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ABSTRACT 
 

The present supporting material “Guidelines to Secondary Education 
Science Teachers on the use of IBST in the Context of the Greek National 

Curriculum” will be distributed to the Greek teachers during the PI 
workshops and trainings on inquiry based science teaching. It shortly 

reviews the IBST and it provides precise internet sites with 
simulations/applets for each subject of the Greek National Curriculum. 
They are arranged in a forth column of the national curriculum in order to 

facilitate their use by the Greek science teachers. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

 
Θ παροφςα μελζτθ ςκοπό ζχει να εντάξει βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ διερευ-

νθτικισ μεκόδου (Inquiry Based Teaching) ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτα 

ςχολεία μασ με προςκικεσ και οδθγίεσ για διαδραςτικζσ ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ 

διαδρομζσ ενταγμζνεσ ςτο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Φυςικισ β’ και γϋ τάξεων Γυμναςίου. Θ 

μελζτθ ςυντάςςεται ςτο πλαίςιο του ζργου «The Pathway to Inquiry-Based Science 

Teaching», που χρθματοδοτείται από τo Framework Program 7 τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ με κωδικό SiS-CT-2010-266624  (Pathway 2010). 

 
1.2 Πλαίςιο, ερωτιματα και απαντιςεισ 
 

Στο παραπάνω πλαίςιο και ςτα άρρθτα ερωτιματα κατά πόςο θ διερευνθτικι 

μάκθςθ μπορεί να ενταχκεί ςτθ λογικι τθσ διδακτζασ φλθσ που διατρζχει 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, να αντικαταςτιςει τθν 

κυρίαρχθ δαςκαλοκεντρικι μζκοδο διδαςκαλίασ, να επιβλθκεί ςτθν «κυριαρχία» 

του παραπρογράμματοσ (hidden curriculum) τθσ εξωςχολικισ βοικειασ και των 

ποικίλων «βοθκθμάτων», και κυρίωσ, επειδι αυτι θ μζκοδοσ είναι χρονοβόρα, θ 

μελζτθ επιχειρεί να απαντιςει με τρεισ τρόπουσ: 

Α. Με μια ςφντομθ ζκκεςθ των κεωρθτικϊν παραδοχϊν, οι οποίεσ, ςτο πλαίςιο 

τθσ επαγωγικισ μεκόδου διδαςκαλίασ, οδιγθςαν ςτο μοντζλο τθσ διερευνθτικισ 

μεκόδου για τα μακθμάτων των φυςικϊν επιςτθμϊν και τθ ςχζςθ τθσ με το ςχολικό 

εργαςτιριο και τθν ψθφιακι τεχνολογία. 

Β. Με τθν πρόταςθ και υλοποίθςθ εμπλουτιςμοφ του υπάρχοντοσ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ φυςικισ γυμναςίου και με ςτοχευμζνεσ προτάςεισ διαδραςτικϊν 

προςομοιϊςεων και ψθφιακϊν περιβαλλόντων. 

Γ. Με ενδεικτικζσ προτάςεισ (και το κεωρθτικό τουσ υπόβακρο) για το ςχεδιαςμό 

τθσ διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο τθσ διερευνθτικισ μεκόδου, προτάςεισ που μποροφν 

εφκολα να τροποποιθκοφν από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και να εφαρμοςτοφν 

(και) ςτθν τρζχουςα παραδοςιακι μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 

1.3 Διερευνθτικι μζκοδοσ και αναλυτικό πρόγραμμα 
 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ, οι πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, τα διακεματικά 

ςχζδια εργαςίασ και θ χριςθ των νζων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν προβλζπονται από 

Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) των μακθμάτων των 

φυςικϊν επιςτθμϊν και το τρζχον Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ) τθσ 

Φυςικισ βϋ και γϋ τάξεων Γυμναςίου (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 
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2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΧΕ 
 

2.1 Η διερευνθτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

 
2.1.1 Διερευνθτικι μζκοδοσ και επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ 
 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ ι μάκθςθ μζςω μικρϊν ερευνϊν αποτελεί μία διδακτικι 

προςζγγιςθ που μπορεί να οριςτεί ωσ μια ςκόπιμθ διαδικαςία διάγνωςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων, ςχεδιαςμοφ πειραμάτων, αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, 

διατφπωςθσ υποκζςεων, καταςκευισ μοντζλων, ςυηιτθςθσ και θ (αντι)παράκεςθσ 

επιχειρθμάτων, τεκμθρίωςθσ. Ζχει κφριο ςτόχο να προκαλζςει το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν, ϊςτε να ενταχκοφν ενεργθτικά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Ρεριλαμβάνει επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ παρατιρθςθ, θ ςφγκριςθ, θ 

ταξινόμθςθ, θ διατφπωςθ ερωτθμάτων, ο ζλεγχοσ μιασ υπόκεςθσ με το ςχεδιαςμό 

πειράματοσ, θ πρόβλεψθ, θ ερμθνεία δεδομζνων, οι εναλλακτικζσ εξθγιςεισ, θ 

διατφπωςθ κανόνα, κτλ. (Rocard et al. 2007, Levy & Lameras 2011).  

Ωσ εκ τοφτου αποςκοπεί ςτθν  άςκθςθ των μακθτϊν ςτισ επιςτθμονικζσ διαδι-

καςίεσ και ςτθν πρακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο πλαίςιο του επιςτθμονικοφ 

γραμματιςμοφ (scientific literacy), μια και θ άςκθςθ ςε αυτζσ και θ κατανόθςθ τθσ 

επιςτθμονικισ μεκόδου βοθκά τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν δεξιότθτεσ χριςιμεσ 

για όλθ τουσ τθ ηωι, ανεξάρτθτα από το επάγγελμα που κα ακολουκιςουν. Ζνασ 

τρόποσ για να αναπτφξουν οι μακθτζσ ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ είναι να εμπλακοφν 

ςε δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ ερωτθμάτων ι επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν, να κάνουν 

επιλογζσ ςχετικά με το «τι να μεταβάλουν» και «τι να μετριςουν» και, εντζλει, πϊσ 

να οργανϊςουν και υλοποιιςουν τθν εργαςία τουσ.  

Κεντρικι ιδζα τθσ διερευνθτικισ μεκόδου είναι θ διατφπωςθ από τον εκπαιδευ-

τικό απλϊν ερωτθμάτων (ι προβλθμάτων) ςχετικϊν με το προσ μελζτθ κζμα. Τα 

ερωτιματα πρζπει να είναι προςιτά ςτουσ μακθτζσ, προερχόμενα είτε από τθν 

κακθμερινι τουσ εμπειρία είτε ςυναφι με όςα ζχουν μζχρι ςτιγμισ διδαχκεί και 

εμπεδϊςει, ϊςτε να τουσ κινιςουν τθν περιζργεια. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

είναι να κατευκφνει τουσ μακθτζσ του να βρουν απαντιςεισ (ι να διατυπϊςουν τθ 

γνϊμθ τουσ) ςε αυτά τα αρχικά ερωτιματα και να τουσ ενκαρρφνει ςε αυκεντικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν ι/και ςε ψθφιακό 

περιβάλλον, με ςτόχο οι μακθτζσ να διατυπϊνουν νζα ερωτιματα, να κάνουν 

υποκζςεισ, να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ, να ςχεδιάςουν ζνα πείραμα, να βρουν 

εναλλακτικζσ λφςεισ, να ανταλλάξουν απόψεισ, κτλ., που κα τουσ οδθγιςουν ςτθν 

επιςτθμονικά ορκι απάντθςθ ςτο αρχικό ι τα αρχικά ερωτιματα.  Αυτι θ διδακτικι 

προςζγγιςθ ςτθρίηεται περιςςότερο ςτισ ερωτιςεισ, αναηθτιςεισ και δραςτθ-

ριότθτεσ των μακθτϊν παρά ςτθ παρουςίαςθ τθσ διδακτζασ φλθσ (του μακιματοσ) 

από τον εκπαιδευτικό. Στθ λογικι του «μακαίνω πϊσ να μακαίνω» παρά ςτθν απλι 

παράκεςθ και απομνθμόνευςθ πλθροφοριϊν. Ο βακμόσ ελευκερίασ τθσ «ερευ-
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νθτικισ» αυτονομίασ των μακθτϊν εξαρτάται από το βακμό που οι μακθτζσ ζχουν 

εξαςκθκεί  ςε τζτοιασ μορφισ επιςτθμονικζσ δεξιότθτεσ, και από τθν θλικία τουσ. 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ αξιοποιεί πρακτικζσ που αναπτφχκθκαν κατά τθν εφαρ-

μογι ςτθν εκπαίδευςθ του μοντζλου τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και μπορεί να εν-

ταχκεί ςτο πλαίςιο του μοντζλου του εποικοδομθτιςμοφ (τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ 

μάκθςθσ)(Χαλκιά 2010).  

 

2.1.2 Από τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ ςτον εποικοδομθτιςμό 
 

Θ ανακαλυπτικι μάκθςθ (και θ ειςαγωγι τθσ  εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ 

και τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ των μακθτϊν), επζκταςθ τθσ επαγωγικισ μεκόδου, 

ξεκίνθςε από τα τζλθ του 19ου αιϊνα ςτθν Αγγλία ωσ «ευρετικι μάκθςθ» (heuristic). 

Επανιλκε ςτο προςκινιο από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ϋ50 και τισ αρχζσ του ϋ60 

ςτισ ΘΡΑ (PSSC Φυςικι, Harvard Physics Project) και τθν Αγγλία (Nuffield Project) 

μζχρι και τα μζςα του ’70 επθρεάηοντασ τισ νεϊτερεσ προςπάκειεσ διδακτικϊν 

προτάςεων για τθν αποτελεςματικι  διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα μακιματα των 

φυςικϊν επιςτθμϊν. Το μοντζλο τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ ιλκε ςαν αντίδραςθ 

ςτο μζχρι τότε (…και μζχρι ςιμερα) παραδοςιακό μοντζλο μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ 

από τον εκπαιδευτικό ςτουσ μακθτζσ, οι οποίοι τθν αποδζχονται(;) πακθτικά, 

μοντζλο που βαςίηεται ςτισ ςυμπεριφοριςτικζσ (μπιχεβιοριςτικζσ) κεωρίεσ μάκθ-

ςθσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, μεταξφ των άλλων, θ εμπειρία οδθγεί ςτθ μάκθςθ και 

μάκθςθ ςθμαίνει ςφνδεςθ ερεκίςματοσ-ανταπόκριςθσ που οδθγεί ςτθν αλλαγι τθσ 

ςυμπεριφοράσ του υποκειμζνου.  

Ο εκπαιδευτικόσ, ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων των φυςικϊν επιςτθμϊν με 

τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ, κάνει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ ςχετικζσ με το μάκθμα 

που κα ακολουκιςει, για να τουσ κινιςει το ενδιαφζρον (προςανατολιςμόσ). Στθ 

ςυνζχεια, ηθτά από τουσ μακθτζσ να διατυπϊςουν υποκζςεισ, και τουσ βοθκά να 

«ανακαλφψουν» τθ νζα γνϊςθ μζςα από πειράματα και να τθν εφαρμόςουν ςε νζα 

προβλιματα. Τζλοσ, ακολουκεί θ αξιολόγθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με ερωτιςεισ, αςκι-

ςεισ, προβλιματα (Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, Βλάχοσ 2004, Σταυρίδου 2000, ΕΑΛΤΥ 

2010, Χαλκιά 2010). 

Οι δυςκολίεσ του μοντζλου τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και οι μετζπειτα ζρευνεσ 

κατά τισ δεκαετίεσ του ϋ70 και ’80  ωσ προσ αυτό που ονομάςτθκε «ιδζεσ των μακθ-

τϊν» οδιγθςαν ςτο εποικοδομθτικό (κονςτρουκτιβιςτικό) μοντζλο το οποίο ςυμ-

πλθρϊνει και επεκτείνει το μοντζλο τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και αποδζχεται ότι 

θ γνϊςθ καταςκευάηεται από το μακθτι, κακϊσ αυτόσ αλλθλεπιδρά με το 

περιβάλλον. Το νζο, βαςικό ςτοιχείο πλζον είναι ότι ο μακθτισ ζρχεται ςτο ςχολείο 

με μια διαμορφωμζνθ, εμπειρικι άποψθ («ιδζεσ») για το φυςικό κόςμο και τθ 

λειτουργία του, άποψθ θ οποία φιλτράρει τθ νζα γνϊςθ και επθρεάηει τθν 

πρόςκτθςι τθσ, επιφζροντασ νοθτικά εμπόδια (Driver et al. 1993).  
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2.1.3 Οι «ιδζεσ των μακθτϊν» και θ εννοιολογικι αλλαγι 
 

Ο όροσ «ιδζεσ» των μακθτϊν ι/και εναλλακτικζσ αντιλιψεισ των παιδιϊν 

δθλϊνει ότι αυτζσ ζχουν περιοριςμζνθ εφαρμογι και είναι εναλλακτικζσ ωσ προσ τισ 

ςιμερα αποδεκτζσ επιςτθμονικζσ απόψεισ, που ζχουν γενικευμζνθ ι κακολικι ιςχφ. 
Οι «ιδζεσ» των παιδιϊν είναι κυρίωσ βιωματικζσ και αναπτφςςονται ςτθν 

προςπάκειά τουσ να δϊςουν νόθμα ςτον κόςμο που ηουν, δθλαδι, εξαρτϊνται από 

τισ εμπειρίεσ τουσ, τισ  τρζχουςεσ  γνϊςεισ τουσ,  τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφν και  
 

       
 

Εικόνα 1.Η «κοινι αντίλθψθ» για κάποια πράγματα δφςκολα αλλάηει… 

 

Πϊσ παράγεται ο ιχοσ του βιολιοφ; 
 

O Carl Wieman (Nobel Φυςικισ 2001) αφοφ εξιγθςε ςτουσ φοιτθτζσ του, 
οι  οποίοι δε ςποφδαηαν φυςικι, ότι οι χορδζσ δε μετακινοφν αρκετό αζρα, 
ϊςτε να  δθμιουργιςουν τον ιχο που ακοφμε από το βιολί, και αφοφ τουσ 
ζδειξε το βιολί, τουσ εξιγθςε ότι είναι το πίςω μζροσ του βιολιοφ (ράχθ) 
που πραγματικά παράγει τον ιχο που ακοφμε (…) 
 

Μετά από 15 λεπτά τουσ ζκεςε τθν ερϊτθςθ:  
 

Ο ιχοσ που ακοφσ από το βιολί παράγεται κυρίωσ από: 
   Α. Σισ χορδζσ; 
   Β. Από το ξφλο ςτο πίςω μζροσ του βιολιοφ; 
   Γ. Εξίςου και από τα δφο; 
   Δ. Από κανζνα από τα δφο;  
 

Το ποςοςτό που απάντθςε ςωςτά είναι μόλισ 10% !  
 

  
 

Ο Carl Wieman  ιςχυρίηεται ότι το ποςοςτό παραμζνει το ίδιο ακόμθ κι 
όταν το ακροατιριό του αποτελείται από τουσ διδάςκοντεσ ςτθ ςχολι ι 
από μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ… 

 

Wieman, Carl (2008), Collected papers of Carl Wieman, Word Scientific, 725-738  

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Wieman
http://books.google.gr/books?id=yYrbn__t6VMC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Carl+Wieman+student+ideas&source=bl&ots=Z2FArsnQGD&sig=4yQ8SHbJzABhe1f74KJteo67PXg&hl=el&ei=ylXhTeSbMc-2hAeS2dnPBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA
http://books.google.gr/books?id=yYrbn__t6VMC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Carl+Wieman+student+ideas&source=bl&ots=Z2FArsnQGD&sig=4yQ8SHbJzABhe1f74KJteo67PXg&hl=el&ei=ylXhTeSbMc-2hAeS2dnPBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA
http://books.google.gr/books?id=yYrbn__t6VMC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Carl+Wieman+student+ideas&source=bl&ots=Z2FArsnQGD&sig=4yQ8SHbJzABhe1f74KJteo67PXg&hl=el&ei=ylXhTeSbMc-2hAeS2dnPBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA
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διαμορφϊνονται με τθν επίδραςθ των αντιλιψεων των ενθλίκων, με τθ ςυν-

αναςτροφι με άλλα παιδιά, από τθν τθλεόραςθ, από τον κινθματογράφο, από ό,τι 

παρουςιάηουν τα ςχολικά και εξωςχολικά βιβλία, τα περιοδικά, το Διαδίκτυο. Με 

άλλα λόγια οι μακθτζσ δεν είναι «λευκά χαρτιά» (tabula rasa), που κα τα γεμίςει ο 

δάςκαλοσ ςφμφωνα με τθν άποψθ των μπιχεβιοριςτϊν. Για αυτό το λόγο 

παρατθρείται ότι ακόμα και μετά τθ διδαςκαλία, τα πειράματα κτλ., ςυχνά,  πολλοί 

μακθτζσ δεν ζχουν τροποποιιςει τισ «ιδζεσ» τουσ, διατθρϊντασ τισ και ωσ ενιλικεσ 

για τισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα των φυςικϊν επιςτθμϊν. Σαν ςυμπζραςμα, θ 

επιςτιμθ του δαςκάλου και των ςχολικϊν εγχειριδίων δε μεταφζρεται πάντοτε 

ςτον μακθτι, επειδι οι μακθτζσ ερμθνεφουν βάςει των «ιδεϊν» τουσ ό,τι εξθγεί ο 

δάςκαλοσ ςτθν τάξθ ι ό,τι διαβάηουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.Κατθγοριοποίθςθ των «ιδεϊν» των μακθτϊν. 

 

Σφμφωνα με τθν εποικοδομθτικι αντίλθψθ θ μάκθςθ επιτυγχάνεται μόνο όταν ο 

μακθτισ εμπλζκεται ςε πρακτικζσ διαδικαςίεσ ι ςτθ νοθτικι επεξεργαςία ενόσ ερω-

τιματοσ ι προβλιματοσ. Ζτςι θ διδαςκαλία ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο 

εργαςτιριο πρζπει να προςανατολίηεται ςτθ διαμόρφωςθ προτάςεων και διαδι-

καςιϊν για τθν τροποποίθςθ των «ιδεϊν» ι εναλλακτικϊν αντιλιψεων του μακθτι, 

ωσ απόρροια γνωςτικισ ςφγκρουςθσ, ιτοι όταν ο μακθτισ ςυνειδθτοποιιςει ότι οι 

υπάρχουςεσ ιδζεσ του δεν μποροφν να εξθγιςουν νζα πειραματικά δεδομζνα. Αυτι 

θ διαδικαςία αναδόμθςθσ των ιδεϊν δθλϊνεται ωσ εννοιολογικι αλλαγι.  

Οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ μπορεί να επζλκει (ςταδιακά) θ εννοιολογικι 

αλλαγι ςυνοψίηονται, επιγραμματικά, ςτο ότι,  

(α) θ υπάρχουςα «ιδζα» δεν ικανοποιεί το μακθτι λ.χ. για τθν ορκι επίλυςθ 

ενόσ προβλιματοσ,   

(β) θ καινοφργια ιδζα τοφ είναι κατανοθτι, και 

(γ) θ καινοφργια ιδζα είναι ςυμβατι με όςα γνωρίηει και πιςτεφει, και  

(δ) θ καινοφργια ιδζα τοφ είναι χριςιμθ λ.χ. για τθν ορκι επίλυςθ προβλθμάτων 

ι τθν κατανοθτι εξιγθςθ φαινομζνων (Driver et al. 1993, Σπυροποφλου 2000, 

Βοςνιάδου 2001, Χαλκιά 2010). 
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Εικόνα 3.Διάγραμμα μοντζλου εποικοδομθτικισ διδαςκαλίασ των Driver και Oldham.  

 

2.1.4 Ενδεικτικά βιματα διερεφνθςθσ ερωτθμάτων 

 

Βαςικό πρόβλθμα για το ξεκίνθμα ενόσ μακιματοσ ι μιασ ςειράσ μακθμάτων βα- 

ςιςμζνων ςτθ διερευνθτικι μζκοδο είναι θ διατφπωςθ των ερωτθμάτων. Θ μορφι 

των ερωτθμάτων, θ ζκταςι τουσ, το πόςο μπορεί να  δϊςουν ερεκίςματα και να 

κινθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ ςυνιςτοφν το κρίςιμο ςθμείο. Τα λάκθ ςτθ διατφ-

πωςθ των ερωτιςεων (βακμόσ δυςκολίασ, αςάφεια περιεχομζνου, μακριά από τθν 

κακθμερινότθτα και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν, υψθλότερο των γνωςτικϊν τουσ 

ικανοτιτων ι τθσ θλικίασ τουσ, κτλ.) μπορεί να ατονιςουν ι/και να ακυρϊςουν ζνα 

κζμα, που φαινομενικά, κατά τθ γνϊμθ του εκπαιδευτικοφ (ι ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα ςπουδϊν), δείχνει ότι (πρζπει να) ενδιαφζρει τουσ μακθτζσ.  

Ρολλζσ φορζσ αιτία είναι θ παραγνϊριςθ (υποτίμθςθ) των πλαιςίων που εμπλζ-

κονται ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν και των ρυκμϊν μετάβαςθσ, 

δθλαδι, των ςτοιχείων τθσ επικυμθτισ γνϊςθσ που επιδιϊκουμε από μια βακμίδα 

εκπαίδευςθσ ςτθν επόμενθ ι από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ ςφμφωνα με τθν θλικία 

των μακθτϊν (Κουλαϊδισ 1995). Για παράδειγμα, ο βακμόσ δυςκολίασ  τθσ ευκφ-

γραμμθσ ομαλισ κίνθςθσ ςτο τρζχον ςχολικό εγχειρίδιο Φυςικι βϋ τάξθσ Γυμναςίου 

(Αντωνίου κ.ά. 2007) είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από ό,τι είναι ςτθν παρουςίαςθ του 

ίδιου κζματοσ ςτο τρζχον εγχειρίδιο Φυςικι αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου (Βλάχοσ κ.ά. 

2011). 
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Εικόνα 4. Σα γνωςτικά πλαίςια που εμπλζκονται ςτθ διδαςκαλία 
των φυςικϊν επιςτθμϊν. 

 

Για τον επιτυχι ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςτθ ςχολικι πράξθ ενόσ διερευ-

νθτικοφ ερωτιματοσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα 

(αγιαδάκοσ 2011α, Χαλκιά 2010): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,2 επιλογι ςτόχων και διαδικαςιϊν μάκθςθσ, 3 επιλογι περιεχομζνου, 
4 επιλογι μεκόδων αξιολόγθςθσ, 5 επιλογι ρυκμϊν μετάβαςθσ 

1. Σχεδιαςμόσ ερωτήματοσ ή προβλήματοσ (προςανατολιςμόσ) 

-Επιλογι ενόσ γενικοφ ερωτιματοσ (ι προβλιματοσ) ςτο πλαίςιο των  

  δυνατοτιτων,  των εμπειριϊν και των ενδιαφερόντων μακθτϊν. 

- Ρροςδιοριςμόσ των ανεξάρτθτων και εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν του    

  ερωτιματοσ. 

- Ζλεγχοσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. 

2. Πρόβλεψη 

- Διατφπωςθ προβλζψεων (το πικανό αποτζλεςμα).  

- Ανίχνευςθ των πικανϊν παρανοιςεων των μακθτϊν. 

- Σχεδιαςμόσ (απλοφ) πειράματοσ/ μακθτικισ δραςτθριότθτασ. 

- Επιλογι και χριςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ (απλϊν υλικϊν, οργάνων    

  και ςυςκευϊν, Θ/Υ, εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν). 

- Ζλεγχοσ των κινδφνων, κανόνεσ αςφαλείασ ςτο εργαςτιριο. 

3. Μετρήςεισ και καταγραφή των δεδομζνων (εφαρμογι) 

- Συλλογι ςτοιχείων με παρατιρθςθ.  

- Ρραγματοποίθςθ μετριςεων ςτο εργαςτιριο ι/και ςε εικονικό-ψθφιακό 

  περιβάλλον. 

- Καταγραφι των δεδομζνων. 
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Πίνακασ 1. υνοπτικά βιματα ςχεδιαςμοφ διερευνθτικοφ ερωτιματοσ. 
 

Θ υλοποίθςθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ προχποκζτει οργάνωςθ: 

(α) Ωσ προσ τθ ςυγκρότθςθ και τθν εργαςία των μακθτϊν ςε ομάδεσ (ςυν-

εργατικι μάκθςθ). Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να (ζχει) εκτιμιςει το μζγεκοσ των 

ομάδων, τον τρόπο που κα ςχθματιςτοφν, τθ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ, το 

διδακτικό κόρυβο κτλ. (Σταυρίδου 2000, Ραπαςταματίου 2010γ). 

(β) Ωσ προσ τθν προετοιμαςία ςτο εργαςτιριο ι/και ωσ προσ τθν οργάνωςθ τθσ 

αίκουςασ διδαςκαλίασ, όπου ο εκπαιδευτικόσ (με ι χωρίσ τθ βοικεια των μακθτϊν) 

πρζπει να ζχει ετοιμάςει τα όργανα, τισ ςυςκευζσ, το ψθφιακό υλικό και τουσ 

λοιποφσ πόρουσ (βιβλία, υπολογιςτζσ, διευκφνςεισ ςτο Διαδίκτυο, φφλλα εργαςίασ) 

που κα χρθςιμοποιθκοφν. Και αυτό επειδι οι μακθτζσ πρζπει να παρατθριςουν  

αντικείμενα ι φαινόμενα άμεςα ι ζμμεςα, να ςχεδιάςουν και να εκτελζςουν 

πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτον πάγκο εργαςίασ, και εφόςον απαιτείται ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι (Θ/Υ), χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακζσ διαδραςτικζσ προςομοι-

ϊςεισ, περιβάλλοντα εικονικοφ εργαςτθρίου και μοντελοποίθςθσ, το Διαδίκτυο, 

διατάξεισ ςυγχρονικισ λιψθσ και απεικόνιςθσ μετριςεων (MBL: Microcomputer 

Based Laboratory).  

(γ) Ωσ προσ το μοντζλο κακοδιγθςθσ που κα ακολουκιςει. 

(δ) Τζλοσ, θ τιρθςθ των βθμάτων είναι αναγκαία ωσ προσ τθ ςυνεπι διαχείριςθ 

του χρόνου, ςθμαντικό πρόβλθμα ςτισ περιπτϊςεισ που θ όλθ προςπάκεια, δθλαδι, 

θ απάντθςθ ςτο κφριο ερϊτθμα ι τα ερωτιματα που κα προκφψουν,  πρζπει να 

ολοκλθρωκεί ςτθ διάρκεια μιασ διδακτικισ ϊρασ, χωρίσ να χακεί ο ζλεγχοσ του 

μακιματοσ από τον εκπαιδευτικό λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ οργάνωςθσ. 

 

2.1.5  Μοντζλα διερευνθτικισ μεκόδου 

 

Αν και θ διερευνθτικι μζκοδοσ είναι μακθτοκεντρικι, μια επιτυχισ διδαςκαλία 

εξαρτάται λιγότερο ι περιςςότερο από τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Αυτι 

μπορεί να είναι ζντονθ ι χαλαρι, μια και το πλαίςιο των μακθςιακϊν δραςτθριοτι-

των εξαρτάται από τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, το επίπεδό τουσ, τθ 

διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι, τισ προτεραιότθτεσ που κζτει ο εκπαιδευτικόσ για 

τθν (κάκε) τάξθ του, τισ διαφοροποιιςεισ που απορρζουν από ζνα ελαςτικό ι αν-

ελαςτικό πρόγραμμα ςπουδϊν.  

4. Σύγκριςη αποτελεςμάτων με την πρόβλεψη (επαλικευςθ- απόρριψθ) 

- Συνοπτικι περιγραφι,  ςυςχετίςεισ και  ερμθνεία των δεδομζνων. 

- Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων. 

- Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

5. Αξιολόγηςη  

- Ραρουςίαςθ (ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ). 

- Αξιολόγθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, αναςτοχαςμόσ. 
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 Ζνασ τυπικόσ διαχωριςμόσ (Levy & Lameras 2011) περιλαμβάνει: 

 (α) Τθν  δομθμζνθ διερεφνθςθ (structured inquiry), με ζντονθ κακοδιγθςθ των 

μακθτϊν από τον εκπαιδευτικό με οδθγίεσ βιμα προσ βιμα για το κάκε ςτάδιο τθσ 

ζρευνασ.  

(β) Τθν πιο χαλαρι κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ (guided inquiry), ςτθν οποία οι 

μακθτζσ αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ και ο εκπαιδευτικόσ τουσ βοθκά προτείνοντάσ 

τουσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τισ οποίεσ οι μακθτζσ μποροφν να ακολουκιςουν ι 

όχι. 

(γ) Τθν ανοιχτι διερεφνθςθ (open inquiry), ςτθν οποία οι μακθτζσ αναλαμβάνουν 

θγετικό ρόλο «οδθγοφν» τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και αποφαςίηουν μόνοι τισ 

δραςτθριότθτεσ που κα εμπλακοφν και τισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκιςουν ςτθν 

ζρευνά τουσ, επωφελοφμενοι από τθ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ. 

(δ) Τθν  «υβριδικι» ι ςυνδυαςτικι κακοδιγθςθ (coupled inquiry) για προςεγ-

γίςεισ που ςυνδυάηουν δφο είδθ κακοδιγθςθσ, για παράδειγμα, τθν κακοδθγοφ-

μενθ ανακάλυψθ με τθν ανοιχτι διερεφνθςθ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα, κα μποροφςε 

να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα ενδιάμεςο ςτάδιο μεταξφ των δφο. 

Για τθν τυποποίθςθ τθσ εργαςίασ με τθ διερευνθτικι μζκοδο ςτθ ςχολικι πράξθ, 

ζχουν προτακεί ποικίλα μοντζλα (πρότυπα) διδαςκαλίασ, που περιλαμβάνουν τθν 

ιεράρχθςθ των εκπαιδευτικϊν/μακθςιακϊν προτεραιοτιτων, ςυγκεκριμζνα διδα-

κτικά βιματα και πειραματικζσ διαδικαςίεσ, και προςδιορίηουν τον τρόπο με τον 

οποίο οργανϊνεται θ τάξθ και θ διδαςκαλία και μάκθςθ.  

Ενδεικτικά παρατίκενται δφο μοντζλα για μακθτζσ 15-16 ετϊν με χαμθλό μακθ-

ματικό υπόβακρο και με περιοριςμζνεσ γνϊςεισ φυςικισ (CERTH-ΛΤΛ 2008, 

αγιαδάκοσ 2011α):  

(ι) Το Μοντζλο Κακοδθγοφμενθσ Ζρευνασ (Guided Research Model), που κατά-

τάςςεται ςτθ δομθμζνθ διερεφνθςθ (structured inquiry), και  

(ιι) το Μοντζλο Διερευνθτικισ Διδαςκαλίασ (Inquiry Based Teaching), που είναι 

μορφισ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ (guided inquiry).  
 

Σίτλοσ του διδακτικοφ 

πρότυπου 

Μοντζλο Κακοδθγοφμενθσ Ζρευνασ 

(Guided Research Model)  

Φάςθ 1: Ανάδειξθ του 

φαινομζνου ςε πρόβλθμα 

Παρουςίαςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει τθν ζννοια ι το 

πρόβλθμα/τθ κεωρία για ςυηιτθςθ και εναλλακτικζσ 

κεωρίεσ ι ιδζεσ. 

υηιτθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυηθτά με τουσ μακθτζσ για τθν 

ζννοια/το πρόβλθμα/ τθ κεωρία και για  τισ 

εναλλακτικζσ κεωρίεσ ι ιδζεσ. 

Φάςθ 2: Ρροτάςεισ για Επιςτθμονικι πρόβλεψθ 
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τθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ 

Οι μακθτζσ κάνουν υποκζςεισ, προβλζψεισ και 

προτάςεισ για αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

Φάςθ 3: Εφαρμογι μιασ 

πρόταςθσ 

χεδιαςμόσ και εκτζλεςθ του πειράματοσ 

Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν το πείραμα με τθν 

υποςτιριξθ/κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ. 

Μετριςεισ και καταγραφι δεδομζνων 

Οι μακθτζσ κάνουν μετριςεισ και καταγράφουν τα 

ευριματά τουσ. 

Φάςθ 4: Αντιπαραβολι –

ςυηιτθςθ (abstraction) 

των ευρθμάτων  

φγκριςθ ευρθμάτων με τθν πρόβλεψθ 

Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα με τθν 

πρόβλεψι τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ διευκολφνει τθ 

διαδικαςία. 

υηιτθςθ 

Συηιτθςθ των κεωρθτικϊν ηθτθμάτων/κεμάτων που 

προκφπτουν από τισ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Φάςθ 5: Αξιολόγθςθ με 

ερωτιςεισ εμπζδωςθσ 

(consolidation) 

υηθτιςεισ, αςκιςεισ και εργαςίεσ 

Ο εκπαιδευτικόσ κάνει ερωτιςεισ και ανακζτει 

αςκιςεισ και εργαςίεσ με ςκοπό τθν εμπζδωςθ τθσ 

αποκτθκείςασ γνϊςθσ. 
  

Πίνακασ 2. Περιγραφι Μοντζλου Κακοδθγοφμενθσ Ζρευνασ. 

 

Σίτλοσ του διδακτικοφ 

πρότυπου 

Μοντζλο Διερευνθτικισ Διδαςκαλίασ 

(Inquiry Based Teaching) 

Φάςθ 1:  Φάςθ 1: Δραςτθριότθτεσ 

για τθν εκμαίευςθ 

ερωτιςεων 

Ανάδειξθ τθσ περιζργειασ 

Ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να τραβιξει τθν 

προςοχι των μακθτϊν παρουςιάηοντάσ τουσ 

κατάλλθλα υλικά.  

Κακοριςμόσ ερωτιςεων από υπάρχουςα γνϊςθ  

Οι μακθτζσ αςχολοφνται με τισ (επιςτθμονικζσ) 

ερωτιςεισ που βάηει ο εκπαιδευτικόσ. 

Φάςθ 2: Ενεργόσ ζρευνα 

Προτάςεισ- προκαταρκτικζσ υποκζςεισ 

Οι μακθτζσ προτείνουν πικανζσ 

υποκζςεισ/εξθγιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που 

αναδείχτθκαν ςτθ Φάςθ 1. Ο εκπαιδευτικόσ 

καταγράφει τυχόν λανκαςμζνεσ/ εναλλακτικζσ 

αντιλιψεισ των μακθτϊν. 

χεδιαςμόσ και διεξαγωγι απλισ ζρευνασ 

Οι μακθτζσ δίνουν προτεραιότθτα ςτα ςτοιχεία που 

τουσ επιτρζπουν να αναπτφξουν επιςτθμονικζσ 
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εξθγιςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ διευκολφνει τθ 

διαδικαςία (βοθκά όςο χρειάηεται). 

Φάςθ 3: Δθμιουργία 

υγκζντρωςθ ςτοιχείων με παρατιρθςθ  

Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ. 

Κάκε ομάδα μακθτϊν ταξινομεί και αξιολογεί τισ 

παρατθριςεισ του για τθ διατφπωςθ νζων 

(επιςτθμονικϊν) ερωτθμάτων.  

 

Φάςθ 4: Συηιτθςθ 

Εξιγθςθ βάςθ των ςτοιχείων 

Ο κακθγθτισ δίνει τθ ςωςτι εξιγθςθ για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα ζρευνασ. 

Θεϊρθςθ άλλων εξθγιςεων  

Κάκε ομάδα αξιολογεί τισ εξθγιςεισ που ζδωςε υπό 

το φωσ εναλλακτικϊν εξθγιςεων με επιςτθμονικό 

υπόβακρο. 

Φάςθ 5: Ραρουςίαςθ-

Αναςτοχαςμόσ (reflection) 

Ανακοίνωςθ εξιγθςθσ (ςυμπεράςματοσ) 

Κάκε ομάδα μακθτϊν ςυντάςςει τθν αναφοράσ τθσ, 

τθν παρουςιάηει ςτθν τάξθ και εντοπίηει /αιτιολογεί 

τυχόν λάκθ τθσ.  
 

Πίνακασ 3. Περιγραφι Μοντζλου Διερευνθτικισ Διδαςκαλίασ. 

