις αντιλήψεις τους σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία µάλιστα µπορούν 

να χαρτογραφηθούν και να περιγραφούν. 

Η έρευνα στον τοµέα της ∆ιδακτικής για τις αντιλήψεις των παιδιών εστιάζεται στα εξής: 

���� την ανίχνευση των πρωτογενών αντιλήψεών τους 

���� τη διερεύνηση της αντίστασης για ορισµένες από αυτές 

���� τις στρατηγικές που ακολουθούνται και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

���� τη σχέση των στρατηγικών µε την θεωρία µάθησης που εφαρµόζεται 
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6.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Η 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ. 

 

6.4.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΠΕ 

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. 

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 Φύλλου εργασίας, το οποίο, µαζί µε τυχόν υποστηρικτικό υλικό και µέσα 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 
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τους”, οι µαθητές, µε την υποστήριξη φύλλου εργασίας, ενθαρρύνονται στη διατύπωση 

υποθέσεων για την ερµηνεία του φαινοµένου. 

“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 

µπορούν να ερµηνεύσουν. Σαν παράδειγµα παρατίθεται το ερώτηµα “τι ακούει ακίνητος 

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



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

 

 
21 

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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6.4.2. ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ Φ.Ε. 

Το σενάριο είναι ένα διδακτικό µοντέλο που στηρίζεται σε µια ή περισσότερες θεωρίες 

µάθησης και πλαισιώνει σε µια οργανωµένη δοµή το ειδικό γνωστικό αντικείµενο που θα 

διδαχθεί µαζί µε τις ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες  και τη διδακτική µεθοδολογία που θα 

εφαρµοσθούν. 

Στο πλαίσιο αυτό το σενάριο µοντελοποιεί τη διαδικασία της διδασκαλίας υποστηρίζοντας 

το περιεχόµενό της, τον σχεδιασµό της , την υλοποίησή της και τη συνεχή της βελτίωση 

γιατί η µοντελοποίηση της διδασκαλίας θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια συνεχής ενέργεια 

χωρίς προκαθορισµένο τέλος. 

Η διαδικασία της διδασκαλίας είναι ένα σύνολο από οργανωµένες ενέργειες που 

περιλαµβάνουν τον ρόλο κάθε οντότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και το 

χρησιµοποιούµενο υλικό και δραστηριότητες. Ο σχεδιασµός εποµένως  του σεναρίου θα 

πρέπει να προβλέπει και τη µελλοντική χρήση του σε άλλες συνθήκες καθώς και τους 

τρόπους αξιολόγησης της διαδικασίας. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από : 

���� την κεντρική ιδέα του θέµατος που θα ασχοληθούµε  

����  τους σκοπούς και στόχους που θα έχει το σενάριο 

���� τη χρήση συγκεκριµένου λογισµικού  και δικτυακού υλικού που να δικαιολογεί την 

επιστηµολογική αλλά και την µαθησιακή χρήση αυτού. Στο στάδιο αυτό περιέχονται οι 

προσοµοιώσεις και µοντελοποιήσεις φαινοµένων καθώς και οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που δοµούν τη ροή της διαδικασίας της µάθησης. 

���� τις ενέργειες κάθε ρόλου της διαδικασίας (µαθητής, εκπαιδευτικός  κλπ)   στο πλαίσιο 

της χρήσης του σεναρίου ως στρατηγικής για εφαρµογή των ρόλων και των ενεργειών 

στη διδακτική πρακτική. 

���� το σχεδιασµό και την προετοιµασία του εργαστηριακού χώρου που θα εφαρµοσθεί το 

σενάριο, 

���� τη δηµιουργία φύλλων εργασίας για την αξιολόγηση της διαδικασίας. 

���� τη προστιθέµενη αξία της χρήσης των ΤΠΕ µέσω των δραστηριοτήτων που έγιναν µε 

τη χρήση τους  

���� την πρόσθετη αξία  της χρήσης του σεναρίου γενικότερα και τη χρήση του 

συγκεκριµένου λογισµικού και δικτυακού υλικού σε  σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας. 
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���� την δηµιουργία ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση του σεναρίου 

Στα πλαίσια της ανάδειξης δεξιοτήτων αλλά και διαδικασιών σκέψης  η οποιαδήποτε 

υλοποίηση θα πρέπει να περιέχει ως συνιστώσες: 

���� την γραπτή επικοινωνία  και το  σωστό χειρισµό  των επιστηµονικών εννοιών 

���� την επίλυση αυθεντικών προβληµάτων  

���� την επίλυση ποιοτικών και ποσοτικών προβληµάτων  

���� τον χειρισµό δεδοµένων και την δεξιότητα µετατροπής τους από µια µορφή σε άλλη, 

την αξιολόγηση 

���� την ερµηνεία  

���� την εµπλοκή στην πειραµατική µεθοδολογία  

���� και την πρόταση από τον µαθητή πιθανών λύσεων που αφορούν αυθεντικές 

καταστάσεις.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορούν να ενταχθούν στη δοµή ενός σεναρίου µε την 

εισαγωγή ορισµένων δοµολειτουργικών εκφράσεων , όπως:   

� να γράψετε, 

� να ορίσετε, 

� να εξηγήσετε, 

� να περιγράψετε, 

� να κάνετε µια περίληψη, 

�  να προβλέψετε,  

� να συµπληρώσετε, 

� να µετρήσετε, 

� να υπολογίσετε, 

� να εισηγηθείτε, 

� να µετατρέψετε τα δεδοµένα σε άλλη µορφή, 

� να σχεδιάσετε, 

� από τη γραφική παράσταση να υπολογίσετε. 
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6.4.3. ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ. 

Κάθε επιστηµολογική θεωρία προσδιορίζει και µια αντίστοιχη διδακτική προσέγγιση 

αναφορικά µε τη σχέση θεωρητικού πλαισίου και πειραµατικής διαδικασίας. Για 

παράδειγµα, σύµφωνα µε το µοντέλο της επαγωγικής γενίκευσης των εµπειριστών, οι 

γενικές προτάσεις του θεωρητικού µοντέλου πρέπει να προκύπτουν από σύνολα 

εµπειρικών δεδοµένων, που προέρχονται από σχετικά πειράµατα. Αντίθετα, οι 

διαψευσιοκράτες του Popper θα εντάξουν το πείραµα στη διδασκαλία τους µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να αναδεικνύεται η δυνατότητα επικύρωσης ή διάψευσης του θεωρητικού µοντέλου 

που έχουν ήδη διδάξει. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι δάσκαλοι που εντάσσονται σε 

διαφορετικές επιστηµολογικές σχολές να διαφοροποιούνται τόσο ως προς το σχεδιασµό και 

την επιλογή του χρόνου διεξαγωγής ενός πειράµατος, όσο και στη διαµόρφωση των 

στόχων του.  

Σε κάθε περίπτωση, τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστηµονικής µεθόδου, επί της οποίας 

εδράζεται η διαλεκτική σχέση θεωρίας – πειράµατος πρέπει να είναι εναργής στους 

µαθητές, ως ένας από τους θεµελιώδεις στόχους της διδακτικής διαδικασίας.  

Πώς µπορούν να βοηθήσουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των µεθόδων που χρησιµοποιεί η 

σύγχρονη επιστηµονική κοινότητα; 

Όπως θα φανεί και στα επόµενα παραδείγµατα, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισµικά 

µπορούν να συνδράµουν σηµαντικά στο να αφοµοιωθεί από τους µαθητές η επιστηµονική 

µέθοδος καθώς και οι θεµελιώδεις αρχές που διέπουν κάθε επιστηµολογικό πρόγραµµα. Η 

εφαρµογή των ΤΠΕ και των σχετικών εκπαιδευτικών λογισµικών κρίνεται ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

���� Η χρονική διάρκεια του φαινοµένου που θέλουµε να µελετήσουµε είναι πολύ µικρή ή 

πολύ µεγάλη, µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η διεκπεραίωση του πειράµατος µε 

συµβατικό εξοπλισµό σχολικού εργαστηρίου. Μπορούµε τότε να καταφύγουµε στη 

χρήση συστήµατος MBL, ή να οργανώσουµε ένα σενάριο σε περιβάλλον κάποιου 

εκπαιδευτικού λογισµικού (I.P. Modellus, ΣΕΠ, κλπ) 

���� Οι διαστάσεις του φαινοµένου είναι πολύ µικρές ή πολύ µεγάλες. Όπως για 

παράδειγµα φαινόµενα που αφορούν στην κίνηση των ουράνιων σωµάτων ή των 

ατόµων και των συστατικών τους. 

���� Στη µελέτη συστηµάτων που έχουν σύνθετη δοµή και αποτελούνται από µεγάλο 

αριθµό αλληλεπιδρώντων µερών, όπως στα µοντέλα των αερίων.  
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Παράδειγµα 1 

Ας υποθέσουµε ότι δεχόµαστε τις απόψεις του Λογικού Εµπειρισµού και διδάσκουµε την 

ελεύθερη πτώση των σωµάτων. Τότε, αφού οι γενικές προτάσεις προκύπτουν από τη 

γενίκευση επιµέρους παρατηρησιακών προτάσεων (πρωτοκόλλου), θα επιδιώξουµε από 

µια σειρά πειραµατικών δεδοµένων θέσης – χρόνου να ανακαλύψουµε τους νόµους της 

ελεύθερης πτώσης. Θα επιχειρήσουµε δηλαδή να ακολουθήσουµε τη µέθοδο του 

Γαλιλαίου, αλλά µε σύγχρονα µέσα.  

Για να αποκτήσουµε έναν επαρκή αριθµό πειραµατικών δεδοµένων µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε σύστηµα MBL και να λάβουµε τις καµπύλες θέσης – χρόνου και τους 

πίνακες των αντίστοιχων πειραµατικών τιµών. Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας τις 

δυνατότητες του λογισµικού, ή σε συνδυασµό µε φύλλο EXCEL ή το εκπαιδευτικό 

λογισµικό Modellus, µπορούµε να δείξουµε ότι τα πειραµατικά σηµεία βρίσκονται σε µια 

παραβολή και να υπολογίσουµε την επιτάχυνση του σώµατος. Επαναλαµβάνουµε τη 

διαδικασία αυτή µε σώµατα διαφορετικών µαζών και υπολογίζουµε κάθε φορά την ίδια 

επιτάχυνση. Γενικεύουµε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από έναν πεπερασµένο 

αριθµό πειραµάτων και διατυπώνουµε τους νόµους της ελεύθερης πτώσης των σωµάτων.  

Ας υποθέσουµε τώρα ότι κινούµαστε σύµφωνα µε τις απόψεις του Κριτικού Ορθολογισµού 

του Popper, και θέλουµε να διδάξουµε το ίδιο θέµα. Τότε, ο µαθητής πρέπει να γνωρίζει 

ήδη το θεωρητικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τους νόµους της ελεύθερης πτώσης των 

σωµάτων. Από το θεωρητικό πλαίσιο προκύπτουν προτάσεις που είναι διαψεύσιµες 

πειραµατικά, όπως για παράδειγµα, «αν αφήσω δύο σώµατα διαφορετικής µάζας να 

πέσουν ελεύθερα, θα κινηθούν µε την ίδια, σταθερή επιτάχυνση g». Στήνουµε µια 

πειραµατική διάταξη για να επαληθεύσουµε ή να διαψεύσουµε την πρόταση αυτή. Πάλι µε 

σύστηµα αισθητήρων MBL, σε συνδυασµό µε το εκπαιδευτικό λογισµικό Modellus, 

ελέγχουµε αν τα πειραµατικά σηµεία βρίσκονται σε κάθε περίπτωση πάνω στην 

προβλεπόµενη από τη θεωρία καµπύλη. 