 

2.2  Ψθφιακι τεχνολογία και διερευνθτικι μάκθςθ 

 
2.2.1 Εκπαιδευτικι τεχνολογία και ΕΜΔ 

 

Θ διδαςκαλία με όποιο νόθμα ι περιεχόμενο και αν τθσ δϊςουμε, είναι μορφι 

επικοινωνίασ. Για αυτόν το λόγο ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να χρθςιμοποιεί οποι-

οδιποτε ενδεδειγμζνο μζςο με το οποίο  μπορεί να εξαςφαλίςει γζφυρεσ επικοι-

νωνίασ με τουσ μακθτζσ του. Γενικά το άτομο μακαίνει από τισ εμπειρίεσ που 

αποκτά με τθ βοικεια των αιςκιςεων κατά τθν επικοινωνία του με το περιβάλλον 

και ςτο ςχολείο θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ επιτυγχάνονται με τθ μορφι επι-

λεγμζνθσ μεκόδου και μζςων. Είναι προφανισ θ ανάγκθ για ενίςχυςθ και 

εμπλουτιςμό τουσ και με μεκόδουσ που αξιοποιοφν τα ςφγχρονα τεχνολογικά 

επικοινωνιακά μζςα, ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι άμεςο και μετριςιμο. Ζτςι, μια 

ζγχρωμθ εικόνα ι μια προςομοίωςθ ςτον Θ/Υ δείχνει να ζχει μεγαλφτερθ 

μακθςιακι αξία από τθν αντίςτοιχθ περιγραφι ι αναπαράςταςι τθσ με τον 

προφορικό μόνο λόγο του εκπαιδευτικοφ. Με άλλα λόγια θ ςφηευξθ αιςκιςεων και 

νόθςθσ μεγιςτοποιείται με τθν θ εποπτεία και ο όροσ εκπαιδευτικι τεχνολογία δεν 

αναφζρεται μόνο ςτα υλικά και τα μζςα, εν προκειμζνω τα εποπτικά μζςα 

διδαςκαλίασ (ΕΜΔ), αλλά ςε μια ςυςτθματικι προςζγγιςθ, που ωσ ςκοπό ζχει τθ 

βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ.  
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Εικόνα 5. χθματικι δομι τθσ αντιλθπτικισ διαδικαςίασ. 

 

Μια τυπικι και γενικά παραδεκτι διαφοροποίθςθ των ΕΜΔ με βάςθ τισ 

αιςκιςεισ και τθν παραγωγι μάκθςθσ παρουςιάηει ο κϊνοσ των εμπειριϊν του Ε. 

Dale, ςτον οποίο κυρίαρχθ κζςθ κατζχει θ ενεργόσ ςυμμετοχι και θ μάκθςθ με 

δράςθ (Μικρόπουλοσ 2000, Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, Kron & Σοφόσ 2007). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Ο  κϊνοσ των εμπειριϊν του Ε. Dale και επιλογι ΕΜΔ ωσ προσ  

 το βακμό αφαίρεςθσ και τθν παραγωγι μάκθςθσ. 

 

Λζμε ότι τα ΕΜΔ βελτιϊνουν τθν επικοινωνία ςτθν τάξθ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

θ γνϊςθ οικοδομείται με τθ βοικεια εργαλείων και ςυμβόλων. Ζτςι, ςτα μακιματα 

των φυςικϊν επιςτθμϊν, ο προφορικόσ λόγοσ του εκπαιδευτικοφ, πολλζσ φορζσ, 

δεν ζχει τθν απαραίτθτθ δφναμθ λόγω κζματοσ να διεγείρει αποτελεςματικά τισ 

αιςκιςεισ και να προκαλζςει τισ επικυμθτζσ αναπαραςτάςεισ ςτουσ μακθτζσ. 

περιβάλλον 

διζγερςθ αντιλθπτικό 
αποτζλεςμα 

ερζκιςμα 
“εικόνα”
”»» 

αντιλαμβανόμενο υποκείμενο 
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Χρειάηονται λοιπόν εικόνεσ, προςομοιϊςεισ, πειραματικζσ διατάξεισ, κατάλλθλο 

περιβάλλον και άλλα λιγότερο αφθρθμζνα μζςα για να αυξθκεί θ εποπτεία, ϊςτε 

να βοθκθκοφν οι μακθτζσ ςτο ςχθματιςμό οπτικϊν παραςτάςεων.  

Στο πλαίςιο αυτό ο Θ/Υ, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά, και θ ψθφιακι τεχνολογία  

γενικότερα, χρθςιμοποιοφνται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία όχι ςαν απλοί μεταδότεσ 

τθσ γνϊςθσ, εργαλειακά, αλλά ωσ αντιλθπτικά και διερευνθτικά μζςα, με τα οποία ο 

εκπαιδευτικόσ κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτον τρόπο ςκζψθσ, τθν πραγμάτευςθ 

του νοιματοσ, τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ.  

Θ ςφγχρονθ ψθφιακι τεχνολογία, ςε ςχζςθ με τα κλαςικά ΕΜΔ, μπορεί να 

ςυνδυάςει ςυγχρόνωσ πολλά μζςα (media) όπωσ: ιχο, εικόνα, κίνθςθ, κείμενο, 

βίντεο, γραφικά κλπ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των μζςων, τα οποία διεγείρουν τα 

αιςκθτιρια όργανα των μακθτϊν μζςω των εικόνων, χρωμάτων, ιχων και κίνθςθσ, 

κάνει τθ μάκθςθ πιο ενδιαφζρουςα (και πικανόν διαςκεδαςτικι) και δθμιουργεί 

κίνθτρα. 

 

2.2.2 Κακθμερινά υλικά ωσ ΕΜΔ και διδακτικά εργαλεία 

 

Κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ενόσ πειράματοσ/ μακθςιακισ  δραςτθ-

ριότθτασ, ιςχυρό ΕΜΔ – πλθν των υπαρχόντων ςειρϊν εργαςτθριακϊν οργάνων και 

ςυςκευϊν που υπάρχουν (;) ςτο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν – από-

τελοφν πειραματικζσ διατάξεισ από απλά υλικά κακθμερινισ χριςθσ. Ππωσ, λ.χ., θ 

«καταςκευι» αυτοςχζδιασ οπτικισ τράπεηασ για πειράματα Οπτικισ, που μπορεί να 

απότελοφν οπτικό διάφραγμα από χαρτονζνιο κφλινδρο, φακόσ (θλεκτρικόσ φανόσ), 

χαρτί μεταλλιηζ, κομμάτι διαφανοφσ πλαςτικοφ, κακρεφτάκι (Ραπαςταματίου 

2001). Αυτι θ χριςθ και αξιοποίθςθ απλϊν υλικϊν ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ 

των φυςικϊν επιςτθμϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα αφενόσ τθν εφκολθ ανεφρεςθ πολ-

λαπλϊν πειραματικϊν διατάξεων, λ.χ., μία για κάκε κρανίο-πάγκο εργαςίασ – 

δίνοντασ ταυτόχρονα τθν ευκαιρία ςτον κάκε μακθτι να ςυμμετάςχει ςτθν εξ αρχισ 

καταςκευι μζρουσ (ι όλθσ) τθσ πειραματικισ διάταξθσ– και αφετζρου φαίνεται ότι 

ικανοποιεί ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό γνωςτικοφσ, ψυχοκινθτικοφσ και ςυν-

αιςκθματικοφσ ςτόχουσ (Κουμαράσ 2002). Ζτςι:  

• Στα πειράματα με κακθμερινά, απλά υλικά τα παιδιά εςτιάηουν ςτο φαινόμενο 

και όχι ςτθ ςυςκευι ι ςτθ διάταξθ.  

•Στα πειράματα με κακθμερινά υλικά τα παιδιά ςυνδζουν τθν επιςτιμθ με 

κακθμερινζσ καταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ, μια και ςυχνά πιςτεφουν ότι θ «επι-

τυχία» ενόσ πειράματοσ οφείλεται ςτθν περίπλοκθ διάταξθ και τα ακριβά υλικά.   

•Θ χριςθ κακθμερινϊν και απλϊν υλικϊν απομυκοποιεί τθν επιςτιμθ και τθν 

κάνει κακθμερινι δραςτθριότθτα αναηιτθςθσ και απάντθςθσ ερωτθμάτων, απαλ-

λαγμζνθ από κάκε «πζπλο μυςτθρίου». 
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•Είναι πικανότερο τα παιδιά να αποκτιςουν μια κετικότερθ ςτάςθ για τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ μζςω μιασ ενεργθτικισ, ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ και εμπλοκισ 

τουσ ςε πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ με απλά υλικά.  

•Τα ειδικά ςχεδιαςμζνα και ςφνκετα εργαςτθριακά όργανα ειςάγουν επιπλζον 

δυςκολίεσ ςτθ διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία, μια και ςυχνά αποτελοφν από 

μόνα τουσ ειδικό αντικείμενο ςπουδισ.  

•Τα πειράματα με απλά υλικά προςφζρονται και για «δουλειά ςτο ςπίτι» με 

μορφι ςχεδίων εργαςίασ, όπου τα παιδιά κα αςχολθκοφν πιο ςυςτθματικά, ϊςτε 

να εμπλακοφν ςε μια αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ για κάτι που κα ξεκινά από κακθμε-

ρινζσ αςχολίεσ, ενδιαφζροντα ι/και προβλιματα και δικά τουσ ερωτιματα. 

•Θ απλότθτα των υλικϊν και των διαδικαςιϊν φαίνεται να ενκαρρφνει ςθμα-

ντικά τουσ πιο «αδφνατουσ» μακθτζσ κακϊσ και τα παιδιά από χαμθλότερα κοινωνι-

κοικονομικά και ςτρϊματα. 

 

2.2.3 Η ςυμβολι των ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ 

 

Ωσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) εννοοφμε τισ μεκόδουσ, τισ 

εφαρμογζσ και τα προϊόντα τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ και ψθφιακισ τεχνολογίασ, 

που αφοροφν ςτθ ςυγκζντρωςθ και θλεκτρονικι κωδικοποίθςθ, επεξεργαςία, 

ταξινόμθςθ, διακίνθςθ, διάχυςθ, γνωςτοποίθςθ και μελζτθ τθσ όποιασ πλθρο-

φορίασ ςε κάκε τθσ μορφι (μζςο), ιτοι κειμζνου, αρικμοφ, γραφιματοσ, ιχου, 

εικόνασ, προςομοίωςθσ, βίντεο κτλ. 

 Οι ΤΡΕ και οι εφαρμογζσ τουσ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων των φυςικϊν 

επιςτιμων δθμιουργοφν νζα μακθςιακά περιβάλλοντα, κατά τρόπο ϊςτε να 

κακίςταται εφικτι θ μελζτθ φαινομζνων τα οποία είναι, λ.χ., πολφπλοκα για το 

ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν είτε διαρκοφν μεγάλο ι πολφ μικρό 

χρονικό διάςτθμα είτε, πάλι, περιγράφουν τον «αόρατο» μικρόκοςμο. 

Με τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο αξιοποιοφνται, μεταξφ 

άλλων, τεχνικζσ αλλθλεπίδραςθσ, με τον άμεςο χειριςμό αντικειμζνων, τθν οπτικο-

ποίθςθ των φυςικϊν ποςοτιτων, τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαςυνδεδεμζνων 

πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων τθσ εξζλιξθσ ενόσ φαινομζνου, τθσ καταςκευισ και 

χριςθσ μοντζλων, δθμιουργϊντασ με αυτό τον τρόπο νζεσ διαςτάςεισ ςτθν 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (ΕΑΛΤΥ 2010, Ρρζηασ 2003).  

Με τθ χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (Θ/Υ, ΤΡΕ, Web 2.0, …) ςτο ςχολείο 

επιδιϊκεται:  

- Σε πρϊτο επίπεδο, θ βελτίωςθ τθσ επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων με τθν 

υποκίνθςθ (motivation) των μακθτϊν, κακϊσ ο ιχοσ, θ εικόνα, το χρϊμα προκαλεί 

το ενδιαφζρον τουσ, ιδιαίτερα των παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.  

- Σε δεφτερο επίπεδο, θ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ με τθ μορφι τθσ τθλεκπαίδευςθσ (e-learning).  
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Θ χριςθ του Θ/Υ, των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, του Διαδικτφου προςφζρουν 

γνωςτικά εργαλεία τα οποία μεταβάλλουν τθ μάκθςθ από αντικείμενο πεικαρχίασ 

ςε διαδικαςία ανακάλυψθσ και ενκουςιαςμοφ, κάτι που απαιτείται για να 

εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ διερευνθτικισ μάκθςθσ. Επίςθσ, διευκο-

λφνουν τθ μάκθςθ ςε μακθτζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα λόγω ζλλειψθσ 

γνωςιολογικισ υποδομισ, απουςίασ οικογενειακισ υποςτιριξθσ, κλπ.  

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςυνδυάηουν: 

  • πολυμεςικζσ εφαρμογζσ, που επιτρζπουν τθν καταγραφι, επεξεργαςία και 

αποκικευςθ κειμζνου, ιχου, κινοφμενθσ εικόνασ και βίντεο (και το μεταξφ τουσ 

ςυνδυαςμό), και 

  • υπερμζςα (hypermedia), δθλαδι τθ μθ γραμμικι διαςφνδεςθ του υπερ-

κειμζνου (hypertext)  και των πολυμζςων μζςω ςυνδζςμων (links) ςε αλλθλεπί-

δραςθ με τον χριςτθ (εκπαιδευτικό, μακθτζσ).      

 

2.2.4 Ο ρόλοσ των ΣΠΕ ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ 

 

Οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, που αποδίδουν μεγάλθ ςθµαςία ςτον κοινωνι-

οπολιτιςµικό  παράγοντα, ςυνθγοροφν  υπζρ τθσ οργάνωςθσ μακθμάτων που ευνο-

οφν τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. Ζτςι, όλο και περις-

ςότερο αυτι κακεαυτι θ φπαρξθ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία ςυμβαίνει να 

«ακυρϊνει» εμπράκτωσ παραδοςιακζσ μεκόδουσ (μετωπικισ) διδαςκαλίασ, κακϊσ 

διανοίγει νζεσ δυνατότθτεσ, που δεν είναι δυνατόν να αγνοθκοφν. Σε αυτζσ τισ 

μακθςιακζσ διαδικαςίεσ που βαςίηονται ςτθ διαδραςτικι επικοινωνία, θ διδα-

ςκαλία (ο λόγοσ του εκπαιδευτικοφ) τοποκετείται ςτο παραςκινιο με το μακθτι να 

είναι δθμιουργόσ και όχι χριςτθσ υπερμεςικϊν περιβαλλόντων. Σε αυτό το πλαίςιο 

αρμόηουν τα μακθςιακά περιβάλλοντα/εκπαιδευτικά λογιςμικά και οι προςομοι-

ϊςεισ  με τα οποία είναι δυνατι θ διερευνθτικι μάκθςθ (Kron & Σοφόσ 2007, 

Σταυρίδου 2011). 

 

2.2.5 ΣΠΕ και πειραματικι εργαςία 

 

Ο διερευνθτικόσ χαρακτιρασ των φυςικϊν επιςτθμϊν είναι άρρθκτα ςυνδε-

δεμζνοσ με το εργαςτιριο. Με τθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν οι μακθτζσ 

πρζπει να γνωρίςουν, να εξοικειωκοφν και να κατανοιςουν όψεισ τθσ δουλειάσ του 

επιςτιμονα-ερευνθτι ςτο εργαςτιριο. Ωσ εκ τοφτου οι μακθτζσ πρζπει να 

εμπλακοφν ςε εργαςτθριακζσ πρακτικζσ, εκτελϊντασ οι ίδιοι πειράματα με πραγ-

ματικά όργανα, ςυςκευζσ και υλικά (hands-on) ςτο κλαςικό ςχολικό εργαςτιριο.  

Βαςικό ςτοιχείο τθσ πειραματικισ διερεφνθςθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ πειρα-

ματικισ διάταξθσ για να εξελεγχκεί μια πρόβλεψθ ι μια υπόκεςθ ςχετικι με τθν 

εξζλιξθ ενόσ φαινομζνου, θ παρατιρθςθ, θ μζτρθςθ και θ λιψθ δεδομζνων, θ ορκι 

ανάγνωςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων. Με τα εργαλεία τθσ ψθφιακισ 
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τεχνολογίασ οι εφαρμογζσ των ΤΡΕ μποροφν να υποςτθρίξουν πολλζσ φάςεισ των 

εργαςτθριακϊν μεκόδων, ςυμπλθρϊνοντάσ τισ.  

Σαν ζνα απλό παράδειγμα, το (κλαςικό) ςχολικό εργαςτιριο προςφζρεται για τθ 

μελζτθ του βραςμοφ του νεροφ, με το μακθτι να παρατθρεί τα ςτάδια εξζλιξθσ του 

φαινομζνου, να καταχωρεί μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, 

να κάνει τθν αντίςτοιχθ γραφικι παράςταςθ, να διατυπϊςει (μερικό) ςυμπζραςμα 

για τθ κερμοκραςία βραςμοφ του νεροφ. Πμωσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο 

περιοριςμζνοσ διδακτικόσ χρόνοσ δεν του επιτρζπει να επεκτακεί, για να κζςει (ι να 

του τεκοφν από τον εκπαιδευτικό) ερωτιματα τθσ μορφισ «τι κα ςυμβεί αν» 

διπλαςιαςτεί ποςότθτα του νεροφ; Είτε, αν για αντί για μια πθγι κζρμανςθσ ζχουμε 

δφο, αν αντί για νερό κερμάνουμε αλατόνερο, γάλα, οινόπνευμα, για να κάνει ο 

μακθτισ ςυγκρίςεισ και να επεκτακεί ςε επιςτθμονικά ςυμπεράςματα. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ (και ςε παρόμοιεσ) ζρχεται αρωγόσ το εικονικό εργαςτιριο. Λ.χ. το 

εικονικό εργαςτιριο κερμότθτασ ςτο περιβάλλον του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

ΣΕΡ (Σφνκετο Εργαςτθριακό Ρεριβάλλον), όπου γριγορα και με αςφάλεια, με τθν 

εκτζλεςθ διαδοχικϊν εικονικϊν πειραμάτων μποροφν να αλλαχτοφν οι αρχικζσ 

ςυνκικεσ του ηωντανοφ πειράματοσ και να απαντθκοφν από το μακθτι τα 

(παραπάνω) ερωτιματα που προζκυψαν. 
 

 
 

Εικόνα 7. Εικονικό εργαςτιριο κερμότθτασ ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ ΕΠ: 

βραςμόσ ίςων ποςοτιτων νεροφ και γάλακτοσ. 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ των πειραμάτων, το εικονικό εργαςτιριο, ωσ αρωγόσ του 

κλαςικοφ ςχολικοφ εργαςτθρίου, προςφζρει ςτο μακθτι δυνατότθτεσ, όπωσ είναι: 

– θ διακοπι και θ ςυνζχιςθ του πειράματοσ, 

– θ εφκολθ και ςυνεχισ επανάλθψθ του πειράματοσ, 
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– θ επανάλθψθ-εκτζλεςθ του πειράματοσ και ςτο ςπίτι από το μακθτι, 

– θ επιτάχυνςθ του χρόνου (τρζξιμο του πειράματοσ) x2, x5, x10 κτλ. ςτθν    

   περίπτωςθ που το φαινόμενο εξελίςςεται αργά. 

Ζτςι, όταν θ εκτζλεςθ του πραγματικοφ πειράματοσ είναι χρονοβόρα, το εικονικό 

πείραμα όχι μόνο επιταχφνει τθ διαδικαςία, αλλά και βοθκά τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν, αναγνωρίςουν και διορκϊςουν τυχόν παρανοιςεισ (ΕΑΛΤΥ 2010). 

 Για παράδειγμα, ςτο ερϊτθμα: «Ζχουμε τρία όμοια λαμπάκια και δφο ίδιεσ 

αχρθςιμοποίθτεσ μπαταρίεσ των 9 volts. Συνδζουμε ςε ςειρά τα δφο από τα 

λαμπάκια ςτθ μία μπαταρία, και το τρίτο ςτθν άλλθ μπαταρία. Πταν ανάψουν τα 

λαμπάκια, ποια από τισ δφο μπαταρίεσ κα “τελειϊςει” πρϊτθ, αυτι ςτθν οποία 

είναι ςυνδεδεμζνα τα δφο λαμπάκια ι αυτι με το ζνα λαμπάκι;». Το εικονικό 

πείραμα, με το λογιςμικό Φυςικι β’-γ’ Γυμναςίου, ςε ελάχιςτο χρόνο δείχνει ότι θ 

μπαταρία ςτθν οποία είναι ςυνδεδεμζνα τα δφο λαμπάκια διαρκεί περιςςότερο –  

πειραματικι απόδειξθ αντίκετθ προσ τθν αναμενόμενθ «ευλογοφανι» απάντθςθ 

(τθν κοινι αντίλθψθ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.Εικονικό πείραμα με το λογιςμικό Φυςικι β’-γ’ Γυμναςίου. 
 

 

 

 

 

Άλλα μακθςιακά εργαλεία, παράλλθλα προσ το εργαςτιριο και τισ ΤΡΕ, είναι θ 

αξιοποίθςθ γεγονότων από τθν ιςτορία των φυςικϊν επιςτθμϊν μαηί με τισ ερωτι-

 
 
 
 
Στο δοςμζνο ερϊτθμα 
«Όταν ανάψουν τα όμοια 
λαμπάκια ςτα δφο 
κυκλϊματα, ποια από τισ 
δφο ίδιεσ μπαταρίεσ κα 
“τελειϊςει” πρϊτθ;» 
το πειραματικό 
αποτζλεςμα ςτο εικονικό 
εργαςτιριο προκαλεί  
εν δυνάμει γνωςτικι 
ςφγκρουςθ, επειδι είναι 
αντιφατικό με τθν κοινι 
αντίλθψθ, ςφμφωνα με 
τθν οποία: «το δεφτερο 
κφκλωμα θ μπαταρία κα 
τελειϊςει πιο γριγορα, 
αφοφ τροφοδοτεί δφο 
λαμπάκια!» (…) 
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ςεισ, τθν ομαδικι ςυηιτθςθ και το διάλογο, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τουσ εννοι-

ολογικοφσ χάρτεσ, τθ δραματοποίθςθ, το παιχνίδι ρόλων, κλπ. (Σζρογλου 2006, 

Βλάχοσ 2004, Κόκκοτασ 2005, Χαλκιά 2010).  

 

2.2.6  Η επίδραςθ των ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ  
 

Αναςκοπιςεισ τθσ επίδραςθσ των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ αναφζρουν (Κόκκοτασ & Ριλιουρασ 2004) ότι: 

• Υπάρχουν αρκετζσ ζρευνεσ από τισ οποίεσ προκφπτει πϊσ οι μακθτζσ δρα-

ςτθριοποιοφνται περιςςότερο όταν το μάκθμα των φυςικϊν επιςτθμϊν υποςτθ-

ρίηεται από τισ ΤΡΕ.  

• Οι μακθτζσ εμπλζκονται πιο ενεργά κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων 

και δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφζρον. 

• Οι ΤΡΕ προςφζρουν γριγορθ πρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ και ςχετικζσ 

με τθν εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ πθγζσ (εκπαιδευτικά λογιςμικά, 

ςυλλογζσ προςομοιϊςεων). Ζτςι, βοθκοφν ςτο να «πζςουν τα τείχθ» μεταξφ τθσ 

τάξθσ και του κόςμου ζξω από το ςχολείο.  

• Οι πολυμεςικζσ εφαρμογζσ παρζχουν τθ δυνατότθτα για οπτικοποίθςθ και 

χειριςμό ςφνκετων εννοιϊν και μοντζλων, τριςδιάςτατων εικόνων, προςομοι-

ϊςεων πραγματικϊν και φανταςτικϊν κόςμων, που αυξάνουν τθν πικανότθτα 

κατανόθςθσ των επιςτθμονικϊν ιδεϊν.   

• Οι ΤΡΕ μεγαλϊνουν το εφροσ του υλικοφ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ 

διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςυμπεριλαμβανομζνων κειμζνων, κινοφμενων και 

ςτατικϊν εικόνων, ιχων, μαγνθτοςκοπθμζνων ςτιγμιότυπων, εικονικϊν 

επιςτθμονικϊν οργάνων κλπ. και, ταυτόχρονα, αυξάνουν τουσ τρόπουσ που αυτό 

το υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτα πλαίςια ατομικϊν ι ςυνεργατικϊν 

προςεγγίςεων.  

• Οι ΤΡΕ με κατάλλθλο χειριςμό μποροφν να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των 

δεδομζνων ςτα οποία ζχουν πρόςβαςθ οι μακθτζσ. Θ πλθροφορία που αντλείται 

από το Διαδίκτυο μπορεί να είναι επίκαιρθ, ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα για τθν 

απόκτθςθ ςυχνϊν ςε βάκοσ χρόνου και ακριβϊν πειραματικϊν μετριςεωνμζςω 

αιςκθτιρων.   

• Ρολλζσ εφαρμογζσ των ΤΡΕ δεν απαιτοφν τθ χριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ ι του 

εργαςτθρίου. Ζτςι θ μακθςιακι διαδικαςία μπορεί να λάβει χϊρα και εκτόσ 

τάξθσ και ςε άλλο χρόνο.  

• Οι ΤΡΕ δίνουν τθ δυνατότθτα χριςθσ τεχνολογικϊν εργαλείων που διευκο-

λφνουν και επεκτείνουν τισ δυνατότθτεσ για εμπειρικι ζρευνα μζςα αλλά και ζξω 

από τθν τάξθ.  
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3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ  
 

3.1  ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ γυμναςίου και διερευνθτικι μάκθςθ 

 

3.1.1 κοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ φυςικισ ςτο Γυμνάςιο 

 

Στο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) των μακθμά-

των των φυςικϊν επιςτιμων ςτο Γυμνάςιο, μεταξφ των άλλων προβλζπεται θ 

«εξοικείωςθ του μακθτι με τον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ, τθν επιςτθμονικι 

μεκοδολογία (παρατιρθςθ, ςυγκζντρωςθ-αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν, διατφπωςθ 

υποκζςεων, πειραματικό ζλεγχό τουσ, ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων, εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων, ικανότθτα γενίκευςθσ και καταςκευισ προτφπων) και με τθ χριςθ 

τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ, ϊςτε και ωσ μελλοντικόσ επιςτιμονασ να είναι 

ικανόσ για ζρευνα και τεχνολογικό ςχεδιαςμό» (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τρζχον Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ) τθσ 

Φυςικισ βϋ και γϋ τάξεων Γυμναςίου, επιδιϊκεται οι μακθτζσ να ζλκουν ςε επαφι 

με ςφγχρονεσ ιδζεσ και κζματα από το χϊρο τθσ φυςικισ, προςαρμοςμζνα ςτο 

επίπεδο τθσ νοθτικισ ανάπτυξθσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν κάκε βακμίδασ, 

χωρίσ αυτό να είναι ςε βάροσ τθσ επιςτθμονικισ εγκυρότθτασ. Συνάμα, ο εκπαι-

δευτικόσ, αξιοποιϊντασ ςφγχρονα ευριματα τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ και τθσ 

εκπαιδευτικισ ζρευνασ, είναι δυνατόν, με χριςθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων:  

α. Να βοθκιςει τον μακθτι «να διακρίνει τθν ανεπάρκεια των απόψεϊν του για 
τθν ερμθνεία των φαινομζνων». 

β. Να οδθγιςει το μακθτι ςτθν οικοδόμθςθ και χριςθ επιςτθμονικϊν 

προτφπων-μοντζλων προκειμζνου αυτόσ (να μπορεί) «να περιγράψει, να ερμθ-

νεφςει και να προβλζψει οριςμζνα φυςικά φαινόμενα και διαδικαςίεσ».  

Στο ίδιο, επιςθμαίνεται ότι: «Θ προςζγγιςθ των παραπάνω ςτόχων αναμφι-

ςβιτθτα διευκολφνεται από τθ χριςθ ςτθν εκπαίδευςθ των νζων τεχνολογιϊν. Τα 

νζα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογιςμικό, Διαδίκτυο, ςυςτιματα 

ςυγχρονικισ λιψθσ και απεικόνιςθσ των μετριςεων) πολλαπλαςιάηουν τισ δυνατό-

τθτεσ των μακθτϊν να ςυγκεντρϊνουν, αναλφουν, οπτικοποιοφν, μοντελοποιοφν 

και κοινοποιοφν δεδομζνα ϊςτε οι μακθτζσ, με τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ, να 

κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ και νόμουσ τθσ φυςικισ (…)» Επίςθσ, προτείνονται για 

τουσ μακθτζσ ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ και δια-

κεματικά ςχζδια εργαςίασ (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 

Στισ οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία (Διδακτικι μεκοδολογία) που υπάρχουν το ΑΡΣ –

ΔΕΡΡΣ Φυςικισ βϋ- γϋ Γυμναςίου υπενκυμίηεται ότι: «Κατά το ςχεδιαςμό των 

διδακτικϊν δραςτθριοτιτων κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ το γεγονόσ ότι θ 

κατανόθςθ των εννοιϊν και θ απόκτθςθ ουςιαςτικισ γνϊςθσ επιτυγχάνονται, όταν 

βαςίηονται ςε προθγοφμενεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και βιϊματα των μακθτϊν. Θ διδα- 
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ςκαλία κα πρζπει να βοθκά τουσ μακθτζσ να ανακαλφπτουν και οι ίδιοι τθ γνϊςθ, 

όπου αυτό είναι εφικτό, μζςα από μια ενιαία και ςυνεχι δθμιουργικι διαδικαςία, 

προτρζποντασ και εκίηοντάσ τουσ να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ. Αυτό προ-

χποκζτει τθ χριςθ μεκόδων που να προωκοφν, να ενιςχφουν και να ενκαρρφνουν 

τθν ενεργοποίθςθ του μακθτι, τθ δθμιουργικι δράςθ και τον πειραματιςμό, τθν 

εμπλοκι του ςε διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ κα κατακτά ο ίδιοσ τθ γνϊςθ, τθ 

ςυνεργατικι και ανακαλυπτικι μάκθςθ, τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων 

μεκοδολογικοφ χαρακτιρα, τθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ για ςυηιτθςθ, τον 

προβλθματιςμό και τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ, τθν καλλιζργεια ελεφκερθσ 

ςκζψθσ και ζκφραςθσ, τθ μάκθςθ του “πϊσ μακαίνουμε” (…)». 

 

           

 Πίνακασ 4. Ενδεικτικό τμιμα του ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ γϋ τάξθσ Γυμναςίου. 
 

Φανερό είναι ότι το ΑΡΣ Φυςικισ Γυμναςίου προτείνει/εμπεριζχει (και) τθ 

διερευνθτικι μζκοδο (Inquiry Based Teaching) και ταυτόχρονα επιδιϊκει τθ χριςθ 

τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. 

 

3.1.2 Διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ και ΣΠΕ 

 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία (Διδακτικι μεκοδολογία) που υπάρ-

χουν το ΔΕΡΡΣ –ΑΡΣ Φυςικισ βϋ- γϋ Γυμναςίου αφενόσ, «Θ διδαςκαλία τθσ φυςικισ 

πρζπει να ζχει ςαφι εργαςτθριακό προςανατολιςμό με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

και τισ άλλεσ ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ» και αφετζρου, «Θ χριςθ εποπτικοφ υλικοφ 

διεγείρει το ενδιαφζρον του μακθτι, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να 

οργανϊςει και να ανατροφοδοτιςει τθ διδαςκαλία, όπωσ επίςθσ να προςεγγίςει 

περιοχζσ τθσ γνϊςθσ που δεν είναι προςβάςιμεσ από άλλα διδακτικά υλικά.» 

«Λδιαίτερθ μάλιςτα ςθμαςία ζχει θ χριςθ προςομοιϊςεων, με τισ οποίεσ ο μακθτισ 
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μπορεί να μεταβάλλει και να μελετά τισ παραμζτρουσ που κακορίηουν τθν ζκβαςθ 

ενόσ φυςικοφ φαινομζνου ι μιασ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 

Ρροσ υλοποίθςθ των παραπάνω, προβλζπονται, για τον μεν μακθτι: το Βιβλίο 

του μακθτι, ο  Εργαςτθριακόσ οδθγόσ, το Σετράδιο εργαςιϊν, για τον δε κακθγθτι 

το Βιβλίο του εκπαιδευτικοφ, αλλά και εποπτικό υλικό: διαφάνειεσ γραφοςκοπίου 

(overhead projector), εκπαιδευτικό λογιςμικό και ταινίεσ βίντεο. [Πμωσ, ςε πολλά 

Γυμνάςια δεν υπάρχει τόςο ο απαραίτθτοσ εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ όςο και ο 

κατάλλθλοσ ψθφιακόσ για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του ΑΡΣ.]  

Tα ςχολικά εγχειρίδια ςε ψθφιακι μορφι (αρχεία pdf) και οριςμζνα εκπαι-

δευτικά λογιςμικά είναι αναρτθμζνα ςτο δικτυακό τόπο http://www.pi-schools.gr/ 

του (τζωσ) Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, από όπου μποροφν να μεταφορτωκοφν 

(download). Ραράλλθλα (από τισ αρχζσ του 2011) θ ψθφιακι πλατφόρμα «Ψθφιακό 

Σχολείο», ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://digitalschool.minedu.gov.gr/, περιζχει 

όλα τα ςχολικά βιβλία ςε ψθφιακά αρχεία και ςε θλεκτρονικι μορφι (e-book), με 

κάποια από αυτά να είναι εμπλουτιςμζνα με πρόςκετο διαδραςτικό υλικό, κακϊσ 

και τα αντίςτοιχα προσ αυτά, ανά τάξθ και μάκθμα, εκπαιδευτικά λογιςμικά. 

Για τθν υποβοικθςθ του εκπαιδευτικοφ ςτθν εργαςτθριακι διδαςκαλία, οι 

προβλεπόμενεσ υποςτθρικτικζσ δράςεισ καλφπτονται από τα Εργαςτθριακά Κζντρα 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΚΦΕ) (νόμοσ 2986/2002). 

Τα ΕΚΦΕ αφενόσ παρζχουν τεχνικι και οργανωτικι υποςτιριξθ ςτα ςχολικά 

εργαςτιρια φυςικϊν επιςτθμϊν  και αφετζρου, ςε ολιγόωρεσ περιοδικζσ υποςτθρι- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Χωροταξικι κατανομι λειτουργοφντων ΕΚΦΕ. 
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κτικζσ ςυναντιςεισ, επιδιϊκουν τθν ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τα 

μακιματα των φυςικϊν επιςτθμϊν ςε εργαςτθριακζσ τεχνικζσ, πρακτικζσ εφα-

ρμογζσ και λοιπά κζματα πειραματικισ διδαςκαλίασ (Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, 

Ραπαςταματίου & Ηϊκοσ 2005).  

Ειριςκω εν παρόδω, ςτα ΕΚΦΕ, αν και δεν εμπίπτει ςτισ νομοκετθμζνεσ τουσ 

αρμοδιότθτεσ, εναπόκειται και θ υποςτιριξθ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν (εκμάκθςθ 

βαςικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν) των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Θ ςυςτθματικι επιμόρφωςθ/ πιςτοποίθςθ «ςτισ αρχζσ παιδαγωγικισ αξιοποί-

θςθσ των ΤΡΕ, κακϊσ και ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικϊν, 

για τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εργαλείων γενικισ 

χριςθσ» –πρόγραμμα επιμόρφωςθ βϋ επιπζδου ςτισ ΤΡΕ– επιχειρείται, από τθ 

ςχολικι χρονιά 2007-2008, με τθν Ρράξθ «Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν ςτθ Χριςθ 

και Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαιδευτικι Διδακτικι Διαδικαςία» ςτο πλαίςιο των 

ζργων του ΕΣΡΑ 2007-2013 (http://b-epipedo2.cti.gr/). 

Ζνα (αιωροφμενο) βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επιχειροφμενθσ ειςόδου τθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ και των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι πράξθ, αποτελοφν, (ι) το μακθτικό 

netbook, που χορθγικθκε ςτουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ Γυμναςίου τθ ςχολικι χρονιά 

2009-2010, για να καταργθκεί τθν αμζςωσ επόμενθ ςχολικι χρονιά, και (ιι) θ μαηικι 

είςοδοσ ενόσ με πζντε διαδραςτικϊν πινάκων ςτα γυμνάςια (για τθ βϋτάξθ 

γυμναςίου)  το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013. 
 

 

 
 

Εικόνα 10. Διδαςκαλία με το μακθτικό netbook. 

 

Τζλοσ, τυπικά παραδείγματα αναντιςτοιχίασ μεταξφ των προκζςεων του 

νομοκζτθ και τθσ υλοποίθςισ τουσ αποτελοφν οι επιταγζσ των ςυντακτϊν του 

http://b-epipedo2.cti.gr/
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αναλυτικοφ προγράμματοσ, (ι) για τθ χριςθ ςυςτθμάτων ςυγχρονικισ λιψθσ και 

απεικόνιςθσ (MBL) ςτο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν και (ιι) για τθ 

«χριςθ ςτθν εκπαίδευςθ των νζων τεχνολογιϊν». Για το πρϊτο ουδζποτε υπιρξε 

πρόκεςθ χοριγθςθσ και ςυνεπϊσ τα MBL είναι ανφπαρκτα ςτα ςχολικά εργαςτιρια 

των Γυμναςίων. Για το δεφτερο, δεν υπάρχουν τόςο θ δυνατότθτα κακθμερινισ 

χριςθσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου πλθροφορικισ, όςο και ο κατάλλθλοσ ελάχιςτοσ 

εξοπλιςμόσ (Θ/Υ, βιντεοπροβολζασ, ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο) ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ. 

 

3.1.3 Πρόταςθ «εμπλουτιςμοφ» του ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ Γυμναςίου 

 

Το ςχολικό εγχειρίδιο προδιαγράφεται από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

και οφείλει, μεταξφ άλλων, «να είναι οργανωμζνο ςε ομοιογενείσ ενότθτεσ των 

οποίων το περιεχόμενο και το φφοσ να διαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια και τθν ενότθτα 

ςτισ διδαςκόμενεσ ζννοιεσ(…)». Ραράλλθλα, το εκπαιδευτικό λογιςμικό, «οφείλει να 

ςυμπλθρϊνει το ςυμβατικό διδακτικό υλικό, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα δια-

ςφνδεςθσ και πολλαπλισ αναπαράςταςθσ τθσ πλθροφορίασ που παρζχει» και «το 

λογιςμικό ςκόπιμο είναι να περιλαμβάνει προςομοιϊςεισ για τθ μελζτθ των παρα-

γόντων που επθρεάηουν τα φυςικά φαινόμενα (…)» (ΦΕΚ 304 τεφχοσ Β’/2003). 

 Θ διαφορά μεταξφ ςχολικοφ βιβλίου και εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ (ι/και 

του Διαδικτφου ωσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ) ζγκειται ςτο ότι ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να αναδιαρκρϊςει τισ «ψθφίδεσ» του λογιςμικοφ ςε ενιαίο πλαίςιο, κάτι 

που δεν μπορεί να κάνει εφκολα με το βιβλίο. Δθλαδι, δεν είναι εφχρθςτο για το 

μακθτι να διαβάηει  τθν  πρϊτθ  παράγραφο τθσ ςελ. 12,  μετά να  πετιζται ςτισ δυο  

τελευταίεσ παραγράφουσ τθσ ςελ. 14, να επανζρχεται ςτο ζνκετο τθσ ςελ. 12, μετά 

να διαβάηει τθ λεηάντα τθσ εικόνασ 1.10 τθσ ςελ. 13 κ.ο.κ. Αντίκετα κατά τθ δια-

χείριςθ ενόσ άλλθλεπιδραςτικοφ λογιςμικοφ πολυμζςων ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τμιμα του υλικοφ (ςε ςυνδυαςμό με το ςχολικό βιβλίο ι ανεξάρ-

τθτα από αυτό) για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ του, είτε ενςωματϊνοντασ 

κάποια παραδείγματα ι βίντεο κατά τθ διδαςκαλία, είτε  ηθτϊντασ από τουσ 

μακθτζσ του να πειραματιςτοφν με τα εικονικά πειράματα ι να τουσ ανακζςει 

περαιτζρω διερεφνθςθ και ςυνκετικζσ εργαςίεσ.  

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, το λογιςμικό μπορεί να λειτουργιςει ωσ μια τράπεηα 

πλθροφοριϊν (resource bank) ενταγμζνθ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, 

παρά ςαν πολυμεςικό θλεκτρονικό βιβλίο (e-book) ι ωσ «διδακτικι ςειρά» με κα-

τευκυνόμενθ πλοιγθςθ. Από τθν άλλθ μεριά, με το ςυγκεκριμζνο τρόπο διαχείριςθσ 

του υλικοφ δίνεται ζμφαςθ ςτθ διερεφνθςθ και τθν εμπλοκι του μακθτι ςε 

αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ, λαμβάνονται υπόψθ οι βαςιςμζνεσ ςτθν εμπειρία του 

αναπαραςτάςεισ για το πραγματικό κόςμο, υποςτθρίηεται θ δθμιουργικι δραςτθ-

ριότθτά του, επιτρζποντασ ςτον μακθτι να ζχει τον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ τθσ  
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Εικόνα 11. τθν ενότθτα «πίεςθ ςτα αζρια» του λογιςμικοφ Φυςικι βϋ-γϋ Γυμναςίου 

για παρουςίαςθ και επεξεργαςία ςτθν τάξθ του αρχικοφ ερωτιματοσ «Ποφ 

οφείλεται το διαφορετικό ςχιμα, κτλ.» που υπάρχει ςτθ ςελίδα αφόρμθςθσ, από τισ 

26 πολυμεςικζσ ςελίδεσ- «ψθφίδεσ» που ακολουκοφν,  ζχουν επιλεγεί, με τρόπο μθ 

γραμμικό, μόνο 11 «ψθφίδεσ» (αυτζσ με το κόκκινο χρϊμα). 

 

μάκθςθσ, παρζχοντάσ του βοικεια και κακοδιγθςθ όταν χρειάηεται (Ραπα-

ςταματίου κ.ά. 2005, Ραπαςταματίου 2008). 

Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ και προσ διευκόλυνςθ του εκπαιδευτικοφ κα 

ωφελοφςε μια «επζμβαςθ εμπλουτιςμοφ» του τρζχοντοσ ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Φυςικισ βϋ-γϋ 

Γυμναςίου με τθν προςκικθ προτάςεων πολυμεςικοφ υλικοφ ςε πλιρθ αντιςτοιχία 

με τουσ υπάρχοντεσ ςτόχουσ, κεματικζσ ενότθτεσ, ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε 

να υπάρχει θ (γραμμικι) ακολουκία: ςτόχοι → κεματικζσ ενότθτεσ → ενδεικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ → πειράματα/ προςομοιϊςεισ.  

Με τθ νζα ςτιλθ πειράματα/ προςομοιϊςεισ να αναφζρεται:  

(α) Στα πειράματα που υπάρχουν ςτουσ τρζχοντεσ Εργαςτθριακοφσ οδθγοφσ 

Φυςικισ βϋ και γϋ τάξεων Γυμναςίου, είτε ςε πειράματα επίδειξθσ ι ςε δραςτθ-

ριότθτεσ που υπάρχουν ςτα αντίςτοιχα βιβλία του μακθτι (Αντωνίου κ.ά. 2007 και 

2008). 

(β) Σε προςομοιϊςεισ και εικονικά πειράματα που υπάρχουν ςε εκπαιδευτικά 

λογιςμικά και διαδικτυακζσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ και ιςτοςελίδεσ, λ.χ., ςτο 

Ψθφιακό Σχολείο. Συμπλθρωματικά, μια ςειρά από παρατθριςεισ και ςυνοπτικζσ 
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υποδείξεισ με υπερςυνδζςμουσ ςτο Διαδίκτυο κα κακιςτοφςαν εφκολθ τθν 

αναηιτθςθ των πθγϊν (εκπαιδευτικά λογιςμικά, προςομοιϊςεισ, βίντεο) και τθ 

μεταφόρτωςθ (download) και αποκικευςι τουσ ςτον Θ/Υ του ςχολείου, του 

εργαςτθρίου, τον προςωπικό του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν. 

Στο Παράρτθμα 1 και ςτο Παράρτθμα 2 υπάρχουν οι προτάςεισ για το Εμπλου-

τιςμζνο ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Φυςικισ βϋ τάξθσ γυμναςίου και για το Εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ-

ΑΡΣ Φυςικισ γϋ τάξθσ γυμναςίου, αντίςτοιχα.  

 

Εμπλουτιςμζνο ΑΠ Φυςικισ βϋ Γυμναςίου 
 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Θερμότθτα 
 

τόχοι 
Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 

πειράματα/προςομοιϊςεισ 

-Να αναγνωρίηουν τθ 
κερμοκραςία ωσ το 
φυςικό μζγεκοσ που 
μετράται αντικειμε-
νικά με το κερμό-
μετρο και να τθ ςυν-
δζουν με το αίςκθμα 
του ηεςτοφ ι κρφου.  
-Να περιγράφουν και 
να χρθςιμοποιοφν τισ 
κλίμακεσ Κελςίου και 
Κζλβιν.  
-Να γνωρίηουν τα 
όρια μεταβολισ τθσ 
κερμοκραςίασ ςε 
διάφορεσ καταςτά-
ςεισ (Ελάχιςτθ κερμο-
κραςία ςτο ςφμπαν, 
τα όρια μεταβολισ 
τθσ κερμοκραςίασ 
μεταξφ των οποίων 
ζνα υλικό βρίςκεται 
ςε υγρι κατάςταςθ).  

Κερμοκραςία - 
Κερμόμετρα – 
Κερμομετρικζσ 
κλίμακεσ – 
Κλίμακα Κελςίου 
– Κλίμακα 
Fahrenheit – 
Κλίμακα Kelvin.  

Βακμονόμθςθ 
κερμομζτρου 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ* 
10: Βακμονόμθςθ 
κερμομζτρου 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 2.1 Βακμο-
νόμθςθ κερμομζτρου 
 

3. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.1 Κερμόμετρα και 
μζτρθςθ κερμοκραςίασ > 
Εικονικό εργαςτιριο: 
Βακμονόμθςθ κερμο- 
μζτρου 
 

4. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 4> Κλίμακεσ 
κερμοκραςιϊν 
Επίςθσ, ςτο Selias > 
Φυςικι> Κερμότθτα> 
Κλίμακεσ κερμοκραςιϊν 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=32&catid=41
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-Να αναγνωρίηουν τθ 
κερμότθτα ωσ τθ 
μορφι ενζργειασ που 
μεταφζρεται λόγω 
διαφοράσ κερμοκρα-
ςίασ και να περιγρά-
φουν καταςτάςεισ 

μεταφοράσ ενζργειασ, 
(….) 

Θ ζννοια τθσ 
κερμότθτασ  
Κερμοκραςία- 
κερμότθτα και 
μικρόκοςμοσ  
(….) 

 1. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κερμότθτα & Κερμο-
δυναμικι > Καταςτάςεισ 
τθσ Υλθσ> επιλογι: Στερεό, 
υγρό, αζριο  
(….) 

 
Παρατθριςεισ 
 
 § Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ 

2007 ςτο http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/ και ψθφιακά εμπλου-
τιςμζνο για τα Κεφάλαια 6, 7, 8 ςτο http://goo.gl/UFswo. 

*Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 
(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο http://tinyurl.com/5tb7et8 
        §§ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ που υπάρχει ςτο εκπ. λογιςμικό/θλεκτρονικό βιβλίο 
ΜΕΤΑβιβλίο. Τα (θλεκτρονικά) Φφλλα εργαςίασ τρζχουν online, αλλά μποροφν να 
εκτυπωκοφν (ςυνιςτάται). 

- Το λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει  και ςε μορφι HTML : Ψθφιακό χολείο 
> Φυςικι Β Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου >(…)  

-Τo εκπαιδευτικό λογιςμικό ΜΕΣΑβιβλίο υπάρχει  και ςε μορφι HTML, εδϊ: 
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm 
     - Από τθν πλατφόρμα Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου > Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου Φυςικισ Β Γυμναςίου> (…) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) οι 
αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ). 

- Από τισ ιςτοςελίδεσ Selias (του Θλία Σιτςανλι), PhET  Interactive Simulations (από το 
πανεπιςτιμιο του Colorado at Boulder, ΘΡΑ), μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) οι 
αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ) και java (αρχεία jar). 

 

 

Πίνακασ 5. Ενδεικτικό τμιμα του «εμπλουτιςμζνου» ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ 

βϋ τάξθσ Γυμναςίου. 

 

Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά και τα applets (animations, simulations) τα οποία 

επιλζχκθκαν και ςυμπεριελιφκθςαν ςτα εμπλουτιςμζνα ΔΕΡΡΣ–ΑΡΣ Φυςικισ βϋ 

και γϋ τάξεων γυμναςίου (Παράρτθμα 1 & Παράρτθμα 2) δεν παρουςιάηουν 

προβλιματα «τρεξίματοσ» ςτον Θ/Υ και ζχουν παραχκεί ςτθ χϊρα μασ (www.e-

yliko.gr) ι ζχουν μεταφραςτεί ςτα ελλθνικά και είναι αναρτθμζνα/ υπάρχουν, 

(ι) ςτο δικτυακό τόπο του (τζωσ) Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου,  

(ιι) ςτθν πλατφόρμα «Ψθφιακό Σχολείο» του υπουργείου Ραιδείασ, και  

(ιιι) ςτα προτεινόμενα λογιςμικά και προςομοιϊςεισ του προγράμματοσ επιμόρ-

φωςθσ βϋ επιπζδου ςτισ ΤΡΕ για τον κλάδο ΡΕ04 (http://b-epipedo2.cti.gr/).                

 Τα βίντεο που περιλαμβάνονται προζρχονται από τθν Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ 

του υπουργείου Ραιδείασ (www.edutv.gr) και κάποια επιλεγμζνα βιντεοκλίπ από το 

YouTube (www.youtube.com). Πλα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/
http://goo.gl/UFswo
http://tinyurl.com/5tb7et8
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.e-yliko.gr/
http://www.e-yliko.gr/
http://b-epipedo2.cti.gr/
http://www.edutv.gr/
http://www.youtube.com/
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Λογιςμικό Κατθγορία λογιςμικοφ Περιεχόμενο 

Φυςικι βϋ-γϋ 

Γυμναςίου 

Λογιςμικό πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και 

παραμετρικϊν προςομοιϊςεων. υνοδευ-

τικό των βιβλίων Φυςικισ Γυμναςίου. 

Κερμότθτα 

Θλεκτριςμόσ 

Ρυρθνικι 

ΜΕΣΑβιβλίο 

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) με πολφμεςι-

κζσ εφαρμογζσ και εικονικά εργαςτιρια. 

Φφλλα εργαςίασ κλαςικοφ εργαςτθρίου. 

Ειςαγωγι 

Κερμότθτα 

Οπτικι 

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 
Λογιςμικό πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και 

εικονικϊν εργαςτθρίων. 

Μθχανικι 

Κερμότθτα 

Θλεκτριςμόσ 

Οπτικι 

Α.ΜΑ.Π. 

Λογιςμικό  δθμιουργίασ πολυμεςικϊν 

εφαρμογϊν, εικονικϊν εργαςτθρίων και 

μοντελοποίθςθσ. Φφλλα εργαςίασ. 

Θλεκτριςμόσ 

Μαγνθτιςμόσ 

Οπτικι 

Ενζργεια 
Λογιςμικό πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και 

εικονικϊν εργαςτθρίων. Φφλλα εργαςίασ. 

Ενζργεια 

Θλεκτριςμόσ 

Φωσ 
Λογιςμικό πολυμεςικϊν εφαρμογϊν. 

Φφλλα εργαςίασ. 

Ταλαντϊςεισ 

Οπτικι 

.Ε.Π. 

φνκετο εργαςτθριακό περιβάλλον δθμι-

ουργίασ εικονικϊν πειραμάτων Θερμό-

τθτασ-Θερμοδυναμικισ. Φφλλα εργαςίασ. 

Κερμότθτα 

Edison 
Εργαςτθριακό περιβάλλον ςφνκεςθσ 

κυκλωμάτων Ηλεκτριςμοφ-Ηλεκτρονικισ. 
Θλεκτριςμόσ 

PhET Colorado 
Διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ (ελλθνικι 

ζκδοςθ). 

Μθχανικι 

Κερμότθτα 

Θλεκτριςμόσ 

Ταλαντϊςεισ 

Οπτικι 

Java Applets on 

Physics  

Διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ (ελλθνικι 

ζκδοςθ). 

Μθχανικι 

Θλεκτριςμόσ 

Ταλαντϊςεισ 

Οπτικι 

Seilias Διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ.  

Μθχανικι 

Κερμότθτα 

Θλεκτριςμόσ 

Ταλαντϊςεισ 

Οπτικι 

Ψθφιακό χο-

λείο, υποςτθρι-

κτικό υλικό 

Διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ (για τθ βϋ 

τάξθ Γυμναςίου). 

Μθχανικι 

Κερμότθτα 
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Flash animation 

on Physics 

Διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ (ελλθνικι 

ζκδοςθ). 

Ταλαντϊςεισ 

(ιχοσ) 

Royal 

mechanical 
Κινοφμενεσ εικόνεσ/ςχζδια (gif animation). Ταλαντϊςεισ 

 

Πίνακασ 6. Εκπαιδευτικά λογιςμικά και προςομοιϊςεισ που προτείνονται ςτο 

«εμπλουτιςμζνο» ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ Γυμναςίου. 

  

Τα περιβάλλοντα οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ που υποςτθρίηονται από εκπαιδευ-

τικά λογιςμικά πολυμεςικϊν εφαρμογϊν προςομοίωςθσ φαινομζνων και διαδι-

καςιϊν, δεν προςφζρουν ζτοιμθ γνϊςθ, αλλά υποβοθκοφν ςε ανακαλυπτικζσ μεκό-

δουσ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Λδιαίτερα ςτα μακιματα των φυςικϊν 

επιςτθμϊν παρζχουν τα αναγκαία εργαλεία και τθ δυνατότθτα πειραματιςμοφ ςε 

περιβάλλοντα είτε δφςκολα προςεγγίςιμα (λ.χ. μικρόκοςμοσ), είτε χρονοβόρα είτε 

υποκακιςτοφν επικίνδυνα πειράματα. Πμωσ, κυρίαρχθ μορφι ςυνεχίηει να 

παραμζνει το κλαςικό εργαςτιριο, το οποίο «προθγείται» ωσ δραςτθριότθτα και 

ςτο προτεινόμενο εμπλουτιςμζνο ΔΕΡΡΣ – ΑΡΣ Φυςικισ Γυμναςίου. 

 
 

 
 

Εικόνα 12. Διδαςκαλία με το πολυμεςικό θλεκτρονικό βιβλίο ΜΕΣΑβιβλίο. 
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4. Ο ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 

4.1 Διδακτικοί ςτόχοι και διδαςκαλία 

 

4.1.1 τόχοι και διδαςκαλία 

 

 Οι ςαφϊσ κακοριςμζνοι ςτόχοι αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν αποτε-

λεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ. Μια διδαςκαλία κα κρικεί επιτυχισ ι αποτε-

λεςματικι ςτο μζτρο που κα ςυμβάλει ςτθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ των 

μακθτϊν προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ. Αν και οι όροι 

ςκοπόσ και ςτόχοσ εννοιολογικά δε διαφζρουν μεταξφ τουσ, δίνουμε ςυμβατικά ςτθ 

λζξθ ςκοπόσ γενικότερθ ςθμαςία και ςτθ λζξθ ςτόχοσ ειδικότερθ. Λ.χ. αναφε-

ρόμαςτε ςτουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ, που περιγράφουν τισ γενικζσ αρχζσ προσ 

τισ οποίεσ ςυγκλίνει ςε εκνικό επίπεδο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.  

Οι γενικοί αυτοί κατευκυντιριοι ςκοποί, που δεν μποροφν εφκολα να μετρθκοφν, 

εξειδικεφονται και υλοποιοφνται μζςω του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 

ςτθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ, και πλζον ωσ εκπαιδευτικοί ςτόχοι εντάςςονται 

ςτο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ του κάκε μακιματοσ. Λζγονται ςτόχοι, επειδι 

υποδθλϊνουν το αναμενόμενο ι ςχεδιαηόμενο αποτζλεςμα από ζνα γεγονόσ 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (μπιχεβιοριςτικι κεωρία μάκθςθσ). Στθ ςυνζχεια, ωσ 

διδακτικοί ςτόχοι (ςτόχοι ςυμπεριφοράσ) επιτρζπουν τθ λεπτομερι ανάλυςθ ι/ και 

τροποποίθςθ  τθσ διδαςκαλίασ μιασ ενότθτασ ι μιασ δραςτθριότθτασ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ με ςυγκεκριμζνα διδακτικά μζςα, ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχείο του 

ςχεδίου μακιματοσ. 

Ωσ εκ τοφτου ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ (πρζπει να) περιλαμβάνει: 

– Το ςτόχο ι τουσ ςτόχουσ που προςδιορίηουν ακριβϊσ τθ ηθτοφμενθ ςυμπε-

ριφορά των μακθτϊν. Ο όροσ ςυμπεριφορά αναφζρεται ςε δραςτθριότθτα που ζχει 

ςχεδιαςτεί ι χρθςιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό για να ικανοποιιςει ι να 

δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για μάκθςθ.  

– Το γνωςτικό υπόβακρο των μακθτϊν. 

– Τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και τθν οργά-

νωςθ τθσ τάξθσ, ιτοι τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ ο μακθτισ κα φτάςει ςτο 

ςτόχο. 

– Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται (εδϊ εντάςςεται το ςχολικό εργαςτιριο 

φυςικϊν επιςτθμϊν και θ χριςθ του υπολογιςτι και των ΤΡΕ). 

– Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ, που περιλαμβάνει τα κριτιρια επιτυχίασ του 

ςτόχου για να μετρθκεί τόςο θ πρόοδοσ των μακθτϊν όςο και για να γίνει θ 

επανατροφοδότθςθ (και θ αυτοαξιολόγθςθ) του εκπαιδευτικοφ (Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 

2002, Χαλκιά 2010). 
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4.1.2 Λεκτικι διατφπωςθ ςτόχων 

 

Οι διδακτικοί ςτόχοι πρζπει να διατυπϊνονται με ςαφινεια και κάκε δυνατι 

ακρίβεια, να δθλϊνουν τθ ςυμπεριφορά που αναμζνουμε να ζχει ο μακθτισ ςτο 

τζλοσ μιασ διδακτικισ (ι κεματικισ) ενότθτασ ι πρακτικισ δραςτθριότθτασ, να 

μποροφν να ποςοτικοποιοφνται και να μετροφνται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 13.Διάγραμμα ροισ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ. 

 

Πταν επιλζγονται και διατυπϊνονται διδακτικοί ςτόχοι, χρθςιμοποιοφνται λζξεισ 

δθλωτικζσ ωσ προσ: 

–    Τι μπορεί να εκτελεί, πράττει ι λζει ο μακθτισ (ςφμφωνα με τθν θλικία του). 

 Ρϊσ κα το εκτελεί, με ποιεσ διαδικαςίεσ και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ. 

 Σε ποιο επίπεδο, ςε τι βακμό και πότε. 

 Ροιο κα είναι το αποτζλεςμα και πϊσ αυτό κα αξιολογθκεί ι βακμολογθκεί 

αντικειμενικά. 

Δίνεται, δθλαδι, ζμφαςθ και εςτίαςθ ςτον ενεργθτικό ρόλο του μακθτι (μακθ-

τοκεντρικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ) και όχι ςτο τι κα κάνει ι τι κα πει ο 

δάςκαλοσ και πρζπει να μάκουν, να εκτελζςουν, να αφομοιϊςουν οι μακθτζσ 

(δαςκαλοκεντικι μζκοδοσ). Συνεπϊσ επικεντρϊνουμε ςτθ μάκθςθ και όχι ςτθ 

διδαςκαλία. Και είναι ςκόπιμο οι διδακτικοί ςτόχοι να ανακοινϊνονται ςτουσ 

μακθτζσ (ςυμβόλαιο μάκθςθσ). 

Θ λεξικι γλϊςςα διατφπωςθσ του ςτόχου πρζπει να περιγράφει δραςτθριότθτεσ 

και ενζργειεσ του μακθτι ςε κακοδθγοφμενθ /διερευνθτικι διαδικαςία μάκθςθσ. 

Μια περιγραφι ςτόχου μπορεί να μθν είναι αποκλειςτικά ζνα ςφνολο λζξεων, αλλά 

και ςφμβολα ι/ και εικόνεσ. Ζτςι, χρθςιμοποιοφμε ριμα που δθλϊνει τθν αναμενό-

μενθ ςυμπεριφορά ςε λειτουργικι μορφι. Λζμε, ο μακθτισ να διατυπϊςει τον 

νόμο, να λφςει τθν άςκθςθ, να εκτελζςει το πείραμα, περιγράφοντασ ταυτόχρονα το 

 τόχοσ 
 

Αποτζλεςμα 
(επιτυχία) 

Αξιολόγθςθ/ 
Επανατροφοδότθςθ 

Γραπτι ι 
προφορικι 
διατφπωςθ 

Φλθ 
Μζςα 

Μζκοδοι 
Ραιδιά 

Δάςκαλοι 
Χϊροι 

Ρροςδοκϊμενο 
αποτζλεςμα 
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είδοσ του αντικειμζνου, δθλαδι τι πείραμα, ποια άςκθςθ, ποιο νόμο. Τα ριματα 

αυτά είναι ςαφι, γιατί κακορίηουν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα του μακθτι. 

ιματα όπωσ τα μακαίνω, κατανοϊ, κατακτϊ, γνωρίηω δεν ερμθνεφουν ςαφϊσ 

μια ςυγκεκριμζνθ δράςθ και δε ςυνιςτϊνται για τθ διατφπωςθ ςτόχων. Λόγου χάρθ, 

λζγοντασ να «μάκει ο μακθτισ», μπορεί να ςθμαίνει: να διακρίνει, να αποςτθκίςει, 

να αναφζρει, να κατανοιςει. 
 

  
  

Πίνακασ 7. Παραδείγματα  λζξεων και όρων  για  τθ διατφπωςθ 

 διδακτικϊν  ςτόχων.  

 

περιγράφω καταςτάςεισ, ςυνκικεσ.  
αναγνωρίηω αντικείμενο, τόπο, χρονολογία, οριςμό. 
ανακαλϊ προθγοφμενθ γνϊςθ. 
απομνθμονεφω χρονολογίεσ, όρουσ, οριςμοφσ. 
απαρικμϊ μζρθ, είδθ, περιπτϊςεισ, αίτια,παραδείγ-        
                                                                          ματα, επιχειριματα, αποτελζςματα.                                                                           

αναφζρω μζρθ, ςτοιχεία, είδθ, αίτια, αποτελζςματα. 
αναλφω ςτα ςτοιχεία, ςτα είδθ, ςτα ςυςτατικά μζρθ. 
αιτιολογϊ                                                       αναφζροντασ τθν αιτία/λόγο. 
αποδεικνφω πρόταςθ, ιςχυριςμό, κεϊρθμα (λογικϊσ), 
 νόμο (πειραματικϊσ). 
γράφω (καταγράφω) παρατθριςεισ, μετριςεισ, κφρια ςθμεία,     
                                                                           περίλθψθ. 
δείχνω (επιςθμαίνω)                                     ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 
διακρίνω                                                         ςτοιχεία, είδθ, ςυςτατικά, προχποκζςεισ                       
                                                                           από  τα ςυμπεράςματα.                   
διατυπϊνω επιχείρθμα, νόμο, οριςμό. 
εκτελϊ άςκθςθ, πειράματα, οδθγίεσ. 
εφαρμόηω κανόνα, νόμο, μζκοδο, αρχι. 
εξάγω (ςυνάγω) κανόνα, νόμο, ςυμπζραςμα, ςυνζπειεσ. 
κάνω παραλλαγζσ, αντικαταςτάςεισ.  
κατατάςςω (ιεραρχϊ) ςε ζννοια, τάξθ, κατθγορία, γζνοσ με  
 βάςθ κακοριςμζνα κριτιρια. 
καταςκευάηω μοντζλο, ςυςκευι. 
λφνω άςκθςθ, πρόβλθμα. 
μετρϊ ςυνεχι ι αςυνεχι δεδομζνα. 
μεταφράηω ζνα κείμενο από μία γλϊςςα ςε άλλθ. 
μεταφζρω από ζνα ςυμβολιςμό ςε άλλο. 
ολοκλθρϊνω (ςυμπλθρϊνω) πρόταςθ, κανόνα, νόμο, τφπο. 
ορίηω λζξεισ, όρουσ, τάξεισ, ςφνολα, ζννοιεσ. 
παραβάλλω/αντιπαραβάλλω/                   γεγονότα, καταςτάςεισ, ευριματα, αποτελζ- 
ςυγκρίνω ςματα για να εξαγάγω ομοιότθτεσ, διαφορζσ. 
παραφράηω κείμενο, κανόνα, νόμο, αρχι. 
προςάγω/ αναφζρω/ παρακζτω επιχειριματα, παραδείγματα. 

προχωρϊ (προβαίνω) ςε γενικεφςεισ, ςυμπεράςματα. 

ςυνοψίηω μια διάλεξθ, δθλϊςεισ, ςυμπεράςματα. 

ταξινομϊ βάςει κακοριςμζνων κριτθρίων. 
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Ο παραπάνω κατάλογοσ δεν είναι εξαντλθτικόσ οφτε και πρότυποσ. Δίνει απλά 

μερικά παραδείγματα, όπου αναφζρονται δραςτθριότθτεσ και το λεξιλόγιο που 

χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι αφενόσ των ςτόχων και αφετζρου για τθ 

διατφπωςθ των τρόπων αξιολόγθςθσ. 

 

4.1.3 Σαξινόμθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων κατά Bloom 

  

Θ ιδζα τθσ ταξινόμθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων ζχει ιςτορία ςχεδόν 50 

χρόνων. Ο Αμερικανόσ ψυχολόγοσ B.S. Bloom και οι ςυνεργάτεσ του πίςτευαν πωσ 

μια τζτοια επινόθςθ υποβοθκάει ςτον προγραμματιςμό του διδακτικοφ ζργου και 

ότι οι ψυχολογικζσ ςχζςεισ που χρθςιμοποιοφνται από το ταξινομικό ςχιμα 

μποροφν να προωκιςουν τθν κατανόθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ και να 

προαγάγουν τθ λειτουργικι ςχζςθ των ικανοτιτων και ςυναιςκθματικϊν 

καταςτάςεων του μακθτι με τθν προςφερόμενθ γνϊςθ και κάκε άλλθσ μορφισ 

επίδραςθ του περιβάλλοντοσ.  

Θ ςχζςθ αυτι διαγράφεται ςε πλαίςιο, που κατά τθν άποψι τουσ κακορίηεται 

από τουσ τομείσ: 

 των νοθτικϊν λειτουργιϊν (γνωςτικόσ τομζασ), 

 των ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων (ςυναιςκθματικόσ τομζασ), 

 των ψυχοκινθτικϊν λειτουργιϊν (ψυχοκινθτικόσ τομζασ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 14. Διάγραμμα διαςφνδεςθσ των τομζων γνωςτικόσ, ςυναιςκθματικόσ και 

ψυχοκινθτικόσ κατά τθν μπιχεβιοριςτικι κεωρία. 

 

Ο γνωςτικόσ τομζασ περιλαμβάνει εκείνουσ τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ οι οποίοι 

αςχολοφνται με τθν ανάκλθςθ και τθν ανάμνθςθ τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ των 

νοθτικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων, όπωσ είναι θ ςκζψθ και θ λφςθ προβλθμάτων. 

Είναι ο τομζασ όπου μποροφν να βρεκοφν διατυπωμζνοι οι περιςςότεροι κακαροί 

οριςμοί ςτόχων ςαν περιγραφζσ μακθτικισ ςυμπεριφοράσ. 

Σ σ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ ς 
 

 

 

 

 

 

        

Κ α τ α σ τ  ά σ ε ι ς 
 

Ψστοκινητικές 
λειτοσργίες 

Νοητικές 
λειτοσργίες 
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Ο ςυναιςκθματικόσ τομζασ περιλαμβάνει ςτόχουσ που περιγράφουν μεταβολζσ 

ςτθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ και τθν ανάπτυξθ ενδιαφερόντων, ςτάςεων και 

αξιϊν ι βακμοφσ αποδοχισ ι απόρριψθσ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ και τθν ικανότθτα προςαρμογισ. Οι ςτόχοι ςε αυτόν τον τομζα δεν 

κακορίηονται με μεγάλθ ακρίβεια. Είναι εκφράςεισ που βαςίηονται ςε λογικά 

ςυμπεράςματα και όχι ςε δραςτθριότθτεσ. 

Ο ψυχοκινθτικόσ τομζασ περιλαμβάνει ςτόχουσ που ςχετίηονται με κινθτικζσ 

δεξιότθτεσ με ζμφαςθ ςε κάποια κινθτικι ικανότθτα, χειριςμό υλικοφ ι αντικει-

μζνων ι κάποια πράξθ που απαιτεί νευρομυϊκό ςυντονιςμό. Οι ςτόχοι αυτοί 

ςυνδζονται κυρίωσ με τθ ςωματικι αγωγι, το χορό, τθ ηωγραφικι, τα τεχνολογικά 

μακιματα, τθ διεξαγωγι ενόσ πειράματοσ ςτο ςχολικό εργαςτιριο των φυςικϊν 

επιςτθμϊν κ.ά. (Bloom & KrathwohI 1986, Mager 1985, Φλουρισ 2005). 

Με βάςθ αυτό το ταξινομικό ςχιμα καταςκευάςτθκε (αρκετά αυκαίρετα και με 

αρκετζσ επιφυλάξεισ) ζνα ςφςτθμα διδακτικισ ςκοποκεςίασ. 

 

4.1.4 Μια ταξινομία για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

 

Πςον αφορά τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, θ ταξινομία του L.E. Klopfer είναι ίςωσ θ πιο 

πλιρθσ, με τθν ζννοια ότι περιλαμβάνει και τουσ τρεισ τομείσ ςυμπεριφοράσ 

(γνωςτικό, ςυναιςκθματικό και ψυχοκινθτικό), όπωσ επίςθσ και τθ μεκοδολογία των 

φυςικϊν επιςτθμϊν (Ραπαςταματίου 2010α). 

Στο ςχολικό εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν οι ςτόχοι ςχετίηονται με  

(α) τθν εννοιολογικι κατανόθςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν από το μακθτι  (γνϊςθ 

και κατανόθςθ), 

(β) με τθν ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ του μακθτι προσ τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

(ςυναιςκθματικόσ), 

(γ) με τθ ςυμμετοχι του μακθτι και τθν ομαδικι εργαςία του ςτισ πρακτικζσ/ 

πειραματικζσ διαδικαςίεσ (κοινωνικόσ- ςτάςεισ και ενδιαφζροντα), 

(δ) με τθν προςωπικι εναςχόλθςθ του μακθτι ςε πειραματικζσ διαδικαςίεσ ςτο 

ςχολείο και ςτο ςπίτι (ψυχοκινθτικόσ- δεξιότθτεσ). 

Ενδεικτικά παραδείγματα διατφπωςθσ διδακτικϊν ςτόχων ςφμφωνα με τθν 

ταξινομία Klopfer: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ ι μιασ πειραματικισ 

δραςτθριότθτασ ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ: 

 Να ορίηει με ςαφινεια το φαινόμενο τθσ γραμμικισ διαςτολισ (γνϊςθ). 

 Να εξθγεί τθν κινθτικι κατάςταςθ ενόσ αυτοκινιτου με τισ γραφικζσ 

παραςτάςεισ ταχφτθτασ-χρόνου και μετατόπιςθσ-χρόνου (κατανόθςθ). 

 Να εξθγεί ότι το αλουμινόχαρτο είναι αγωγόσ τθσ κερμότθτασ (κατανόθςθ). 

 Να προτείνει άμεςουσ και ζμμεςουσ τρόπουσ για τθ μζτρθςθ τθσ ωμικισ 

αντίςταςθσ ενόσ ςφρματοσ (εντοπιςμόσ προβλιματοσ). 

 Να παρατθριςει ςτον παλμογράφο τθν παραγωγι ιχου από τθν παλμικι 

κίνθςθ του διαπαςϊν (παρατιρθςθ). 
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 Μα επιλφει προβλιματα ποςοτικοφ χαρακτιρα με βάςθ το νόμο του Joule 

(εφαρμογι ςε νζα προβλιματα). 

 Να διαπιςτϊνει χωρίσ βοικεια τον τρόπο ςφνδεςθσ των διαφόρων θλεκτρι-

κϊν καταναλωτϊν ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ςπιτιοφ του (ερμθνεία 

δεδομζνων και γενίκευςθ). 

 Να αιτιολογεί τθ μικροςκοπικι περιγραφι του προτφπου του ιδανικοφ 

αερίου (ζλεγχοσ κεωρθτικοφ μοντζλου). 

 Να διαπιςτϊνει τθν ταυτότθτα του αερίου που ςυγκεντρϊκθκε ςτθν άνοδο 

κατά τθ διάςπαςθ του νεροφ ςτα ςυςτατικά του με θλεκτρόλυςθ (εφαρμογι 

επιςτθμονικϊν γνϊςεων και μεκόδων). 

 Να αναπτφξει δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ λογιςμικϊν φυςικισ (δεξιότθτεσ). 

 Να χειρίηεται με ακρίβεια τουσ ηυγοφσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου (δεξιότθ-

τεσ ςτο χειριςμό). 

 Να εργάηεται ςτο εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αςφαλείασ (δεξι-

ότθτεσ ςτο χειριςμό). 

 Να αυξθκεί το ενδιαφζρον και θ ευχαρίςτθςι του για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 

(ςτάςεισ και ενδιαφζροντα). 

 Να αναπτφξει ςτο εργαςτιριο πνεφμα ςυνεργαςίασ και υπευκυνότθτασ 

(ςτάςεισ και ενδιαφζροντα). 

 Να αντιλθφκεί τθ ςθμαςία του εργαςτθρίου ςτθ μελζτθ τθσ φυςικισ με τθν 

αποδοχι των παρατθροφμενων γεγονότων (κατεφκυνςθ). 

 

4.2 χεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ  

 

4.2.1 τόχοσ τθσ διδαςκαλίασ 

 

Ο ςχεδιαςμόσ μιασ διδακτικισ ενότθτασ ι μακθςιακισ δραςτθριότθτασ είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διδακτικισ πράξθσ και επθρεάηει αυτό που κα ςυμβεί 

ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ ι/και ςτο εργαςτιριο αφοφ, ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ 

ζχει λίγο πολφ τισ δικζσ του ιδζεσ για το τι κζλει να αποκομίςουν οι μακθτζσ του 

από τθ διδαςκαλία. Ζτςι, κάκε «οδθγόσ για τθ διδαςκαλία» (το βιβλίο του 

εκπαιδευτικοφ που προβλζπεται από το ΑΡΣ και ςυνοδεφει το διδακτικό εγχειρίδιο) 

πρζπει να μθν αποβλζπει ςε μια κατευκυνόμενθ, «προγραμματιςμζνθ διδαςκαλία», 

αλλά να προτείνει τρόπουσ που κα βοθκιςουν τον εκπαιδευτικό να διαμορφϊςει 

τισ δικζσ του ιδζεσ, αφινοντάσ του τθν πρωτοβουλία των κινιςεων, ϊςτε να 

προςαρμόηει κάκε φορά τον τρόπο διδαςκαλίασ ανάλογα με το επίπεδο και τισ 

εμπειρίεσ των μακθτϊν του.   