Στο πλαίσιο αυτής της πειραµατικής διαδικασίας µπορεί κανείς να αναδείξει και τη θέση 

Duhem-Quine. Αυτό που ελέγχουµε πειραµατικά δεν είναι µόνο οι νόµοι της ελεύθερης 

πτώσης. Στην πειραµατική διάταξη συµµετέχουν και άλλα όργανα, όπως ηλεκτρονικά 

χρονόµετρα, υπερηχητικοί αισθητήρες µέτρησης της θέσης κλπ. Κάθε τέτοια συσκευή έχει 

σχεδιαστεί µε βάση κάποιο θεωρητικό µοντέλο. Εµπλέκονται συνεπώς στο πείραµα και οι 

νόµοι του ηλεκτροµαγνητισµού, της διάδοσης ηχητικών παλµών στον αέρα κλπ. Ώστε η 

συµφωνία ή η διαφωνία των πειραµατικών δεδοµένων µε τη θεωρητική πρόβλεψη είναι 

συµφωνία ή διαφωνία µε ένα τεράστιο σύνολο θεωρητικών προτάσεων αλλά και των 

συνθηκών λειτουργίας όλων των χρησιµοποιούµενων συσκευών. 
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Αν θέλουµε να εφαρµόσουµε τις απόψεις του Kuhn περί ανταγωνιστικών παραδειγµάτων, 

µπορούµε να περιγράψουµε την ελεύθερη πτώση στο πλαίσιο του Αριστοτελικού 

παραδείγµατος για την κίνηση των σωµάτων και την κίνησή τους προς τη γη, και να 

συγκρίνουµε τις προβλέψεις του µοντέλου µε τα πειραµατικά µας δεδοµένα. Το Νευτώνειο 

και το Αριστοτελικό παράδειγµα µπορούν να αξιολογηθούν µε βάση τις εσωτερικές 

αντινοµίες που παρουσιάζει το καθένα κατά τη µελέτη του φαινοµένου της ελεύθερης 

πτώσης  των σωµάτων.  

 

Παράδειγµα 2 

Επιδιώκουµε να ελέγξουµε πειραµατικά την αξιοπιστία του µοντέλου των ιδανικών αερίων. 

Ο µαθητής γνωρίζει τους νόµους των θερµοδυναµικών µεταβολών των ιδανικών αερίων. 

Στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Interactive Physics ή ΣΕΠ προσοµοιώνει το 

ιδανικό αέριο µε σύνολο κινούµενων ελαστικών σφαιρών. Εξάγει τα αποτελέσµατα που 

αφορούν στην πίεση σε συνάρτηση µε τον όγκο και τη θερµοκρασία τους αερίου, όπως 

αυτά προσδιορίζονται από το µικροσκοπικό µοντέλο, και συγκρίνει οµοειδείς µεταβολές 

ιδανικού αερίου ίδιας µάζας, όπως περιγράφονται στο µακροσκοπικό επίπεδο. 

 

Παράδειγµα 3 

Το εικονικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Interactive Physics ή Modellus 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δείξουµε ότι η απόκλιση των προβλέψεων µιας θεωρίας 

από τα δεδοµένα των παρατηρήσεων µπορεί να µας οδηγήσει σε σηµαντικές ανακαλύψεις. 

Αυτό συνέβη µε την ανακάλυψη του πλανήτη Ποσειδώνα από διαταραχές της τροχιάς του 

πλανήτη Ουρανού, που δεν προβλέπονταν από τη Νευτώνεια Μηχανική. Αντίθετα, το 

µέγεθος της µετατόπισης του περιηλίου του Ερµή που δεν προβλέπεται από τη Νευτώνεια 

Μηχανική, αναδείχθηκε σε µια σηµαντική ανωµαλία της θεωρίας.  

Μπορούµε επίσης να θέσουµε θέµατα που αφορούν στην ευστάθεια της τροχιάς ενός 

πλανήτη και της διαταραχής της αν περάσει σε µικρή απόσταση από αυτόν ένα σώµα 

µεγάλης µάζας.  

 

Παράδειγµα 4 

Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα παράδειγµα διδασκαλίας του νόµου του Faraday µε χρήση 

ΤΠΕ. Βασικός στόχος είναι η επικύρωση συγκεκριµένων προβλέψεων της θεωρίας, 
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σύµφωνα µε τις απόψεις του Κριτικού Ορθολογισµού του Kuhn. Οι µαθητές καλούνται να 

συµπληρώσουν φύλλο εργασίας στις ερωτήσεις του οποίου υποκρύπτονται ο ρόλος της 

θεωρίας αλλά και των συνθηκών λειτουργίας της πειραµατικής διάταξης.  

 

Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ FARADAY 

Στόχοι 

Οι µαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1) Στο πλαίσιο της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποιούµε, να σχεδιάζουν µε κοινό 

τον άξονα του χρόνου τα γραφήµατα: α) του µαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο µαγνήτης 

στο εσωτερικό του πηνίου και β) της ΗΕ∆ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της 

µεταβολής του µαγνητικού πεδίου (άρα και της µαγνητικής ροής) στο εσωτερικό του, και 

να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

2) Με βάση τα πειραµατικά  γραφήµατα α και β:  

���� να καταγράφουν τις πειραµατικές τιµές της ΗΕ∆, σε ορισµένες χρονικές στιγµές.  

���� στις ίδιες χρονικές στιγµές να υπολογίζουν το ρυθµό µεταβολής του µαγνητικού 

πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου.  

���� Να ελέγχουν αν τα δύο µεγέθη είναι ανάλογα, όπως προβλέπεται από το νόµο της 

ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής του Faraday.  

 

Τι προβλέπει η θεωρία 

Σύµφωνα µε το νόµο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται µαγνητική ροή Φ που 

µεταβάλλεται µε το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναµη 

(ΗΕ∆) από επαγωγή που είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της ροής: 

E
t
ολ∆Φ

= −
∆

       (1) 

Γνωρίζουµε ότι µαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του 

µαγνητικού πεδίου Β, µέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1 προκύπτει 

ότι, αν η µεταβολή της ροής οφείλεται στη µεταβολή του µαγνητικού πεδίου, η ΗΕ∆ από 

επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής του µαγνητικού πεδίου: 

E K
t

επ

∆Β
= − ⋅

∆
   (2) 
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όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (εµβαδόν των σπειρών, 

µήκος του πηνίου) και τον αριθµό 

των σπειρών του πηνίου. 

 

Σύµφωνα µε τη (θεωρητική) σχέση 2, 

αν τοποθετήσουµε ένα πηνίο µέσα σε 

ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο 

και µετράµε σε συνάρτηση µε το 

χρόνο το Ε και το Β, τότε σε κάθε 

χρονική στιγµή το Ε και η κλίση της 

καµπύλης Β-t είναι µεγέθη ανάλογα.  

 

 

Με το σύστηµα ΣΛΑ µπορούµε να 

κατασκευάσουµε τα πειραµατικά γραφήµατα της ΗΕ∆ και του µαγνητικού πεδίου σε 

συνάρτηση µε το χρόνο (Εεπ-t και Β-t). Να υπολογίσουµε τις πειραµατικές τιµές των Ε και 

∆Β/∆t σε ορισµένες χρονικές στιγµές και να ελέγξουµε αν ο λόγος τους ( /( )
t

επ

∆Β
Ε

∆
) 

διατηρεί την τιµή του σταθερή.   

Απαιτούµενα όργανα και υλικά 

Σύστηµα ΣΛΑ µε αισθητήρες τάσης και µαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier). Πηνίο 24000 

σπειρών. 

Ισχυρό ευθύγραµµο µαγνήτη. Χάρακα. Ορθοστάτη. 

 

 

 

Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση της 

πειραµατικής διάταξης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τάξη και τµήµα: _________ 

Ηµεροµηνία: _________________ 

Όνοµα µαθητή: ________________________________ 

 

Επεξεργασία πειραµατικών δεδοµένων 

1. Παρατηρήστε τα πειραµατικά διαγράµµατα Ε-t και Β-t και συµπληρώστε το 

κείµενο που ακολουθεί: 

Όταν η κλίση της καµπύλης Β-t αυξάνεται, τότε το Ε __________ µε το χρόνο. Όταν η 

κλίση της Β-t ελαττώνεται, τότε το Ε ___________.  Τα ακρότατα της καµπύλης Ε-t 

παρατηρούνται στις χρονικές στιγµές που αντιστοιχούν σε ___________ _________ της 

καµπύλης Β-t. Σε αυτές τις χρονικές στιγµές το µέτρο της ταχύτητας του µαγνήτη και ο 

ρυθµός µεταβολής της µαγνητικής ροής που διέρχεται από το πηνίο (σε απόλυτη τιµή) 

έχουν __________ τιµές. 

2. Από τα πειραµατικά διαγράµµατα Ε-t, Β-t:  

2.1. Υπολογίστε τις ακρότατες τιµές (µέγιστες ή ελάχιστες) της ΗΕ∆ από 

επαγωγή (Ε) και καταχωρίστε τις στον πίνακα Α.  

2.2. Για κάθε ακρότατη τιµή του Ε υπολογίστε την αντίστοιχη µέγιστη κλίση (a) 

του διαγράµµατος Β-t και καταχωρίστε τη στον πίνακα Α. [Ο υπολογισµός της 

κλίσης µπορεί να γίνει είτε από το εκτυπωµένο γράφηµα µε χάρακα, είτε µε τη 

βοήθεια του λογισµικού του συστήµατος DBLAB] 

2.3. Τέλος υπολογίστε τους λόγους (Ε/a), και συµπληρώστε την τελευταία στήλη 

του πίνακα Α.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Ακρότατη τιµή της 

ΗΕ∆ από επαγωγή:  Ε  

mV 

∆Β  mT ∆t  ms 
a=∆Β/∆t  

mT/s 

K=E/a   

V.s/T 
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3. Στο σύστηµα αξόνων Ε-a του σχήµατος 1 τοποθετήστε τα πειραµατικά σηµεία 

(Ε,a), που προκύπτουν από τον πίνακα Α. Ελέγξτε αν σηµεία αυτά βρίσκονται κοντά 

σε µια ευθεία που διέρχεται από το µηδέν (0,0) των αξόνων. Αν ναι, σχεδιάστε (κατ’ 

εκτίµηση) την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολο των πειραµατικών 

σηµείων και από το σηµείο (0,0) των αξόνων.  

4. Με βάση τα πειραµατικά δεδοµένα του πίνακα Α και το γράφηµα που προέκυψε 

στην ερώτηση 3, επικυρώνονται οι προβλέψεις του νόµου του Faraday σε 

ικανοποιητικό βαθµό; ΝΑΙ - ΟΧΙ  

5. Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σας οι πιο σηµαντικοί λόγοι της (όποιας) 

παρατηρούµενης απόκλισης µεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των 

πειραµατικών αποτελεσµάτων; (∆ιαλέξτε µέχρι δύο απαντήσεις.) 

a) Οι αισθητήρες πραγµατοποιούν µεγάλο πλήθος µετρήσεων σε πολύ µικρό 

χρόνο, µε συνέπεια τα πειραµατικά αποτελέσµατα να µην είναι αξιόπιστα.  

b) Ο νόµος του Faraday δεν περιγράφει µε ακρίβεια τα φαινόµενα της 

ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής. 

c) Το λογισµικό του συστήµατος εισάγει συστηµατικά σφάλµατα στην 

επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων. 

d) Η µαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο δεν είναι ανάλογη του 

µαγνητικού πεδίου που µετράει ο µαγνητικός αισθητήρας.  

e) Το πεδίο του µαγνήτη είναι ανοµοιογενές, µε συνέπεια η σχέση 2 πάνω 

στην οποία στηρίχτηκε η πειραµατική διαδικασία να είναι προσεγγιστική.  
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Επισηµάνσεις προς τον καθηγητή 

Η πειραµατική διάταξη 

Η πειραµατική διάταξη  αποτελείται από ένα πηνίο 24000 σπειρών και ένα ραβδόµορφο 

µαγνήτη που µπορούµε να τον κινούµε ευθύγραµµα µε το χέρι, µπροστά από το πηνίο 

(εικόνα 1).  

Για να πετύχουµε την ευθύγραµµη κίνηση του µαγνήτη κατά µήκος του άξονα του πηνίου, 

τον κινούµε σε επαφή µε χάρακα που έχουµε σταθεροποιήσει στη διεύθυνση του άξονα 

του πηνίου. Καθώς ο µαγνήτης πλησιάζει ή αποµακρύνεται από το πηνίο, το µαγνητικό 

πεδίο µέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο µεταβάλλεται χρονικά και προκαλείται ΗΕ∆ από 

επαγωγή. Επειδή το πείραµα διαρκεί πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και εµείς χρειαζόµαστε 

αριθµό µετρήσεων ικανό για την κατασκευή των πειραµατικών γραφηµάτων Ε-t και Β-t, η 

µέτρηση του µαγνητικού πεδίου Β και της ΗΕ∆ Ε γίνεται µε αισθητήρες συστήµατος ΣΛΑ.  

Ρυθµίσεις του συστήµατος DBLAB 3.2  

1) Συνδέστε τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) µε σειριακή θύρα του Η/Υ. 

2) Συνδέστε τους αισθητήρες τάσης και µαγνητικού πεδίου (low sensitivity) στις δύο 

πρώτες θύρες του καταγραφέα.  

3) Θέστε τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθµιστεί, ενεργοποιήστε το 

λογισµικό του συστήµατος ΣΛΑ (DBLAB 3.2).  