Πμωσ θ διδαςκαλία είναι αναγκαίο να μθν ξεφεφγει από τουσ διδακτικοφσ 

ςτόχουσ και το πλαίςιο που το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν ορίηει. Για αυτόν το 

λόγο και ζνασ οδθγόσ για τθ διδαςκαλία πρζπει να κακιςτά ξεκάκαρα και φανερά 
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ςτον εκπαιδευτικό τα βιματα-απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα «τι ζχω να κάνω;»  πριν από 

τθ διδαςκαλία, κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλία, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ. 

Σχεδιάηοντασ μια ςειρά μακθμάτων ςχολικισ φυςικισ λαμβάνουμε υπόψθ ότι 

αυτά οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτθ γενικι διανοθτικι ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν 

(και δεν αφοροφν μόνο τουσ μελλοντικοφσ επιςτιμονεσ), δίνοντάσ τουσ τθν 

ευκαιρία να αποκτιςουν κρίςθ, να μάκουν να εκφράηουν τισ ςκζψεισ τουσ κακαρά, 

όπωσ και να μποροφν να ακολουκιςουν τθν ανάπτυξθ των ιδεϊν άλλων, 

ξεχωρίηοντασ τα ςθμαντικά από τα αςιμαντα. Επίςθσ για να εξοικειωκοφν και να 

αςκθκοφν οι μακθτζσ ςτθν επιςτθμονικι μεκοδολογία (επιςτθμονικόσ γραμ-

ματιςμόσ). Ταυτόχρονα να αναπτφξουν ςτουσ μακθτζσ τθ γλωςςικι και τθν 

αιςκθτικι καλλιζργεια, αλλά και να ενιςχφςει τισ όποιεσ χειρονακτικζσ ικανότθτεσ 

και δεξιότθτζσ τουσ ςτο εργαςτιριο ι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Τζλοσ, να τουσ 

δϊςει να καταλάβουν ότι θ φυςικι (οι φυςικζσ επιςτιμεσ) βρίςκεται ςτισ ρίηεσ τθσ 

τεχνολογίασ, αναπτφχκθκε ςε άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με τθν κοινωνία και αποτελεί 

ςυνιςτϊςα του πολιτιςμοφ μασ (Ραπαςταματίου 2010β, Σταυρίδου 2011).  

 

4.2.2 Παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ  

     

  Στο ερϊτθμα ποφ πρζπει να βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ, θ απά-

ντθςθ μπορεί να ςυνοψιςτεί: ςτισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ ζχουν 

υπόβακρο τθν ικανότθτα του ατόμου να  «μακαίνει» ι ςωςτότερα, να οικοδομεί τθ 

γνϊςθ (του). Για αυτόν το λόγο ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να είναι τζτοιοσ, που να 

αφινει μεγάλα περικϊρια για τθ ςυμμετοχι του μακθτι, αλλά και τθ δυνατότθτα 

ςτον εκπαιδευτικό για τθν αναπροςαρμογι τθσ ϊςτε να εκμεταλλευτεί δθμιουργικά 

τυχόν απρόοπτα ερεκίςματα που προκφπτουν ξαφνικά ςτθν τάξθ ςφμφωνα με τα 

δεδομζνα τθσ ςτιγμισ (ι τθν τρζχουςα επιςτθμονικι και μθ επικαιρότθτα). 

 Ζτςι, θ προπαραςκευι του εκπαιδευτικοφ δεν μπορεί να εξαντλείται ςτθν απλι 

κατοχι τθσ φλθσ, αλλά και ςτθν εμβάκυνςθ του αντικειμζνου, ςτθν παιδαγωγικι 

ςχζςθ του και ςτθν αλλθλεπίδραςθ με το μακθτι. Ακόμθ, οι όποιεσ οδθγίεσ 

(ςωςτότερα, ενδεικτικζσ προτάςεισ) για το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ μιασ 

ενότθτασ ι δραςτθριότθτασ των μακθτϊν δεν μποροφν να είναι άκαμπτεσ, γιατί 

τότε «ςκοτϊνουν» τον αυκορμθτιςμό του εκπαιδευτικοφ και τθν αυτενζργεια των 

μακθτϊν του. Δεν κακοδθγοφν, είναι απλά ενδεικτικζσ.  

Γενικά κατά το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ μιασ ενότθτασ ι δραςτθριότθτασ 

πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τρία πράγματα:  

     − Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ. 

     − Θ μζκοδοσ, τα υλικά, τα μζςα, οι δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν. 

     − Θ αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ που ζγινε μζχρι τϊρα. 

Κακζνα από τα παραπάνω αντιπροςωπεφει (κατά το διδακτικό πρότυπο του 

Gagné) και μια ερϊτθςθ τθσ μορφισ: 
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Αξιολόγθςθ                         

    χεδιαςμόσ     
     μακιματοσ 

Οργάνωςθ (χϊρου κτλ.) 

Αςφάλεια (εργαςτιριο φ.ε.) 

Ζλεγχοσ χϊρων κτλ. 

Εφαρμογι ςχεδίου                         

Ανατροφοδότθςθ   

Ρροςαρμογι 
 Ρροςαρμογι 

ςχεδίου                           ζσεδίος                           
Επαναςχεδιαςμόσ 
διδαςκαλίασ                        

Σχεδίου  μακιματοσ                      

Αναπροςαρμογι                     

Μακθτϊν                           

Σι ζχω να κάνω… 
 

 Μετά τθ διδαςκαλία…    Πριν τθ διδαςκαλία… 
Κατά τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ… 

     − Τι ζχω να κάνω; 

     − Ρϊσ κα το υλοποιιςω; 

     − Ρϊσ κα γνωρίςω ότι πζτυχα; 

Γενικεφοντασ, λοιπόν, μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι οι παράγοντεσ που διζπουν 

το περίγραμμα ενόσ ελαςτικοφ ςχεδίου/ςεναρίου διδαςκαλίασ μιασ ωριαίασ διδα-

κτικισ ενότθτασ ι δραςτθριότθτασ (Χατηθδιμου 1988, Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002, 

Βλάχοσ 2004, Φλουρισ 2005, Χαλκιά 2010, Σταυρίδου 2011) βάςει κάποιασ ςφγ-

χρονθσ κεωρίασ μάκθςθσ (Betrand 1994, EAITY 2011) είναι: 

     (α) Ο κακοριςμόσ και θ κεμελίωςθ των διδακτικϊν ςτόχων όπωσ βγαίνουν 

από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ ςτο διδακτικό 

εγχειρίδιο και τθν ατομικότθτα των μακθτϊν και το επίπεδο τθσ τάξθσ.  

     (β) Οι προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ (γνωςτικό υπόβακρο) των μακθτϊν για τθ 

διδαςκαλία τθσ ενότθτασ και οι «ιδζεσ» των μακθτϊν. 

 

 
 

 

 

 
 

Εικόνα 15.Διάγραμμα παραγόντων ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ. 

 

     (γ) Θ επιλογι τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ (ολικι, αποκαλυπτικι, διακεματικι, 

διερευνθτικι και λοιπζσ προςεγγίςεισ) θ οποία βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με 

τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ πρζπει να δϊςει απαντιςεισ ςε επιμζρουσ προβλιματα 

ςχετικά με:  

      - Τθ μορφι τθσ διδαςκαλίασ (δαςκαλοκεντρικι, μακθτοκεντρικι, μικτι, ομα-

δοκεντρικι). 
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      - Τθ διαμόρφωςθ τθσ πορείασ τθσ διδαςκαλίασ (τθσ ςειράσ, των διδακτικϊν 

ενεργειϊν/ βθμάτων, τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ). 

     - Τθν επιλογι και τθν χριςθ των διδακτικϊν μζςων, ιτοι οπτικοακουςτικϊν, 

εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, εργαλείων ΤΡΕ, Διαδικτφο και των πειραμάτων που κα 

εκτελεςτοφν. 

     -Τθν παρουςίαςθ τθσ ενότθτασ ι πρακτικισ εργαςίασ (πείραμα, ζρευνα, κτλ.). 

     -Τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ με δραςτθριότθτεσ, γραπτζσ ι προφορικζσ 

εργαςίεσ των μακθτϊν, κατϋ οίκον εργαςίεσ κτλ. 

     -Τθν ανατροφοδότθςθ.  

    - Τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ (ατομικά, ομαδικά). 

    (δ) Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ που αναφζρεται ςτο χρονικό προγραμ-

ματιςμό, τα οπτικοακουςτικά μζςα (εικόνεσ, διαφάνειεσ γραφοςκοπίου, ςλάιντσ, 

βιντεοταινίεσ) και το ψθφιακό περιβάλλον μάκθςθσ (Θ/Υ, εκπαιδευτικά λογιςμικά, 

CD-Roms, προςομοιϊςεισ, applets κτλ.), τα όργανα και τισ ςυςκευζσ για τα 

πειράματα επίδειξθσ, τα υλικά πρζπει να ζχουν οι μακθτζσ, τα φφλλα εργαςίασ, τα 

φφλλα αξιολόγθςθσ κτλ. Ωσ προσ το χρόνιο, ςυχνά αυτόσ είναι περιοριςμζνοσ για 

τθν ζκταςθ του μακιματοσ και για αυτό το λόγο ο τρόποσ που κα αξιοποιθκεί 

μπορεί να οδθγιςει είτε ςε μια αποτελεςματικι διδαςκαλία είτε, αντίκετα, ςε μια 

ελλιπι διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 

     (ε) Θ ανάλυςθ τθσ διδαςκαλίασ που μπορεί να γίνει είτε με αυτoαξιολόγθςθ 

είτε με ετεροαξιολόγθςθ, θ οποία ζχει ωσ ςκοπό τθν επιςιμανςθ των κετικϊν και 

των αρνθτικϊν ςθμείων τθσ διδαςκαλίασ και τθν πικανι τροποποίθςι τθσ.  

 

4.2.3 Διδακτικό ςενάριο και ςχζδιο μακιματοσ 

 

Ωσ διδακτικό-εκπαιδευτικό ςενάριο (educational scenario, script) κεωροφμε τθν 

περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ με εςτιαςμζνο γνωςτικό αντικείμενο, ςυγκεκριμζνουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, διδακτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ. Ζνα διδακτικό ςενάριο 

μπορεί να ζχει διάρκεια περιςςότερων τθσ μίασ διδακτικϊν ωρϊν και να δίνει 

ζμφαςθ ςτο ςκεπτικό των δραςτθριοτιτων και ςτο ςυνολικό προγραμματιςμό τουσ. 

Επίςθσ ζνα διδακτικό ςενάριο μπορεί να επεκτείνεται και ςε διαφορετικά μακι-

ματα (διακεματικό project).  

Το ςχζδιο μακιματοσ (lesson plan, activity plan) είναι ςυγγενικι ζννοια: 

αντιςτοιχεί ςε μια λεπτομερι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ – από τθν οποία ωςτόςο 

ενίοτε μπορεί να απουςιάηει θ περιγραφι τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

μακθτϊν-εκπαιδευτικοφ (και αποτελεί τισ προςωπικζσ ςθμειϊςεισ του εκπαιδευ-

τικοφ για μια αποτελεςματικι διδαςκαλία).  

Τόςο το ςχζδιο μακιματοσ όςο και το ςενάριο ςυνοδεφονται από το φφλλο 

εργαςίασ, ζνα ι περιςςότερα, ςυνικωσ ςε ζντυπθ μορφι. Το φφλλο/ φφλλα 

εργαςίασ μοιράηονται ςτουσ μακθτζσ και αποτελοφν δυνθτικά οδθγό για τθν πορεία 

υλοποίθςθσ του ςχεδίου μακιματοσ ι του ςεναρίου. Το φφλλο εργαςίασ δεν πρζπει 
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να κακοδθγεί μθχανιςτικά τουσ μακθτζσ ςε κάκε τουσ ενζργεια. Απλά πρζπει να 

τουσ δίνει πρωτοβουλία και ευχζρεια κινιςεων, ϊςτε να μθν παραμζνουν 

πακθτικοί οφτε να περιγράφουν με λεπτομζρεια (με όρουσ κειμενικοφ είδουσ) το 

αποτζλεςμα των δραςτθριοτιτων τουσ. Κα ιταν καλό κίνθτρο για τουσ μακθτζσ να 

ςχεδιάςουν οι ίδιοι, μαηί με τον εκπαιδευτικό, ςυγκεκριμζνα φφλλα εργαςίασ. 

Λςτορικά ο όροσ ςχζδιο μακιματοσ είναι παλαιότεροσ και ζχει ςυνδεκεί με τθν 

μθχανιςτικι περιγραφι μιασ διδαςκαλίασ (περιγραφι των φάςεων ι των ςταδίων 

τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ αφόρμθςθ, ανάπτυξθ, ανακεφαλαίωςθ κτλ.). Αντίκετα, ςτα 

διδακτικά ςενάρια περιλαμβάνονται και άλλα ςτοιχεία όπωσ είναι θ μεκοδολογικι 

προςζγγιςθ, θ αλλθλεπίδραςθ και οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων, οι αντιλιψεισ των 

μακθτϊν και τα ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια ("ιδζεσ" των παιδιϊν, εννοιολογικζσ 

δυςκολίεσ) θ ανάδειξθ και θ αναδόμθςι τουσ, ο αναςτοχαςμόσ (ςυνειδθτοποίθςθ).   

Το διδακτικό ςενάριο προωκεί τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, ενιςχφει τθν 

(κατευκυνόμενθ) ανακάλυψθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ μακθ-

ςιακι διαδικαςία. Επιμζνει ςτο διερευνθτικό χαρακτιρα τθσ μάκθςθσ, ιδιαίτερα 

ςτθν αξιοποίθςθ μακθςιακϊν περιβαλλόντων και ςτθ διαςφνδεςθ των δραςτθ-

ριοτιτων διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν εργαλείων 

των ΤΡΕ. Ράντωσ, οι δφο όροι, ςχζδιο μακιματοσ και εκπαιδευτικό/διδακτικό 

ςενάριο τείνουν να ταυτιςτοφν. 

 

4.2.4 Οργάνωςθ τθσ τάξθσ 

  

Θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ αποτελεί ζνα κακοριςτικό παράγοντα ςχεδιαςμοφ ςε ό,τι 

αφορά τθ δραςτθριότθτα των μακθτϊν.  

Ωσ προσ τθ διευκζτθςθ του χϊρου και τισ υποδομζσ (λ.χ. πρίηεσ, δυνατότθτα 

ςυςκότιςθσ, νερό και αποχζτευςθ, υλικά), θ οργάνωςθ εξαρτάται από τισ εργαςίεσ 

που πρόκειται να υλοποιθκοφν είτε ςε κοινι αίκουςα διδαςκαλίασ είτε ςε αίκουςα 

μακιματοσ. Με άλλα λόγια, ποιοι κα είναι οι βαςικοί τφποι δραςτθριοτιτων 

(μορφι διδαςκαλίασ):  

− Ταυτόχρονθ διδαςκαλία του ςυνόλου των  μακθτϊν (μετωπικι διδαςκαλία); 

− Εργαςία  μακθτϊν ανά ηεφγθ (εταιρικι, όπωσ κάκονται ςτο κρανίο); 

− Εργαςία μακθτϊν ςε ομάδεσ (ςυνεργατικι); 

− Εργαςία με οπτικοακουςτικά μζςα, διαδραςτικό πίνακα και ΤΡΕ; 

− Θ τάξθ πρόςκαιρο εργαςτιριο (πειραματικι/ διερευνθτικι μάκθςθ);  

Για παράδειγμα, θ εργαςία ςε ομάδεσ απαιτεί διευκζτθςθ του χϊρου (χωρο-

ταξικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ αίκουςασ) ςε διαμορφωμζνο Ρ ι V (ι άλλο), με τουσ 

μακθτζσ «πίςω» από το κρανίο ι γφρω από το κρανίο. Ραρόμοια κα είναι θ διάταξθ 

των κρανίων για τθ τάξθ πρόςκαιρο εργαςτιριο ι τθν αίκουςα μακιματοσ, αλλά 

ίςωσ απαιτοφνται και πρίηεσ-νερό-αποχζτευςθ, πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Πμωσ, 

ςτθν περίπτωςθ χριςθσ του μακθτικοφ netbook (τάξθ 1:1 ι ζνασ Θ/Υ ανά μακθτι ι 

ανά δφο μακθτζσ) ςτο διαμορφωμζνο Ρ οι μακθτζσ κα «γυρίηουν» τθν πλάτθ τουσ 
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ςτον διδάςκοντα, ϊςτε αυτόσ να ζχει τον οπτικό ζλεγχο τθσ οκόνθσ των Θ/Υ κτλ. 

(Ραπαςταματίου 1984, αγιαδάκοσ 2011β). 

  

      
 

      
 

Εικόνα 16. Κάνοντασ εργαςτιριο τθν τάξθ.(α) Η αίκουςα διδαςκαλίασ με 

μετωπικι διάταξθ των κρανίων, (β) τα κρανία δυο-δυο φτιάχνουν πρόχειρουσ 

«πάγκουσ εργαςίασ» ςε διάταξθ Π, (γ) τα όργανα ςε κουτιά τοποκετθμζνα επάνω 

ςτουσ «πάγκουσ εργαςίασ»,(δ) θ εργαςτθριακι άςκθςθ (κυκλικό εργαςτιριο). 

 

4.2.5 Ομάδεσ μακθτϊν και ςυνεργατικι μάκθςθ 

 

Σχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ με ομάδεσ μακθτϊν κομβικό ςθμείο είναι ο 

τρόποσ ςυγκρότθςθσ τθσ κάκε ομάδασ, που μπορεί να γίνει με διάφορουσ τρόπουσ, 

όπωσ: 

−  Διαμόρφωςθ ελεφκερων ομάδων χωρίσ παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ.  

− Κακοριςμζνεσ ομάδεσ, που τθ ςφνκεςι τουσ διαμορφϊνει ο εκπαιδευτικόσ, 

βάςει δικϊν του, κατά περίπτωςθ, κριτθρίων.  

− Ομάδεσ βάςει κοινωνιογράμματοσ, τρόποσ που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθ-

τι να ορίςει ο ίδιοσ τθν ομάδα που κα ικελε να ανικει, αλλά και τον εκπαιδευτικό 

να κάνει (αναγκαίεσ) διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, ζχοντασ υπόψθ τθν αρχι τθσ 

βοικειασ.  

 Εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αποδοτικι εργαςία ςτθν τάξθ και το 

εργαςτιριο είναι το μζγεκοσ τθσ ομάδασ. Ζχει διαπιςτωκεί ερευνθτικά ότι ομάδεσ 

με 3 ζωσ 4 μζλθ, δουλεφουν καλφτερα. Στθ διαμόρφωςθ τθσ ομάδασ δεν πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ το φφλο (αμιγείσ ομάδεσ αγοριϊν ι κοριτςιϊν), θ επίδοςθ, οι 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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δεξιότθτεσ ι θ πολιτιςμικι προζλευςθ. Επίςθσ, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ δεν πρζπει 

να είναι άκαμπτθ και αμετάβλθτθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ςυνεχι μετακίνθςθ 

μελϊν από τθ μια ομάδα ςτθν άλλθ. Στθν ομάδα είναι. αναγκαίο οι «δυνατοί» 

μακθτζσ να ςτθρίηουν τουσ  «αδφνατουσ» (Ραπαςταματίου 2010γ). 

Στθ ςυνεργατικι μάκθςθ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων 

ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο και ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία τουσ χωρίσ τθν άμεςθ 

και απευκείασ επζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ – θ ςυνεργατικι μάκθςθ δεν πρζπει να 

ταυτίηεται με τθν απλι εργαςία των παιδιϊν ςε ομάδεσ, παρόλο που αυτι αποτελεί 

βαςικό ςτοιχείο τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (Σταυρίδου 2000). 

Οι βαςικζσ προχποκζςεισ –χωρίσ να ςθμαίνει ότι πρζπει να τθροφνται όλεσ μαηί- 

για μια επιτυχθμζνθ και αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ 

και μάκθςθσ (cooperative) ςτο ςχολείο είναι:  

  Σαφείσ διδακτικοί ςτόχοι ωσ προσ τα επικυμθτά μακθςιακά αποτελζςματα. 

  Συνεργαςία όλων των μελϊν τθσ ομάδασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων. 

  Σαφείσ και πλιρεισ οδθγίεσ για τθν ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ. 

  Ανομοιογενείσ ομάδεσ. 

  Μςεσ ευκαιρίεσ για επιτυχία. 

  Κετικι αλλθλεξάρτθςθ. 

  Ρρόςωπο με πρόςωπο αλλθλεπίδραςθ. 

  Κετικι ςτάςθ και ςυμπεριφορά ςε κζματα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. 

  Ευκαιρίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των αναγκαίων διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ τθσ 

πλθροφορίασ. 

  Διάκεςθ του απαιτοφμενου για μάκθςθ χρόνου. 

  Ατομικι αξιολόγθςθ. 

  Δθμόςια αναγνϊριςθ και ανταμοιβι για τθν επίδοςθ τθσ ομάδασ. 

  Αποτίμθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςε κάκε ομάδα. 

Ππωσ ςθμειϊνεται δεν είναι αναγκαίο να τθροφνται όλεσ οι παραπάνω προ-

χποκζςεισ ςυγχρόνωσ, αλλά όςεσ λιγότερεσ τθροφνται τόςο φτωχότερα μπορεί να 

είναι τα αποτελζςματα (Σταυρίδου 2000, Κακανά 2008). 

 

4.2.6 Οργάνωςθ πειραματικισ διδαςκαλίασ 

 

Το ςχολικό πείραμα περιλαμβάνει τθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ που είναι 

ςχεδιαςμζνο από τον εκπαιδευτικό για να δϊςει απάντθςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

ερϊτθςθ και ςυνάμα αποτελεί ιςχυρό εργαλείο πρόκλθςθσ εννοιολογικισ αλλαγισ. 

Για παράδειγμα, ςτθν ερϊτθςθ, τι εννοοφμε με τθν κακθμερινι ζκφραςθ «πθγαίνει 

γριγορα»* θ απάντθςθ  μπορεί  να  δοκεί  με  πείραμα ι με προςομοίωςθ. Ζτςι, για  

 

* Οι μακθτζσ άλλοτε αντιςτοιχοφν αφξθςθ του μζτρου τθσ ταχφτθτασ (μεγαλφτερθ ζνδειξθ 

ταχφμετρου) και άλλοτε αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ με το χρόνο (επιτάχυνςθ). 
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Εικόνα 17. Σο πείραμα επίδειξθσ μπορεί να είναι (α) «ηωντανό»  

ι/και  (β) προςομοίωςθ. 

 

κάποιον που κινείται κατά μικοσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ μπροςτά από τον 

πίνακα, μπορεί να υπολογιςτεί θ μζςθ ταχφτθτά του είτε να επιδειχκεί μια 

αντίςτοιχθ παρομοίωςθ, με τον πειραματιςτι να  κακορίηει πϊσ κα γίνει θ 

παρατιρθςθ, ποιοι παράγοντεσ (φυςικά μεγζκθ) κα μεταβάλλονται και ποιοι κα 

παραμζνουν ςτακεροί κ.ο.κ. 

Θ αξιοποίθςθ του πειράματοσ για τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ ςτο ςχολείο 

μπορεί να γίνει με διαφορετικοφσ τρόπουσ μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται:  

(α) Το πείραμα επίδειξθσ, το οποίο ςτθν  παραδοςιακι δαςκαλοκεντρικι προςζγ-

γιςθ εκτελείται ςυνικωσ από τον εκπαιδευτικό. Χρθςιμοποιείται για τθν πρόκλθςθ 

ενδιαφζροντοσ, για να τθν επιβεβαίωςθ όςων ζχουν διδαχκεί, για τθν  παρουςίαςθ 

ενόσ φαινομζνου, κ.ά. Αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτθ διερευνθτικι 

μάκθςθ με κακοδθγοφμενθ από τον εκπαιδευτικό παρατιρθςθ και τθ ςυμπλιρωςθ 

(α) 

(β) 
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φφλλου εργαςίασ από τουσ μακθτζσ με διατφπωςθ προβλζψεων, ςυςχετίςεων, 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ι/και χειριςμό τθσ εργαςτθριακισ διάταξθσ από ομάδα 

μακθτϊν κτλ. (Βλάχοσ 2004, Κουμαράσ 2002, Ηθςιμόπουλοσ κ.ά. 2002). 

(β) Το μετωπικό πείραμα, τυπικι εργαςτθριακι άςκθςθ κακοδθγοφμενθσ ι μθ 

ανακάλυψθσ που εκτελοφν ταυτόχρονα όλοι οι μακθτζσ, εργαηόμενοι ςυνεργατικά 

ςε ομάδεσ. Ρροχπόκεςθ εφαρμογισ του θ πολλαπλι ςειρά οργάνων και ςυςκευϊν. 

Αποτελεί ολοκλθρωμζνθ μορφι εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ, που εκτόσ από 

γνωςτικοφσ ςτόχουσ προςφζρεται για ςτόχουσ ςυναιςκθματικοφσ, ψυχοκινθτικοφσ 

και ςτόχουσ που άπτονται τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ.  

(γ) Το κυκλικό εργαςτιριο, μορφι εργαςτθρίου ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο οποίο 

θ κάκε ομάδα μακθτϊν εκτελεί διαφορετικό πείραμα κάκε φορά, αξιοποιϊντασ τθ 

μία, πικανόν, ςειρά οργάνων που υπάρχει ςτο ςχολικό εργαςτιριο. 

(δ) Το εικονικό εργαςτιριο που εκτελείται ςε ψθφιακό περιβάλλον με εκπαι-

δευτικό διαδραςτικό λογιςμικό και άλλα εργαλεία των ΤΡΕ. Αποτελεί μορφι 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ με 2- 3 μακθτζσ ανά Θ/Υ. Οι μακθτζσ μζςω των εικονικϊν 

πειραμάτων, μεταξφ άλλων, εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία ελζγχου υποκζςεων με 

τθν αλλαγι των μεταβλθτϊν και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. Τα εικονικά πειράματα 

(και οι προςομοιϊςεισ) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ ενόσ φαινο-

μζνου ι μιασ ζννοιασ ςε οποιουδιποτε τφπο διδαςκαλίασ από τθν παραδοςιακι 

δαςκαλοκεντρικι μζχρι τθν εποικοδομθτικι, τθν ανακαλυπτικι, τθ διερευνθτικι. 

Σκόπιμο είναι να χρθςιμοποιοφνται παράλλθλα με τα πραγματικά εργαςτιρια ι/και 

τισ δραςτθριότθτεσ με απλά κακθμερινά υλικά εφόςον υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα. 

 

4.2.7 Ιδζεσ για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ 

 

Κάποιεσ ενδεικτικζσ (και μόνο) προτάςεισ/ ιδζεσ για το ςχεδιαςμό τθσ διδα-

ςκαλίασ (διδακτικό ςενάριο) μποροφν να προκφψουν από τισ απαντιςεισ ςε όλα ι 

ςε κάποια από τα ακόλουκα ερωτιματα: 

− Ρόςο ςυμβατό είναι το μάκθμά μου με το αναλυτικό πρόγραμμα; 

− Ροιεσ είναι οι βαςικζσ ιδζεσ του μακιματοσ;  

− Ροιεσ ιδζεσ/ διδακτικζσ προτάςεισ ζχω πάνω ςε αυτό; 

− Τι προςδοκϊ από τουσ μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ/ τμιματοσ ςτο τζλοσ 

του μακιματοσ (ποιοι είναι οι διδακτικοί ςτόχοι);  

− Τι (μπορεί) γνωρίηουν ιδθ οι μακθτζσ για το αντικείμενο αυτό και τι ςχετικό 

ζχουν διδαχκεί/ τουσ ζχω διδάξει ;  

− Ροιεσ παρανοιςεισ ζχουν οι μακθτζσ (οι «ιδζεσ» των παιδιϊν, οι εναλλακτικζσ 

απόψεισ) ςτο κζμα αυτό;  

− Ροιεσ ςτρατθγικζσ/μεκόδουσ διδαςκαλίασ (επαγωγικι, απαγωγικι, επίλυςθ 

προβλιματοσ, αναλυτικοςυνκετικι, κτλ.) μπορϊ να ακολουκιςω/ ακολουκϊ ςυνι-

κωσ για τθ διδαςκαλία αυτοφ του μακιματοσ;  
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− Ροια διδακτικά εργαλεία (εποπτικά μζςα, πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ, δια-

δικτυακό περιβάλλον) κα χρθςιμοποιιςω για να ενιςχφςω τον τρόπο διδαςκαλίασ 

και μάκθςθσ;  

− Τι τεχνικζσ (ερωτιςεισ- καταιγιςμό ιδεϊν, εικόνεσ, εννοιολογικοφσ χάρτεσ, προ-

ςομοιϊςεισ, πείραμα επίδειξθσ, κτλ.) κα χρθςιμοποιιςω για να κινιςω το ενδιαφζ-

ρον των μακθτϊν;  

− Μποροφν να δθμιουργθκοφν/ςυγκροτθκοφν ομάδεσ μακθτϊν (ςυνεργατικι 

διδαςκαλία);  

− Ρϊσ κα ενκαρρφνω τουσ μακθτζσ να ςυηθτοφν ςτθν τάξθ και να μοιράηονται τισ 

απόψεισ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ;  

− Ρϊσ κα ενκαρρφνω τουσ μακθτζσ να αποδεχκοφν τισ διαφορετικζσ ιδζεσ και 

προςδοκίεσ των ςυμμακθτϊν τουσ; 

− Ρϊσ κα ςυνδυάςω διάφορεσ ιδζεσ μεταξφ τουσ, ϊςτε να δζνουν διακεματικά 

με τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτασ;  

− Ρϊσ κα υλοποιιςω τθ διερευνθτικι, ομαδικι και ενεργθτικι μάκθςθ; 

− Ρϊσ κα αξιοποιιςω τισ ΤΡΕ (εκπαιδευτικά λογιςμικά, Διαδίκτυο) και τθ  δυνα-

τότθτα των πολλαπλϊν ταυτόχρονων αναπαραςτάςεων που προςφζρουν; (Χαλκιά 

2010, Ραπαςταματίου 2010β). 

 

4.2.8 Προτάςεισ για ενδεικτικό ςχζδιο μακιματοσ 

 

      Στισ παρακάτω προτάςεισ για τθ διδαςκαλία (ςχζδιο μακιματοσ) 

επιχειρείται θ υλοποίθςθ του παραπάνω ςχιματοσ για δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ. 

Ζτςι, μια ενδεικτικι πρόταςθ ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ μιασ διδακτικισ ενότθτασ 

(μπορεί να) περιλαμβάνει:  

 Τίτλο τθσ γενικισ ενότθτασ (κεφαλαίου) 

  Τίτλο τθσ διδακτικισ ενότθτασ (ι ενοτιτων) 

 Ρροβλεπόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ (χρόνο) 

 Διδακτικοφσ ςτόχουσ 

 Βαςικζσ ιδζεσ του μακιματοσ 

 Εννοιολογικζσ δυςκολίεσ (εναλλακτικζσ απόψεισ μακθτϊν) 

 Ρειράματα επίδειξθσ 

 Εποπτικό και οπτικοακουςτικό υλικό διδαςκαλίασ /εκπαιδευτικό λογι-

ςμικό, applets   

 Ερεκίςματα για τθ διδαςκαλία 

 Χριςθ υπολογιςτι (λ.χ. μακθτικό netbook) και Διαδικτφου 

 Δραςτθριότθτα των μακθτϊν (λ.χ. πείραμα με απλά μζςα και ιδιο-

καταςκευζσ) 

 Επζκταςθ δραςτθριοτιτων των μακθτϊν ςε εικονικό-διαδραςτικό 

περιβάλλον 



 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

51 
 

 Ρίνακα με τα όργανα και τα υλικά κάκε δραςτθριότθτασ 

 Εργαςίεσ εμπζδωςθσ 

 Ζνκετα / διακεματικζσ προςεγγίςεισ 

 Εργαςτθριακι άςκθςθ μακθτϊν 

 Εναλλακτικι πρόταςθ του μακιματοσ 

 Φφλλο/α εργαςίασ για τθ δραςτθριότθτα/εσ   

 Φφλλο αξιολόγθςθσ 

 Βιβλιογραφία/ ιςτότοποι (web sites) 

Ζχοντασ πάντοτε υπόψθ ότι ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο εργαςτιριο 

πρωτεφει θ καλι ατμόςφαιρα και αρμονικι ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, ότι ξεκινάμε 

από τα χειροπιαςτά και καταλιγουμε ςτα αφαιρετικά (επαγωγικι μζκοδοσ), ότι  

ςυνδζουμε το μάκθμα με εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των μακθτϊν ι ςχετικά 

κζματα τθσ επικαιρότθτασ, ότι ζχουμε προετοιμάςει μια ςειρά ερωτιςεων (φφλλο 

εργαςίασ) που κα οδθγιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν εξερεφνθςθ και «ανακάλυψθ» των 

νζων εννοιϊν, ότι το επίπεδο τθσ διδαςκαλίασ μασ ανταποκρίνεται ςτο γνωςτικό 

επίπεδο των μακθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ/ τμιματοσ, ότι χρθςιμοποιοφμε 

κλαςικά οπτικοακουςτικά μζςα (λ.χ. γραφοςκόπιο) και ψθφιακά μζςα (λ.χ. Θ/Υ και 

βιντεοπροβολζασ, διαδραςτικόσ πίνακασ) και ςυνδυάηουμε τθ κεωρία με πειρα-

ματικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν ι/ και με πειράματα επίδειξθσ ι/και με τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων κτλ., ότι προςπακοφμε, ςτθν κάκε μασ ενζργεια, να 

προβλζψουμε τισ απαντιςεισ των μακθτϊν και τισ αντιδράςεισ τουσ, αλλά και τα 

ςθμεία που πικανόν οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν προβλιματα (Σταυρίδου 2011, 

Χαλκιά 2010, Ραπαςταματίου 2010β). 

 

4.2.9 Διδακτικό ςενάριο και ΣΠΕ  

 

Θ διδαςκαλία και μάκθςθ με τθ χριςθ των ΤΡΕ είναι δυνατό να επιτευχκεί μζςω 

κατάλλθλα δομθμζνων διδακτικϊν ςεναρίων, που κα περιγράφουν τθν προεργαςία 

που απαιτείται, τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ 

τθσ όλθσ διαδικαςίασ μετά τθ διδαςκαλία. Μπορεί να εςτιάηει είτε ςτθν υλοποίθςθ 

ενόσ μακιματοσ/των με τθν τρζχουςα παραδοςιακι μζκοδο και υποδομζσ είτε ςτθ 

διαςφνδεςθ των δραςτθριοτιτων διδαςκαλίασ/ μάκθςθσ (λ.χ. των εργαςτθριακϊν 

δραςτθριοτιτων) με τθν αξιοποίθςθ (και) ψθφιακϊν εργαλείων, αλλά, κυρίωσ, το 

διδακτικό ςενάριο είναι μια πρόταςθ που υποςτθρίηει τθ χριςθ και τθν 

παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Στθν τρίτθ περίπτωςθ, δθλαδι ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΤΡΕ, ςκοπόσ 

του ςεναρίου είναι να αποτελζςει μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ, θ οποία:  

− Κα καλφψει (δυνθτικά) τισ ελλιπείσ αναφορζσ τόςο του αναλυτικοφ προγράμ-

ματοσ όςο και του διδακτικοφ εγχειριδίου ωσ προσ τα διακζςιμα (και εγκεκριμζνα) 

εκπαιδευτικά λογιςμικά.  
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− Κα βοθκιςει ςτθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ 

ψθφιακοφ εξοπλιςμοφ του ςχολείου. 

− Κα βελτιϊςει τισ παραδοςιακζσ τακτικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, αναδει-

κνφοντασ τθ ςυμβολι τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτο ξεπζραςμα των περιοριςμϊν 

τθσ παραδοςιακισ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ.  

− Κα ζλκει να καλφψει τθν πικανι αποςπαςματικι εκπαίδευςθ ι/και τθν 

ζλλειψθ κατάρτιςθσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διδαςκαλία με τθ χριςθ των ΤΡΕ. 

− Κα καταπολεμιςει τον τεχνολογικό αλφαβθτιςμό (technological literacy) ιτοι 

τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ τεχνολογίασ, με τθν ζννοια τθσ 

χριςθσ των δυνατοτιτων του Θ/Υ και του διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ  

Ζνα διδακτικό ςενάριο είναι θ περιγραφι ενόσ ολοκλθρωμζνου μακθςιακοφ 

πλαιςίου με τθ χριςθ ΤΡΕ, το οποίο: 

     - Ζχει ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. 

     - Ζχει ςαφείσ εκπαιδευτικοφσ/διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

     - Βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ ι κεωρίεσ. 

     -Ρεριλαμβάνει μια ςειρά δραςτθριοτιτων, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ και οι 

εκπαιδευτικοί παίηουν καλά κακοριςμζνουσ ρόλουσ. 

     - Αξιοποιεί ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά εργαλεία/λογιςμικά. 

Συνεπϊσ θ περιγραφι ενόσ ςεναρίου δεν αφορά μόνο ςτο ςχεδιαςμό 

δραςτθριοτιτων ι/και φφλλων εργαςίασ βαςιςμζνων ςε ζνα ι περιςςότερα λογι-

ςμικά. Μπορεί να κεωρθκεί (ι/και αποτελεί) ζνα πλιρεσ διδακτικό μοντζλο που 

ςτθρίηεται ςε μια ι περιςςότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ και ζχει οργανωμζνθ δομι και 

διδακτικι μεκοδολογία. Θ υλοποίθςθ του ςεναρίου πραγματοποιείται μζςα από 

ςειρά εκπαιδευτικϊν/μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, που ολοκλθρϊνονται βάςει 

φφλλου/ων εργαςίασ. 

Ωσ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα μποροφμε να κεωριςουμε οτιδιποτε μπορεί να 

παρουςιαςτεί ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ  (ι ςτο εργαςτιριο) και  αποτελεί τον 

πυρινα ενόσ ςεναρίου, όπωσ είναι: 

- θ ςυηιτθςθ και θ ανάλυςθ του μακιματοσ,  

- θ προφορικι ανακοίνωςθ και παρουςίαςθ του μακιματοσ με τθ χριςθ προ-

γράμματοσ παρουςίαςθσ oweroint,  

- θ πρόταςθ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ,  

- θ εκτζλεςθ ηωντανοφ ι εικονικοφ πειράματοσ,  

- θ λφςθ αςκιςεων,  

- τα webquests,  

- το παίξιμο ρόλων και θ δραματοποίθςθ,  

- θ γραπτι εργαςία που κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου,  

- θ ςυνκετικι εργαςία (διακεματικό project), κλπ.  

Τα φφλλα εργαςίασ μοιράηονται ςτουσ μακθτζσ και αποτελοφν οδθγό για τθν 

πορεία υλοποίθςθσ του ςεναρίου μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το εκπαιδευτικό 

λογιςμικό/ διαδικτυακό περιβάλλον, ϊςτε αυτοί να βοθκοφνται ςτο χειριςμό των 
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ςτοιχείων των λογιςμικϊν, των προςομοιϊςεων, των εικονικϊν πειραμάτων, ςτθν 

αναηιτθςθ ςτο Διαδίκτυο/παγκόςμιο ιςτό κ.ά. 

 Θ αξιολόγθςθ προβλζπεται από το ίδιο το ςενάριο τόςο ωσ προσ τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ όςο και ωσ προσ τθ γενικι πορεία τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθ 

ςυνολικι αξία του.  

Τζλοσ, το διδακτικό ςενάριο δεν αποτελεί ζνα ςτατικό (τυπικό) ςχζδιο μακι-

ματοσ/διδαςκαλίασ, αλλά προτείνεται ωσ μια δυναμικι και ευζλικτθ πρόταςθ που ο 

εκπαιδευτικόσ κα ενςωματϊςει ςτθν διδακτικι του πρακτικι ςτθν τάξθ.  

Με άλλα λόγια, ζνα διδακτικό ςενάριο που ζχει δομθκεί ςε ζνα ι περιςςότερα 

εκπαιδευτικά λογιςμικά/ διαδικτυακά εργαλεία, που ςυνοδεφεται από δραςτθ-

ριότθτεσ  και είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να 

υποκαταςτιςει το διδακτικό εγχειρίδιο ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα/ενότθτεσ του 

μακιματοσ. 

Ζνα τυπικό διδακτικό ςενάριο (Παράρτθμα 3: Μελζτθ του βραςμοφ, Παράρτθμα 

4: Κφκλωμα με αντιςτάτεσ ςε ςειρά) περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

 Τθν ταυτότθτα (τίτλοσ διδακτικισ ενότθτασ). 

 Τθν κεντρικι ιδζα του κζματοσ/ενότθτασ που κα διδαχκεί. 

 Τουσ ςκοποφσ και επιμζρουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ (μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται παιδαγωγικοί ςτόχοι που ςχετίηονται και με τθ χριςθ 

των ΤΡΕ ςτθ διδαςκαλία/μάκθςθ και με τθ μακθςιακι διαδικαςία). 

 Τθ χριςθ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ι διαδικτυακοφ υλικοφ που να 

δικαιολογεί τθν εκπαιδευτικι/ μακθςιακι χριςθ του και το οποίο 

ςυμβάλλει ςτο διδακτικό/ μακθςιακό ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων 

που ζρχεται να υποςτθρίξει θ ψθφιακι τεχνολογία. 

 Τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ (ομάδεσ μακθτϊν). 

 Τισ δραςτθριότθτεσ που κα πραγματοποιθκοφν, ζτςι ςχεδιαςμζνεσ 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ενεργι ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία. 

 Τισ ενζργειεσ/ ρόλουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία/ μάκθςθ τόςο του 

εκπαιδευτικοφ όςο και των μακθτϊν, τθσ κάκε ομάδασ μακθτϊν, κλπ. 

 Τθ δθμιουργία φφλλων εργαςίασ για τουσ μακθτζσ. 

 Το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ του χϊρου όπου κα εφαρμοςκεί το 

ςενάριο (αίκουςα διδαςκαλίασ ι εργαςτιριο). 

 Το υποςτθρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.  

 Τθ δθμιουργία φφλλου αξιολόγθςθσ  του ςεναρίου. 

 Τισ βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ. 

Θ δομι ενόσ ςεναρίου μπορεί κατά περίπτωςθ να είναι λιτι ι περιςςότερο  

εκτεταμζνθ με τθ λεπτομερι περιγραφι των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και 

των μακθςιακϊν αντιδράςεων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Παράρτθμα 1 

Εμπλουτιςμζνο ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ βϋ τάξθσ γυμναςίου 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

τόχοι 
Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 

πειράματα/προςομοιϊςεισ 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:  
-Να περιγράφουν τα 
βαςικά ςτοιχεία τθσ 
επιςτθμονικισ 
μεκόδου.  
-Να γνωρίηουν τα 
κεμελιϊδθ μεγζκθ 
κακϊσ και τισ 
μονάδεσ τουσ ςτο S.I.  
-Να λαμβάνουν 
μετριςεισ και να 
καταςκευάηουν 

πίνακεσ μετριςεων
. 

να ςυνδζουν τθ 
μορφι απλϊν 
γραφικϊν 
παραςτάςεων 
(ευκείασ) με τθν 
μακθματικι ςχζςθ 
που περιγράφει τθν 
εξάρτθςθ των 
φυςικϊν μεγεκϊν.  
Να προςδιορίηουν τισ 
μονάδεσ παραγϊγων 
μεγεκϊν. 

 

Θ επιςτιμθ και 
θ μεκοδολογία 
τθσ.  

Μετριςεισ 
κεμελιωδϊν 
φυςικϊν 
μεγεκϊν και 
παραγϊγων 
ςτο S.I.  

 
(2 ϊρεσ) 

 

Μζτρθςθ όγκου 
(γεωμετρικϊν 
ςτερεϊν, 
ακανόνιςτων 
ςτερεϊν, υγρϊν), 
μάηασ, 
πυκνότθτασ, 
εμβαδοφ, μικουσ 
και ειςαγωγι τθσ 
ζννοιασ του 
πειραματικοφ 
ςφάλματοσ 
(πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ)  

Με χριςθ των 
Ν.Τ. καταγραφι 
ςε πίνακεσ και 
επεξεργαςία 
πειραματικϊν 
δεδομζνων που 
αφοροφν τθ 
μζτρθςθ κεμε-
λιωδϊν μεγεκϊν 
και παραγϊγων 
τουσ. 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
1: Μζτρθςθ μικουσ-
εμβαδοφ –όγκου 
 

2. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
2: Μζτρθςθ μάηασ-βάρουσ –
πυκνότθτασ 
 

3. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 1.2 Μζτρθςθ 
μικουσ και όγκου   
 

4. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 1.3Μζτρθςθ 
μάηασ και πυκνότθτασ   
 

5. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. (εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
μθχανικισ> Ελεφκερθ 
πτϊςθ των ςωμάτων ςτθ 
Γθ> κλικ ςτο 8ο εικονίδιο: 
χειριςτιριο κίνθςθσ>(…)> 
επιλογι: χωρίσ ατμόςφαιρα 
>(…) 
 

6. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Ειςαγωγι > 1.1 
Μζτρθςθ μικουσ, εμβαδοφ, 
όγκου > Εικονικό 
εργαςτιριο: Μζτρθςθ 
όγκου υγρϊν και ςτερεϊν 
 
7. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Ειςαγωγι > 1.2 
Μζτρθςθ χρόνου και μάηασ 
> Εικονικό εργαςτιριο: 
Μζτρθςθ μάηασ 

 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/ergo12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/ergo12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/ergo12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/ergo12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main11.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main12.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main12.htm
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Παρατθριςεισ 
 

§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/ και 

ψθφιακά εμπλουτιςμζνο ςτο http://goo.gl/UFswo  για το Κεφάλαιο 1. 

* Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 

(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο http://tinyurl.com/5tb7et8 
§§ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ που υπάρχει ςτο εκπ.  λογιςμικό/θλεκτρονικό βιβλίο 

ΜΕΤΑβιβλίο. Τα (θλεκτρονικά) Φφλλα εργαςίασ  τρζχουν online, αλλά μποροφν να 

εκτυπωκοφν (ςυνιςτάται). 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ΜΕΣΑβιβλίο και ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (ι 

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.) υπάρχουν ςε  CD-Rom. Το λογιςμικό  ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

(Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.) ζχει  διατεκεί ςτα ςχολεία. Τo  λογιςμικό ΜΕΣΑβιβλίο υπάρχει  και 

ςε μορφι HTML, εδϊ: http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm 

     - Από τθν πλατφόρμα Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου > Υποςτθρικτικό 

Υλικό> Ρειράματα Βιβλίου Φυςικισ Β Γυμναςίου> (…) μποροφν να μεταφορτωκοφν 

(download) οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ). 

-Από τθν ιςτοςελίδα PhET  Interactive Simulations (από το πανεπιςτιμιο του 

Colorado at Boulder,ΘΡΑ) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να 

αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ οι αναφερόμενεσ προςομοιϊςεισ (ςε αρχεία jar).  

 
 
 

8. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 1>Μζτρθςθ 
πυκνότθτασ 
 

9.ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Ειςαγωγι > 1.3 
Θ πυκνότθτα > Εικονικό 
εργαςτιριο: Μζτρθςθ 
πυκνότθτασ 
 

 10. PhET> επιλογι 
γλϊςςασ: ελλθνικά> Παίξτε 
με τισ προςομοιϊςεισ 
>Φυςικι> Ρυκνότθτα > 
επιλογι: Σϊματα, κλικ: 
Άγνωςτα >(…) 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/
http://goo.gl/UFswo
http://tinyurl.com/5tb7et8
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main13.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/intro/main13.htm
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Μθχανικι   

Υλθ και Ενζργεια: 1. Κίνθςθ 

τόχοι 
Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 
πειράματα/προςομοιϊςεισ 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:  

-Να προςδιορίηουν τθ 
κζςθ αντικειμζνου ςε 
ςχζςθ με ζνα ςθμείο 
αναφοράσ.  

-Να υπολογίηουν τθ 
μετατόπιςθ κινθτοφ 
που κινείται.  

-Να ςχεδιάηουν τθν 
τροχιά κινθτοφ 

Σφςτθμα 
αναφοράσ – 
Υλικό ςθμείο - 
Κζςθ – 
Μετατόπιςθ – 
Τροχιά 

Σθμείο αναφοράσ 
και μετατόπιςθ 
(πειραματικι 
δραςτθριότθτα). 

1. Φυςικι Β Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ 25: 
Προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ 
ςϊματοσ 
Δραςτθριότθτα ςελ 27: 
θμείο αναφοράσ και 
μετατόπιςθ 

2. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Κζςθ-
Μετατόπιςθ 
 

3. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Μετατόπιςθ-
Τροχιά- Μικοσ τόξου 

- Να διακρίνουν τθ 
διαφορά χρονικισ 
ςτιγμισ και χρόνου 
(χρονικοφ 
διαςτιματοσ). 

Χρονικι ςτιγμι 
– Χρόνοσ  

  

-Να ορίηουν τθ μζςθ 
ταχφτθτα κακϊσ και 
τθ μονάδα μζτρθςθσ 
τθσ ςτο S.I.  

-Να ορίηουν ποιοτικά 
τθν ζννοια τθσ 
ςτιγμιαίασ ταχφτθτασ, 
να γνωρίηουν τθ 
μονάδα μζτρθςθσ τθσ 
ςτο S.I. και να τθ 
διακρίνουν από τθ 
μζςθ ςε παραδείγμα-
τα τθσ κακθμερινισ 
τουσ εμπειρίασ.  

-Να προςδιορίηουν τα 
διανυςματικά χαρακτθ-
ριςτικά τθσ ταχφτθτασ.  

-Να επιλφουν προβλι-
ματα που περιλαμβά-
νουν μετατόπιςθ, μζςθ 
ταχφτθτα και χρόνο. 

Μζςθ ταχφτθτα 
– Στιγμιαία 
ταχφτθτα – 
Μονάδεσ ςτο 
S.I.  

Στοιχειϊδθσ 
οριςμόσ του 
διανφςματοσ  

Διανυςματικι 
περιγραφι τθσ 
ταχφτθτασ.  

Ρροςδιοριςμόσ 
κζςθσ ςϊματοσ 
και υπολογιςμόσ 
μζςθσ ταχφτθτασ 
(πειραματικι 
δραςτθριότθτα).  

Γραφικι ανάλυςθ 
τθσ ευκφγραμμθσ 
κίνθςθσ 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
3: Μελζτθ ευκ. κινιςεων 

2. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Μζςθ ταχφτθτα 
 

3.  Aυτοκινθτάκι 
χρονομετρθτισ νεροφ - A 
water-drop timer (video) 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=37
http://www.youtube.com/watch?v=D2haQ4Pwqpk
http://www.youtube.com/watch?v=D2haQ4Pwqpk
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-Να διατυπϊνουν τον 
οριςμό τθσ ομαλισ 
κίνθςθσ.  

Ομαλι κίνθςθ.  Θ ζννοια τθσ 
ταχφτθτασ και 
ευκφγραμμθ 
ομαλι κίνθςθ 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

1. Φυςικι Β Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ 34: Η 
ευκφγραμμθ κίνθςθ μιασ 
φυςαλίδασ 
 

2.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
4: Μελζτθ τθσ ευκ. ομαλισ 
κίνθςθσ 
 

3. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Ευκφγραμμθ 
Ομαλι Κίνθςθ 
 

-Να χρθςιμοποιοφν τα 
διαγράμματα κζςθσ-
χρόνου και 
ταχφτθτασ-χρόνου για 
κινιςεισ ςε μια 
διάςταςθ, προκει-
μζνου να κακορίηουν 
τθν κατάςταςθ 
κίνθςθσ ενόσ ςϊμα-
τοσ (ακίνθτο, κίνθςθ 
με ςτακερι ταχφτθτα, 
κίνθςθ με μεταβαλ-
λόμενθ ταχφτθτα, 
αλλαγι φοράσ 
κίνθςθσ).  

Διαγράμματα 
κζςθσ – χρόνου, 
ταχφτθτασ - 
χρόνου.  

 

 

(6 ϊρεσ)  

Μελζτθ των 
καταςτάςεων: 
κίνθςθ-ακινθςία, 
κίνθςθ με 
ςτακερι και 
μεταβαλλόμενθ 
ταχφτθτα με τθν 
βοικεια 
δραςτθριοτιτων 
που 
πραγματοποιοφν
ται με τθ χριςθ 
αιςκθτιρα κζςθσ 
(MBL).  

4. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Κινιςεισ 
 

5. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κίνθςθ> Διδιάςτατθ κίνθςθ 
παςχαλίτςασ > (…) 
 

6.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κίνθςθ> Ο κινοφμενοσ 
άνδρασ > (…) 

Υλθ και Ενζργεια: 2. Δφναμθ 

-Να εξθγοφν με 
παραδείγματα ότι οι 
δυνάμεισ προκαλοφν 
μεταβολι ςτθν 
ταχφτθτα των 
ςωμάτων (μζτρο, 
κατεφκυνςθ), κακϊσ 
και μεταβολι ςτο 
ςχιμα τουσ.  

-Να αναφζρουν 
παραδείγματα 
δυνάμεων που 
αςκοφνται με επαφι 
και απόςταςθ (τριβι, 
τάςθ του νιματοσ, 
τάςθ ελατθρίου, 
βαρυτικι).  

Δφναμθ – 
Δυνάμεισ 
επαφισ και 
δυνάμεισ από 
απόςταςθ - 
Βάροσ – 
Μονάδεσ ςτο 
S.I.  
3οσ Νόμοσ του 
Νεφτωνα. 
Δράςθ – 
Αντίδραςθ. 

 1.  Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 1> Θ ζννοια 
δφναμθ 
(…) 
> Το βάροσ ωσ δφναμθ 
 
2.  Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Γ Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Γ Γυμναςίου> 
dinamometra *δράςθ-
αντίδραςθ+  

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=32&catid=21
http://phet.colorado.edu/el/simulation/ladybug-motion-2d
http://phet.colorado.edu/el/simulation/ladybug-motion-2d
http://phet.colorado.edu/el/simulation/moving-man
http://phet.colorado.edu/el/simulation/moving-man
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/ExperimentsgG/gG/swf/dinamometra.swf
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-Να ςχεδιάηουν τισ 
δυνάμεισ ςε διάφορεσ 
περιπτϊςεισ (βάροσ, 
νιμα, ελατιριο, 
επιφάνεια).  

-Να διατυπϊνουν και 
να εφαρμόηουν τον 3ο 

νόμο του Νεφτωνα. 

 
3. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> 2οσ και 3οσ 
Νόμοσ Νεφτωνα *δυνάμεισ 
επαφισ & από απόςταςθ+ 
 
4. PhET > επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κίνθςθ> Δυνάμεισ και 
κίνθςθ *δυνάμεισ επαφισ+ 
 

- Να εξθγοφν πϊσ 
μετράται μια δφναμθ. 

Μζτρθςθ 
δφναμθσ. 

Νόμοσ του Hooke 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ). 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
7: Νόμοσ του Hooke 

2. PhET > επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κίνθςθ> Βαρίδια και 
ελατιρια *νόμοσ Hooke]                          
3. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 1> Βάροσ > 
επιλογι: Γθ *δυναμόμετρο+ 

-Να δείχνουν με 
παραδείγματα πωσ θ 
ςυνιςταμζνθ δφναμθ 
προκαλεί τα ίδια 
αποτελζςματα με τθ 
ταυτόχρονθ δράςθ 
δυο ι περιςςότερων 
δυνάμεων.  

-Να υπολογίηουν 
γραφικά και 
αναλυτικά τθ 
ςυνιςταμζνθ ςτθ 
περίπτωςθ 
ομόρροπων, 
αντίρροπων και 
κάκετων δυνάμεων.  

Σφνκεςθ 
δυνάμεων - 
Συνιςταμζνθ 
δυνάμεων – 
Σφνκεςθ 
παραλλιλων, 
κακζτων 
δυνάμεων. 

Σφνκεςθ 
δυνάμεων 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
5: φνκεςθ δυνάμεων 
 

2. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Ρρόςκεςθ 
διανυςμάτων 
 

3. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Θ ζννοια τθσ 
ςυνιςταμζνθσ 
(…) 
>Συνιςταμζνθ δυνάμεων με 
τθν ίδια διεφκυνςθ 
(…) 
>Συνιςταμζνθ δυνάμεων με 
διαφορετικι διεφκυνςθ 
  

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulation/forces-and-motion
http://phet.colorado.edu/el/simulation/forces-and-motion
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_el.html
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ψηφιακό%20Σχολείο%3e%20Φυσική%20Β%20Γυμνασίου%20%3eΥποστηρικτικό%20Υλικό%20%3eΠειράματα%20Βιβλίου%20Φυσικής%20Β%20Γυμνασίου%3e%20Ενότητα%201%3e
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/resultant_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/resultant_gr.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=37
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- Να αναλφουν 
γραφικά μια δφναμθ 
ςε δυο κάκετεσ 
ςυνιςτϊςεσ (π.χ. το 
βάροσ ςτο κεκλιμζνο 
επίπεδο). 

Ανάλυςθ 
δυνάμεων ςε 
ορκογϊνιεσ 
ςυνιςτϊςεσ. 

 1. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Ανάλυςθ 
δφναμθσ ςε ςυνιςτϊςεσ 
 

2. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Κεκλιμζνο 
επίπεδο 
 

-Να ςυνδζουν τθ 
μθδενικι ςυνιςτα-
μζνθ με τθν θρεμία 
υλικοφ ςθμείου ι τθν 
κίνθςι του με 
ςτακερι ταχφτθτα.  

1
οσ 

Νόμοσ του 
Νεφτωνα.  

Λςορροπία 
υλικοφ ςθμείου.  

Αδράνεια: μια 
ιδιότθτα τθσ φλθσ 
(πείραμα 
επίδειξθσ).  

1. Φυςικι Β Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ . 53: 
Αδράνεια, μια ιδιότθτα τθσ 
φλθσ 

-Να εφαρμόηουν τθ 
ςυνκικθ ιςορροπίασ 
υλικοφ ςθμείου για 
τον υπολογιςμό 
δφναμθσ.  

-Να προβλζπουν τθν 
ιςορροπία ι όχι, ενόσ 
υλικοφ ςθμείου από 
τισ δυνάμεισ που 
αςκοφνται.  

Συνκικεσ 
ιςορροπίασ 
υλικοφ ςθμείου.  

 

 

(8 ϊρεσ)  

Μελζτθ ιςορρο-
πίασ υλικοφ ςθμεί-
ου όταν αςκοφνται 
ςυγγραμμικζσ 
δυνάμεισ (εργα-
ςτθριακι άςκθςθ).  

Δφναμθ: Από το 
μφκο ςτθν επι-
ςτιμθ (Μακθμα-
τικά, Λςτορία, 
Κρθςκευτικά).  

Οι μακθτζσ κατά-
γράφουν τισ διά-
φορεσ μορφζσ 
δυνάμεων (θλεκ-
τρικι, μαγνθτικι, 
βαρυτικι, τριβι) 
και αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ για 
τον τρόπο που 
αντιμετωπίςτθκαν 
από τον προϊςτο-

2.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
6: Ιςορροπία ςθμείου υπό 
τθ δράςθ ςυγγραμμικϊν 
δυνάμεων 
 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=37
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/inclplane_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/inclplane_gr.htm
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ρικό ζωσ τον 
ςφγχρονο άνκρω-
πο. Καταγράφουν 
φαινόμενα που 
ςχετίηονται με τθ 
δράςθ διάφορων 
τφπων δυνάμεων 
(π.χ. κινιςεισ ου-
ρανίων ςωμάτων, 
ελεφκερθ πτϊςθ, 
κεραυνόσ κ.ά.) και 
αναηθτοφν πλθρο-
φορίεσ για τον τρό-
πο που ερμθνεφ-
κθκαν από τον 
προϊςτορικό αν-
κρωπο ωσ τθν 
ςφγχρονθ 
επιςτιμθ. 

3. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 1>Λςορροπία δφο 
αντικζτων δυνάμεων 
 

4. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κίνθςθ> Δυνάμεισ  και 
κίνθςθ > επιλογι: τριβι 
 

5. Νεφτων & νόμοι 
κίνθςθσ (video) 

Υλθ και Ενζργεια: 3. Πίεςθ 

-Να διατυπϊνουν τον 
οριςμό τθσ πίεςθσ.  

-Να μποροφν να 
δείξουν με 
παραδείγματα τθ 
διαφορά πίεςθσ και 
δφναμθσ.  

Οριςμόσ πίεςθσ 
– Μονάδεσ ςτο 
S.I.  

 1. Φυςικι Β Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ.  67: 
Πόςθ είναι θ πίεςθ; 
 

2. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 2> Ρίεςθ 
 

-Να διατυπϊνουν και 
να εφαρμόηουν το 
νόμο τθσ 
υδροςτατικισ πίεςθσ.  

-Να ςυνδζουν τθν 
προζλευςθ τθσ 

Υδροςτατικι 
πίεςθ - Νόμοσ 
υδροςτατικισ. 
Μανόμετρα.  

Υδροςτατικι 
πίεςθ 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

Το πείραμα του 
Τοριτςζλι 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
8: Τδροςτατικι πίεςθ  
 

2. Φυςικι Β Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ.  76: 
Μετάδοςθ πιζςεων 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://phet.colorado.edu/el/simulation/forces-and-motion
http://phet.colorado.edu/el/simulation/forces-and-motion
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1056&Itemid=99
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1056&Itemid=99
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
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υδροςτατικισ πίεςθσ 
με το βάροσ.  

(πείραμα 
επίδειξθσ ι το 
παρακολουκοφν 
από 
βιντεοταινία).  

 3. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: ελλθνικά 
>Υδροςτατικι πίεςθ ςτα 
ρευςτά *Νόμοσ 
υδροςτατικισ πίεςθσ + 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό)> Πίεςθ 
ςτα αζρια> Ραραδείγματα> 
Το πείραμα του Τοριτςζλι 
 

Να εξθγοφν τθν 
προζλευςθ τθσ 
ατμοςφαιρικισ 
πίεςθσ.  

Ατμοςφαιρικι 
πίεςθ.  

Εφαρμογζσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ 
πίεςθσ 
(πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ).  

1. Ψθφιακό χολείο > 

Φυςικι Β Γυμναςίου> 

Υποςτθρικτικό Υλικό> 

Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 

(εκπ. λογιςμικό) > Ρίεςθ 

ςτα αζρια > (…) 
 

-Να διατυπϊνουν τισ 
αρχζσ του Pascal και 
του Αρχιμιδθ και να 
τισ εφαρμόηουν για 
να εξθγοφν γνωςτά 
φαινόμενα και τισ 
αρχζσ λειτουργίασ 
ςυςκευϊν.  

Μετάδοςθ 
πιζςεων ςτα 
ρευςτά  

Αρχι Pascal.  

 1. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 2>Υδραυλικό 
πιεςτιριο *αρχι Pascal] 
(…) 
> Θ πίεςθ μεταφζρεται  
Επίςθσ, ςτο Selias > 
Φυςικι> ευςτά>  
Υδραυλικι αντλία 
 

2. Ψθφιακό χολείο > 

Φυςικι Β Γυμναςίου> 

Υποςτθρικτικό Υλικό> 

Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 

(εκπ. λογιςμικό) > Ρίεςθ 

ςτα αζρια > Ραραδείγματα 
 

-Να εξθγοφν τθ 
πλεφςθ ςωμάτων με 
ςφγκριςθ δυνάμεων 
(άνωςθσ – βάρουσ) 
αλλά και με ςφγκριςθ 

Αρχι Αρχιμιδθ - 
Άνωςθ – 
πλεφςθ.  

 

 

Άνωςθ – πλεφςθ 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

Ο κολυμβθτισ 
του Καρτζςιου 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
9: Άνωςθ –αρχι του 
Αρχιμιδθ 
 

2. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 

http://www.walter-fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/hydrostpr_gr.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/6.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=37
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/1/other/1.htm
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πυκνοτιτων.  

-Να εφαρμόηουν αρχι 
πλεφςθσ προκειμζνου 
να προβλζπουν τθν 
πλεφςθ ι τθ βφκιςθ 
ενόσ ςϊματοσ.  

 

(6 ϊρεσ)  

(πείραμα 
επίδειξθσ).  

προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Άνωςθ > Εργαςτιριο 
άνωςθσ> (…) 
 

3. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Θ άνωςθ  
 

4.  Ο κολυμβθτισ του 
Καρτεςίου (video) 
 

Υλθ και Ενζργεια: 4. Μορφζσ ενζργειασ - Πθγζσ ενζργειασ - Ιςχφσ 

-Να διατυπϊνουν τον 
οριςμό του ζργου και 
να προςδιορίηουν τισ 
προχποκζςεισ κάτω 
από τισ οποίεσ μια 
δφναμθ παράγει 
ζργο.  

-Να υπολογίηουν το 
ζργο δφναμθσ ςε 
απλζσ περιπτϊςεισ 
(ζργο τθσ ςυνιςτϊςασ 
του βάρουσ ςε 
κεκλιμζνο επίπεδο, 
ςτακερισ δφναμθσ ςε 
ευκφγραμμθ κίνθςθ). 

Ζργο ςτακερισ 
δφναμθσ που 
μετατοπίηει το 
ςθμείο 
εφαρμογισ τθσ 
ςε ευκφγραμμο 
δρόμο.  

 

 1. Φυςικι Β Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ.  62: 
Ζργο δφναμθσ 

2. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Ενζργεια (εκπ. λογιςμικό)>  
ΕΝΕΓΕΛΑ>Β 
GYMNASIOU>Ergo dynamis 
BG> ergo_bg.mdl *βλ. 
φφλλο εργαςίασ+ 

-Να δίνουν 
παραδείγματα 
φυςικϊν μεταβολϊν 
και να τα ςυνδζουν 
με τθν ενζργεια.  

-Να διατυπϊνουν τθ 
ςχζςθ ανάμεςα ςτο 
παραγόμενο ζργο και 
τθν μεταφερόμενθ ι 
μετατρεπόμενθ 
ενζργεια.  

Θ ζννοια τθσ 
ενζργειασ.  

Σχζςθ ζργου-
ενζργειασ.  

 1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Ενζργεια (εκπ. λογιςμικό)>  
ΕΝΕΓΕΛΑ>Β 
GYMNASIOU>Ειςαγωγι 
ςτθν Ενζργεια.ppt *βλ. 
φφλλο εργαςίασ+ 

-Να υπολογίηουν τθν 
κινθτικι ενζργεια και 
τθ δυναμικι ενζργεια 
λόγω βαρφτθτασ.  

Δυναμικι 
ενζργεια – 
Δυναμικι 
ενζργεια λόγω 
βάρουσ . 

Κινθτικι 
ενζργεια.  

 1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Ενζργεια (εκπ. λογιςμικό)>  
ΕΝΕΓΕΛΑ>Β 
GYMNASIOU>Dynamiki 
Energeia BG> 
dynamiki_bg.mdl *βλ. 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/buoyforce_gr.htm
http://www.youtube.com/watch?v=pShYHnrg6K0
http://www.youtube.com/watch?v=pShYHnrg6K0
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
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φφλλο εργαςίασ+ 
 

2. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Βαρυτικι 
δυναμικι ενζργεια 
 

3. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Ενζργεια (εκπ. λογιςμικό)>  
ΕΝΕΓΕΛΑ>Β GYMNASIOU> 
Kinitiki Energeia BG> 
kinitiki_bg.mdl *βλ. φφλλο 
εργαςίασ+ 

-Να διαπιςτϊνουν ςε 
ςυγκεκριμζνα 
φαινόμενα τθν 
μετατροπι τθσ 
κινθτικισ ενζργειασ 
ςε δυναμικι και 
αντίςτροφα  

Μθχανικι 
ενζργεια.  

  

Να δίνουν 
παραδείγματα από τα 
οποία να προκφπτει θ 
φπαρξθ διαφόρων 
μορφϊν ενζργειασ 
εκτόσ τθσ μθχανικισ.  

Άλλεσ μορφζσ 
ενζργειασ.  

  1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) 
>Διακεματικζσ 
παρουςιάςεισ > επιλογι: Σα 
πολλά πρόςωπα τθσ 
ενζργειασ (αρχείο ppt) 
 

-Να δίνουν 
παραδείγματα 
μετατροπισ τθσ 
κινθτικισ ενζργειασ 
ςε δυναμικι και 
αντίςτροφα.  

-Να διατυπϊνουν τθν 
αρχι τθσ διατιρθςθσ 
τθσ μθχανικισ 
ενζργειασ και να τθν 
εφαρμόηουν ςτθν 
ανάλυςθ απλϊν 
πειραμάτων και 
διαδικαςιϊν.  

Διατιρθςθ τθσ 
μθχανικισ 
ενζργειασ.  

Διατιρθςθ τθσ 
μθχανικισ 
ενζργειασ  

(εργαςτθριακι 
άςκθςθ) . 

1. Selias > Φυςικι> 
Μθχανικι> Διατιρθςθ τθσ 
μθχανικισ  ενζργειασ 
(…) 
> Ελαςτικι δυναμικι 
ενζργεια 

-Να διακρίνουν τθ 
ςυνολικι ενζργεια 

Αρχι διατιρθ-
ςθσ τθσ 

 1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=37
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=37
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που διατθρείται από 
τθ χριςιμθ ςε μια 
μετατροπι, μζςω τθσ 
ζννοιασ τθσ 
απόδοςθσ.  

-Να διατυπϊνουν τθν 
αρχι τθσ διατιρθςθσ 
τθσ ενζργειασ και να 
τθν εφαρμόηουν ςτθν 
ποιοτικι ανάλυςθ 
απλϊν πειραμάτων 
και διαδικαςιϊν.  

ενζργειασ.  Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό)> 
Διακεματικζσ παρουςιάςεισ 
> επιλογι: To ταξίδι τθσ 
ενζργειασ από τον Ήλιο 
ςπίτι μασ (αρχείο ppt) 
 

-Να διατυπϊνουν τον 
οριςμό τθσ ιςχφοσ.  

-Να δίνουν 
παραδείγματα ςτα 
οποία να διακρίνεται 
θ διαφορά μεταξφ 
ιςχφοσ, ζργου και 
ενζργειασ.  

Λςχφσ – 
Ρρακτικζσ 
μονάδεσ ιςχφοσ 
– Βακμόσ 
απόδοςθσ . 

 

(12 ϊρεσ)  

  1. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Γ Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Γ 
Γυμναςίου>power 

 

Παρατθριςεισ 

 
§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/ και 

ψθφιακά εμπλουτιςμζνο για τα Κεφάλαια 2,3,4,5 ςτο http://goo.gl/UFswo. 

* Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 

(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο  http://tinyurl.com/5tb7et8 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου και Ενζργεια μποροφν να 

μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ  από τθν πλατφόρμα 

του Ψθφιακοφ Σχολείου: Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου> αριςτερι 

ςτιλθ: Υποςτθρικτικό Υλικό>(…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία  και τα 

αντίςτοιχα  CD-Rom 

- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει  και ςε μορφι 

HTML : Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-

γϋ γυμναςίου >(…)  

- Στο λογιςμικό  Ενζργεια υπάρχουν ενςωματωμζνα και  τα αντίςτοιχα φφλλα 

εργαςίασ. Τα αρχεία mdl  του λογιςμικοφ, λ.χ. ΕΝΕΓΕΛΑ>Β GYMNASIOU>Dynamiki 

Energeia BG> dynamiki_bg.mdl , τρζχουν μζςω του λογιςμικοφ Modellus (το οποίο 

πρζπει να εγκαταςτακεί):   Αρχείο> Άνοιγμα> επιλογι αρχείου mdl  του λογιςμικοφ 

Ενζργεια λ.χ. dynamiki_bg.mdl > Άνοιγμα > κτλ. 

 - Από τθν πλατφόρμα Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου > Υποςτθρικτικό 

Υλικό >Ρειράματα Βιβλίου Φυςικισ Β Γυμναςίου> (…) μποροφν να μεταφορτωκοφν 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/ExperimentsgG/gG/swf/power.swf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/
http://goo.gl/UFswo
http://tinyurl.com/5tb7et8
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html


 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

68 
 

(download) και αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash 

animation (αρχεία swf ). 

-Από τισ ιςτοςελίδεσ Selias (του Θλία Σιτςανλι), PhET  Interactive Simulations 

(από το πανεπιςτιμιο του Colorado at Boulder, ΘΡΑ), Java Applets on Physics (του 

Walter Fendt) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ 

οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ) και java (αρχεία jar).  

- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 

και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ . Εάν ο δικτυακόσ τόποσ, λ.χ.  ο YouTube,  δεν ζχει 

τθν κατάλλθλθ ζνδειξθ (: Λιψθ/ download), ο απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ 

λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube Catcher. Το εγκακιςτοφμε  ςτον Θ/Υ μασ 

κατεβάηοντάσ το δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: http://atube-

catcher.en.softonic.com/. Τρζχουμε το πρόγραμμα, βάηουμε τθ διεφκυνςθ URL του 

βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 

 
 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Θερμότθτα 

τόχοι 
Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 

πειράματα/προςομοιϊςεισ 

-Να αναγνωρίηουν τθ 
κερμοκραςία ωσ το 
φυςικό μζγεκοσ που 
μετράται 
αντικειμενικά με το 
κερμόμετρο και να τθ 
ςυνδζουν με το 
αίςκθμα του ηεςτοφ ι 
κρφου.  
-Να περιγράφουν και 
να χρθςιμοποιοφν τισ 
κλίμακεσ Κελςίου και 
Κζλβιν.  
-Να γνωρίηουν τα όρια 
μεταβολισ τθσ 
κερμοκραςίασ ςε 
διάφορεσ καταςτάςεισ 
(Ελάχιςτθ 
κερμοκραςία ςτο 
ςφμπαν, τα όρια 
μεταβολισ τθσ 
κερμοκραςίασ μεταξφ 
των οποίων ζνα υλικό 
βρίςκεται ςε υγρι 
κατάςταςθ).  