4) Στο µενού εντολών «καταγραφέας» του συστήµατος επιλέξτε την εντολή «πίνακας 

ελέγχου». Στον πίνακα ελέγχου ενεργοποιήστε τους αισθητήρες τάσης (±25V) και  

µαγνητικού πεδίου στις αντίστοιχες θύρες. Ρυθµίστε τον καταγραφέα ώστε να λαµβάνει 

5000 µετρήσεις µε ρυθµό 500 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος µελέτης 

του φαινοµένου 10s – εικόνα 2).  

5) Επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου την εντολή «λήψη µετρήσεων» και σχεδόν ταυτόχρονα 

κινήστε το µαγνήτη κατά µήκος του άξονα του πηνίου: «Πλησιάζω – ακινητοποιώ – 

αποµακρύνω – αλλάζω πολικότητα – πλησιάζω κλπ» 

6) Επειδή ο ρυθµός λήψης µετρήσεων είναι πολύ µεγάλος, το σύστηµα δεν προλαµβάνει 

να σχεδιάσει τα γραφήµατα σε πραγµατικό χρόνο. Για να σχηµατιστούν τα γραφήµατα 

στην οθόνη, από το µενού εντολών «καταγραφέας» επιλέξτε την εντολή «ανάκτηση 

δεδοµένων».  

7) Αφού εµφανιστούν τα γραφήµατα Εεπ–t και B–t στην οθόνη, από το µενού εντολών 

«προβολή», επιλέξτε διαδοχικά τις εντολές «κλίµακα» και «οθόνη». Από την εντολή 

«κλίµακα» επιλέξτε την κλίµακα των αξόνων της τάσης και του µαγνητικού πεδίου, ώστε: 
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α) να τέµνουν και οι δύο άξονες τον οριζόντιο άξονα χρόνου στο µηδέν β) τα αντίστοιχα 

γραφήµατα να καταλαµβάνουν το διαθέσιµο χώρο της περιοχής σχεδίασης (να 

εµφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 3).   

8) Για να µπορέσουν οι µαθητές να διακρίνουν µε σαφήνεια την αντιστοίχιση των 

σηµείων καµπής του γραφήµατος B-t µε τα ακρότατα του γραφήµατος Ε-t και να 

απαντήσουν στη σχετική ερώτηση του φύλλου εργασίας, κάντε µια µεγέθυνση ενός 

τµήµατος του γραφήµατος. Προς τούτο, κάντε διπλό κλικ σε δύο σηµεία, µεταξύ των 

οποίων περιλαµβάνεται το προς µεγέθυνση τµήµα του γραφήµατος και από το µενού 

«προβολή», επιλέξτε «µεγέθυνση».  Μοιράστε στους µαθητές φωτοτυπίες παρόµοιες µε 

αυτές της εικόνας 3.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 
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Πειραµατικά αποτελέσµατα, που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος µε χρήση 

του συστήµατος DBLab Fourier. 

 

 

 

Εικόνα 3. 
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Παράδειγµα 5 (οµοιόσταση-ρύθµιση θερµοκρασίας) 

Υλικά που θα χρειαστούν: 

� Ένα ποτήρι ζέσεως γεµάτο µε κρύο νερό. 

� Ένα µικρό ποτήρι ζέσεως µε νερό σε θερµοκρασία δωµατίου. 

� Θερµόµετρο 

� Πηγή θερµότητας (π.χ. ένα καµινέτο) 

� Αναδευτήρας 

Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες των 3-4 ατόµων χωρίς να µιλούν µεταξύ τους, θα 

πρέπει να ζεστάνουν το νερό στο µικρό ποτήρι ζέσεως έως ότου φτάσει σε θερµοκρασία 

500C και να το διατηρήσουν σε αυτή τη θερµοκρασία. 

Στη συζήτηση που ακολουθεί οι µαθητές περιγράφουν τη διαδικασία που η οµάδα τους 

ακολούθησε, για να διατηρήσει σταθερή τη θερµοκρασία. 



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

 

 
37 

Οι µαθητές µετρούν τη θερµοκρασία του σώµατός τους µε θερµόµετρο και καταγράφονται 

οι τιµές στον πίνακα. 

Προβάλλεται µε τον βιντεοπροβολέα στη διασύνδεση 

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/homeostasis/homeostasis.htm  

homeostasis Counter-current heat exchange [ shockwave ] η περίπτωση όπου: 

α. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ίδια µε αυτή στο εσωτερικό του οργανισµού  

 

β. η θερµοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από το αυτή στο 

εσωτερικό του σώµατος. 
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� Προβάλλεται το φύλλο εργασίας Γ1 (εννοιολογικός χάρτης) όπου αναφερόµαστε µε 

σειρά στα γεγονότα και τους µηχανισµούς ρύθµισης, όταν η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του σώµατος. 
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Φύλλο εργασίας  Γ1 
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� Προβάλλεται µε τον βιντεοπροβολέα η διασύνδεση 

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/homeostasis/homeostasis.htm  

homeostasis Counter-current heat exchange [ shockwave ] όταν η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία του σώµατος. 

 

 

Συζήτηση: Η έννοια της ανάδρασης (feedback) 

Να αναφερθεί ότι όταν αλλάζει µία µεταβλητή σε ένα «ανοιχτό σύστηµα» όπως αυτό των 

ζωντανών οργανισµών, υπάρχουν 2 τρόποι µε τους οποίους το σύστηµα αντιδρά: 

α. Θετική ανάδραση: Αντίδραση µε τρόπο ώστε να αυξήσει την τιµή της αλλαγής της 

µεταβλητής. Σπάνιο στους ζωντανούς οργανισµούς (δεν διαρκεί µεγάλο χρονικό διάστηµα 

και δεν οδηγεί σε οµοιόσταση) αλλά εµφανίζεται όπως π.χ. στα νεύρα όπου χρειάζεται ένα 

ελάχιστο ερέθισµα «ουδός (κατώφλι) διέγερσης», ένα ελάχιστο δυναµικό, που οδηγεί σε 

ένα µεγαλύτερο δυναµικό δράσης. 

β. Αρνητική ανάδραση: Αντίδραση κατά την οποία το σύστηµα αντιδρά µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αντιστρέψει τη µεταβολή και να επαναφέρει το σύστηµα στην προηγούµενη 

κατάσταση (Οµοιόσταση).  

� Ορισµός οµοιόστασης. Να σηµειωθεί ότι όρος αποτελείται από δύο λέξεις και ότι και η 

αντίστοιχη λέξη στα Αγγλικά homeostasis έχει ελληνική ρίζα. Μπορεί να αναφερθεί 

(εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό) ότι κατά την οµοιόσταση οι οργανισµοί µπορεί: 

α. Να συµµορφώνονται µε το περιβάλλον (το περιβάλλον επιδρά στην τελική τιµή της 

µεταβλητής π.χ. ρύθµιση θερµοκρασίας στους εξώθερµους οργανισµούς) ή  
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β. Να ρυθµίζουν και να διατηρούν την τιµή της µεταβλητής σε σταθερά επίπεδα (δυναµική 

ισορροπία) ανεξάρτητα από τις µεταβολές του περιβάλλοντος. 

� Ερώτηση: Τι είναι ασθένεια; Πώς προκαλείται µια ασθένεια; (Αναφέρουµε όλες τις 

περιπτώσεις µε έµφαση στους παθογόνους µικροοργανισµούς και σε συνάρτηση µε 

το σενάριο Α (είδη κυττάρων)) 

� Αξιολόγηση: 

Να σχεδιάσετε τον εννοιολογικό χάρτη ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος (σε όλες 

τις συνθήκες)  

Σηµ. Στις δραστηριότητες αξιολογούνται εκτός των άλλων και η συµµετοχή, η συνεργασία, 

η δηµιουργική σκέψη, η πρωτοτυπία, η επιχειρηµατολογία, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η 

ικανότητα εύρεσης λύσεων. 
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Απάντηση: 
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6.4.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Η αξιολόγηση ή/και αυτοαξιολόγηση των µαθητών βασίζεται σε λογισµικά αµφίδροµης 

επικοινωνίας που µε διαλογική διαδικασία ερωτήσεων / ασκήσεων / προβληµάτων / 

καταγραφής κρίσης / αξιολόγησης των απαντήσεων ή λύσεων χαρακτηρίζουν ή/και 

βαθµολογούν την επίδοση των χρηστών. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήµατα της αξιολόγησης των µαθητών µε τη 

χρήση ΤΠΕ είναι τα παρακάτω: 

∆ιαθεσιµότητα – η αξιολόγηση µπορεί να γίνει οπουδήποτε, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο 

server όπου τα τεστ αξιολόγησης βρίσκονται. 

Άµεση απάντηση – µόλις οι µαθητές ολοκληρώσουν το τεστ αξιολόγησης µπορούν άµεσα 

να δουν τις απαντήσεις που έκαναν λάθος και αν ο διδάσκων το επιθυµεί, µπορούν επίσης 

να δουν και τις σωστές απαντήσεις, καθώς επίσης και το βαθµό τους. 

∆υνατότητα πρόσβασης σε τράπεζα θεµάτων – που ο διδάσκων – θα έχει αναρτήσει στο 

διαδίκτυο ή στο τοπικό σχολικό δίκτυο και δυνατότητα εξάσκησης των µαθητών σε θέµατα 

που θα καλύπτουν τους διδακτικούς στόχους που ο συγκεκριµένος διδάσκων έχει θέσει. 

Συγκρότηση βάσης δεδοµένων µε τις απαντήσεις των µαθητών για περαιτέρω επεξεργασία 

ώστε να προκύψουν συµπεράσµατα σχετικά µε τις “αδυναµίες” και “παρανοήσεις” των 

µαθητών.  

Οι τύποι των κριτηρίων αξιολόγησης που µπορούν να υποστηριχθούν από τις ΤΠΕ είναι 

κυρίως: 

� πολλαπλής επιλογής 

� σύντοµων απαντήσεων 

� συµπλήρωσης κενών 

� αντιστοίχισης 

Η - µη σωστά σχεδιασµένη - χρήση των παραπάνω τεχνικών αξιολόγησης ενέχει 

κινδύνους µετατροπής µιας σηµαντικής δραστηριότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

δηλαδή της αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης των µαθητών, σε ένα είδος video – game, 

όπου η τυχαιότητα τον απαντήσεων θα παίζει κυρίαρχο ρόλο 

(http://www.philology.gr/software/choices-sxolia1.html). 

Η δηµιουργία διαδικτυακών εργαλείων όπου ο µαθητής θα αυτοαξιολογείται µπορεί να 

ενισχυθεί και µε τη δηµιουργία εφαρµογών που καταγράφονται οι προσπάθειες  του 
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εκπαιδευόµενου µέχρι να επιλέξει την τελική του απάντηση, γεγονός που συνδέεται µε 

χαρακτηριστικά της έννοιας του εαυτού. 

Το διαδίκτυο υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία εξειδικευµένων, στην παραγωγή κριτηρίων 

αξιολόγησης, λογισµικών, µερικά από τα οποία, όπως το Hotpotatoes 

(http://hotpot.uvic.ca/) παρέχουν και τη δυνατότητα µετατροπής σε αλληλεπιδραστικά 

αρχεία html για δηµοσίευση. Παρόµοια – µε λιγότερες δυνατότητες – αλλά ελεύθερα  

(freeware) λογισµικά είναι και τα Clozemacer και το Choices 

(http://www.cict.co.uk/software/freestuff.htm). 

Ένα τυπικό online τεστ Φυσικής δίνεται στη διεύθυνση 

http://www.indiavarta.com/questions/Physics961.asp 
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6.4.5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

ΦΥΣΙΚΗ–ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ  

Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της µορφής του διαδικτύου είναι η ταχύτητα µε 

την οποία αλλάζει. Αλλάζουν οι πληροφορίες που διατίθενται, ο τρόπος παρουσίασής τους, 

και ο τόπος που διατίθενται. ∆ηλαδή το τι, το πώς, και το πού. 

Συνεπώς το σηµαντικότερο από πλευράς χρηστικής είναι να διδαχθεί η χρήση των 

«µηχανών αναζήτησης» (search engines) µε σκοπό την εκτέλεση αναζητήσεων στο 

ίντερνετ για εύρεση υλικού για την διδασκαλία των Φυσικών επιστηµών. Παράλληλα, αυτή 

καθεαυτή η διαδικασία της χρήσης µηχανών αναζήτησης αποτελεί πολύ σηµαντική 

πρακτική γνώση που µπορεί και πρέπει να διδαχθεί στους µαθητές. 