Κερμοκραςία - 
Κερμόμετρα – 
Κερμομετρικζσ 
κλίμακεσ – 
Κλίμακα 
Κελςίου – 
Κλίμακα 
Fahrenheit – 
Κλίμακα Kelvin.  

Βακμονόμθςθ 
κερμομζτρου 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ* 
10: Βακμονόμθςθ 
κερμομζτρου 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 2.1 Βακμο-
νόμθςθ κερμομζτρου 
 

3. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.1 Κερμόμετρα και 
μζτρθςθ κερμοκραςίασ > 
Εικονικό εργαςτιριο: 
Βακμονόμθςθ κερμο- 
μζτρου 
 

4. Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 4> Κλίμακεσ 
κερμοκραςιϊν 
Επίςθσ, ςτο Selias > 
Φυςικι> Κερμότθτα> 
Κλίμακεσ κερμοκραςιϊν 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main21.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=32&catid=41
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-Να αναγνωρίηουν τθ 
κερμότθτα ωσ τθ 
μορφι ενζργειασ που 
μεταφζρεται λόγω 
διαφοράσ 
κερμοκραςίασ και να 
περιγράφουν 
καταςτάςεισ 
μεταφοράσ ενζργειασ, 
λόγω διαφοράσ 
κερμοκραςίασ.  
-Να χρθςιμοποιοφν τθ 
μικροςκοπικι 
περιγραφι τθσ 
κερμοκραςίασ και τθσ 
κερμικισ ενζργειασ.  

Θ ζννοια τθσ 
κερμότθτασ.  
Κερμοκραςία- 
κερμότθτα και 
μικρόκοςμοσ.  
 

  

1. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κερμότθτα & 
Κερμοδυναμικι > 
Καταςτάςεισ τθσ Υλθσ> 
επιλογι: Στερεό, υγρό, 
αζριο 
 

2.  Ψθφιακό χολείο> 
Φυςικι Β Γυμναςίου 
>Υποςτθρικτικό Υλικό 
>Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 4> Μικρόκοςμοσ 
και Κερμοκραςία 
 

-Να διατυπϊνουν και 
να αναγνωρίηουν πότε 
υπάρχει κατάςταςθ 
κερμικισ ιςορροπίασ.  

Κερμικι 
ιςορροπία.  

Μελζτθ τθσ 
εξζλιξθσ τθσ 
κερμοκραςίασ 
(με χριςθ 
αιςκθτιρων 
κερμοκραςίασ) 
δφο ςωμάτων 
που βρίςκονται 
ςε κερμικι 
επαφι 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

1. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.2 Κερμικι επαφι δφο 
ςωμάτων-κερμικι 
ιςορροπία > Εικονικό 
εργαςτιριο: κερμικι 
ιςορροπία 
 

2.Selias >Φυςικι> 
Κερμότθτα> Κερμικι 
ιςορροπία 
 

3. .Ε.Π. (εκπ. λογιςμικό)> 
Πειράματα κερμικισ 
ιςορροπίασ** 
 

- Να διατυπϊνουν τον 

νόμο τθσ 

κερμιδομετρίασ και να 

τον χρθςιμοποιοφν για 

τον υπολογιςμό τθσ 

ανταλλαςςόμενθσ 

κερμότθτασ.  

- Να εφαρμόηουν τθν 

αρχι διατιρθςθσ 

ενζργειασ ςε 

ςυνδυαςμό με το νόμο 

τθσ κερμιδομετρίασ 

Νόμοσ τθσ 

κερμιδομετρίασ 

– Ειδικι 

κερμότθτα 

(ςτερεϊν – 

υγρϊν) 

Μελζτθ τθσ αρχισ 

διατιρθςθσ τθσ 

ενζργειασ κατά τθ 

μεταφορά 

κερμότθτασ 

(εργαςτθριακι 

άςκθςθ). 

1. Εργαςτθριακι άςκθςθ* 14 
: Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ 
κατά τθ μεταφορά 
κερμότθτασ-κερμικι 
ιςορροπία 
 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main22.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main22.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main22.htm
http://www.seilias.gr/images/stories/myvideos/thermikiIsoropia.swf
http://www.seilias.gr/images/stories/myvideos/thermikiIsoropia.swf
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κατά τθ μεταφορά τθσ 

κερμότθτασ. 

 

2. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 

λογιςμικό)> Θερμότθτα > 2.3 
Κερμότθτα, μια ποςότθτα 
που δε χάνεται > Εικονικό 
εργαςτιριο: Διατιρθςθ τθσ 
κερμότθτασ 
 
 

3. Ψθφιακό χολείο> Φυςικι 
Β Γυμναςίου >Υποςτθρικτικό 
Υλικό >Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 4>Νόμοσ 
Κερμιδομετρίασ 
Επίςθσ, ςτο Selias >Φυςικι> 
Κερμότθτα> Νόμοσ 
κερμιδομετρίασ 
 

4. .Ε.Π.(εκπ. λογιςμικό)> 
Πειράματα 
κερμιδομετρίασ*** 

-Να διατυπϊνουν και να 

εφαρμόηουν τουσ 

νόμουσ τθσ γραμμικισ 

διαςτολισ των ςτερεϊν, 

κακϊσ και τθσ κυβικισ 

διαςτολισ υγρϊν και 

αερίων.  

-Να αναφζρουν 

εφαρμογζσ και 

προβλιματα τθσ 

κακθμερινισ ηωισ που 

οφείλονται ςτθ 

διαςτολι.  

-Να περιγράφουν τθ 

διαςτολι ςε μοριακό 

επίπεδο, να ςυνδζουν 

αυτι τθν περιγραφι με 

τθν ερμθνεία τθσ 

ανϊμαλθσ διαςτολισ 

του νεροφ ι τθν πλεφςθ 

του πάγου.  

Κερμικι 

διαςτολι 

ςτερεϊν – 

Γραμμικι 

διαςτολι . 

Επιφανειακι 

διαςτολι – 

Διαςτολι όγκου  

Κερμικι 

διαςτολι υγρϊν 

– Ανϊμαλθ 

διαςτολι του 

νεροφ - Διαςτολι 

αερίων. 

Διαςτολι υγρϊν 

και αερίων 

(εργαςτθριακι 

άςκθςθ ). 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ* 11: 
Διαςτολι υγρϊν και αερίων 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 2.2 Κερμικι 
διαςτολι-ςυςτολι 
 

3.  Ψθφιακό χολείο> Φυςικι 
Β Γυμναςίου >Υποςτθρικτικό 
Υλικό >Ρειράματα Βιβλίου 
Φυςικισ Β Γυμναςίου> 
Ενότθτα 4> Διαςτολι   
-Επίςθσ, ςτο Selias > Φυςικι> 
Θερμότθτα> 
>Κερμικι διαςτολι 
(…) 
>Γραμμικι διαςτολι 
(…) 
> Διαςτολι υγρϊν 
 

4.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
κερμότθτασ> Διαςτολι 
ςτερεϊν  
 
5.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
κερμότθτασ> Διαςτολι υγρϊν  
 
 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main23.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main23.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main23.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=32
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=32
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=32&catid=41
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=32&catid=41
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=32&catid=41
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6.ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 

λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.4 Κερμικι διαςτολι & 
ςυςτολι> Εικονικό 
εργαςτιριο: Θερμικι 
διαςτολι υγροφ 
 

7. Ψθφιακό χολείο > Φυςικι 
βϋ-γϋ γυμναςίου (εκπ. 
λογιςμικό)> Διαςτολι του 
νεροφ> (…)  
 

-Να γνωρίηουν ότι κατά 

τθ διάρκεια των 

αλλαγϊν κατάςταςθσ:  

α) ςυνυπάρχουν οι δυο 

φάςεισ,  

β) θ κερμοκραςία 

παραμζνει ςτακερι.  

Μεταβολζσ 

φάςεων. 

 1.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
κερμότθτασ> Αλλαγι φυςικισ 
κατάςταςθσ 
 

2. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κερμότθτα & Κερμοδυναμικι 
> Καταςτάςεισ τθσ Φλθσ> 
επιλογι: Στερεό, υγρό, αζριο 
> Νερό 
 

3. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 

λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.5 Κερμοκραςία 
πιξθσ/τιξθσ υλικοφ> 
Εικονικό εργαςτιριο: 
Μετατροπι ςτερεοφ ςε 
υγρό με κζρμανςθ 
 

-Να ορίηουν τισ 

κερμότθτεσ τιξθσ και 

βραςμοφ και να 

περιγράφουν ποιοτικά 

τθ διαδικαςία αλλαγισ 

κατάςταςθσ ςε 

μικροςκοπικό επίπεδο, 

Τιξθ - Ριξθ – 

Κερμότθτα 

τιξθσ. 

Εξάτμιςθ – 

Βραςμόσ - 

Εξάχνωςθ – 

Κερμοκραςία 

 

 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  12: 

Μετατροπι φάςθσ-Βραςμόσ 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 2.3 Μετατροπι 
υγροφ ςε αζριο-Βραςμόσ 
 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main24.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main24.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_7/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_7/index.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main25.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main25.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/ergo21.htm


 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

72 
 

ϊςτε να τθ ςυνδζουν με 

τθ ςτακερότθτα τθσ 

κερμοκραςίασ.  

-Να αναγνωρίηουν ότι οι 

κερμοκραςίεσ τιξθσ και 

βραςμοφ αποτελοφν 

φυςικζσ ςτακερζσ των 

κακαρϊν ουςιϊν.  

-Να διακρίνουν τθ 

διαφορά βραςμοφ και 

εξάτμιςθσ.  

-Να διαπιςτϊςουν ότι 

όταν ζνα υγρό 

εξατμίηεται, ψφχεται.  

-Να περιγράφουν ςε 

μικροςκοπικό επίπεδο 

τθ διαδικαςία εξάτμι-

ςθσ, ϊςτε να τθ 

ςυνδζουν με τθν ψφξθ.  

-Να αναφζρουν τουσ 

παράγοντεσ από τουσ 

οποίουσ εξαρτάται θ 

ταχφτθτα τθσ εξάτμιςθσ.  

βραςμοφ. 3. Ψθφιακό χολείο > 

Φυςικι Β Γυμναςίου> 

Υποςτθρικτικό Υλικό>  

Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 

(εκπ. λογιςμικό) > 

Θερμότθτα> τιξθ-πιξθ>(…) 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Θερμότθτα> βραςμόσ>(…) 
 
5. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό)> Θερμό-
τθτα> εξάτμιςθ>(…) 
 

6. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό)> 
Θερμότθτα> εξάχνωςθ>(…) 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_2/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_4/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_5/index.htm
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Παρατθριςεισ 

 
§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/ και 

ψθφιακά εμπλουτιςμζνο για τα Κεφάλαια 6,7,8 ςτο http://goo.gl/UFswo. 

* Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι βϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 

(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο http://tinyurl.com/5tb7et8 

-Να αναφζρουν τουσ 

τρόπουσ διάδοςθσ τθσ 

κερμότθτασ, κακϊσ 

και να τουσ 

περιγράφουν ςε 

μικροςκοπικό 

επίπεδο.  

-Να περιγράφουν 

εφαρμογζσ που 

ςυνδζονται με τθ 

διάδοςθ τθσ 

κερμότθτασ.  

 Διάδοςθ 

κερμότθτασ με 

αγωγι. 

Διάδοςθ 

κερμότθτασ με 

μεταφορά. 

Διάδοςθ 

κερμότθτασ με 

ακτινοβολία. 

 

 

 

 

(13 ϊρεσ) 

 

 

 

 

 

         

Το φαινόμενο 

του κερμο-

κθπίου 

(Βιολογία, Χθ-

μεία, Γλϊςςα, 

Κρθςκευτικά)  

Οι μακθτζσ 

ςυγκεντρϊνουν 

και προβάλλουν 

εικόνεσ από 

φαινόμενα που 

αποδίδονται ςτθν 

επίδραςθ του 

φαινομζνου του 

κερ-μοκθπίου.  

Καταγράφουν τισ 

κετικζσ και 

αρνθτικζσ 

επιδράςεισ του 

φαινομζνου του 

κερμοκθπίου. 

Συνκζτουν 

κείμενο με κζμα: 

«Η ηωι ςτον 

πλανιτθ μασ 

χωρίσ το 

φαινόμενο του 

κερμοκθπίου» 

και το 

παρουςιάηουν ωσ 

δρϊμενο. 

1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό)> 
Θερμότθτα> Διάδοςθ 
κερμότθτασ με αγωγι >(…) 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.7 Κερμικι αγωγιμότθτα> 
Εικονικό εργαςτιριο: 
Θερμικι αγωγιμότθτα 
 

3. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Θερμότθτα> Διάδοςθ 
κερμότθτασ με μεταφορά 
>(…) 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Β Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό > 
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Θερμότθτα> Διάδοςθ 
κερμότθτασ με 
ακτινοβολία>(…) 
 

5. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Θερμότθτα > 
2.8 Διάδοςθ κερμότθτασ με 
ακτινοβολία> Εικονικό 
εργαςτιριο: Διάδοςθ 
κερμότθτασ με ακτινοβολία 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B200/
http://goo.gl/UFswo
http://tinyurl.com/5tb7et8
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_8/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_8/index.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main27.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_9/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_9/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_10/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_10/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_10/index.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main28.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/therm/main28.htm
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§§ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ που υπάρχει ςτο εκπ.  λογιςμικό/θλεκτρονικό βιβλίο 

ΜΕΤΑβιβλίο. Τα (θλεκτρονικά) Φφλλα εργαςίασ  τρζχουν online, αλλά μποροφν να 

εκτυπωκοφν (ςυνιςτάται). 

** Ρειράματα κερμικισ ιςορροπίασ Λ, ΛΛ,  βλ. .Ε.Π., Εγχειρίδια κακθγθτι, 

Κερμότθτα, Ενότθτα 7 & 8 . 

*** Ρειράματα κερμιδομετρίασ,  βλ. .Ε.Π., Εγχειρίδια κακθγθτι, Κερμότθτα, 

Ενότθτα 2  

 -Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου μπορεί να μεταφορτωκεί 

(download) και να αποκθκευτεί ςτον Θ/Υ  από τθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ 

Σχολείου: Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου> αριςτερι ςτιλθ: Υποςτθρικτικό 

Υλικό >(…) Επίςθσ, ζχει διατεκεί ςτα ςχολεία  και  το αντίςτοιχο  CD-Rom 

- Το λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει  και ςε μορφι HTML : Ψθφιακό 

χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου >(…)  

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ΜΕΣΑβιβλίο, .Ε.Π. και  ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

(Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.) υπάρχουν ςε  CD-Rom. Τα λογιςμικά  .Ε.Π. και Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία.  Τo  λογιςμικό ΜΕΣΑβιβλίο υπάρχει  και ςε μορφι 

HTML, εδϊ: http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm 

 - Από τθν πλατφόρμα Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Β Γυμναςίου > Υποςτθρικτικό 

Υλικό> Ρειράματα Βιβλίου Φυςικισ Β Γυμναςίου> (…) μποροφν να μεταφορτωκοφν 

(download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash 

animation (αρχεία swf ). 

- Από τισ ιςτοςελίδεσ Selias (του Θλία Σιτςανλι), PhET  Interactive Simulations 

(από το πανεπιςτιμιο του Colorado at Boulder, ΘΡΑ), Java Applets on Physics (του 

Walter Fendt) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) οι αναφερόμενεσ  

προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ) και java (αρχεία jar ). 

 

 

 

φμφωνα με το αρικ. πρωτ. 110985/Γ2/ 26-9-2011 εγκφκλιο του ΤΠΔΒΜΘ «Οδθγίεσ 
για τθ διδαςκαλία των Θετικϊν Μακθμάτων των Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξεων Ημεριςιου και 
Εςπερινοφ Γυμναςίου για το ςχ. ζτοσ 2011-2012» ωσ προσ το μάκθμα τθσ Φυςικισ 
Βϋ και Γϋ Γυμναςίου, ζχουν γίνει ςθμαντικζσ περικοπζσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Λ.χ. δεν  
κα διδαχκοφν από τα περιλαμβανόμενα ςτο ΑΠ Φυςικισ Βϋ τάξθσ Γυμναςίου και το 
αντίςτοιχο ςχολικό εγχειρίδιο, μεταξφ άλλων, οι ενότθτεσ: Κίνθςθ με ςτακερι 
ταχφτθτα, πθγζσ ενζργειασ, απόδοςθ μιασ μθχανισ, κερμόμετρα και μζτρθςθ 
κερμοκραςίασ, τρόποι διάδοςθ τθσ κερμότθτασ, κτλ. 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/
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Παράρτθμα 2  
 

Εμπλουτιςμζνο ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ γϋ τάξθσ γυμναςίου 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ηλεκτριςμόσ – Απλά Κυκλϊματα 

 

τόχοι 

 

Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 
πειράματα/προςομοιϊςεισ 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:   

-Να αναφζρουν 
παραδείγματα που 
να δείχνουν τθν 
φπαρξθ τθσ 
θλεκτρικισ δφναμθσ 
που δρα από 
απόςταςθ.  

Γνωριμία με τθν 
θλεκτρικι 
δφναμθ.  

Δυο 
θλεκτριςμζνα 
ςϊματα ζλκονται 
ι απωκοφνται 
(πειραματικι 
δραςτθριότθτα).  

1. Φυςικι  Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτεσ  
(πειράματα επίδειξθσ 
θλζκτριςθσ)  που 
περιγράφονται ςτισ 
λεηάντεσ  των Εικόνων  1.1 
& 1.5, ςελ. 11-12 
 

2.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ηλεκτριςμόσ, Μαγνιτεσ & 
Κυκλϊματα > Μπαλόνια 
και ςτατικόσ θλεκτριςμόσ > 
(…) 
 

-Να περιγράφουν 
τον τρόπο χριςθσ 
του θλεκτροςκοπίου 
για τθν ανίχνευςθ 
των θλεκτριςμζνων 
ςωμάτων.  

Θλεκτρικό 
φορτίο – 
φορτιςμζνα 
ςωματίδια.  

Ανίχνευςθ 
θλεκτρικοφ 
φορτίου 
(θλεκτροςκόπιο) 
(πειραματικι 
δραςτθριότθτα).  

1.  Θλεκτροςκόπιο -
My simple electroscope 
(video) 

-Να αναφζρουν 
παραδείγματα 
θλζκτριςθσ με όλουσ 
τουσ δυνατοφσ 
τρόπουσ και να τουσ 
ερμθνεφουν.  

- Να ερμθνεφουν 
τθν θλζκτριςθ - 
φόρτιςθ ςαν 
αποτζλεςμα 
διαχωριςμοφ, και 
όχι παραγωγισ, 
θλεκτρικϊν 
φορτίων.  

Τρόποι 
θλζκτριςθσ - 
Θλζκτριςθ με 
τριβι – 
Θλζκτριςθ με 
επαφι – 
Θλζκτριςθ με 
επαγωγι.  

Θλζκτριςθ με 
τριβι.  

Αγωγοί – μονω-
τζσ.  

Θλεκτρικι 
επαγωγι 
(πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
1: Ηλεκτροςτατικζσ 
επιδράςεισ 
 

2. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Θλζκτριςθ- 
φόρτιςθ με τριβι>(…) 
 

3. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons
http://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons
http://www.youtube.com/watch?v=iJY0YNfqSBI&NR=1
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_1/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_1/index.htm
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(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Θλζκτριςθ –
φόρτιςθ με επαφι>(…) 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Θλζκτριςθ- 
φόρτιςθ από 
απόςταςθ>(…) 
 

5.Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου Ι > Αγωγοί-
Μονωτζσ & Ρόλωςθ  
(βλ. φφλλα εργαςίασ)  
 
6. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> 
Θλζκτριςθ με τριβι 
 

7. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> 
Θλζκτριςθ με επαφι 
 

8. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> 
Θλζκτριςθ με επαγωγι 
(μονωτζσ) 
 

8. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> 
Θλζκτριςθ με επαγωγι 
(αγωγοί) 
 

10. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> 
Φόρτιςθ αγωγϊν με 
επαγωγι 
 

- Να διατυπϊνουν 
και να εφαρμόηουν 
το νόμο του 
Coulomb.  

Σθμειακό 
θλεκτρικό 
φορτίο – Νόμοσ 
Coulomb.  

 1.Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου Ι > Δφναμθ 
Coulomb Λ-ΛΛ (βλ. φφλλα 
εργαςίασ) 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_2/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_2/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_6/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_6/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_6/index.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=37
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2. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> Ν. 
Coulomb 
 

- Να διατυπϊνουν 
τον οριςμό του 
θλεκτρικοφ πεδίου 
και να μποροφν να 
δϊςουν 
παραδείγματα για 
το πϊσ 
διαπιςτϊνεται θ 
φπαρξθ θλεκτρικοφ 
πεδίου ςτο χϊρο.  

Θλεκτρικό 
πεδίο.  

 

Θλεκτρικά 
φάςματα. Κίνθςθ 
φορτιςμζνων 
ςωματιδίων ςε 
θλεκτρικό πεδίο 
(πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ* 
(πείραμα επίδειξθσ): Κίνθςθ 
φορτιςμζνων ςωματιδίων 
ςε θλεκτρικό πεδίο 
 

1.Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου Ι > Δυναμικζσ 
γραμμζσ Λ-ΛΛΛ (βλ. φφλλα 
εργαςίασ) 
 
2. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ> 
Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου 
 

3. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ηλεκτριςμόσ, Μαγνιτεσ & 
Κυκλϊματα> Charges and 
Fields > επιλογζσ: Εμφάνιςθ 
θλεκτρικοφ πεδίου- τιμι  
δυναμικοφ (…) 
 

-Να διαπιςτϊςουν 
ότι φορτιςμζνα 
ςωματίδια μποροφν 
να κινοφνται ςε 
οριςμζνα υλικά.  

- Να περιγράφουν 
τισ ιδιότθτεσ 
αγωγϊν – μονωτϊν.  

Αγωγοί – 
μονωτζσ. 

Εκφόρτιςθ 
θλεκτροςκοπίου 
μζςω αγωγοφ και 
μονωτι 
(πειραματικι 
δραςτθριότθτα).  

1. Φυςικι γ γυμναςίου 
Εκφόρτιςθ θλεκτροςκοπίου  
(Δραςτθριότθτεσ που 
περιγράφονται ςτισ 
λεηάντεσ  των Εικόνων  2.2 
& 2.3, ςελ.35) 

2. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρικό ρεφμα> Αγωγοί-
Μονωτζσ 
 

3.  Θλεκτροςκόπιο με 
κινθτά φφλλα (video) 
 

-Να ςυνδζουν το 
θλεκτρικό ρεφμα με 
τθν προςανατολι-
ςμζνθ κίνθςθ 
φορτιςμζνων ςωμα-

Θλεκτρικό 
ρεφμα . 

 1. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρικό ρεφμα> Φορά-
ζνταςθ θλ. ρεφματοσ 
 

2. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρικό ρεφμα> Το ταξίδι 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_el.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=37
http://www.youtube.com/watch?v=T0Gr_otJyeQ
http://www.youtube.com/watch?v=T0Gr_otJyeQ
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=37
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τιδίων και να διατυ-
πϊνουν τον οριςμό 
τθσ ζνταςισ του.  

των θλεκτρονίων 
 

-Να περιγράφουν τθ 
χριςθ του 
αμπερόμετρου ωσ 
οργάνου μζτρθςθσ 
τθσ ζνταςθσ του 
θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ  

Χριςθ του 
αμπερόμετρου.  

Θλεκτρικό ρεφμα 
από 
θλεκτροςτατικι 
μθχανι - απλά 
θλεκτρικά 
κυκλϊματα 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

 1.  The Wimshurst 
Machine (video) 
 

2.  Wimshurst 
Machine: Electrostatic Ping 
Pong  (video) 
 

3.  Van de Graaff 
Generator  (video) 
 

4. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ηλεκτριςμόσ, Μαγνιτεσ & 
Κυκλϊματα> Κφκλωμα 
μπαταρίασ –αντιςτάτθ 
  
5. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Ζνα απλό 
θλεκτρικό κφκλωμα> 
Ραρατιρθςε και ςκζψου 
(…) 
 

6. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου ΙΙ > Πργανα 
μζτρθςθσ (βλ. φφλλο 
εργαςίασ) 
 

7. Edison  (εκπ. λογιςμικό)> 
Απλά θλεκτρικά 
κυκλϊματα-
αμπερόμετρο**  
 

- Να περιγράφουν 
ζνα ςφνολο 
ςυγκεκριμζνων και 
διαφορετικϊν 
μεταξφ τουσ, 
φαινομζνων που 

Αποτελζςματα 
θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ.  

 1. Φυςικι  Γ Γυμναςίου§ 
Αποτελζςματα θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ  (Δραςτθριότθτεσ  
που περιγράφονται ςτισ 
λεηάντεσ  των Εικόνων 3.15, 
3.18, 3.21, 3.25, 3.27 & 
3.31, ςελ. 72-77) 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Zilvl9tS0Og
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Zilvl9tS0Og
http://www.youtube.com/watch?v=M4rT_SkhTy8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M4rT_SkhTy8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M4rT_SkhTy8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bvf_-ALHa5E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bvf_-ALHa5E&feature=related
http://phet.colorado.edu/el/simulation/battery-resistor-circuit
http://phet.colorado.edu/el/simulation/battery-resistor-circuit
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_4/observe/1.htm
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ζχουν κοινι αιτία το 
θλεκτρικό ρεφμα.  

2. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Θ αντίςταςθ 
μεταλλικοφ αγωγοφ>  
Ραρατιρθςθ (…) 
 

3.  Electrolise NaCl 
(video) 
 

4.  Experience 
d’Oersted (video) 
 

5. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ηλεκτριςμόσ, Μαγνιτεσ & 
Κυκλϊματα> Εργαςτιριο 
θλεκτρομαγνθτιςμοφ 
(Faraday)> επιλογι: 
Κινοφμενο πθνίο, Γεννιτρια 
 

-Να ερμθνεφουν τθν 
προςανατολιςμζνθ 
κίνθςθ των 
φορτιςμζνων 
ςωματιδίων ςε 
αγωγό ωσ αποτζ-
λεςμα τθσ άςκθςθσ 
τθσ θλεκτρικισ 
δφναμθσ και να τθ 
ςυνδζουν με τθ 
διαφορά δυναμικοφ 
(τάςθ) που υπάρχει 
ςτα άκρα του 
αγωγοφ.  

-Να γνωρίηουν τα 
όργανα μζτρθςθσ 
τθσ τάςθσ ςτουσ 
ακροδζκτεσ μιασ θ-
λεκτρικισ διάταξθσ.  

Ο ρόλοσ τθσ 
θλεκτρικισ 
πθγισ ςυνεχοφσ 
ρεφματοσ  

Χριςθ 
βολτόμετρου.  

Κφκλωμα με 
μπαταρία και 
λαμπάκι - 
μζτρθςθ τθσ 
διαφοράσ 
δυναμικοφ και 
τθσ ζνταςθσ του 
θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ 
(πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ).  

1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Ζνα απλό 
θλεκτρικό κφκλωμα> 
Ραρατιρθςθ (…) 
 

 2.Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου ΙΙ > Πργανα 
μζτρθςθσ (βλ. φφλλο 
εργαςίασ) 
 

3. Edison  (εκπ. λογιςμικό)> 
Απλά θλεκτρικά 
κυκλϊματα-μζτρθςθ 
τάςθσ, ζνταςθσ  θλ. 
ρεφματοσ ** 
 

- Να διατυπϊνουν 
και να εφαρμόηουν 

Θλεκτρικό 
δίπολο – 

Νόμοσ του ΟΘΜ 
(εργαςτθριακι 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
2: Ο νόμοσ του Ohm 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/observe/1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ml5uGHuBKhg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lj9-wRUfdrQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lj9-wRUfdrQ&feature=related
http://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday
http://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday
http://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_4/observe/1.htm
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το νόμο του Ohm 
για αντιςτάτθ  

Να ςχεδιάηουν 
πειραματικι 
διάταξθ για τθν 
επιβεβαίωςθ του 
νόμου του Ohm  

- Να ςχεδιάηουν τθ 
γραφικι παράςταςθ 
ζνταςθσ – τάςθσ, για 
ςυγκεκριμζνουσ 
αντιςτάτεσ.  

- Να χρθςιμοποιοφν 
απλό μικροςκοπικό 
μοντζλο για να 
ερμθνεφουν τθν 
προζλευςθ τθσ 
αντίςταςθσ των 
μεταλλικϊν αγωγϊν. 

Αντίςταςθ 
θλεκτρικοφ 
δίπολου.  

Αντιςτάτεσ – 
Νόμοσ του 
ΟΘΜ.  

άςκθςθ).  2. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Θ αντίςταςθ 
μεταλλικοφ αγωγοφ>  (…) 
 

3. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ>  Ζνα απλό 
θλεκτρικό κφκλωμα > 
Ρειραματιςμόσ (…) 
 
4. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου ΙΙ > Νόμοσ Ohm 
(βλ. φφλλο εργαςίασ) 
 

5. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου ΙΙ > Αντιςτάτεσ Λ 
(βλ. φφλλο εργαςίασ) 
 

6. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρικό ρεφμα> Νόμοσ 
του Ohm II 
 

7. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Νόμοσ του Ohm 
 

8. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
θλεκτριςμοφ > Μια λάμπα 
και μια μπαταρία (νόμοσ 
του Ohm) 

- Να διατυπϊνουν 
και να εφαρμόηουν 
τθ ςχζςθ τθσ αντί-
ςταςθσ μεταλλικοφ 
ςφρματοσ με το 
μικοσ, το εμβαδόν 

Ειδικι 
αντίςταςθ 
υλικοφ - 
Εξάρτθςθ τθσ 
ειδικισ 
αντίςταςθσ από 

 1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
3: Νόμοσ αντίςταςθσ 
ςυρμάτινου αγωγοφ 
 

2. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_4/elab/1.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=37
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/ohmslaw_gr.htm
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τθσ διατομισ του και 
του υλικοφ 
καταςκευισ του.  

- Να διατυπϊνουν 
και να εφαρμόηουν 
τθ ςχζςθ τθσ 
αντίςταςθσ αγωγοφ 
με τθ κερμοκραςία.  

τθ 
κερμοκραςία.  

Εξάρτθςθ τθσ 
αντίςταςθσ 
αντιςτάτθ από 
τθ κερμοκρα-
ςία και τα 
γεωμετρικά 
ςτοιχεία.  

Ηλεκτριςμόσ, Μαγνιτεσ & 
Κυκλϊματα > Αντίςταςθ ςε 
καλϊδιο 

- Να ςχεδιάηουν 
θλεκτρικά 
κυκλϊματα 
χρθςιμοποιϊντασ 
κατάλλθλα ςφμβολα 
και να εξθγοφν ςε τι 
εξυπθρετεί θ χριςθ 
κάκε ςτοιχείου του 
κυκλϊματοσ.  

Δομι απλοφ 
θλεκτρικοφ 
κυκλϊματοσ.  

   1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Ζνα απλό 
θλεκτρικό κφκλωμα> 
Ραρατιρθςθ (…) 
 

 2. Edison  (εκπ. 
λογιςμικό)> Απλά 
θλεκτρικά κυκλϊματα ** 

- Να περιγράφουν 
το ροοςτάτθ και το 
ποτενςιόμετρο και 
να εξθγοφν τθν 
λειτουργία τουσ και 
τον τρόπο χριςθσ 
τουσ ςε κφκλωμα 
θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ.  

οοςτάτθσ – 
Ροτενςιόμετρο.  

 1.Εργαςτθριακι άςκθςθ* 
(πείραμα επίδειξθσ): 
Ροοςτάτθσ και 
ποτενςιόμετρο 

2. Edison  (εκπ. λογιςμικό)> 
Απλά θλεκτρικά 
κυκλϊματα: ροοςτάτθσ και 
ποτενςιόμετρο** 
 

- Να ορίηουν τθν 
ζννοια τθσ 
ιςοδφναμθσ 
αντίςταςθσ ενόσ 
κυκλϊματοσ που 
περιζχει πολλοφσ 
αντιςτάτεσ, 
ςυνδεδεμζνουσ 
μεταξφ τουσ.  

-Να ςχεδιάηουν και 
να αναλφουν 
κυκλϊματα που 
περιζχουν μια 
θλεκτρικι πθγι.  

Σφνδεςθ 
αντιςτατϊν ςε 
ςειρά.  

Ραράλλθλθ 
ςφνδεςθ 
αντιςτατϊν.  

Σφνδεςθ 
αντιςτατϊν 
(πειραματικι 
άςκθςθ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
4: φνδεςθ αντιςτατϊν ςε 
ςειρά 
 

2.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
4: Παράλλθλθ ςφνδεςθ 
αντιςτατϊν 

3. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Αντιςτάτεσ 
ςε ςειρά και παράλλθλα 
(…) 
 

4. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 

http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_el.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_4/observe/1.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_5/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_5/index.htm
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ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Ηλεκτριςμόσ 
Γυμναςίου ΙΙ > Αντιςτάτεσ ΛΛ 
& ΛΛΛ (βλ. φφλλα εργαςίασ) 
 

5. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρικό ρεφμα> Σφνδεςθ 
αντιςτατϊν ςε ςειρά και 
παράλλθλα 
 

6. Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
θλεκτριςμοφ > Κυκλϊματα 
με λάμπεσ (…) 
 

7. Edison  (εκπ. λογιςμικό)> 
φνδεςθ αντιςτατϊν ςε 
ςειρά και παράλλθλα ** 

 

-Να περιγράφουν 
πειραματικι δια-
δικαςία και να 
ςχεδιάηουν τθν 
αντίςτοιχθ διάταξθ 
με τθν οποία μπορεί 
να μετρθκεί το πο-
ςό τθσ κερμότθτασ 
που μεταφζρεται 
από ρευματοφόρο 
αντιςτάτθ ςτο 
περιβάλλον του.  

-Να εξθγοφν πϊσ 
βρίςκουμε πειρα-
ματικά τθ ςχζςθ τθσ 
μεταφερόμενθσ 
κερμότθτασ με 
κακζνα από τα 
μεγζκθ: χρόνοσ 
διζλευςθσ του 
θλεκτρικοφ ρεφ-
ματοσ, αντίςταςθ 
του αντιςτάτθ, 
ζνταςθ του θλεκ-
τρικοφ ρεφματοσ.  

-Να διατυπϊνουν το 
νόμο του Joule.  

-Να εξθγοφν το 

Θλεκτρικι 
ενζργεια – 
Νόμοσ του Joule  

Θλεκτρικι Λςχφσ 
– Μονάδεσ 
Λςχφοσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20 ϊρεσ) 

Ρειραματικόσ 
ζλεγχοσ του 
νόμου του Joule 
(πειραματικι 
άςκθςθ).  

Κφκλωμα με πθγι 
και αποδζκτθ 
(πείραμα 
επίδειξθσ).  

Από το λυχνάρι 
ςτον θλεκτρικό 
λαμπτιρα 
(Λςτορία, 
Τεχνολογία, 
Γλϊςςα). Οι 
μακθτζσ 
αναηθτοφν και 
παρουςιάηουν 
πλθροφορίεσ που 
αφοροφν 
τρόπουσ τουσ 
οποίουσ 
χρθςιμοποίθςαν 
οι άνκρωποι για 
να φωτίηονται 
από τθν 
προϊςτορικι 
εποχι μζχρι 

1. Φυςικι  Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ.  78: 
Μζτρθςε τθν αντίςταςθ του 
ςϊματόσ ςου 
 

2. Φυςικι  Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα  ςελ.  71: 
Βραχυκφκλωμα 
 

3. Selias > Φυςικι> 
Θλεκτρικό ρεφμα> Νόμοσ 
του Joule 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι B Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Ενζργεια (εκπ. λογιςμικό)>  
ΕΝΕΓΕΛΑ>C GYMNASIOU> 
Nomos Joule CG> Joule.mdl 
(βλ. φφλλο εργαςίασ) 
 

5. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Ηλεκτριςμόσ> Θ αντίςταςθ 
μεταλλικοφ αγωγοφ>  
Ραρατιρθςθ (…) 
 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=32&catid=18
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=32&catid=18
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_3/observe/1.htm
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φαινόμενο Joule, 
ςυνδυάηοντασ το, 
ιδθ γνωςτό τουσ, 
μικροςκοπικό 
μοντζλο τθσ δομισ 
του μεταλλικοφ 
αγωγοφ, τθ 
μικροςκοπικι 
προζλευςθ τθσ 
κερμοκραςίασ και 
του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ.  

-Να περιγράφουν 
και να εξθγοφν τθ 
λειτουργία θλεκ-
τρικϊν ςυςκευϊν – 
εφαρμογϊν του 
φαινομζνου Joule.  

-Να εφαρμόηουν το 
νόμο του Joule ςτθν 
επίλυςθ απλϊν 
προβλθμάτων, που 
ςχετίηονται με 
κερμικά φαινόμενα, 
προκαλοφμενα από 
το θλεκτρικό ρεφμα.  

-Να περιγράφουν τισ 
μετατροπζσ ενζργειασ 
που ςυμβαίνουν ςε 
ζνα απλό κφκλωμα 
κακϊσ και ςε γνωςτζσ 
από τθν κακθμερινι 
εμπειρία τουσ θλεκ-
τρικζσ ςυςκευζσ (και) 
Ρροςδιορίηουν τα 
κοινά χαρακτθριςτικά 
τουσ και τισ προχπο-
κζςεισ λειτουργίασ 
τουσ.  

ςιμερα. 
Αναηθτοφν τθν 
επίδραςθ τθσ 
εξζλιξθσ του 
τρόπου 
φωτιςμοφ ςτισ 
κακθμερινζσ τουσ 
ςυνικειεσ. 

6. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι B Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> 
Ενζργεια (εκπ. λογιςμικό)>  
ΕΝΕΓΕΛΑ>C GYMNASIOU> 
Syskeues  CG> syskeues.mdl 
*βλ. Φφλλο Εργαςίασ+ 
 

7. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Διακεματικζσ 
παρουςιάςεισ> Από το 
λυχνάρι ςτο λαμπτιρα 
(αρχείο ppt ) 
 
 

 

Παρατθριςεισ 
 

§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/ 

* Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 

(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο  http://goo.gl/gfkTl 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/
http://goo.gl/gfkTl
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**Το  εκπαιδευτικό λογιςμικό Edison είναι ζνα πολυμεςικό εικονικό εργαςτιριο 

για τθ ςφνκεςθ από τον  χριςτθ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων με 

φωτορεαλιςτικά 3D ςτοιχεία (λαμπάκια, αντιςτάτεσ, μπαταρίεσ, αμπερόμετρα, 

βολτόμετρα, τροφοδοτικά κτλ.) . Με τθν καταςκευι του κυκλϊματοσ απεικονίηεται,  

ταυτόχρονα, και το αντίςτοιχο διάγραμμα (ςχθματικι αναπαράςταςθ) του 

κυκλϊματοσ (  Edison 4: βίντεο επίδειξθσ). 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου, Α.ΜΑ.Π. και Ενζργεια 

μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ  από τθν 

πλατφόρμα του Ψθφιακοφ Σχολείου: Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> 

αριςτερι ςτιλθ: Τποςτθρικτικό Υλικό>(…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία  και 

τα αντίςτοιχα  CD-Rom 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου, Α.ΜΑ.Π. (Ανοιχτό 

ΜΑκθςιακό Περιβάλλον), Ενζργεια και ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  (Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.)  

υπάρχουν ςε  CD-Rom και ζχουν διατεκεί ςτα γυμνάςια.  

- Το εκπαιδευτικό λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει  και ςε μορφι 

HTML : Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-

γϋ γυμναςίου >(…)  

- Θ νεϊτερθ ζκδοςθ (v. 2.4) του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ Α.ΜΑ.Π. μπορεί να 

μεταφορτωκεί από εδϊ: ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar και 

αφοφ αποςυμπιεςτεί, να εγκαταςτακεί (αν υπάρχει θ προθγοφμενθ ζκδοςθ (v. 2.2) 

να απόεγκαταςτακεί). 

- Στο λογιςμικό  Ενζργεια υπάρχουν ενςωματωμζνα και  τα αντίςτοιχα φφλλα 

εργαςίασ. Τα αρχεία mdl  του λογιςμικοφ, λ.χ. ΕΝΕΓΕΛΑ>Β GYMNASIOU>Nomos 

Joule CG> joule.mdl , τρζχουν μζςω του λογιςμικοφ Modellus (το οποίο πρζπει να 

εγκαταςτακεί):   Αρχείο> Άνοιγμα> επιλογι αρχείου mdl  του λογιςμικοφ Ενζργεια 

λ.χ. joule.mdl > Άνοιγμα > κτλ. 

- Από τισ ιςτοςελίδεσ Selias (του Θλία Σιτςανλι), PhET  Interactive Simulations 

(από το πανεπιςτιμιο του Colorado at Boulder, ΘΡΑ), Java Applets on Physics (του 

Walter Fendt) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ 

οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ) και java (αρχεία jar).   

- Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) 

και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ . Εάν ο δικτυακόσ τόποσ, λ.χ. ο YouTube, δεν ζχει τθν 

κατάλλθλθ ζνδειξθ (: Λιψθ/ download), ο απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ 

λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube Catcher. Το εγκακιςτοφμε  ςτον Θ/Υ μασ 

κατεβάηοντάσ το δωρεάν (free download) από τθ διεφκυνςθ: http://atube-

catcher.en.softonic.com/. Τρζχουμε το πρόγραμμα, βάηουμε τθ διεφκυνςθ URL του 

βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο κουμπί download. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=10e_BZvNObc&feature=related
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/index.htm
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Σαλαντϊςεισ - Κφματα 

 

τόχοι 

 

Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 

πειράματα/προςομοιϊςεισ 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:   

-Να ορίηουν τι είναι 
περιοδικι κίνθςθ.  

Ρεριοδικζσ 
κινιςεισ – 
Ταλάντωςθ.  

 1. Φυςικι Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτεσ  που 
περιγράφονται ςτισ 
λεηάντεσ  των Εικόνων  4.1 
& 4.6, ςελ.  89/91: 
Περιοδικι κίνθςθ-
ταλάντωςθ 
 

2.Royal mechanical > Steam 
engine in action: 
Ραλινδρομικι κίνθςθ 
εμβόλου ατμομθχανισ (gif 
animation) 
 

3. Royal mechanical > Two 
strokes cylinder: 
Ραλινδρομικι κίνθςθ 
εμβόλου δίχρονου 
κινθτιρα (gif animation) 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> Φωσ 
(εκπ. λογιςμικό)> fws_gym 
>shadow> shadow 
simulation> 
sun_earth_lunar.exe> 
επιλογι: Κίνθςθ Γθσ –
Σελινθσ γφρω από τον Ιλιο 

5. Δονιςεισ (video) 
Επιλογι: 00:40-01:45 
Περιοδικζσ κινιςεισ 
 

-Να ορίηουν τθν 
ταλάντωςθ.  

-Να ορίηουν τισ 
ζννοιεσ τθσ περιόδου, 
τθσ ςυχνότθτασ και 
του πλάτουσ ςε μια 
ταλάντωςθ.  

Ρλάτοσ – 
περίοδοσ – 
ςυχνότθτα 
ταλάντωςθσ.  

Μελζτθ 
χαρακτθριςτικϊν 
μεγεκϊν 
περιοδικισ 
κίνθςθσ με το 
ςφςτθμα ςϊμα-
ελατιριο 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
8: Σαλάντωςθ ελατθρίου 

2. Selias >Φυςικι> 
Ταλαντϊςεισ και κφματα> 
Ταλάντωςθ ςε κατακόρυφο 
επίπεδο> επιλογζσ: m=1 kg, 
τριβζσ μθδενικζσ 

3. Δονιςεισ (video) 

http://royalmechanical.files.wordpress.com/2011/07/steam_engine_in_action.gif
http://royalmechanical.files.wordpress.com/2011/07/twostroke.gif
http://royalmechanical.files.wordpress.com/2011/07/twostroke.gif
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=174
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=37
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=174
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Επιλογι: 03:50-07:15 
Σαλάντωςθ και μεγζκθ που 
τθ χαρακτθρίηουν 
 

-Να εξοικειωκοφν με 
τισ ζννοιεσ: 
ςυχνότθτα, πλάτοσ 
και περίοδο ςε μια 
ταλάντωςθ με τθ 
μελζτθ του απλοφ 
εκκρεμζσ.  

Απλό εκκρεμζσ.  Απλό εκκρεμζσ 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
7: Πειραματικόσ ζλεγχοσ 
των νόμων του απλοφ 
εκκρεμοφσ 

2. Selias >Φυςικι> 
Ταλαντϊςεισ και κφματα> 
Ταλάντωςθ εκκρεμοφσ 
 

3. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Μακθματικό 
εκκρεμζσ 
 

-Να περιγράφουν τισ 
μετατροπζσ ενζργειασ 
ςε μια ταλάντωςθ και 
να τισ εξθγοφν με τθ 
χριςθ τθσ αρχισ 
διατιρθςθσ τθσ 
ενζργειασ.  

Δυναμικι, 
κινθτικι 
ενζργεια ςτθν 
ταλάντωςθ.  

 1.  Newton’s cradle: 
Εκκρεμζσ του Νεφτωνα 
(video) 
 

2. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ήχοσ & Κφματα> Wave-on-
a-string > επιλογι: χειρο-
κίνθτο, χαλαρι άκρθ (…) 
 

-Να γνωρίηουν το 
μθχανικό κφμα ωσ τον 
μθχανιςμό διάδοςθσ 
ενζργειασ ςε κάποιο 
μζςο.  

Μθχανικά 
κφματα.  

  1. Φυςικι γ γυμναςίου, 
Δραςτθριότθτεσ  που 
περιγράφονται ςτθ λεηάντα  
τθσ Εικόνασ  5.2 ςελ.  98: Σο 
κφμα μεταφζρει ενζργεια 
 

2. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ήχοσ & Κφματα> Wave-on-
a-string > επιλογι: 
χειροκίνθτο, χαλαρι άκρθ 
(…) 
 

3. Κφματα (video) 
Επιλογι: 03:08-05:43 
Μθχανιςμόσ διάδοςθσ 
κφματοσ 
  

4. Κφματα (video) 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=37
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/pendulum_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/pendulum_gr.htm
http://www.youtube.com/watch?v=9U1-HJhVsQs&feature=fvwrel
http://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string
http://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string
http://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string
http://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=174
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=174
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Επιλογι: 00:40-03:05 
Δθμιουργία κφματοσ- 
Σςουνάμι 

-Να διακρίνουν τουσ 
δυο τφπουσ κυμάτων 
(διαμικθ, εγκάρςια).  

Εγκάρςια και 
διαμικθ 
κφματα.  

Δθμιουργία 
μθχανικϊν 
κυμάτων, 
διαμικθ-
εγκάρςια 
(πείραμα 
επίδειξθσ).  

1. Φυςικι Γ Γυμναςίου§, 
Δραςτθριότθτα  ςελ.  101: 
Δθμιουργία εγκαρςίων και 
ςτάςιμων κυμάτων 
 

2. Selias >Φυςικι> 
Ταλαντϊςεισ και κφματα>  
Εγκάρςια και διαμικθ 
κφματα 
 

3. Κφματα (video) 
Επιλογι: 05:44-06:42 
Εγκάρςια και διαμικθ 
κφματα 
 

-Να περιγράφουν τα 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά των 
κυμάτων (ςυχνότθτα, 
μικοσ κφματοσ, 
πλάτοσ).  

Ταχφτθτα 
διάδοςθσ 
κφματοσ – 
Χαρακτθριςτικά 
κφματοσ. 

 1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
9: Μελζτθ κυμάτων 

2. Κφματα (video) 
Επιλογι: 06:44-08:12 
Ανάκλαςθ και διάκλαςθ 
κφματοσ 
 

-Να διατυπϊνουν τον 
κεμελιϊδθ νόμο τθσ 
κυματικισ και να μπο-
ροφν να τον εφαρμό-
ηουν ςε απλζσ 
περιπτϊςεισ.  

Κεμελιϊδθσ 
εξίςωςθ του 
κφματοσ.  

  1. Φυςικι γ γυμναςίου, 
Δραςτθριότθτα  ςελ. 102: 
Σαχφτθτα διάδοςθσ 
κφματοσ 
 

-Να γνωρίηουν το 
μθχανιςμό 
παραγωγισ και 
διάδοςθσ των 
θχθτικϊν κυμάτων.  

Ιχοσ-
Αντικειμενικά 
χαρακτθριςτικά 
ιχου.  

Ραραγωγι 
απλϊν ιχων 
(πείραμα 
επίδειξθσ).  

1. . Φυςικι Γ Γυμναςίου 

Δραςτθριότθτα  ςελ. 104: 
Παραγωγι ιχου  
 

2. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ήχοσ & Κφματα> Θχθτικά 
κφματα> επιλογι: 
Ακοφγοντασ μια πθγι (…) 

-Να γνωρίηουν τα 
υποκειμενικά χαρα-
κτθριςτικά του ιχου.  

Υποκειμενικά 
χαρακτθριςτικά 
ιχου.  

(9 ϊρεσ)  

  

1. Flash Animations for 
Physics > Φυςικι τθσ 
μουςικισ (ςτθν αγγλικι) 

 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=37
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=174
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=174
http://phet.colorado.edu/el/simulation/sound
http://phet.colorado.edu/el/simulation/sound
http://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Temperament/Temperament.html
http://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Temperament/Temperament.html
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Παρατθριςεισ 

 
§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/ 

* Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 

(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο  http://goo.gl/gfkTl 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου και  Φωσ μποροφν να 

μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτεί ςτον Θ/Υ  από τθν πλατφόρμα του 

Ψθφιακοφ Σχολείου: Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> αριςτερι ςτιλθ: 

Υποςτθρικτικό Υλικό>(…) Επίςθσ, ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία και τα αντίςτοιχα  CD-

Rom . 

- Τα εκπαιδευτικό λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει  ςε μορφι HTML : 

Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-γϋ 

γυμναςίου >(…)  

- Στο λογιςμικό Φωσ υπάρχουν ενςωματωμζνα και  τα αντίςτοιχα φφλλα 

εργαςίασ.  

- Από τισ ιςτοςελίδεσ Selias (του Θλία Σιτςανλι), PhET  Interactive Simulations 

(από το πανεπιςτιμιο του Colorado at Boulder, ΘΡΑ), Java Applets on Physics (του 

Walter Fendt) μποροφν να μεταφορτωκοφν (με αριςτερό κλικ του ποντικιοφ  ςτθν 

ζνδειξθ Λιψθ/ Download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ οι αναφερόμενεσ  

προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ) και java (αρχεία jar ). 

Ραρόμοια και οι κινοφμενεσ εικόνεσ/ςχζδια (gif animation) από τθν ιςτοςελίδα 

Royal Mechanical/Animations. 

- Για να  μεταφορτωκεί (download) θ προςομοίωςθ Η Φυςικι τθσ μουςικισ , από 

τθν ιςτοςελίδα Flash Animations for Physics (του David M. Harrison, Univ. of 

Toronto), εγκακιςτοφμε ςτον Θ/Υ δωρεάν (free download) το λογιςμικό SWF Cache 

Viewer από τθ διεφκυνςθ: http://www.browsertools.net/SWF-Opener/index.html. 

Τρζχουμε on line τθν προςομοίωςθ ςτο φυλλομετρθτι και κατόπιν ανοίγουμε το 

λογιςμικό SWF Cache Viewer. Στθν καρτζλα που ανοίγει, επιλζγουμε από τθν 

αριςτερι ςτιλθ το φάκελο Temperament_gr , βλζπουμε  τθν προςομοίωςθ που 

εμφανίηεται ςτθν «οκόνθ» τθσ καρτζλασ και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ το κουμπί  

Save As…, τθν αποκθκεφουμε. 

- Τα βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον 

Θ/Υ . Εάν ο δικτυακόσ τόποσ δεν ζχει τθν κατάλλθλθ ζνδειξθ (: Λιψθ/ Download), ο 

απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube 

Catcher. Το εγκακιςτοφμε  ςτον Θ/Υ μασ κατεβάηοντάσ το δωρεάν (free download) 

από τθ διεφκυνςθ: http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζχουμε το πρόγραμμα, 

βάηουμε τθ διεφκυνςθ URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο 

κουμπί download. 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/
http://goo.gl/gfkTl
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/
http://royalmechanical.wordpress.com/category/animations/
http://www.browsertools.net/SWF-Opener/index.html
http://atube-catcher.en.softonic.com/
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ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Οπτικι 

 

τόχοι 

 

Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 

πειράματα/προςομοιϊςεισ 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:   

-Να περιγράφουν 
μεταβολζσ 
(φωτοςφνκεςθ, 
φωτοθλεκτρικό, κλπ.) 
χρθςιμοποιϊντασ τθν 
ζννοια τθσ ενζργειασ. 

Ενζργεια και 
φωσ. 

Φωτεινι ενζργεια 
και μετατροπζσ 
τθσ (πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
με παιχνίδια ι 
ςυςκευζσ). 

1.Φυςικι Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα που 
περιγράφεται ςτθ λεηάντα 
τθσ Εικόνασ  6.5, ςελ. 116: 
Ακτινόμετρο 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.1 Τι 
είναι το φωσ  
 

3. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
Ι > Ρθγζσ φωτόσ - Ρϊσ 
βλζπουμε – Φωσ και 
ενζργεια (βλ. αντίςτοιχα 
φφλλα εργαςίασ) 
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> Φωσ 
(εκπ. λογιςμικό)> fws_gym 
>shadow> shadow 
simulation> 
sun_earth_lunar.exe> 
επιλογι: Κίνθςθ Γθσ –
Σελινθσ γφρω από τον Ιλιο 
 

5. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Διακεματικζσ παρουςιάςεισ 
>επιλογι: Σο ταξίδι τθσ 
ενζργειασ (αρχείο ppt)  
 

6.  Radiometre de 
Crookes:  Ακτινόμετρο  
(video) 
 

7. Χρϊματα τθσ Μριδασ 
(video) Επιλογι: 05:30-

http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=yZRBtCHrPGE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yZRBtCHrPGE&feature=related
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1277&Itemid=174
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07:42 & 10:30-11:36  Η 
φφςθ του φωτόσ  (θλεκτρο-
μαγνθτικό κφμα ) 
 

-Να ςχεδιάηουν τθν 
πορεία φωτεινϊν 
ακτίνων ςε ζνα 
ομογενζσ μζςο.  

-Να ςχεδιάηουν τθ 
ςκιά και τθν 
παραςκιά ςωμάτων.  

-Να ερμθνεφουν τισ 
φάςεισ τθσ Σελινθσ 
και τισ εκλείψεισ του 
Θλίου και τθσ 
Σελινθσ. 

Διάδοςθ του 
φωτόσ.  

Φωτεινι 
ακτίνα. Σκιά 
παραςκιά και 
εκλείψεισ Θλίου 
– Σελινθσ. 
Φάςεισ 
Σελινθσ. 

 1. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
(πείραμα επίδειξθσ): 
Διάδοςθ του φωτόσ και 
ςκιά 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.1 Τι 
είναι το φωσ > Εικονικό 
εργαςτιριο: Σο φωσ 
διαδίδεται ευκφγραμμα 
 

3. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
Ι > Ευκφγραμμθ διάδοςθ 
του φωτόσ-Μελζτθ ςκιάσ-
παραςκιάσ-Μετριςεισ με 
τισ ςκιζσ  (βλ. αντίςτοιχα 
φφλλα εργαςίασ) 
 

4.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
οπτικισ> Ευκφγραμμθ 
διάδοςθ φωτόσ (1) 
 

5. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.2 Θ 
πορεία του φωτόσ και οι 
ςκιζσ  > Εικονικό 
εργαςτιριο: Πϊσ 
ςχθματίηονται οι ςκιζσ (τι 
είναι θ νφχτα…) 
 

6.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
οπτικισ> Σκιά-Ραραςκιά (2) 
 

7. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Σκιά-Ραραςκιά-Ζκλειψθ 
Θλίου (Σελινθσ) 
 

8. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
Ι > Φάςεισ τθσ Σελινθσ (βλ. 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main32.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main32.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main32.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=37
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φφλλο εργαςίασ) 
 

-Να προςδιορίηουν 
και να ςχεδιάηουν τθ 
διεφκυνςθ τθσ 
ανακλϊμενθσ 
ακτίνασ, όταν 
φωτεινι ακτίνα 
προςπίπτει ςτθ 
διαχωριςτικι 
επιφάνεια δυο 
διαφορετικϊν 
οπτικϊν υλικϊν. 

Ανάκλαςθ – 
Νόμοσ τθσ 
ανάκλαςθσ. 

Ανάκλαςθ 
φωτεινισ ακτίνασ 
– νόμοσ 
ανάκλαςθσ 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ). 

1.Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
10: Ανάκλαςθ-Επίπεδοι 
κακρζφτεσ 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§  (εκπ. 
λογιςμικό): 3.1 Ανάκλαςθ-
Επίπεδοι κακρζφτεσ   
 

3. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό> Οπτικι > 3.3 Θ 
ανάκλαςθ του φωτόσ  > 
Εικονικό εργαςτιριο: Η 
ανάκλαςθ του φωτόσ 
 

4. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΙ > Ανάκλαςθ (βλ. φφλλο 
εργαςίασ) 
 

5. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Διάχυςθ/Κανονικι 
ανάκλαςθ 
 

6. Χρϊματα τθσ Μριδασ 
(video) Επιλογι: 01:40-
02:13 Ανάκλαςθ 
 

- Να ςχεδιάηουν το 
είδωλο αντικειμζνου 
ςτα επίπεδα 
κάτοπτρα. 

Επίπεδα 
κάτοπτρα - 
Σχθματιςμόσ 
ειδϊλου – 
Μεγζκυνςθ 

 1. Φυςικι Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα που περι-
γράφεται ςτθ λεηάντα τθσ 
Εικόνασ  7.7 & 7.9, ςελ. 131: 
Προςδιοριςμόσ κζςθσ 
ειδϊλου ςε επίπεδο 
κακρζφτθ 
 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/ergo31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/ergo31.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main33.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main33.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=37
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1277&Itemid=174
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1. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.4 
Κάτοπτρα και ςχθματιςμόσ 
ειδϊλων > Εικονικό 
εργαςτιριο: χθματιςμόσ 
ειδϊλων από ανάκλαςθ του 
φωτόσ (επιλογι: ςε επίπεδο 
κάτοπτρο) 
 

2.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
οπτικισ> Ανάκλαςθ ςε 
(επίπεδο) κάτοπτρο  
 

3. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Επίπεδα κάτοπτρα 
 

4.  Reflection: Θ φλόγα 
που δε ςβινει  (video) 
(φανταςτικό είδωλο) 
 

- Να μποροφν να 
υπολογίηουν 
αντίςτοιχα τθ κζςθ 
αντικειμζνου και 
ειδϊλων 
(πραγματικό, 
φανταςτικό) ςτα 
ςφαιρικά κάτοπτρα.  

-Να καταςκευάηουν 
γεωμετρικά το είδωλο 
(πραγματικό, 
φανταςτικό) 
αντικειμζνου ςτα 
ςφαιρικά κάτοπτρα. 

Σφαιρικά 
κάτοπτρα – 
Κοίλα και κυρτά 
κάτοπτρα – 
Σχθματιςμόσ 
ειδϊλων – 
Εξίςωςθ 
ςφαιρικϊν 
κατόπτρων. 

 Εςτίαςθ δζςμθσ 
παράλλθλων 
ακτίνων – 
ςχθματιςμόσ 
ειδϊλων ςε κοίλα 
και κυρτά 
κάτοπτρα 
(πειράματα 
επίδειξθσ ι 
εργαςτθριακζσ 
αςκιςεισ). 

1. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
11: φαιρικοί κακρζφτεσ 

2. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.4 
Κάτοπτρα και ςχθματιςμόσ 
ειδϊλων > Εικονικό 
εργαςτιριο: χθματιςμόσ 
ειδϊλων από ανάκλαςθ του 
φωτόσ (ςε επίπεδο και 
κοίλο/κυρτό κάτοπτρο) 
 

3. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΛ> Ανάκλαςθ ςε κυρτό 
κάτοπτρο & ςε κοίλο 
κατόπτρο (βλ. αντίςτοιχα 
φφλλα εργαςίασ) 
 

4. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΛ> Εφαρμογζσ ςφαιρικϊν 
κατόπτρων (βλ. φφλλο 
εργαςίασ) 
 

5. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=37
http://www.youtube.com/watch?v=P5LwBu-pURY
http://www.youtube.com/watch?v=P5LwBu-pURY
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main34.htm
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Οπτικό πεδίο ςφαιρικοφ 
κατόπτρου 
 

6. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Ραραβολικό κάτοπτρο 
 

- Να προςδιορίηουν 
τθ διεφκυνςθ τθσ 
διακλϊμενθσ ακτίνασ, 
όταν το φωσ 
διαδίδεται ςε δφο 
διαφορετικά μζςα.  

Διάκλαςθ – 
Νόμοσ του Snell 
– Δείκτθσ 
διακλάςεωσ. 

Διάκλαςθ 
φωτεινισ ακτίνασ 
– νόμοσ του Snell 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

1. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
12: Διάκλαςθ 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§  (εκπ. 
λογιςμικό): 3.2 Διάκλαςθ  
 

3. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Φωσ & ακτινοβολία> 
Διάκλαςθ του φωτόσ > 
επιλογι: Ειςαγωγι (…) 
 

4. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.5 
Διάκλαςθ του φωτόσ > 
Εικονικό εργαςτιριο: Η 
διάκλαςθ του φωτόσ  
 

5.Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.(εκπ. 
λογιςμικό)> Εργαςτιριο 
οπτικισ> Ανάκλαςθ –
Διάκλαςθ από αραιότερο 
ςε πυκνότερο υλικό και 
αντίςτροφα (3) 
 

6. Selias >Φυςικι> Οπτικι>  
Ανάκλαςθ-Διάκλαςθ 
 

7. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΙ Λ> Διάκλαςθ του φωτόσ –
Νόμοσ του Snell & 
Διάκλαςθ (βλ. αντίςτοιχα 
φφλλα εργαςίασ) 
 

8. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Διάκλαςθ φωτόσ 
 

9. Selias >Φυςικι> Οπτικι>  
Ρορεία φωτόσ μζςα από 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=37
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/ergo32.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main35.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main35.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=37
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/refraction_gr.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=37
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γυάλινθ πλάκα 
 

10. Χρϊματα τθσ 
Μριδασ (video) Επιλογι: 
02:17-04:03 Διάκλαςθ-
Νόμοσ του Snell  
 

- Να καταςκευάηουν 
γεωμετρικά τθ 
φαινόμενθ κζςθ 
αντικειμζνου που 
βρίςκεται βυκιςμζνο 
ςε διαφανζσ υλικό. 

Ορικι γωνία – 
Ολικι 
ανάκλαςθ – 
Φαινόμενθ 
ανφψωςθ 
αντικειμζνου. 

 1. Φυςικι Γ Γυμναςίου§ 
Δραςτθριότθτα ςελ. 144 : 
Φαινομενικι ανφψωςθ 
αντικειμζνου 

2. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Ολικι ανάκλαςθ  
 

3. Selias >Φυςικι> Οπτικι>  
Το ψαράκι (φαινόμενθ 
ανφψωςθ αντικειμζνου) 
 

4. Selias >Φυςικι> Οπτικι>  
Αντικατοπτριςμόσ  
 

- Να ςχεδιάηουν τθν 
πορεία φωτεινϊν 
ακτίνων μζςα από 
διαφανζσ πρίςμα  

-Να ςχεδιάηουν τθν 
πορεία φωτεινϊν 
ακτίνων, που ζχουν 
διαφορετικό χρϊμα 
μζςα από διαφανζσ 
πρίςμα. 

Ρρίςματα - 
Aνάλυςθ του 
φωτόσ – 
Ουράνιο τόξο. 

 Ανάλυςθ του 
φωτόσ με πρίςμα 
(εργαςτθριακι 
άςκθςθ).  

Σφνκεςθ βαςικϊν 
χρωμάτων ςε 
οκόνθ (πείραμα 
επίδειξθσ). 

1. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
(πείραμα επίδειξθσ): 
Μελζτθ τθσ διάκλαςθσ 
φωτεινισ δζςμθσ ςε πρίςμα 
 

2. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
(πείραμα επίδειξθσ): 
Ανάλυςθ του φωτόσ με 
πρίςμα 
 

3. ΜΕΣΑβιβλίο (εκπ. 
λογιςμικό)> Οπτικι > 3.6 
Ανάλυςθ του φωτόσ  και 
χρϊματα> Εικονικό 
εργαςτιριο: Ανάλυςθ  του 
φωτόσ και χρϊματα 
 

3. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΛ> Ρροςκετικι παραγωγι 
χρϊματοσ & Αφαιρετικι 
παραγωγι χρϊματοσ        
(βλ. αντίςτοιχα φφλλα 
εργαςίασ) 
 

4. Selias >Φυςικι> Οπτικι>  
Ανάλυςθ λευκοφ φωτόσ  
 

http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1277&Itemid=174
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1277&Itemid=174
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=37
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main36.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main36.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/main36.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=37
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5. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Ρορεία φωτόσ ςε ςταγόνα 
νεροφ  
 

6. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Ουράνιο τόξο  
 

7. PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Φωσ & ακτινοβολία> 
Ζγχρωμθ όραςθ > επιλογι: 
Ρθγζσ  RGB (…) 
 

8. Χρϊματα τθσ Μριδασ 
(video) Επιλογι: 00:45-
01:27 & 04:05-05:26 
Ουράνιο τόξο-ανάλυςθ ςε 
πρίςμα 
 

- Να προςδιορίηουν 
τθ κζςθ αντικειμζνου 
και ειδϊλων ςτουσ 
ςφαιρικοφσ φακοφσ.  

-Να καταςκευάηουν 
γεωμετρικά το είδωλο 
αντικειμζνου ςτουσ 
ςφαιρικοφσ φακοφσ. 

Φακοί – Λεπτοί 
φακοί.  

Συγκλίνοντεσ 
φακοί – 
Αποκλίνοντεσ 
φακοί - 
Σχθματιςμόσ 
ειδϊλων. 

Σχθματιςμόσ 
ειδϊλων από 
φακοφσ 
(πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ). 

1. Εργαςτθριακι άςκθςθ*  
13: υγκλίνοντεσ φακοί 
 

2. ΜΕΣΑβιβλίο§§ (εκπ. 
λογιςμικό): 3.3 
Συγκλίνοντεσ φακοί 
 

3. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΙΛ> Είδθ φακϊν- Φακοί- 
Είδωλα φακϊν (βλ. αντί-
ςτοιχα φφλλα εργαςίασ) 
  
4. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΙΛ> Μελζτθ ςυγκλίνοντα & 
Μελζτθ αποκλίνοντα 
φακοφ  (βλ. αντίςτοιχα 
φφλλα εργαςίασ) 
 

5. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Λεπτοί φακοί και κάτοπτρα 
(επιλογι: ςχθματιςμόσ 
ειδϊλου ςε ςυγκλίνοντα/ 
αποκλίνοντα φακό ι ςε 
κάτοπτρο)  
 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=37
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulation/color-vision
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1277&Itemid=174
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/ergo33.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/optics/ergo33.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=37
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6. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> Φωσ 
(εκπ. λογιςμικό)> fws_gym 
>fakoi > fakoi.mdl (βλ. και 
φφλλο εργαςίασ: fakoi_ 
student) 
 

-Να περιγράφουν με 
ςτοιχειϊδθ τρόπο τθ 
λειτουργία του 
μικροςκοπίου και του 
τθλεςκοπίου. 

Μικροςκόπιο – 
Τθλεςκόπιο. 

 1. Java Applets on Physics> 
επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Διοπτρικό 
τθλεςκόπιο 
 

2.  Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> Φωσ 
(εκπ. λογιςμικό)> 
autorun.exe >ΓΥΜΝΑΣΛΟ> 
Φωτογραφικι μθχανι> 
Ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ> 
επιλογι: Αρχι λειτουργίασ-
είδθ φωτογραφικϊν 
μθχανϊν- φακοί-φιλμ  κτλ. 
 

-Να γνωρίηουν ότι ζνα 
αντικείμενο γίνεται 
ορατό, όταν εκπζμπει 
φωσ ι ανακλά φωσ 
που διεγείρει το 
οπτικό νεφρο και 
προκαλεί το αίςκθμα 
τθσ όραςθσ.  

-Να μποροφν να 
ςχεδιάηουν πϊσ 
ςχθματίηεται το 
είδωλο ςε υγιι, 
μυωπικό, 
πρεςβυωπικό 
οφκαλμό. 

Πραςθ, ο 
οφκαλμόσ, 
μυωπία, 
πρεςβυωπία, 
διόρκωςθ 
προβλθμάτων 
τθσ όραςθσ με 
τθ χριςθ 
φακϊν.  

 

 

(13 ϊρεσ) 

 1. Α.ΜΑ.Π. (εκπ. λογιςμικό, 
ζκδοςθ 2.4 > Δραςτθρι-
ότθτεσ> Οπτικι  Γυμναςίου 
ΙΙΛ> Το μάτι μασ  (βλ. φφλλο 
εργαςίασ) 
 

2. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό> Φωσ 
(εκπ. λογιςμικό)> fws_gym 
>eye> eye simulation> 
main.exe (βλ. και φφλλο 
εργαςίασ: eye_ student) 
 

3. Selias >Φυςικι> Οπτικι> 
Μυωπία-Ρρεςβυωπία  
 

4. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Διακεματικζσ 
παρουςιάςεισ> Σα γυαλιά 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/refractor_gr.htm
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/refractor_gr.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=37
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/other/index.htm
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βοθκόσ ςτθν όραςι μασ 
(αρχείο ppt ) 
 

 

Παρατθριςεισ 

 
§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/ 

* Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ Οδθγόσ, ΟΕΔΒ 2007 

(ςυνοδεφεται με Σετράδιο Εργαςιϊν) ςτο  http://goo.gl/gfkTl 
§§ ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ που υπάρχει ςτο εκπ.  λογιςμικό/θλεκτρονικό βιβλίο 

ΜΕΤΑβιβλίο. Τα (θλεκτρονικά) Φφλλα εργαςίασ  τρζχουν online, αλλά μποροφν να 

εκτυπωκοφν (ςυνιςτάται). 
     (1) Εκπ. λογιςμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. ςε ςυνδυαςμό με το εκπ. λογιςμικό  Φωσ  και το 

Φφλλο εργαςίασ: linear_ student. Διαδρομι:  Φωσ > fws_gym >linear > (…) 
    (2) Εκπ. λογιςμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. ςε ςυνδυαςμό με το εκπ. λογιςμικό  Φωσ  και το 

Φφλλο εργαςίασ: shadow_ student. Διαδρομι:  Φωσ > fws_gym > shadow > (…) 
    (3) Εκπ. λογιςμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. ςε ςυνδυαςμό με το εκπ. λογιςμικό  Φωσ  και το 

Φφλλο εργαςίασ: reflect_Gymn_ student. Διαδρομι:  Φωσ > fws_gym >reflect_Gymn 

> (…) 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου, Α.ΜΑ.Π., ΜΕΣΑβιβλίο, 

Φωσ  και ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ( Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.) υπάρχουν ςε  CD-Rom. Τα λογιςμικά  

Φυςικι β-γ  Γυμναςίου, Α.ΜΑ.Π., Φωσ και ΦΤΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. ) 

ζχουν διατεκεί ςτα ςχολεία.   

- Θ νεϊτερθ ζκδοςθ (v. 2.4) του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ Α.ΜΑ.Π. μπορεί να 
μεταφορτωκεί από εδϊ: ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar και 
αφοφ αποςυμπιεςτεί, να εγκαταςτακεί (αν υπάρχει θ προθγοφμενθ ζκδοςθ (v. 2.2) 
να απόεγκαταςτακεί). 

- Τα  λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου και  Φωσ μποροφν να μεταφορτωκοφν 

(download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ από τθν πλατφόρμα του Ψθφιακοφ 

Σχολείου: Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> αριςτερι ςτιλθ: Υποςτθρικτικό 

Υλικό>(…) Επίςθσ, ζχει διατεκεί ςτα ςχολεία  και το αντίςτοιχο  CD-Rom  

- Το λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει  ςε μορφι HTML : Ψθφιακό 

χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου >(…)  

Επίςθσ,  το  λογιςμικό ΜΕΣΑβιβλίο υπάρχει  και ςε μορφι HTML, εδϊ: 

http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm 

- Στο λογιςμικό Φωσ υπάρχουν ενςωματωμζνα και  τα αντίςτοιχα φφλλα 

εργαςίασ.  

- Από τισ ιςτοςελίδεσ Selias (του Θλία Σιτςανλι), PhET  Interactive Simulations 

(από το πανεπιςτιμιο του Colorado at Boulder, ΘΡΑ), Java Applets on Physics (του 

Walter Fendt) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/
http://goo.gl/gfkTl
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-C201&urlview=11
ftp://ftp.mls.gr/Updates/AMAP_SETUP_v2_4_Full.rar
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/index.htm
http://www.kessanidis.info/metabook/data/initial.htm
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.walter-fendt.de/ph14gr/
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Θ/Υ οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ flash animation (αρχεία swf ) και java (αρχεία 

jar ). 