Προτείνεται η χρήση της πλέον γνωστής µηχανής αναζήτησης της Google στο ανώτερο 

επίπεδο Advanced search: 

http://www.google.co.uk/advanced_search?hl=en 

Πρέπει να τονιστεί ότι για µια σωστή αναζήτηση στο διαδίκτυο οι όροι Φυσικών επιστηµών 

πρέπει να δοθούν µε την διεθνή τους ορολογία, δηλαδή στην Αγγλική. Αυτό προϋποθέτει 

από τον διδάσκοντα την γνώση βασικών επιστηµονικών όρων στην Αγγλική (κάτι εύκολο), 

αλλά έτσι η αναζήτηση δεν θα περιοριστεί στις Ελληνικές ιστοσελίδες που (όσο καλές να 

είναι ή να γίνουν στο µέλλον) δεν είναι ποτέ δυνατόν να διαθέτουν την ποικιλία των 

παραδειγµάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Οι ακόλουθοι σύνδεσµοι (links) δίδονται απλά και µόνο ως µία πρόταση για περαιτέρω 

έρευνα στο διαδίκτυο. 

ΦΥΣΙΚΗ 

Σύνδεσµοι ιστοτόπων σχετικών µε τη Φυσική 

1.  

Αντώνιος Γκούτσιας – Μαθαίνοντας Φυσική στο Internet 

http://www.geocities.com/gutsi1/ 

Προσοµοιώσεις, φύλλα εργασίας και προτάσεις εφαρµογής της Φυσικής στην τάξη. 

2.  
Πύλη εισόδου στο ελληνικό διαδίκτυο για θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας. 

http://www.spin.gr/ 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Εικονικό Εργαστήριο µε µικροεφαρµογές Java 

) http://www.spin.gr/static/sections/applets/index.html). 

3.  

Η Φυσική στο ∆ίκτυο 

http://www.physics4u.gr/ 

Πύλη µε πολλούς κατηγοριοποιηµένους συνδέσµους σε ιστοτόπους θετικών 

επιστηµών. 

4.  

Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ 

http://www.e-yliko.gr/index.html 

Πλούσιο υλικό για χρήση στην τάξη. Ποικιλία αξιόλογων συνδέσµων. 

 

Υποστηρικτικό υλικό Φυσικών Επιστηµών 

http://www.e-yliko.gr/physyliko/physyliko.htm 

 

Σχετικά µε τη Φυσική 

http://www.e-yliko.gr/physArt.htm 

5.  

Η περιπέτεια των σωµατιδίων (CERN) 

http://www.physics.ntua.gr/eesfye/PARTADV/indexpa.html 

http://pdg.web.cern.ch/pdg/particleadventure/index.html 

Μια εκπαιδευτική περιπλάνηση στα στοιχειώδη σωµατίδια της ύλης. 

6.  

Jet Propulsion Laboratory 

http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/ 

Υλικό αστρονοµίας 

7.  

NASA 

http://www.nasa.gov/home/index.html?skipIntro=1 

Υλικό για παιδιά και εκπαιδευτικούς. 

8.  European Space Agency (ESA) 
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http://www.esa.int/esaCP/index.html 

Περιλαµβάνει πλούσιο υλικό, γκαλερί πολυµέσων και κέντρο ποικίλων µέσων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Επίσης υπάρχει ειδικό τµήµα για 

παιδιά (http://www.esa.int/esaKIDSen/) και την αξιοποίηση στην εκπαίδευση 

(http://www.esa.int/esaED/index.html)  

9.  

Wake Forest University 

http://www.wfu.edu/Academic-

departments/Physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/chptr1_motion.html 

Πειράµατα φυσικής. 

10.  

The "Virtual" Physics Centre 

http://www.martindalecenter.com/GradPhysics.html 

Μεγάλη συλλογή από συνδέσµους σχετικούς µε Φυσική. 

11.  

Internet Travels in the Life Sciences 

http://www.life.uiuc.edu/bio100/Life_Sci_Links.html 

Συλλογή συνδέσµων για τη µελέτη των φυσικών επιστηµών (life sciences). 

12.  

Centre for history of physics (American Institute of Physics) 

http://www.aip.org/history/ 

Το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

13.  

Exploratorium 

http://www.exploratorium.edu/ 

Ποικιλία δραστηριοτήτων και βίντεο σε θέµατα θετικών επιστηµών. 

14.  

Atomic Archive 

http://www.atomicarchive.com/index.shtml 

Το αρχείο της ατοµικής φυσικής. 

15.  
The Physics classroom 

http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/BBoard.html 
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Μαθήµατα φυσικής για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

16.  
http://dir.yahoo.com/Science/physics/ 

Κατάλογος Φυσικής στο yahoo 

17.  

http://web.mit.edu/research/ 

Παρέχονται πληροφορίες από τα ερευνητικά προγράµµατα του ΜΙΤ καθώς επίσης 

άρθρα και διδακτορικές διατριβές, στην πλήρη τους µορφή. Σαν παράδειγµα 

αναφέρεται ότι υπάρχει – σε µορφή pdf – η βιογραφία του Maxwell,  των 

L. Campbell and W. Garnett, "The Life of James Clerk Maxwell," Macmillan, 

London, 1882, η θεωρία της σχετικότητας του Einstein Relativity: The Special and 

General Theory 

18.  

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/ 

Η βιβλιοθήκη προσοµοιώσεων από το τµήµα Φυσικής του πανεπιστηµίου Mississippi 

State.  

19.  

http://webphysics.ph.msstate.edu/javamirror/ 

Σύνδεσµοι µε προσοµοιώσεις Φυσικής από το παραπάνω πανεπιστηµιακό τµήµα. 

Περιλαµβάνονται δεκάδες προσοµοιώσεις (σε µορφή java και flash), 

οµαδοποιηµένες ανά θεµατικά ενότητα που καλύπτουν έννοιες όπως π.χ. 

µονοδιάστατη κίνηση µέχρι και laser. 

20.  

http://www.physlink.com/ 

Πύλη αφιερωµένη στη Φυσική και στην Αστρονοµία. Παρέχονται πολλές 

πληροφορίες και σύνδεσµοί που αφορούν την ιστορία της Φυσικής, τη σύγχρονη 

έρευνα, το εκπαιδευτικό λογισµικό Φυσικής κ.α. 

21.  

http://www.physics.montana.edu/physed/misconceptions/ 

Ιστοσελίδα του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Montana. Παρατίθεται 

κατάλογος παρανοήσεων που καταγράφονται στους σπουδαστές, προτείνεται 

δραστηριότητα άρσης της παρανόησης, καθώς επίσης και σχετική µε το 

συγκεκριµένο θέµα βιβλιογραφία. 

22.  
http://www.pbs.org/wgbh/nova/galileo/ 

Ιστοσελίδα αφιερωµένη στο Γαλιλαίο. Παρατίθενται ιστορικά στοιχεία και 
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αλληλεπιδραστικές προσοµοιώσεις (flash) των πειραµάτων του Γαλιλαίου. 

23.  
http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/ 

Κατάλογος προσοµοιώσεων του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Χαβάης 

24.  

http://www.physsci.ltsn.ac.uk/Home/Index.aspx 

∆ικτυακός τόπος του “The Higher Education Academy Physical Sciences Centre”. 

Παρέχεται τεράστιος όγκος υλικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών που 

περιλαµβάνει “Learning & Teaching Activities”, συνδέσµους, άρθρα, 

προσοµοιώσεις, πληροφορίες για εκπαιδευτικό λογισµικό κ.α. 

25.  

http://members.tripod.com/~IgorIvanov/physics/ 

Εγκυκλοπαίδεια Φυσικής. Όλη η Φυσική σε άρθρα, προσοµοιώσεις και συνδέσµους 

µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα.  

Σηµείωση: Η πλοήγηση στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο παρουσιάζει δυσκολίες, 

γιατί δεν το επιτρέπει η αυτοµατοποιηµένη “Υπηρεσία ∆ιακοµιστή Μεσολάβησης και 

Ελέγχου Περιεχοµένου” του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου. 

26.  

http://physicsweb.org/ 

∆ικτυακός τόπος του περιοδικού Physics Word, µε ενδιαφέροντα άρθρα από το 

χώρο της διδακτικής (όπως π.χ. το Putting children off physics) και της έρευνας. 

27.  

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html 

Εξαιρετική συλλογή προσοµοιώσεων κυρίως από το χώρο ηλεκτρισµού – 

ηλεκτροµαγνητισµού και οπτικής. Σαν παράδειγµα παρατίθεται η φόρτιση – 

εκφόρτιση πυκνωτή. 

28.  

http://www.slcc.edu/schools/hum_sci/physics/tutor/2210/sound/f14transonic.mpg 

Αρχείο video µε την υπερηχητική πτήση µαχητικού αεροσκάφους όπου µε φυσικό 

τρόπο “οπτικοποιείται” το κρουστικό κύµα. 

29.  

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/home.html 

Ιστοσελίδα µε συλλογή applet του καθηγητή του πανεπιστηµίου της Virginia, 

Michael Fowler. 

30.  http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/ 
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Εικονικό εργαστήριο Φυσικής του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου της 

Taiwan. Πρόκειται για Forum που παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να 

αναρτήσουν applets αλλά και να τα κρίνουν. Σαν παράδειγµα δίνεται applet 

συγκλίνοντα φακού. 

31.  

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

Εξαιρετικής ποιότητας προσοµοιώσεις, του πανεπιστηµίου του Colorado, οι οποίες 

εντάσσονται στη ροή διδασκαλίας µε διάλογους ανάµεσα σε δάσκαλο και µαθητή. 

32.  

http://physics.uwstout.edu/physapplets/ 

Ιστοσελίδα του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Wisconsin – Stout. Καλύπτει 

– σχεδόν– το σύνολο της Φυσικής που διδάσκεται στη Β’θµια εκπαίδευση. 

 

Μια ενδεικτική σειρά java applets και animations 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει µια ενδεικτική σειρά από applets (και animations) που 

µπορεί να φανούν χρήσιµα στη διδασκαλία των αντίστοιχων θεµατικών ενοτήτων της 

Φυσικής.  

A/A applet Περιγραφή URL 

1. 
barwaves 

 

Αυτό το java applet είναι µια προσοµοίωση στάσιµων 

ελαστικών κυµάτων σε ράβδο ή νήµα και παρέχει τη 

δυνατότητα παραγωγής ήχου αντίστοιχης συχνότητας.  

http://www.fa

lstad.com/bar

waves/ 

 

 

2. circuit 

Αυτό το java applet προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός 

ηλεκτρονικού κυκλώµατος, παρέχοντας ένα πολύ 

µεγάλο πλήθος επιλογών για το είδος του κυκλώµατος 

που µας ενδιαφέρει. 

http://www.fa

lstad.com/circ

uit/ 

 

 

3. emstatic 
Αυτό το java applet επιδεικνύει διάφορα 

ηλεκτροστατικά πεδία µέσω δυναµικών γραµµών, 

http://www.fa

lstad.com/em
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έντασης,  ισοδυναµικών γραµµών κλπ. static/ 

 

4. gas 
Αυτό το java applet επιδεικνύει την κίνηση των µορίων 

αερίου σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των αερίων. 

http://www.fa

lstad.com/gas

/ 

 

5. 
loadedstri

ng 

Αυτό το java applet είναι προσοµοίωση στάσιµων 

κυµάτων σε ελαστικό νήµα (αµελητέας µάζας) κατά 

µήκος του οποίου και σε ίσες αποστάσεις, είναι 

τοποθετηµένες σηµειακές µάζες. Το πλήθος των µαζών  

µπορεί να µεταβάλλεται και όταν αυτό γίνεται αρκετά 

µεγάλο, τότε το σύστηµα συµπεριφέρεται ως ένα 

ελαστικό νήµα του οποίου η µάζα ισοκατανέµεται σε 

όλο του το µήκος. 

http://www.fa

lstad.com/loa

dedstring/ 

 

6. qmatom 
Αυτό το java applet εµφανίζει τα τροχιακά του ατόµου 

του υδρογόνου σε τρισδιάστατη µορφή. 

http://www.fa

lstad.com/qm

atom/ 

 

7. ripple 

Αυτό το java applet προσοµοιώνει µηχανικά κύµατα 

(π.χ. κύµατα στην επιφάνεια του νερού, ηχητικά 

κύµατα κλπ) µε πολλές δυνατότητες επιλογής (µία ή 

περισσότερες πηγές, συχνότητες, προβολή 3-D κλπ) 

http://www.fa

lstad.com/rip

ple/ 

 

8. vector 
Αυτό το java applet δείχνει τη µορφή ηλεκτρικού 

πεδίου σε διάφορες περιπτώσεις. 

http://www.fa

lstad.com/vec

tor/ 

 

9. vector3de 
Αυτό το java applet δείχνει σε τρισδιάστατη µορφή το 

ηλεκτρικό πεδίο σε σηµαντικό πλήθος περιπτώσεων. 

http://www.fa

lstad.com/vec

tor3de/ 
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10. wave2d 

Αυτό το java applet προσοµοιώνει µηχανικά κύµατα 

(π.χ. κύµατα στην επιφάνεια του νερού, ηχητικά 

κύµατα κλπ)  σε δύο διαστάσεις, µε πολλές 

δυνατότητες επιλογής (µία ή δύο πηγές, συχνότητες 

κλπ) 

http://www.fa

lstad.com/wa

ve2d/ 

 

11. diffeq 

Αυτό το java applet εµφανίζει γραφικά τη λύση συχνά 

χρησιµοποιούµενων διαφορικών εξισώσεων. Σε πολλές 

περιπτώσεις δίνεται και η µαθηµατική έκφραση της 

λύσης. 

http://www.fa

lstad.com/diff

eq/ 

 

 

12.  

Αυτό το animation εµφανίζει ένα επίπεδο πολωµένο 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα, το οποίο διαδίδεται στη θετική 

κατεύθυνση του άξονα x'x. Τα διανύσµατα του 

ηλεκτρικού πεδίου (µε κόκκινο χρώµα) είναι 

παράλληλα στον άξονα y'y και του µαγνητικού (µπλε 

χρώµα) είναι παράλληλα στον άξονα z'z. 

http://www.w

alter-

fendt.de/ph14

e/emwave.ht

m 

 

13.  

Στο applet αυτό, µπορούµε να κινηθούµε σε όλο το 

µήκος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος βλέποντας τις 

εφαρµογές που αυτά έχουν (µικροκύµατα, 

ραδιοκύµατα, ακτίνες Χ κ.λ.π.) ανάλογα µε τη 

συχνότητά τους. 

http://lecture

online.cl.msu.

edu/~mmp/a

pplist/Spectru

m/s.htm 

 

14.  

Μία ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική 

επιφάνεια δύο οπτικών µέσων και απεικονίζονται η 

ανακλώµενη και η διαθλώµενη ακτίνα. Παρέχεται η 

δυνατότητα αλλαγής των µέσων διάδοσης καθώς και 

της γωνίας πρόσπτωσης. 

http://www.w

alter-

fendt.de/ph14

e/refraction.h

tm 

 

15.  Επίδειξη της σκέδασης Rutherford. 
http://galileo.

phys.virginia.

edu/classes/1
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09N/more_st

uff/Applets/ru

therford/ruthe

rford.html 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Σύνδεσµοι ιστοτόπων σχετικών µε τη Βιολογία 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει ενδεικτικές ιστοσελίδες που µπορεί να φανούν χρήσιµες 

στη διδασκαλία των δραστηριοτήτων της Βιολογίας που προτείνονται πιο κάτω. 

 

1. 

 

 

http://e-yliko.gr 

Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ 

 

2. http://science.education.nih.gov/supplements/technology/student 

Ιστοσελίδα για την εκπαίδευση µε θέµατα που αφορούν την Υγεία κα την 

τεχνολογία. 

 

3. http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/teaching.htm 

Ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου του Hong Kong µε υλικό εκπαίδευσης, 

videoκαι animations. 

 

4. http://e-slate.cti.gr/ 

Ιστοσελίδα που µπορεί να κατεβάσει κανείς το αβάκιο, έτοιµους 

µικρόκοσµους ή να δηµιουργήσει δικούς του µικρόκοσµους. 

 

5. http://www.bioplek.org/animaties/erfelijkheidsleer/Mendel.html 
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Ιστοσελίδα για θέµατα Γενετικής 

 

6. http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm 

Ιστοσελίδα Βιολογίας µε διαδραστικές δραστηριότητες και προσοµοιώσεις. 

 

7. http://kpekastor.kas.sch.gr/ergastiriakos_odigos/introduction/frameset1.ht

m 

Ιστοσελίδα του κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς. 

 

8. http://ebiomedia.com/gall/drop/dropmain.html 

Ιστοσελίδα Οικολογίας 

 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Zooplankton 

Ιστοσελίδα Οικολογίας 

 

10. http://www.biology-online.org/6/16_plankton.htm 

Ιστοσελίδα Οικολογίας 

 

11. http://www.microscopy.fsu.edu/moviegallery/             

Ιστοσελίδα για υδρόβιους µικροοργανισµούς  

 

12. http://bio.rutgers.edu/~gb101/lab6_protists/l6a3b.html 

Ιστοσελίδα για υδρόβιους µικροοργανισµούς  

 

13. http://bioethics-today.org  
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Ιστοσελίδα µε θέµατα βιοηθικής 

 

14. www.unesco.org/bioethics  

Ιστοσελίδα της Unesco µε θέµατα βιοηθικής 

 

∆ραστηριότητες Βιολογίας µε χρήση του διαδικτύου στις ακόλουθες θεµατικές 

ενότητες:  

1. Απεικόνηση στη Βιολογία  

� Α. 3D απεικόνηση δοµής 

� Β. Απεικόνηση βιολογικών διαδικασιών 

2. Αξιολόγηση της διδασκαλίας  

� Α. Αξιολόγηση κατά τη διδασκαλία της µείωσης 

� Β. Αξιολόγηση κατά τη διδασκαλία της ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης 

3. Παρανοήσεις  

� 50:50 ή αλλιώς Κορώνα ή γράµµατα; 

Οι παραπάνω δραστηριότητες και επιπρόσθετο υλικό υπάρχουν στο φάκελο ΑΡΧΕΙΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4.5 
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ΧΗΜΕΙΑ 

Σύνδεσµοι ιστοτόπων σχετικών µε τη Χηµεία 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει ενδεικτικές ιστοσελίδες που µπορεί να φανούν χρήσιµες 

στη διδασκαλία των δραστηριοτήτων της Χηµείας. 

 

1. 

 

 

http://www.shsu.edu/%7Echm_tgc/sounds/sound.html 

Ταινίες σε QuickTime απ’ το Πανεπιστήµιο Houston για Στοιχεία 

µετάπτωσης («Copper Amine Complex Formation»), ογκοµέτρηση 

(«Titration Movie»).   

2. http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/ 

Προσοµοιώσεις και animations από το Πανεπιστήµιο Iowa. Οι 

προσοµοιώσεις αυτές and animations κατασκευάστηκαν µε τη χρήση είτε 

του Macromedia Director είτε του Flash. Ο φυλλοµετρητής του 

υπολογιστή σας πρέπει να έχει το MacroMedia Shockwave Player (µε το 

Flash Player) ώστε να «τρέξουν». Αναφέρονται στις ενότητες 

Ηλεκτροχηµεία, Νόµους αερίων, Θερµοχηµεία, ∆ιαλύµατα, Ιοντική 

ισορροπία, Χηµική Ισορροπία, Στοιχειοµετρία, Κινητική. 

3. http://www.chemcollective.org/applets/ 

Εικονικό εργαστήριο (Virtual Chemistry Laboratory) από το Πανεπιστήµιο 

Carnegie Mellon καθώς και µικροεφαρµογές (applets) στη Χηµική 

Ισορροπία.και στην ηλεκτρονιακή δόµηση των ατόµων όλων των 

στοιχείων του Περιοδικού πίνακα.  

4. http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/animations/   

Animations από το Πανεπιστήµιο Akron για τις δυνάµεις Van de Waals, 

µοριακά µοντέλα οργανικών µορίων. Έχουν δηµιουργηθεί σε φόρµα 

Quicktime.   

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

Μικροεφαρµογές του κολλεγίου Davidson σε Ατοµική δοµή, Χηµική 
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Ισορροπία, Χηµική Κινητική, Κινητική Θεωρία Αερίων.  

6. http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/ 

Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/index_e.html 

Βίντεο από το Πανεπιστήµιο Regensburg. Μερικά από τα θέµατά τους 

είναι τα αντιδραστήρια Fehling και Tollens, η ιωδοφορµική αντίδραση, 

Οξείδωση των ισοµερών της βουτανόλης.  

7. 

 

http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/ 

Προσωπική ιστοσελίδα του Theodore Gray. Περιέχει πληροφορίες 

(εικόνες, βίντεο, ιστορικά στοιχεία, ορυκτά) για όλα τα στοιχεία του 

περιοδικού πίνακα.  

8. http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/ 

Animations από το βιβλίο Essential Chemistry του Raymond Chang, 

εκδόσεις McGraw Hill. Λειτουργούν σε σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

Περικλείουν θέµατα όπως η αρχή του Le Chatelier, ∆ιάλυση άλατος, 

Υβριδισµός, Ιοντική Ισορροπία, Ρυθµιστικά ∆ιαλύµατα.  

9. http://www.spin.gr/static/sections/applets/chemistry.html 

Εικονικό Eργαστήριο µε Μικροεφαρµογές Χηµείας του διευθυντή του 

εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κ. 

Ευσταθίου. Περιλαµβάνει και καµπύλες ογκοµετρήσεων οξέων-βάσεων.  

10. http://witcombe.sbc.edu/water/ 

∆ιαθεµατική προσέγγιση της ενότητας νερό (για το Γυµνάσιο) του 

κολλεγίου Sweet Briar.  

11. http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/ 

Ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Journal of Chemical Education.  

12. http://chemmovies.unl.edu/ChemAnime/index.htm 

Animations που λειτουργούν µε την υποστήριξη Macromedia's 

Shockwave™ 

13. http://www.chem.vt.edu/chem-ed/simulations/spreadsheets.html 
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Προσοµοιώσεις  στη Χηµεία µε τη χρήση του Excel της Microsoft.  

 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Σύνδεσµοι ιστοτόπων σχετικών µε τη Γεωλογία-Γεωγραφία 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει ενδεικτικές ιστοσελίδες που µπορεί να φανούν χρήσιµες 

στη διδασκαλία των δραστηριοτήτων της Γεωλογίας - Γεωγραφίας που προτείνονται πιο 

κάτω. 

1. 

 

 

www.google eath. com 

Ιστοσελίδα που δίνει τη δυνατότητα πτήσης πάνω από την επιφάνεια της 

Γης 

2. www.cruiser.gr 

Ιστοσελίδα που δίνει τη δυνατότητα πτήσης πάνω από την επιφάνεια της 

Γης, µε έµφαση στην Ελλάδα 

3. http://e-yliko.gr 

Η εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ. 

4. www.yahooligans.com 

Mηχανή αναζήτησης που απευθύνεται σε µαθητές 

5. www.google_earth.com   

Μηχανή αναζήτησης για θέµατα που σχετίζονται µε τη γη 

6. http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html 

Για την απόκτηση και εγκατάσταση του απαιτούµενου λογισµικού  ImageJ 

7. 

 

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/ 

Για την απόκτηση των δορυφορικών εικόνων 

8. http://www.poseidon.ncmr.gr/ 

Ιστοσελίδα ΕΛΚΕΘΕ ΠΟΕΙ∆ΩΝΑΣ 

9. http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html 
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Ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ. 

10. http://seismo.geology.upatras.gr/ 

Ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Πάτρας σχετική µε τους σεισµούς 

11. http://www.noa.gr/forecast/bolam/index.htm 

Σελίδα της ΝΑΣΑ 

12. http://www.civilprotection.gr 

Σελίδα πολιτικής προστασίας 

13. http://www.oasp.gr 

Σελίδα του ΟΑΣΠ µε δραστηριότητες και πληροφορίες για τους σεισµούς 

14. http://earthquake.usgs.gov/4kids/ 

Σελίδα για παιδιά µε πληροφορίες για τους σεισµούς 

15. http://library.thinkquest.org/17457/english.html 

Στοιχεία για το εσωτερκό της γης 

   16. http://www.adobe.co.uk/education/digkids/lessons/volcano.html 

Για κατασκευή σε πρόγραµµα της Adobe ενός ηφαιστείου 

17. http://www.volcanolive.com/world.html 

Πληροφοριακό υλικό για ηφαίστεια 

18. http://library.thinkquest.org/J002467F/Ring_of_firetext.htm 

Πληροφοριακό υλικό και προσοµοιώσεις για ηφαίστεια 

19. http://www.flags.gr/flags.html  

Σηµαίες κρατών 

20. http://www.iucn.org/themes/ssc/plants/ 

Εικόνες και πληροφορίες για τη βλάστηση 

21. http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1348.html 
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Πύλη των φυσικών επιστηµών 

22. http://www.medsos.gr/ 

Μεσόγειος - προβλήµατα – προοπτικές 

   23. http://www.explorecrete.com/greek/mediterranean-gr.html  

Μεσόγειος - προβλήµατα – προοπτικές 

 

∆ραστηριότητες µε χρήση του διαδικτύου στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 

� Κατανόηση εννοιών – διασαφήνιση παρανοήσεων: «Ο καιρός και το κλίµα»  

� Αναπαράσταση φυσικών διαδικασιών: «Τα ηφαίστεια» 

� ∆ράση σε εικονικό περιβάλλον: «∆ιαχείριση περιβάλλοντος» 

� Αξιολόγηση (ιστοσελίδων – µαθητή) 

� «Αξιολόγηση ιστοσελίδων από τον εκπαιδευτικό» 

� «Αξιολόγηση του µαθητή µέσα από το διαδίκτυο» 
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6.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ο όρος «σχεδιασµός σεναρίου» χρησιµοποιείται για να περιγράψει την προκαταρτική και 

σε βάθος µελέτη που πρέπει να κάνει ο διδάσκων προκειµένου να εµπλέξει τους µαθητές 

του σε µια µαθησιακή διαδικασία µε την οποία θα έχουν τα µέγιστα δυνατά οφέλη. Η 

µελέτη και περιγραφή ενός σεναρίου στην πραγµατικότητα είναι η από κάθε πλευρά 

µελέτη του θέµατος που πρόκειται να διδαχθεί και αφορά το ίδιο το θέµα και την 

επιστηµολογία του, την διδακτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο διδάσκων, τα 

µέσα και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιµοποιήσει, τις δραστηριότητες στις οποίες πρέπει 

να εµπλέξει τους µαθητές του, τις ενδεχόµενες µαθησιακές συγκρούσεις που πρέπει να 

προκαλέσει στους µαθητές του µε αυτές κ.ά. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να 

αφορά αυτές τις πτυχές και να έχει σκοπό να καταστήσει τους επιµορφούµενους ικανούς 

να σχεδιάζουν σενάρια για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών. Για το σκοπό αυτό 

πρέπει: 

1. Να παρουσιαστούν στους επιµορφούµενους επιλεγµένα σενάρια και να αναλυθούν 

οι πτυχές τους.  

2. Να παρουσιάστουν ηµιτελή σενάρια και να ζητηθεί από τους επιµορφούµενους να 

τα ολοκληρώσουν.  

3. Να δοθεί στους επιµορφούµενους ένα θέµα και να τους ζητηθεί να σχεδιάσουν ένα 

σενάριο για τη διδασκαλία του.  

4. Να αναπτύξουν οι επιµορφούµενοι ένα το σενάριο που επιθυµούν σύµφωνα µε τις 

εµπειρίες τους. 

Τα θέµατα που θα προταθούν µπορούν να αντλούνται από την περιοχή του προγράµµατος 

σπουδών των φυσικών επιστηµών, από ευρύτερες γνωστικές περιοχές ή από την 

καθηµερινότητα και άρα µπορούν να αγγίζουν ευρύτερους κοινωνικούς προβληµατισµούς 

και έτσι να αποκτούν µεγαλύτερη αυθεντικότητα. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό σε επιµορφωτές και επιµορφούµενους ότι το σενάριο είναι µια 

προκαταρτική µελέτη της διδασκαλίας ενός θέµατος και το οποίο όταν εφαρµοστεί 

φανερώνει τις αδυναµίες και τις αστοχίες. Είναι σηµαντικό εποµένως (1) κατά τον 

σχεδιασµό του να επιχειρείται η όσο το δυνατό καλύτερη τεκµηρίωση των απόψεων του 

συντάκτη που ενσωµατώνονται σ’ αυτό και (2) να επιχειρείται µια όσο το δυνατόν 

αντικειµενική αξιολόγηση κατά την εφαρµογή του στους µαθητές αλλά και στο τέλος 

αυτής. Έτσι, ο συντάκτης θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να διορθώσει το 

σενάριο και να το κάνει ακόµα καλύτερο για την επόµενη εφαρµογή του.  
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Ορίζοντας το σενάριο 

Ως σενάριο θα µπορούσε να οριστεί µία δοµηµένη, πλήρης και εφαρµόσιµη διδακτική 

πρόταση. Συνήθως το σενάριο έχει την µορφή ενός κειµένου. Ο προσδιορισµός 

‘δοµηµένη’ αναφέρεται στην µορφή του σεναρίου η οποία είναι σαφής, διακρίνεται σε 

θεµατικές ενότητες (παραγράφους) και στηρίζεται σε ένα µοντέλο που αποτελεί βάση 

συγγραφής και άλλων σεναρίων. Ο προσδιορισµός ‘πλήρης’ αναφέρεται στο σύνολο 

των πτυχών της µαθησιακής διαδικασίας που θα πρέπει να αναδείξει το σενάριο, οι 

οποίες πτυχές θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τα παιδαγωγικά όσο και τα γνωστικά και τα 

θέµατα που αφορούν τις φυσικές επιστήµες µε τα οποία εµπλέκεται το συγκεκριµένο 

σενάριο. Τέλος ο όρος εφαρµόσιµο προσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρµογής 

του σεναρίου σε πραγµατικές συνθήκες. Ένα σενάριο, για παράδειγµα, το οποίο 

προβλέπει µία διδακτική ώρα για την διδασκαλία της εκθετικής συνάρτησης µέσα από 

λύση προβλήµατος θα οδηγήσει ίσως σε έλλειµµα παιδαγωγικών ή γνωστικών 

αποτελεσµάτων υποχρεώνοντας τον διδάσκοντα να καταλάβει τον κυρίαρχο ρόλο µέσα 

στην αίθουσα. 

Προτεινόµενη δοµή των σεναρίων 

1. Ένα σενάριο έχει σαν αρχή µία σύντοµη περιγραφή της βασικής ιδέας που το 

διαπερνά. Ο δηµιουργός του σεναρίου δίνει µία σύνοψη όλης της δραστηριότητας µε 

έµφαση σε εκείνα τα σηµεία τα οποία εισάγουν τον αναγνώστη στο πνεύµα και το 

κλίµα της. Αν, για παράδειγµα, πρόκειται να διδαχτεί η έννοια της οµοιότητας στο 

Γυµνάσιο µε τη βοήθεια ενός δυναµικού γεωµετρικού λογισµικού τότε στην βασική 

ιδέα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι αυτή εκλαµβάνεται ως µεγέθυνση ή 

σµίκρυνση. Επιπλέον οι γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί που είναι απαραίτητοι 

υποστηρίζονται από τις δυνατότητες του λογισµικού µε το οποίο θα δηµιουργήσουµε 

‘φαινόµενα’ µεγέθυνσης τα οποία θα µελετήσουν οι µαθητές. 

2. Οι στόχοι του σεναρίου θα µπορούσαν να διακριθούν: 

o Σε αυτούς που αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο, δηλαδή στην κατανόηση του 

συγκεκριµένου περιεχοµένου των φυσικών επιστηµών και την απόκτηση 

δεξιοτήτων που σχετίζονται µε αυτό. 

o Σε στόχους που αφορούν σε παιδαγωγικές-κοινωνικές αξίες, όπως για παράδειγµα 

η επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, η κινητοποίηση, η σηµασία των µαθηµατικών 

µοντέλων στην κατανόηση των φαινοµένων κ.τ.λ 
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o Σε στόχους που αφορούν σε γνωστικές δράσεις που σχετίζονται µε τις φυσικές 

επιστήµες και τα µαθηµατικά, όπως η διαδικασία απόδειξης, η αφαίρεση, η 

γενίκευση, η σύνδεση, η ερµηνεία, η αντιστροφή µιας διαδικασίας. 

3. Προαπαιτούµενα για την υλοποίηση της δραστηριότητας. Αυτά θα µπορούσαν να 

διακριθούν: 

o Σε βασικές δεξιότητες και γνώσεις των µαθητών που αφορούν τις φυσικές 

επιστήµες. 

o Σε βασικές δεξιότητες που σχετίζονται µε τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν. 

o Στα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση καθώς και στον χώρο. 

4. Αναφορά στα καινοτοµικά στοιχεία που εισάγονται µε την δραστηριότητα τα οποία 

θα πρέπει να συσχετιστούν-αντιπαρατεθούν µε την παραδοσιακή πρακτική.  

5. Στις φάσεις υλοποίησης της δραστηριότητας αναλύεται η προσδοκώµενη διδακτική 

πορεία, η στρατηγική των παρεµβάσεων ίσως και οι πιθανές-αναµενόµενες δυσκολίες 

των µαθητών και οι προτεινόµενοι τρόποι υπέρβασης. Κατά την ανάλυση θα πρέπει να 

αναδεικνύονται: 

o Η θέση και η στάση του διδάσκοντα µέσα στην τάξη, ο τρόπος µε τον οποίο 

επικοινωνεί µε τους µαθητές πιθανές ερωτήσεις και παρεµβάσεις του. 

o Η θέση και ο ρόλος των µαθητών, ο τρόπος µε τον οποίο αναµένεται να 

αλληλεπιδρούν µε τα εργαλεία και τους άλλους µαθητές στην τάξη. 

6. Στα φύλλα εργασίας για τους µαθητές θα πρέπει να καταγράφονται το πρόβληµα, τα 

ερωτήµατα και οι εργασίες των µαθητών που σχετίζονται µε την δραστηριότητα που 

περιγράφει το σενάριο. Είναι χρήσιµο στο φύλλο εργασίας το κείµενο να είναι απλό, 

σαφές και να δηµιουργεί κινητοποίηση. Το πλήθος των ερωτήσεων σε ένα φύλλο 

εργασίας δεν θα πρέπει να είναι µεγάλο αλλά ούτε και οι ερωτήσεις να είναι 

µακροσκελείς.  

7. Ο τρόπος αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας και του αποτελέσµατος. 

8. Πιθανές δυνατότητες επέκτασης της δραστηριότητας. 

Μεθοδολογία επιµόρφωσης σχετικά µε τα σενάρια 

Η επιµόρφωση που σχετίζεται µε τα εκπαιδευτικά σενάρια προτείνεται να εξελιχτεί 

σύµφωνα µε την παρακάτω πορεία:  

o Ορισµός της έννοιας ‘εκπαιδευτικό σενάριο’. Οι επιµορφούµενοι ενηµερώνονται για 

την έννοια και τους στόχους δηµιουργίας ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, τον ρόλο 
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και την αξία µιας δοµηµένης διδασκαλίας απέναντι σε µία πρόχειρη και εν πολλοίς 

αυθόρµητης διδασκαλίας.  

o Μία παρουσίαση της δοµής που θα πρέπει να έχει ένα σενάριο. Εδώ περιγράφονται 

σε αδρές γραµµές οι θεµατικές ενότητες πάνω στις οποίες αρθρώνεται ένα σενάριο 

(Σύντοµη περιγραφή - Μαθησιακή και Παιδαγωγική διάσταση-Απαιτούµενες 

γνώσεις και δεξιότητες- ∆ιδακτική διαχείριση της τάξης – Υλοποίηση – Φύλλο 

εργασίας – Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση). 

o Ανάλυση των επιµέρους θεµάτων από τα οποία συντίθεται µία ενότητα Οι στόχοι 

για παράδειγµα θα µπορούσαν να διακριθούν σε γνωστικούς, σε παιδαγωγικούς, σε 

στόχους που αφορούν στην τεχνολογία κ.λ.π 

o Παρουσίαση ενός ενδεικτικού σεναρίου και ανάλυση της δοµής του. Μέσα  στα ήδη 

υπάρχοντα σενάρια οι επιµορφούµενοι αναγνωρίζουν την ανάλυση των θεµατικών 

ενοτήτων και των επιµέρους θεµάτων. 

o Υλοποίηση του σεναρίου µέσα στην οµάδα των υποψηφίων επιµορφωτών. Οι 

επιµορφούµενοι επιχειρούν να υλοποιήσουν το σενάριο καταγράφοντας την 

εµπειρία τους.  

o Σχολιασµός της υλοποίησης και παρατηρήσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης 

ή της επέκτασής του. ∆ιαπραγµατεύονται την προσωπική τους αντίληψη για τις 

δυσκολίες και τα εµπόδια που συνάντησαν. Εκτιµούν την δυνατότητα επίτευξης 

των στόχων µέσα από την προτεινόµενη διδακτική πορεία του σεναρίου. 

o Επιλογή µίας θεµατικής ενότητας από το τρέχον ΑΠ των Φυσικών Επιστηµών του 

σχολείου και εκπόνηση σεναρίων. Οι επιµορφούµενοι σε οµάδες πλέον 

αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν σενάρια πάνω σε ένα θέµα της προσωπικής τους 

επιλογής ή όλες οι οµάδες αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν ένα σενάριο πάνω στο 

ίδιο θέµα. 

o Παρουσίαση και σχολιασµός των νέων σεναρίων στην οµάδα. 

Η έννοια και η σηµασία του εκπαιδευτικού σεναρίου και της δραστηριότητας 

o Αναλύεται ο ρόλος της σχεδίασης και της περιγραφής των σεναρίων στη 

διδασκαλία και στη µάθηση. 

o Ανάλυση της διαφοράς, σεναρίων και δραστηριοτήτων όσον αφορά στην 

περιγραφή, και εφαρµογή.  

o Ανάλυση του ρόλου της αυτόνοµης δραστηριότητας και της δραστηριότητας που 

είναι ενταγµένη στο πλαίσιο του σεναρίου. 
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o Παρουσίαση των αξόνων ανάπτυξης σεναρίων. 

Μαθησιακή και παιδαγωγική διάσταση του σεναρίου 

o Ανάλυση συγκεκριµένων σεναρίων. 

o Ανάλυση της βασικής ιδέας ενός σεναρίου µέσα στα πλαίσια των στόχων που έχουν 

τεθεί 

o ∆ιαπραγµάτευση της ευρύτερης συνεισφοράς του σεναρίου στη µαθησιακή και 

παιδαγωγική διαδικασία. 

o ∆ιαπραγµάτευση των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων που αφορούν στο 

περιεχόµενο του σεναρίου.  

o ∆ιαπραγµάτευση του τρόπου εργασίας των ανθρώπων (µαθητών και 

εκπαιδευτικών) κατά την υλοποίηση του σεναρίου και αντιπαράθεση µε την 

εργασία σε περιβάλλον που χρησιµοποιούνται συµβατικά εκφραστικά µέσα. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρµογή του σεναρίου 

o Οι επιµορφούµενοι εµπλέκονται µε συγκεκριµένα σενάρια. 

o Αναλύονται οι γνώσεις που απαιτείται να έχουν οι µαθητές ως προϋποθέσεις για να 

εµπλακούν µε επιτυχία µε τις δραστηριότητες του σεναρίου. 

o Αναλύονται οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι µαθητές στη χρήση των 

εργαλείων που προτείνονται στο σενάριο. 

o Αναλύεται το επίπεδο δυσκολίας και απαιτούµενες δεξιότητες του διδάσκοντα (ως 

προς την τεχνολογία, την παιδαγωγική στάση κτλ) 

∆ιδακτική διαχείριση της τάξης 

o Αναλύεται ο ρόλος των µαθητών κατά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων του 

σεναρίου (π.χ. αναλύεται τι θα ζητείται από τους µαθητές και τι αναµένεται να 

κάνουν κατά την πορεία υλοποίησης του σεναρίου (να παρατηρούν, να εκφράζουν 

εικασίες συµπεράσµατα και κανόνες, να κάνουν υπολογισµούς, να σχεδιάζουν στο 

χαρτί, να χρησιµοποιούν το προτεινόµενο λογισµικό µε συγκεκριµένο τρόπο – να 

κάνουν πειράµατα, κτλ.) 

o Αναλύεται ο ρόλος των µαθητών στην οµάδα τους και στην τάξη ( πώς θα 

αξιοποιηθεί στην υλοποίηση του σεναρίου ο µαθητής που αναλαµβάνει ηγετικό 

ρόλο στην οµάδα, ή πως και πότε θα εναλλάσσονται οι ρόλοι των µαθητών κτλ.) 

o Αναλύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προσαρµογή και εφαρµογή των 

σεναρίων(π.χ. προσαρµογή του σεναρίου στην διδακτική ατζέντα του 
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εκπαιδευτικού, ενσωµάτωση εµπειριών και γνώσεων, προσωπικό στυλ, 

προσαρµογή του σεναρίου στη συγκεκριµένη τάξη εφαρµογής, ενορχήστρωση της 

τάξης κτλ.). 

o Οι επιµορφούµενοι εµπλέκονται µε συγκεκριµένα σενάρια 

Υλοποίηση του σεναρίου 

o Αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται οι επιµέρους δραστηριότητες που 

υποστηρίζουν το σενάριο καθώς και η αλληλουχία τους (π.χ. µια δραστηριότητα 

προηγείται µιας άλλης επειδή στην δεύτερη θα χρησιµοποιηθεί  το συµπέρασµα της 

πρώτης, ή ότι στη δεύτερη θα χρησιµοποιηθεί η εµπειρία που αποκτήθηκε από την 

πρώτη ή ότι στη δεύτερη θα χρησιµοποιηθούν τα ερωτήµατα που γεννήθηκαν στην 

πρώτη ή θα αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν στη πρώτη κτλ.) 

o Οι επιµορφούµενοι εµπλέκονται µε συγκεκριµένα σενάρια 

Το φύλλο εργασίας ως εργαλείο στη διδακτική/ µαθησιακή διαδικασία 

1. Αναλύεται ο τρόπος αποτύπωσης της διδακτικής ατζέντας στο φύλλο εργασίας. 

o Συνεργατική ή ατοµική µάθηση. 

o Ο ρόλος τω  εργαλείων σε ένα συγκεκριµένο φύλλο εργασίας. 

o Ανοικτές / κλειστές ερωτήσεις. 

o Εστίαση στα σηµαντικά µαθησιακά ζητήµατα της δραστηριότητας. 

o Σύνδεση µε τα άλλα φύλλα εργασίας της δραστηριότητας (αν υπάρχουν) 

2. Σύνδεση του φύλλου εργασίας µε τις αναµενόµενες δραστηριότητες των µαθητών. 

3. Σύνδεση του φύλλου εργασίας µε τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. 

4. Οι επιµορφούµενοι εµπλέκονται µε συγκεκριµένα σενάρια 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

1. Αναλύονται τρόποι προκαταρτικής αξιολόγησης (τεκµηρίωση) του σεναρίου.  

Αξιολόγηση ως προς την 

o δυνατότητα επίτευξης των επιδιώξεων του σεναρίου. 

o πληρότητα της περιγραφόµενης διαδικασία µάθησης. 

o περιγραφόµενη διαδικασία εφαρµογής στην τάξη/οµάδα. 

o περιγραφή των ρόλων ανθρώπων και εργαλείων. 
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2. Αναλύονται διαδικασίες αξιολόγησης του σεναρίου κατά την εφαρµογή του.    

Αξιολογούνται οι επιπτώσεις που έχει η εφαρµογή του  

o στην αποτελεσµατικότητα των ρόλων που αναθέτει. 

o στην χρηστικότητα / χρησιµότητα  των εργαλείων που προτείνει. 

o στη διαδικασία µάθησης των συγκεκριµένων αντικειµένων του σεναρίου που 

επιδιώκει. 

3. Αναλύονται θέµατα που αφορούν στην  αξιολόγηση/τεκµηρίωση του σεναρίου ως προς 

την: 

o Συµβατότητα του προτεινόµενου σεναρίου µε το Πρόγραµµα Σπουδών. 

o Η σχέση του σεναρίου και των προτάσεών του µε δεδοµένα που αφορούν στις 

δυσκολίες µάθησης των αντικειµένων που προτείνονται. 

o Οι δυσκολίες εφαρµογής του σεναρίου.  

4. Αναλύονται θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση του σεναρίου / δραστηριότητας 

κατά την εφαρµογή του όπως: 

o Οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού κατά την εφαρµογή. 

o Η αξιολόγηση των γραπτών δεδοµένων των µαθητών (φύλλα εργασίας κτλ). 

o Οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή 

5. Οι επιµορφούµενοι υλοποιούν συγκεκριµένα σενάρια. 

Ειδικές περιπτώσεις σεναρίων 

1. Να προσδιορίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των 

o ∆ια-µαθηµατικών  

o ∆ι-επιστηµονικών  

o ∆ια-θεµατικών σεναρίων 

2. Παρουσιάζονται παραδείγµατα σεναρίων των τριών τύπων.  

o ∆ια-µαθηµατικών  

o ∆ι-επιστηµονικών  

o ∆ια-θεµατικών  
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3. Αναλύονται οι διαφορές των τριών τύπων σεναρίων στην ανάπτυξή τους και στην 

περιγραφή τους. 

Πρακτική άσκηση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

1. Να συγγράφουν και να εφαρµόζουν: 

o σενάρια για τις Φυσικές Επιστήµες 

o διεπιστηµονικά σενάρια 

o διαθεµατικά σενάρια 

2. Να συγγράφουν και εφαρµόζουν: 

o σενάρια για τις Φυσικές Επιστήµες 

o διεπιστηµονικά σενάρια. 

o διαθεµατικά σενάρια. 

3. Οι επιµορφούµενοι επιλέγουν ένα θέµα από κάθε περιοχή και αναπτύσσουν ένα 

σχετικό σενάριο. Στη συνέχεια παρουσιάζουν το αναπτυγµένο σενάριο στην οµάδα 

τους αναλύοντας και αιτιολογώντας τις επιλογές τους για κάθε παράµετρο του 

σεναρίου όπως και στις δραστηριότητες. 
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6.6 Ένταξη της χρήσης ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας µέσω σεναρίων  

Σενάρια διδασκαλίας για τη Φυσική 

Αρχή ∆ιατήρησης της Ενέργειας  

Εισαγωγή 

Σε ένα εικονικό περιβάλλον µελετάται “πειραµατικά” η αρχή διατήρησης της ενέργειας (στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή εµπλέκονται η κινητική ενέργεια, η δυναµική ενέργεια, και η 

µεταφορά θερµότητας). Η “πειραµατική” διάταξη περιλαµβάνει λείο οριζόντιο επίπεδο πάνω 

στο οποίο ολισθαίνει σφαίρα µε σταθερή ταχύτητα και η οποία συγκρούεται µε ακίνητη 

σφαίρα. Η δεύτερη σφαίρα  βρίσκεται στη βάση λείου κεκλιµένου επιπέδου, πάνω στο οποίο 

ανέρχεται µετά την κρούση. 

Η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση επιδιώκει να αναδείξει: (α) το ρόλο της ελαστικής 

κρούσης στη διατήρηση της µηχανικής ενέργειας σε ένα σύστηµα δύο συγκρουόµενων 

σφαιρών, (β) το ρόλο της ανελαστικής κρούσης στην απώλεια µηχανικής ενέργειας του 

συστήµατος.  

Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας 

Έννοιες Σύστηµα σωµάτων, Αλληλεπίδραση, 

Ελαστική – Ανελαστική – Πλαστική 

κρούση, Αρχή διατήρησης της ενέργειας, 

Θεώρηµα µεταβολής της κινητικής 

ενέργειας, Θερµοκρασία, Θερµότητα 

Αναπαραστάσεις Προσοµοίωση, Γραφική, Αριθµητική, 

∆ιανυσµατική 

Τεχνική Πειραµατισµός – ανακάλυψη σχέσεων 

µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, 

Επίλυση – επαλήθευση προβληµάτων, 

∆ηµιουργία – Επαλήθευση γραφηµάτων, 

Σύγκριση µετρηµένων – υπολογισµένων 
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τιµών 

Εκπαιδευτικό λογισµικό Interactive Physics 

Απευθύνεται Σε µαθητές Λυκείου 

Αρχείο Energy.ip 

 

Παιδαγωγική αναζήτηση 

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας (που περιλαµβάνει την κινητική, τη δυναµική, τη µεταφορά 

θερµότητας και άλλες µορφές ενέργειας) είναι µια αρχή που διατρέχει το σύνολο των 

φυσικών επιστηµών και το σύνολο, σχεδόν, των ενοτήτων της φυσικής που διδάσκονται στο 

Λύκειο. Η Α∆Ε διδάσκεται – αν ο χρόνος επαρκεί – στο τέλος της σχολικής χρονιάς και 

µάλλον µε “περιθωριακό τρόπο” (σελίδες 239 - 241 του σχολικού βιβλίου Φυσικής της Α΄ 

Λυκείου), δίνοντας περισσότερο έµφαση στην αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας σε 

σώµα που εκτελεί οριζόντια ή κατακόρυφη προς τα πάνω βολή και στη συνέχεια ελεύθερη 

πτώση (σελίδες 230 – 232 και 238 – 239 του σχολικού βιβλίου), παρά στην αρχή διατήρησης 

της ενέργειας. 

Η προσοµοίωση, πάνω στην οποία βασίζεται η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση, παρέχει 

στο µαθητή τη δυνατότητα πειραµατισµού – παρατήρησης – και εξαγωγής συµπερασµάτων, 

ώστε να προκύψει η Αρχή ∆ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας ως µια εννοιολογική 

υποκατηγορία της Α∆Ε, σε ένα ιδεατό σύστηµα, χωρίς θερµικές απώλειες. Στη συνέχεια, σε 

ένα περισσότερο “πραγµατικό” περιβάλλον, όπου οι κρούσεις παύουν να είναι απόλυτα 

ελαστικές ο µαθητής κατευθύνεται να παρατηρήσει ότι η µείωση της µηχανικής ενέργειας δεν 

οφείλεται σε κάποια µυστηριώδη ενεργειακή “απώλεια”, αλλά στο ότι ένα µέρος της 

χρησιµοποιήθηκε για να αυξηθεί η θερµοκρασία των δύο σφαιρών του συστήµατος. 

Στην πρώτη δραστηριότητα ο µαθητής καλείται – διαισθητικά – αρχικά να “µαντέψει” ποιες 

από τις παραµέτρους µάζα - ταχύτητα κινούµενης σφαίρας και  είδος  κρούσης θα πρέπει να 

µεταβάλει µε κατάλληλο τρόπο ώστε να ανέλθει η αρχικά ακίνητη σφαίρα όσο το δυνατόν 

ψηλότερα στο κεκλιµένο επίπεδο. 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα ο µαθητής καλείται να παρατηρήσει και να ερµηνεύσει το 

διαφορετικό ύψος που φτάνει η σφαίρα στο κεκλιµένο επίπεδο, αν µεταβληθεί το είδος της 

κρούσης. 

Οι δραστηριότητες 3, 4, 5 και 6 έχουν σαν στόχο – µε την καταγραφή K, U και ∆θ των 

σφαιρών – να κατανοήσει ο µαθητής ότι η ενέργεια δεν “εξαφανίζεται” αλλά 

µετασχηµατίζεται σε άλλης µορφής ενέργεια. 

Στη δραστηριότητα 7 τίθεται ένα πρόβληµα και αφήνεται ο µαθητής να κρίνει ποια δεδοµένα 

από την προσοµοίωση θα χρησιµοποιήσει για να το λύσει. Στόχος της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας είναι να αναγνωρίσει ο µαθητής τα συστατικά του µελετούµενου 

συστήµατος και να λάβει υπ’ όψη στο ενεργειακό ισοζύγιο και την Κ της πρώτης σφαίρας, η 

οποία εξακολουθεί να κινείται και µετά την  κρούση. 

Τέλος, στη ∆ραστηριότητα 8 ο µαθητής καλείται να σχεδιάσει τα γραφήµατα Κ(t) και U(t) 

για τη δεύτερη σφαίρα, για ελαστική και ανελαστική κρούση, να τα συγκρίνει µε αυτά της 

προσοµοίωσης και τέλος να τα ερµηνεύσει µε όρους φυσικής και να εντοπίσει γραφικά τις 

απώλειες στη µηχανική ενέργεια, στη δεύτερη περίπτωση κρούσης. 

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: 

1. Να διαπιστώσει και να κατανοήσει ότι η ενέργεια διατηρείται και µετασχηµατίζεται σε 

διαφορετικά είδη.  

2. Να κατανοήσει ότι σε ένα κινούµενο – χωρίς την επίδραση µη συντηρητικών δυνάµεων – 

σώµα, η µηχανική ενέργεια διατηρείται. 

3. Να µπορεί να εκφράζει τις παραπάνω αρχές µε λόγια, µαθηµατικές σχέσεις και γραφήµατα 
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Φύλλο Εργασίας 

Αρχή διατήρησης της ενέργειας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

Περιγραφή του φαινοµένου – Πειραµατική διάταξη: Στο πάνω µέρος της οθόνης σας 

απεικονίζεται λείο οριζόντιο επίπεδο πάνω στο οποίο ολισθαίνει (κόκκινη) σφαίρα µάζας 2 

Kg µε σταθερή ταχύτητα V = 9 m/s, η οποία συγκρούεται µε ακίνητη (µπλε) σφαίρα ίδιας 

µάζας. Η δεύτερη σφαίρα  βρίσκεται στη βάση λείου κεκλιµένου επιπέδου, πάνω στο οποίο 

ανέρχεται στη συνέχεια. 

Στο κάτω µέρος της οθόνης σας υπάρχουν µεταβολείς ελαστικότητας, µάζας και αρχικής 

ταχύτητας της κόκκινης σφαίρας, καθώς επίσης και µετρητές ταχύτητας, ενέργειας και ύψους. 

Στο πάνω µέρος της οθόνης επίσης, υπάρχει και ένας εξαιρετικά ευαίσθητος µετρητής της 

κοινής θερµοκρασίας των δύο µεταλλικών σφαιρών που συγκρούονται. 

Θεωρείται ότι οι σφαίρες είναι κατασκευασµένες από σίδηρο, µε τιµή ειδικής 

θερµοχωρητικότητας c = 448 J/Kg . oC. Σηµειώνεται βέβαια ότι η χρήση στη συνέχεια, των 

ίδιων σφαιρών σε διαφορετικά είδη κρούσης (από ελαστική µέχρι πλαστική), γίνεται για 

λόγους διευκόλυνσης της προσοµοίωσης και δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. 
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∆ραστηριότητα 1 

Στόχος σας είναι - η αρχικά ακίνητη σφαίρα – να φτάσει σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ύψος. 

Ποιες από τις παραµέτρους  

(α) µάζα κινούµενης σφαίρας 

(β) αρχική ταχύτητα σφαίρας και  

(γ) ελαστικότητα κρούσης3  

θα µεταβάλετε – µε τη βοήθεια των αντίστοιχων µεταβολέων - και µε ποιο τρόπο ώστε να 

εκπληρώσετε το στόχο σας; 

(α) µάζα κινούµενης σφαίρας  (από 0 – 10 Kg) _________________________________ 

(β) αρχική ταχύτητα σφαίρας (από 0 – 20 m/s) _________________________________ 

(γ) ελαστικότητα κρούσης _________________________________________________ 

                                          

3 Στο µεταβολέα “ελαστικότητα κρούσης”, η τιµή 1 αντιστοιχεί στην ελαστική κρούση, η τιµή 0 στην πλαστική 

και οι ενδιάµεσες τιµές σε ανελαστική κρούση. 
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Με τη χρήση των µεταβολέων, εισάγετε τις τιµές που επιλέγετε και τρέξτε την εφαρµογή σας. 

Συγκρίνετε την τιµή µε αυτή του διπλανού σας, συµφωνείτε; Αν διαφωνείτε συζητείστε το και 

συναποφασίστε για διαφορετικές τιµές. Αν παρ’ όλα αυτά δεν µπορείτε να φτάσετε στο 

µέγιστο ύψος που οι συµµαθητές σας τυχόν κατάφεραν, ζητήστε τη συνδροµή του καθηγητή 

σας. 

∆ραστηριότητα 2 

∆ιατηρώντας σταθερές τις παραµέτρους (α) και (β), ποιο είδος κρούσης στέλνει την αρχικά 

ακίνητη σφαίρα στο µέγιστο ύψος και ποιο στο ελάχιστο;  

µέγιστο ύψος _______________________________________ 

ελάχιστο ύψος ______________________________________ 

Γιατί κατά τη γνώµη σας παρατηρούνται διαφορές στο τελικό ύψος που φτάνει η σφαίρα όταν 

µεταβάλλεται το είδος της κρούσης; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

Στο κάτω µέρος της οθόνης βρίσκονται µετρητές της κινητικής και δυναµικής ενέργειας των 

δύο σφαιρών. Χρησιµοποιήστε τους για να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα. 

∆ραστηριότητα 3 

Χρησιµοποιήστε τους µεταβολείς και εισάγετε τις τιµές: 

� Μάζα κόκκινης σφαίρας: 2 Kg 

� Αρχική ταχύτητα κόκκινης σφαίρας: 9 m/s 

� Ελαστικότητα κρούσης: 1 (ελαστική κρούση) 

Τρέξτε την προσοµοίωση και συµπληρώστε τον πίνακα για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

� Πριν την κρούση 

� Μετά την κρούση, όταν η µπλε σφαίρα βρίσκεται σε ανοδική τροχιά 

� Όταν η µπλε σφαίρα βρίσκεται στο ανώτατο σηµείο της τροχιάς της 



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

 

 
75 

Ελαστική κρούση 

 Κόκκινη σφαίρα Μπλε σφαίρα 

Ολική 

µηχανική 

ενέργεια 

Μεταβολή 

θερµοκρασίας 

σφαιρών 

 

Κ1 

(J) 

U1 

(J) 

K2 

(J) 

U2 

(J) 

 

(J) 

∆θ 

 (
ο
C) 

i       

ii       

iii       

 

Συγκρίνετε την τιµή της µηχανικής ενέργειας πριν και µετά την κρούση, τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Συµπέρασµα (µε τη µορφή µαθηµατικού τύπου) :_______________________________ 

 

∆ραστηριότητα 4 

Μεταβάλλετε – µόνο - την τιµή της ελαστικότητας κρούσης από 1 (ελαστική) σε 0,5 

(ανελαστική) και συµπληρώστε µε τον ίδιο τρόπο τον παρακάτω πίνακα  

Ανελαστική κρούση(α) 

 Κόκκινη σφαίρα Μπλε σφαίρα 

Ολική 

µηχανική 

ενέργεια 

Μεταβολή 

θερµοκρασίας 

σφαιρών 

 

Κ1 

(J) 

U1 

(J) 

K2 

(J) 

U2 

(J) 

  

(J) 

∆θ 

 (
ο
C) 
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i       

ii       

iii       

 

Συγκρίνετε την τιµή της µηχανικής ενέργειας πριν και µετά την κρούση, τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Συµπέρασµα (µε τη µορφή µαθηµατικού τύπου) :_______________________________ 

∆ραστηριότητα 5 

Μειώστε την τιµή της ελαστικότητας κρούσης από 0,5 σε 0,2 και συµπληρώστε µε τον ίδιο 

τρόπο τον παρακάτω πίνακα  

Ανελαστική κρούση(β) 

 Κόκκινη σφαίρα Μπλε σφαίρα 

Ολική 

µηχανική 

ενέργεια 

Μεταβολή 

θερµοκρασίας 

σφαιρών 

 

Κ1 

(J) 

U1 

(J) 

K2 

(J) 

U2 

(J) 

  

(J) 

∆θ 

 (
ο
C) 

i       

ii       

iii       

Συγκρίνετε την τιµή της µηχανικής ενέργειας πριν και µετά την κρούση, τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 
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Συµπέρασµα (µε τη µορφή µαθηµατικού τύπου) :_______________________________ 

 

∆ραστηριότητα 6 

Συγκρίνετε τις τιµές τις ολικής µηχανικής ενέργειας – µετά την κρούση - στις παραπάνω τρεις 

περιπτώσεις. Τι παρατηρείτε σε σχέση µε τη µεταβολή της τιµής της; Πως αυτή µεταβάλλεται 

σε σχέση µε το είδος της κρούσης; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις η Αρχή ∆ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας; 

Τεκµηριώστε την απάντησή σας. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Γιατί – κατά τη γνώµη σας – καταγράφεται, στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις, ελλειµµατικό 

ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας; Μπορείτε να συνδέσετε το συγκεκριµένο έλλειµµα µε την τιµή 

του ∆θ; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

∆ραστηριότητα 7 

Σε ποιο ύψος θα ανέβει η – αρχικά ακίνητη - µπλε σφαίρα αν συγκρουστεί ελαστικά µαζί της 

η µάζας 2 Kg κόκκινη σφαίρα µε ταχύτητα 10 m/s; Παρατηρήστε προσεκτικά την 

προσοµοίωση και χρησιµοποιήστε ότι δεδοµένα κρίνεται απαραίτητα. ∆ίνεται ότι η τιµή της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας ανέρχεται σε 9,81 m/s2. 

……………………………………………………………………………………………….….. 
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……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

∆ραστηριότητα 8 

Με βάση τα δεδοµένα της παραπάνω δραστηριότητας σχεδιάστε τα γραφήµατα µεταβολής 

της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας της µπλε σφαίρας, για δύο διαφορετικές 

περιπτώσεις: 

1. Ελαστική κρούση 

2. Ανελαστική κρούση (τιµή µεταβολέα: 0,5) 
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Μετά την ολοκλήρωση των γραφηµάτων, κάντε κλικ στην επιλογή “Εµφάνιση / Απόκρυψη 

διαγράµµατος” και συγκρίνετε τα µε αυτά που σχεδιάσατε. 