 -Τα βίντεο μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον 

Θ/Υ . Εάν ο δικτυακόσ τόποσ δεν ζχει τθν κατάλλθλθ ζνδειξθ (: Λιψθ/ download), ο 

απλοφςτεροσ τρόποσ είναι  μζςω ενόσ λογιςμικοφ όπωσ είναι, λ.χ., το aTube 

Catcher. Το εγκακιςτοφμε  ςτον Θ/Υ μασ κατεβάηοντάσ το δωρεάν (free download) 

από τθ διεφκυνςθ: http://atube-catcher.en.softonic.com/. Τρζχουμε το πρόγραμμα, 

βάηουμε τθ διεφκυνςθ URL του βίντεο ςτθν καρτζλα που ανοίγει και κλικ ςτο 

κουμπί download. 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Πυρινασ και πυρθνικά φαινόμενα 

 

τόχοι 

 

Θεματικι 
ενότθτα 

Ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικό  υλικό§: 

πειράματα/προςομοιϊςεισ 

Οι μακθτζσ 
επιδιϊκεται:  
 -Να γνωρίηουν τα 
πρωτόνια και τα 
νετρόνια ωσ 
ςυςτατικά του 
πυρινα και να 
ορίηουν τον ατομικό 
και μαηικό αρικμό.                                
-Να ορίηουν τα 
ιςότοπα ενόσ 
ςτοιχείου και να είναι 
ςε κζςθ να 
υπολογίηουν τον 
αρικμό των 
πρωτονίων, 
θλεκτρονίων και 
νετρονίων ενόσ 
ιςοτόπου. 

Ρεριγραφι του 
πυρινα. 

Ρυρθνικι 
ενζργεια: Το 
κουτί τθσ 
Ρανδϊρασ 
(Λςτορία, 
Βιολογία, 
Γλϊςςα, 
Τεχνολογία).  

Οι μακθτζσ 
παρουςιάηουν με 
εικόνεσ ι κείμενα 
ειρθνικζσ και μθ 
εφαρμογζσ τθσ 
πυρθνικισ 
ενζργειασ.  

Ραρουςιάηουν τισ 
επιπτϊςεισ ςτθν 
ανκρϊπινθ υγεία 
από τθ χριςθ τθσ 
πυρθνικισ 
ενζργειασ και 
προτείνουν μζτρα 
προφφλαξθσ.  

Συγκεντρϊνουν 
πλθροφορίεσ από 
τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, 
διαδίκτυο 
διάφορεσ 

1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Πυρθνικι φυςικι> 
Μθχανιςμοί ραδιενεργϊν 
διαςπάςεων> Επζκταςθ ςελ 
1,2 >(…) 
 

2. Ψθφιακό χολείο > 
Χθμεία Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Χθμεία  βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) >Από το 
νερό ςτο άτομο> 
Υποατομικά ςωματίδια και 
ιόντα (…) 
 

3.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ > Νζεσ 
προςομοιϊςεισ > 
Καταςκεφαςε ζνα άτομο  
 

4.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Χθμεία> 
Isotopes and atomic mass > 
επιλογι: Make isotopes 
 

http://atube-catcher.en.softonic.com/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/4/4_1/remember/1.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom
http://phet.colorado.edu/el/simulation/isotopes-and-atomic-mass
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βιβλιογραφικζσ 
πθγζσ για τα 
πυρθνικά 
ατυχιματα και τισ 
επιπτϊςεισ τουσ 
ςτθν ανκρϊπινθ 
υγεία και το 
περιβάλλον. 

5. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Διακεματικζσ παρουςιάςεισ 
> Το κουτί τθσ Ρανδϊρασ 
(αρχείο ppt) 
 

- Να περιγράφουν τα 
τρία διαφορετικά 
είδθ ραδιενεργϊν 
διαςπάςεων, 
διακρίνοντασ τισ 
ακτινοβολίεσ α, β, γ.  

-Να γνωρίηουν 
κάποια ςτοιχεία για 
τθ βιολογικι δράςθ 
τθσ ακτινοβολίασ. 

αδιενζργεια.  1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Πυρθνικι φυςικι> 
Μθχανιςμοί ραδιενεργϊν 
διαςπάςεων (…) 
 

2.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Κβαντικά φαινόμενα > 
Διάςπαςθ άλφα> επιλογι: 
Μοναδικό άτομο 
 

3.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ > Χθμεία > 
Διάςπαςθ βιτα> επιλογι: 
Μοναδικό άτομο 
 

- Να ςυνδζουν 
ποιοτικά το ζλλειμμα 
μάηασ ςτουσ πυρινεσ 
με τθ δυναμικι 
ενζργεια ςφνδεςθσ 
των νουκλεονίων 
ςτον πυρινα.  

-Να περιγράφουν τθν 
πυρθνικι ςχάςθ και 
τθν αλυςιδωτι 
αντίδραςθ.  

-Να εξθγοφν ποιοτικά 
τθν προζλευςθ τθσ 
ενζργειασ ςτθν 
πυρθνικι ςχάςθ.  

-Να αναφζρουν 

Ρυρθνικζσ 
αντιδράςεισ και 
πυρθνικι 
ενζργεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 ϊρεσ) 

Φλθ και ενζργεια: 
οι δυο όψεισ ενόσ 
νομίςματοσ 
(Χθμεία, Βιολο-
γία, Λςτορία, Μα-
κθματικά, Τεχνο-
λογία, Γλϊςςα, 
Κρθςκευτικά).  

Οι μακθτζσ 
ςυγκεντρϊνουν 
και παρουςι-
άηουν με ποικί-
λουσ τρόπουσ (με 
εικόνεσ, με κείμε-
νο) φαινόμενα 
όπου ζχουμε 

1. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 
Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Πυρθνικι φυςικι> 
Ρυρθνικι ςχάςθ και 
ςφντθξθ (…) 
 

2.PhET> επιλογι γλϊςςασ: 
ελλθνικά> Παίξτε με τισ 
προςομοιϊςεισ >Φυςικι> 
Ζργο, ενζργεια > Ρυρθνικι 
ςχάςθ> (…) 
 

3. Ψθφιακό χολείο > 
Φυςικι Γ Γυμναςίου> 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/4/4_1/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/4/4_1/index.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/alpha-decay
http://phet.colorado.edu/el/simulation/beta-decay
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/4/4_2/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/4/4_2/index.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulation/nuclear-fission
http://phet.colorado.edu/el/simulation/nuclear-fission
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εφαρμογζσ τθσ 
πυρθνικισ ςχάςθσ  

-Να περιγράφουν 
ποιοτικά τθν πυρθ-
νικι ςφντθξθ και το 
ςχθματιςμό του ςτοι-
χείου θλίου ςτον Ιλιο  

-Να αναφζρουν τθν 
προζλευςθ τθσ 
θλιακισ ενζργειασ, 
κακϊσ και τα πλεονε-
κτιματα από τθν 
ελεγχόμενθ πυρθνικι 
ςφντθξθ. 

μετατροπζσ φλθσ 
ςε ενζργεια και 
αντίςτροφα. 
Αναηθτοφν 
κείμενα από 
ποικίλεσ πθγζσ 
ιςτορικζσ, κεολο-
γικζσ, λογοτεχνι-
κζσ ςτα οποία να 
περιγράφονται 
αντίςτοιχεσ 
μεταβολζσ. 

Υποςτθρικτικό Υλικό>  
Φυςικι βϋ-γϋ γυμναςίου 
(εκπ. λογιςμικό) > 
Διακεματικζσ παρουςιάςεισ 
> Το ταξίδι τθσ ενζργειασ 
από τον Ιλιο ςτο ςπίτι μασ 
(αρχείο ppt) 
 

 

Παρατθριςεισ  

 
§ Σε ςυμφωνία με το βιβλίο του μακθτι: Ν. Αντωνίου κ.ά., Φυςικι γϋ Γυμναςίου, 

ΟΕΔΒ 2007 ςτο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/ 

- Τα εκπαιδευτικά λογιςμικά Φυςικι β-γ  Γυμναςίου και Χθμεία β-γ Γυμναςίου 

μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και να αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ  από τθν 

πλατφόρμα του Ψθφιακοφ Σχολείου: Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου/ 

Χθμεία Γ Γυμναςίου> αριςτερι ςτιλθ: Υποςτθρικτικό Υλικό>(…) Επίςθσ, ζχουν 

διατεκεί ςτα ςχολεία  και τα αντίςτοιχα  CD-Rom. 

 -Το εκπαιδευτικό  λογιςμικό Φυςικι β-γ  Γυμναςίου υπάρχει και ςε μορφι HTML : 

Ψθφιακό χολείο > Φυςικι Γ Γυμναςίου> Υποςτθρικτικό Υλικό> Φυςικι βϋ-γϋ 

γυμναςίου >(…)  

- Από τθν ιςτοςελίδα  PhET  Interactive Simulations (από το πανεπιςτιμιο του 

Colorado at Boulder, ΘΡΑ) μποροφν να μεταφορτωκοφν (download) και 

αποκθκευτοφν ςτον Θ/Υ οι αναφερόμενεσ  προςομοιϊςεισ java (αρχεία jar). 

 

 
 
 

φμφωνα με το αρικ. πρωτ. 110985/Γ2/ 26-9-2011 εγκφκλιο του ΤΠΔΒΜΘ «Οδθγίεσ 
για τθ διδαςκαλία των Θετικϊν Μακθμάτων των Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξεων Ημεριςιου και 
Εςπερινοφ Γυμναςίου για το ςχ. ζτοσ 2011-2012» ωσ προσ το μάκθμα τθσ Φυςικισ 
Βϋ και Γϋ Γυμναςίου, ζχουν γίνει ςθμαντικζσ περικοπζσ τθσ  διδακτζασ φλθσ. Λ.χ. δεν  
κα διδαχκοφν από τα περιλαμβανόμενα ςτο ΑΠ Φυςικισ Γϋ τάξθσ Γυμναςίου και το 
αντίςτοιχο ςχολικό εγχειρίδιο, μεταξφ άλλων, οι ενότθτεσ: Παράγοντεσ από τουσ 
οποίουσ εξαρτάται θ αντίςταςθ ενόσ αγωγοφ, νόμοσ Σηάουλ, αποτελζςματα του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, είδωλα φακϊν, ολόκλθρο το κεφάλαιο: Πυρινασ και 
πυρθνικά φαινόμενα, κτλ. 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/other/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-C201/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/link/link.php?course=DSGYM-B200
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/index.htm
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
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Παράρτθμα 3 

 

Διδακτικό ςενάριο 1: Μελζτθ του βραςμοφ 

Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα ςε ςυνδυαςμό με πολυμεςικό υλικό 

και διακεματικι προςζγγιςθ 

 

Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Φυςικι βϋ τάξθσ γυμναςίου  
      

Σάξθ Βϋ γυμναςίου 

 

υμβατότθτα με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

Ρροβλζπεται από το ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Φυςικισ Βϋ τάξθσ γυμναςίου ςτθ Κεματικι 

ενότθτα: Εξάτμιςθ- Βραςμόσ- Εξάχνωςθ- Θερμοκραςία βραςμοφ και εντάςςεται ςτο 

Διακεματικό ςχζδιο εργαςίασ: Από τον Αρχιμιδθ ςτον Βατ. 

 

υντάκτθσ Νίκοσ Παπαςταματίου, φυςικόσ, επιμορφωτισ β’ επιπζδου     

 

Διδακτικοί ςτόχοι 

          Οι μαθητζσ να μπορούν:  

Γνϊςεισ 

 - Να διαπιςτϊςουν πειραματικά ότι το νερό, όταν κερμαίνεται, αλλάηει   

               φυςικι κατάςταςθ ςε ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία. 

 - Να διαπιςτϊςουν ότι θ κερμοκραςία βραςμοφ είναι χαρακτθριςτικι για  

                κάκε υγρό. 

  - Να περιγράφουν τα ςτάδια βραςμοφ ενόσ υγροφ. 

 - Να περιγράφουν και να ςυνδζουν τθ λειτουργία τθσ ατμομθχανισ με  

                ενεργειακζσ μεταβολζσ. 

Ικανότθτεσ 

 - Να ςυνδζουν  πειραματικά δεδομζνα και ςυμπεράςματα. 

 - Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν. 

 - Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ ςτθν ομάδα. 

τάςεισ 

 - Να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ ςτο ςχολικό εργαςτιριο . 

 - Να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 

 - Να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ ατμοκίνθςθσ ςτθν εξζλιξθ του   

                ςφγχρονου (βιομθχανικοφ) πολιτιςμοφ. 

 

 Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 2  διδακτικζσ ϊρεσ. 
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Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Το διδακτικό ςενάριο υποςτθρίηεται από 3 φφλλα εργαςίασ που ακολουκοφν τθν 

εποικοδομθτικι προςζγγιςθ / διερευνθτικι διδαςκαλία (Inquiry Based Teaching) με 

ςυνεργατικό εργαςτιριο. Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/τριεσ να ζρκουν (πικανϊσ) ςε 

γνωςτικι ςφγκρουςθ με τθν προθγοφμενθ ςχετικι γνϊςθ τουσ και αναμζνετε να 

εντάξουν τθ νζα γνϊςθ ςτισ ιδθ διαμορφωμζνεσ νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ τουσ, 

κακοδθγοφμενοι από τισ διαδοχικζσ, ςτοχευμζνεσ ερωτιςεισ του/των φφλλου/ων 

εργαςίασ και αναηθτϊντασ τισ απαντιςεισ ςτο προτεινόμενο εκπαιδευτικό 

λογιςμικό.  

 

Διδακτικι προςζγγιςθ/ Ιδζεσ των μακθτϊν 

- Για πολλοφσ μακθτζσ θ ζννοια βραςμόσ ςυνδζεται ςυχνά με τθν εμφάνιςθ 

φυςαλίδων ςτο νερό που κερμαίνεται και δε ςυςχετίηεται με τθ κερμοκραςία του 

νεροφ. 

- Ζχει παρατθρθκεί ότι πολλοί μακθτζσ ςτο πείραμα του βραςμοφ φοβοφνται ότι 

κα «ςπάςει» το κερμόμετρο με τθν ταχεία αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, δίχωσ να το 

ςυςχετίηουν με τθ (ςτακερι) κερμοκραςία βραςμοφ του νεροφ. 

-Οι μακθτζσ δε ςυςχετίηουν τθ κερμοκραςία βραςμοφ με τθν αλλαγι τθσ 

φυςικισ κατάςταςθσ (αλλαγι φάςθσ) τισ υλικοφ.  

 

κοπόσ του προτεινόμενου ςεναρίου: Θ προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ 

ςκοπό ζχει να βοθκιςει τισ μακθτζσ, μζςω τθσ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ και 

τθσ παράλλθλθσ μελζτθσ πολυμεςικϊν πλθροφοριϊν να κατανοιςουν το φαινόμενο 

του βραςμοφ (:αλλαγι φάςθσ, κερμοκραςία βραςμοφ) και να οδθγθκοφν αφενόσ 

ςτθ μικροςκοπικι ερμθνεία του και αφετζρου ςτθν αναςκευι πικανϊν 

εναλλακτικϊν απόψεων (οι «ιδζεσ των μακθτϊν») ςχετικά με τθ φφςθ των μορίων, 

αλλά και τθν επίδραςθ του ρυκμοφ παρεχόμενθσ κερμότθτασ ςτθ κερμοκραςία 

βραςμοφ ι/ και τθν  κακαρότθτα του υλικοφ.  Σε δεφτερο επίπεδο, επιδιϊκεται οι 

μακθτζσ να προςεγγίςουν διακεματικά και να μελετιςουν τθν εξζλιξθ τισ 

προςπάκειασ του ανκρϊπου για τθ χριςθ του ατμοφ για τθν παραγωγι μθχανικοφ 

ζργου.  

 

υνοπτικι περιγραφι πορείασ διδαςκαλίασ/Οδθγόσ εκπαιδευτικοφ: Μποροφν να 

ακολουκθκοφν τα παρακάτω βιματα: 
 

1. Ο ζλεγχοσ προχπαρχουςϊν γνϊςεων-εναλλακτικϊν ιδεϊν για το φαινόμενο 

του βραςμοφ, επιχειρείται με το αρχικό ερϊτθμα (πρόβλεψθ) ςτθ Δραςτθριότθτα 1 

και τθ Δραςτθριότθτα 2 ςτο Φφλλο εργαςίασ 1. Με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ και του τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ «Βραςμόσ νεροφ ςε δοκ. ςωλινα» 

επιδιϊκεται θ γνωςτικι ςφγκρουςθ με τθν απόρριψθ (ι όχι) των «προβλζψεων» *: 
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ικανοποίθςθ των τριϊν πρϊτων γνωςτικϊν ςτόχων, των τριϊν ςτόχων ικανοτιτων 

και του πρϊτου ςτόχου ςτάςεων+. 

2. Κατά τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ (Φφλλο Εργαςίασ 1 > Δραςτθριότθτα 2 > 

Επαλικευςθ ςτο εργαςτιριο): 

- Ρροκαταρκτικά και για οικονομία χρόνου, δυνθτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

το αρχείο MS Power Point Eκπ. λογιςμικό Φυςικισ β-γ τάξεων γυμναςίου: Βραςμόσ 

και να προβλθκοφν οι διαφάνειεσ 8, 9 και 10 «παρακάμπτοντασ» με αυτό τον τρόπο 

τα βιματα 1, 2, 3 και 4 τισ προτεινόμενθσ πειραματικισ διαδικαςίασ. (Το αρχείο MS 

Power Point Εκπαιδευτικό λογιςμικό Φυςικισ βϋ-γϋ τάξεων γυμναςίου: Βραςμόσ, 

ςυνδυαςμόσ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ και πολυμεςικοφ υλικοφ, είναι 

ταυτόχρονα και «οδθγόσ» για τθν οργάνωςθ των ψθφίδων του λογιςμικοφ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρόταςθ.)  

- Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ μακθτζσ για τον τρόπο που κρατοφν το δοκιμα-

ςτικό ςωλινα με το νερό που βράηει (: θ βάςθ του ςωλινα να ακουμπά ςτθν 

κορυφι τισ φλόγασ, να είναι γυρτόσ προσ τα ζξω και αντίκετα προσ το πρόςωπό 

τουσ ι αυτό του ςυμμακθτι/τριάσ τουσ). 

- Μετά τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα τιμϊν (Πίνακασ 1) μπορεί να διευκολυνκεί/ 

διδαχκεί θ καταςκευι τισ γραφικισ παράςταςθσ με τθν προβολι των διαφανειϊν 8 

και 9 *προςοχι, ςτα κερμόμετρα «οινοπνεφματοσ» είναι πικανό θ κερμοκραςία 

βραςμοφ του νεροφ να ποικίλλει μεταξφ 98 οC και 102 οC ]. 

- Καταςκευάηεται από τουσ μακθτζσ θ γραφικι παράςταςθ κερμοκραςίασ – 

χρόνου (ερϊτθςθ 10). 

 Στθ ςυνζχεια: 

    - Συμπλθρϊνονται-ςυηθτοφνται  οι ερωτιςεισ 7, 8 και 9 του φφλλου εργαςίασ τθσ 

πειραματικισ διαδικαςίασ.  

 

3. Περεταίρω διερεφνθςθ – εμπζδωςθ (Φφλλο Εργαςίασ 2) 

Θ διδαςκαλία και μάκθςθ με το Φφλλο Εργαςίασ 2 γίνεται ςφμφωνα με το 

ςχιμα: «πρόβλεψθ- πειραματικόσ ζλεγχοσ- εξιγθςθ- ςυμπζραςμα» με τθ χριςθ του 

αφενόσ το λογιςμικοφ Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου και αφετζρου με τθ μελζτθ 

των αποτελεςμάτων του πειράματοσ, με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ των γνωςτικϊν 

ςτόχων και των ςτόχων ικανοτιτων (όπωσ παραπάνω). Μπορεί να πραγμα-

τοποιθκεί είτε μετωπικά (θ τάξθ ωσ μια ομάδα) είτε ομαδοςυνεργατικά, αντιςτοι-

χϊντασ μια ερϊτθςθ ςτθν κάκε ομάδα, τθν επεξεργαςία τθσ από τθν ομάδα (με 

βοικεια από τον εκπαιδευτικό) και τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ ςτθν τάξθ 

(ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια). *τθ δεφτερθ περίπτωςθ απαιτείται και θ αντίςτοιχθ 

αναδιάρκρωςθ του Φφλλου Εργαςίασ 2.] 
 

Για τθν τάξθ ωσ ομάδα: 

 - Ηθτείται οι μακθτζσ να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ 1. 

http://www.slideshare.net/npapastam/ss-3227676
http://www.slideshare.net/npapastam/ss-3227676
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/eMainPage.htm
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Επακολουκεί ςυηιτθςθ και αναηιτθςθ /προβολι υλικοφ από τισ ψθφίδεσ 

Θερμότθτα > Βραςμόσ >   Παραδείγματα  ςελίδεσ  2, 5, 6. 

- Κατόπιν οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τθν ερϊτθςθ 2.  

Επακολουκεί ςυηιτθςθ και αναςτοχαςμόσ επί των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ 8 

(Φφλλο Εργαςίασ 1, Δραςτθριότθτα 2) με προβολι υλικοφ από τισ ψθφίδεσ 

Θερμότθτα > Βραςμόσ >  Εξθγιςεισ  ςελίδεσ 3, 4. 

- Ηθτείται από τισ μακθτζσ να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ 3 (αναςτοχαςμόσ-

αξιολόγθςθ). 

- Ηθτείται από τισ μακθτζσ να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ 4. *Σθμειϊνουμε τισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν-καταιγιςμόσ ιδεϊν- κεωρϊντασ τισ, δυνθτικά, ςαν 

ςωςτζσ.+ 

Επακολουκεί αναςτοχαςμόσ επί των απαντιςεων των ερωτιςεων 10 (γραφικι 

παράςταςθ) και 9 (Φφλλο Εργαςίασ 1, Δραςτθριότθτα 2), όπωσ και  των ερωτιςεων 

1 και 4 (Φφλλο Εργαςίασ 2) και τθν πειραματικι επαλικευςι τουσ (παραμετρικι 

διερεφνθςθ) με τθν προβολι των εικονικϊν πειραμάτων από τισ ψθφίδεσ 

Θερμότθτα > Βραςμόσ >  Πειραματιςμόσ  ςελίδεσ (1), 2, 3. 

- Ηθτείται από τισ μακθτζσ να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ 5. 

Επακολουκεί ςυηιτθςθ και προβολι υλικοφ από τθ ψθφίδα Θερμότθτα > Βραςμόσ 

>  Πειραματιςμόσ  ςελίδα 4. 

- Ηθτείται από τισ μακθτζσ να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ 6.  

Επακολουκεί ςυηιτθςθ και προβολι υλικοφ από τθ ψθφίδα Θερμότθτα > Βραςμόσ 

>  Επζκταςθ  ςελίδα 1. 

Παρατιρθςθ: Θ ερϊτθςθ 2 και θ ερϊτθςθ 3 είναι δυνθτικζσ, επειδι ζχει αφαιρεκεί   

θ μικροςκοπικι μελζτθ των αλλαγϊν κατάςταςθσ (Κεφάλαιο 7.2 του βιβλίου του 

μακθτι: Φυςικι Βϋ Γυμναςίου, ΟΕΔΒ 2007). 

 

4. Διακεματικι προςζγγιςθ (Φφλλο Εργαςίασ 3) 

Με το Φφλλο Εργαςίασ 3 ολοκλθρϊνεται θ υλοποίθςθ των διδακτικϊν ςτόχων 

(:να περιγράφουν και να ςυνδζουν τθ λειτουργία τθσ ατμομθχανισ με ενεργειακζσ 

μεταβολζσ (γνϊςθ) και  να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν επιςτιμθ και 

τθν τεχνολογία- να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ ατμοκίνθςθσ ςτθν εξζλιξθ του 

ςφγχρονου (βιομθχανικοφ) πολιτιςμοφ (ςτάςεισ). Ρεριλαμβάνει τρεισ δραςτθρι-

ότθτεσ, οι οποίεσ προτείνεται να  υλοποιθκοφν ςτο ςχολείο με το υλικό  του εκπ. 

λογιςμικοφ Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου. Στθν περίπτωςθ που θ Δραςτθριότθτα 3 

δοκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι, να υποδειχκοφν, επιπρόςκετα, κατάλλθλεσ ιςτοςε-

λίδεσ  λ.χ. θ Wikipedia. Στθ Δραςτθριότθτα 1, καλό είναι, αντί τθσ βιντεοςκοπθ-

μζνθσ παρουςίαςθσ, να πραγματοποιθκεί πείραμα επίδειξθσ με τθν Αιολόςφαιρα 

(Αιόλου Ρφλαι) του Ιρωνα, εφόςον υπάρχει θ ςυςκευι. 

 

Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ/ Απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/eMainPage.htm
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Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων ςτο ςχολικό εργαςτιριο φ.ε. ι ςτθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ-πρόςκαιρο εργαςτιριο με διάταξθ κρανίων ςε Ρ. 

Συνδυαςμόσ Θ/Υ- βιντεοπροβολζα από τον εκπαιδευτικό ι/και διαδραςτικοφ 

πίνακα. Εναλλακτικά, ζνα μακθτικό notebook ςε κάκε ομάδα μακθτϊν με τα 

απαραίτθτα λογιςμικά. 

 (ι) Τλικοτεχνικι υποδομι: Θ/Υ- βιντεοπροβολζασ, διαδραςτικόσ πίνακασ, 

μακθτικό notebook.  

 (ιι) Όργανα και υλικά (: βραςμόσ νεροφ ςε δοκιμαςτικό ςωλινα) για κάκε 

ομάδα μακθτϊν: 1 δοκιμαςτικόσ ςωλινασ, ςτιριγμα δοκ. Σωλινων, 1 κερμόμετρο -

10 οC – +110 oC, κεράκι ρεςό, ςπίρτα, μανταλάκι, χρονόμετρο ι ρολόι, υδροβολζασ, 

νερό, χαρτί κουηίνασ ι χαρτομάντιλα. 

 (ιιι) Μζτρα αςφαλείασ ςτο εργαςτιριο: Να επιςθμανκεί ότι μπορεί κατά το 

βραςμό ςτο δοκ. ςωλινα, καυτό νερό να παραςυρκεί από τισ φυςαλίδεσ του ατμοφ 

και να τιναχκεί ζξω από το δοκιμαςτικό ςωλινα. Επίςθσ, να υπάρχει ζνα ςπίρτο ςτο 

κάκε κουτί. Ρροαιρετικά οι μακθτζσ/τριεσ φοροφν γυαλιά εργαςτθρίου και ποδιά. 

  (ιv) Λογιςμικά: CD-Rom Φυςικι βϋ-γϋ τάξθσ γυμναςίου, MS Word/ Excel/ 

PowerPoint . 

 

Αξιολόγθςθ 

Ππωσ ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ, αφοφ ολοκλθρωκοφν οι δραςτθριότθτεσ των 

φφλλων εργαςίασ. 

 

Βιβλιογραφία 

1.Driver R. κ.ά., Οι ιδζεσ των παιδιϊν ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, εκδ. ΕΕΦ-    

  Τροχαλία, Ακινα 1993, ςελ. 97-103 

2. Καραπαναγιϊτθσ, Β., Ραπαςταματίου, Ν., Φζρτθσ, Α., Χαλζτςοσ, Χ., Φυςικι βϋ  

    Γυμναςίου, ΟΕΔΒ 1998, ςελ. 93-101 και ΒτΚ ςελ. 96-99 

3. Κόκκοτασ Ρ., φγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία των φ.ε.,  Ακινα 1997,   

    ςελ. 252-257 

4. Hewitt, G., Οι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ, τ. 1, Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 

Θράκλειο 1992, ςελ. 287-292 

 

υνοδευτικό διδακτικό υλικό: 

Φφλλο Εργαςίασ 1: Μελζτθ του βραςμοφ (Δραςτθριότθτεσ 1-2) 

Φφλλο Εργαςίασ 2: Μελζτθ του βραςμοφ (Δραςτθριότθτεσ 1-5) 

Φφλλο Εργαςίασ 3: Μελζτθ του βραςμοφ- Ατμοκίνθςθ (Δραςτθριότθτεσ 1-3) 

Φφλλο Αξιολόγθςθσ: Μελζτθ του βραςμοφ 
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Ονοματεπϊνυμο: …………………………………….........     Τμιμα:…....Θμερομθνία:…………….. 

 

Φφλλο εργαςίασ 1: Μελζτθ του βραςμοφ 

(ςυνδυαςμόσ πειράματοσ και πολυμεςικοφ υλικοφ) 

 

Δραςτθριότθτα 1  
 

Αρχικό ερϊτθμα 

Μπορεί ζνα υγρό να μετατραπεί ςε αζριο, αν κερμανκεί (αυξθκεί θ κερμοκραςία 

του); Λ.χ. ζνα μιςογεμάτο μπρίκι με νερό ςτο αναμμζνο γκαηάκι. 

Ροια είναι θ γνϊμθ ςου; 
 

Απάντθςθ ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Διερεφνθςθ ςτο Εικονικό εργαςτιριο 

1. Άνοιξε (τρζξε) το λογιςμικό Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου.  

2. Από τθν ειςαγωγικι οκόνθ  επιλζγεισ  «Προςπζλαςθ του υλικοφ» 

 με αριςτερό κλικ του ποντικιοφ επάνω ςτο εικονίδιο:  

 3.Στθ ςυνζχεια επίλεξε τθ διαδρομι Θερμότθτα > βραςμόσ, ςτθ ςυνζχεια επίλεξε      

 το εικονίδιο  Παρατιρθςθ > ςελίδα 1 (Εικόνα 1). 

 

 

         Εικόνα 1. Παρατήρηςη, ςελίδα 1.                       Εικόνα 2. Εξηγήςεισ, ςελίδα 1. 
 

4. Τρζξε τθν προςομοίωςθ και όταν τελειϊςεισ, κλείςε τθ ςελίδα πατϊντασ το 

εικονίδιο  . 

5. Επίλεξε ςτθ ςυνζχεια το εικονίδιο Εξθγιςεισ  (Εικόνα 2) και διάβαςε όςα 

αναφζρονται ςτθ ςελίδα 1 και ςτθ ςελίδα 2. Αφοφ τελειϊςεισ, κλείςε τθ ςελίδα 

πατϊντασ το εικονίδιο  . 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/eMainPage.htm%20CD-RΟΜ%20Φυσ%20Β-Γ%20Γυμν/g10-web/eMainPage.htm
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6. Γράψε αν επαλικευςεσ (ι όχι) με το εικονικό πείραμα τθν απάντθςι ςου ςτο 

αρχικό ερϊτθμα. 
 

Απάντθςθ 

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

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

 

Δραςτθριότθτα 2  
 

Παρατιρθςε και απάντθςε 

 1. Ζνα δοχείο με νερό κερμαίνεται ςε ςτακερι φλόγα. Στθν αρχι θ κερμοκραςία 

του νεροφ είναι  25 οC, ςε ζνα λεπτό γίνεται 35 οC, ςε δφο λεπτά 45 οC όπωσ 

φαίνεται ςτα κερμόμετρα τθσ παρακάτω Εικόνασ 3. Σθμείωςε (μαφριςε) το κάκε 

κερμόμετρο μζχρι εκεί που κατά τθ γνϊμθ ςου κα φτάςει θ κερμοκραςία του νεροφ 

ςτα επόμενα 12 λεπτά.  

 

 
 

Εικόνα 3. Σα δοχεία με το νερό κερμαίνονται ςε ςτακερι φλόγα. 

 

2. Γράψε τθ κερμοκραςία του νεροφ που νομίηεισ ότι κα ζχει το νερό το 6ο,  8ο, 10ο 

και 12ο λεπτό. 
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Διερεφνθςθ ςτο Εικονικό εργαςτιριο 
 

1. Στο λογιςμικό Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου επίλεξε τθ διαδρομι Θερμότθτα > 

βραςμόσ, ςτθ ςυνζχεια  το εικονίδιο  Πειραματιςμόσ > ςελίδα 1 (Εικόνα 4). 

 

 
 

Εικόνα 4.Πειραματιςμόσ, ςελίδα 1. 
 

2. Συναρμολόγθςε τθν πειραματικι διάταξθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του «κακθ-

γθτι» του εικονικοφ πειράματοσ. Εκτζλεςε το πείραμα πατϊντασ το πλικτρο 

«Ζναρξθ» .  

3. Ραρατιρθςε τθ γραφικι παράςταςθ που ςχθματίηεται και γράψε τι επαλθκεφεισ 

ςε ςχζςθ με τθν πρόβλεψι ςου για τον τρόπο μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ με το 

χρόνο κατά το βραςμό του νεροφ: 

 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Επαλικευςθ ςτο εργαςτιριο 
 

υηιτθςε ςτθν ομάδα ςου και ςχεδιάςτε μαηί ζνα πείραμα για να επαλθκεφςετε, αν, 

τα αποτελζςματα των προβλζψεϊν ςασ και αυτϊν του εικονικοφ πειράματοσ 

ςυμπίπτουν (είναι τα ςωςτά). 

 

Τλικά: 1 δοκιμαςτικόσ ςωλινασ, ςτιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων, 1 κερμόμετρο 

από -10 οC μζχρι +110 oC, κεράκι ρεςό, ςπίρτα, μανταλάκι, χρονόμετρο ι ρολόι, 

υδροβολζασ, νερό, χαρτί κουηίνασ ι χαρτομάντιλα. 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/eMainPage.htm
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Πειραματικι διαδικαςία 

 

1. ίξε νερό ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα μζχρι το 

1/3 περίπου (δφο δάχτυλα). 

2. Στερζωςε με ζνα μανταλάκι το κερμόμετρο, 

ϊςτε το δοχείο του υδραργφρου μόλισ να 

ακουμπά ςτθν επιφάνεια του νεροφ (Εικόνα 5α). 

Σθμείωςε ςτθ δεφτερθ γραμμι τθσ πρϊτθσ 

ςτιλθσ του Πίνακα 1 τθ κερμοκραςία του νεροφ. 

3. Άναψε το κεράκι. 

4. Κράτθςε πλαγιαςτό το δοκιμαςτικό ςωλινα 

πάνω από τθ φλόγα του κεριοφ (Εικόνα 5β) και 

παρακολοφκθςε με προςοχι πϊσ αυξάνεται θ 

κερμοκραςία του νεροφ κάκε ζνα λεπτό, 

ςυμπλθρϊνοντασ κατάλλθλα τον Ρίνακα 1. 

 

 Πίνακασ 1 

 

 

 

 

 

 

5. Ραρατιρθςε ςε ποια κερμοκραςία ςχθματίηονται μεγάλεσ φυςαλίδεσ ςτθ μάηα 

του νεροφ: 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

6. Αφότου αρχίςει ο βραςμόσ, άφθςε το νερό να βράηει για 1-2 λεπτά ακόμα, ςθμει-

ϊνοντασ τθ κερμοκραςία του ςτον Πίνακα 1. Μετά ςβιςε το κεράκι. 

 

υηιτθςθ 
 

7. Ρϊσ κατάλαβεσ ότι άρχιςε ο βραςμόσ του νεροφ; Με ποιεσ από τισ αιςκιςεισ ςου;  
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

χρόνοσ / min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

κερμοκραςία / °C           

Προσοχή! 
Καςηό νεπό 

μποπεί να 

παπαζςπθεί 

από ηιρ 

θςζαλίδερ ηος 

αημού και να 

ηινασθεί έξω 

από ηο 

δοκιμαζηικό 

ζωλήνα. 

μανταλάκι 

θερμόμετρο 

κεράκι 

Εικόνα 5. 

(α)  (β) 
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8. Τι περιζχουν οι φυςαλίδεσ που ςχθματίςτθκαν ςτθ διάρκεια του βραςμοφ του 

νεροφ; 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

9. Σθμείωςε με ζνα  ποια  από τα παρακάτω φαινόμενα παρατθροφνται κακϊσ το    

νερό βράηει: 

α) Θ κερμοκραςία του νεροφ αυξάνεται ςυνεχϊσ. 

β) Σχθματίηονται φυςαλίδεσ και υδρατμοί. 

γ) Το νερό εξαερϊνεται. 

δ) Θ κερμοκραςία του νεροφ ξεπερνά τουσ 100ο C . 
 

10.Χρθςιμοποιϊνταστισ τιμζσ του Πίνακα 1, κάνε για το νερό τθ γραφικι παρά-

ςταςθ κερμοκραςίασ - χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υμπζραςμα 
 

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

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

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

τρόνος σε min 
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Ονοματεπϊνυμο: …………………………………….........Τμιμα:…....Θμερομθνία:………………. 

 

 

Φφλλο Εργαςίασ 2: Μελζτθ του βραςμοφ 

(ςυνδυαςμόσ πειράματοσ και πολυμεςικοφ υλικοφ) 

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ παρατθριςεισ που ζκανεσ κατά τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ και 

τα ςυμπεράςματα που κατζλθξεσ εςφ και θ ομάδα ςου, ςυηθτιςτε ςτθν ομάδα και 

απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 

 Δραςτθριότθτεσ 1-5 
 

1. Θ κερμοκραςία βραςμοφ ενόσ ςϊματοσ εξαρτάται  από: 

α) Τθ μάηα του. 

β) Το υλικό του. 

γ) Τθ κερμότθτα που μεταφζρεται ςε αυτό. 

δ) Τθν αρχικι κερμοκραςία του.  
 

Σθμείωςε με ζνα  τθ ςωςτι απάντθςθ. 

 

2. Στο παρακάτω διάγραμμα ονόμαςε τισ αλλαγζσ κατάςταςθσ (φάςθσ) που 

ςυμβαίνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σθμείωςε με ζνα  τι ςυμβαίνει ςτα μόρια ενόσ υγροφ, όταν το υγρό 

κερμαίνεται: 

α) Τα μόρια διαςτζλλονται (μεγαλϊνει ο όγκοσ τουσ). 

β) Αυξάνουν οι αποςτάςεισ μεταξφ των μορίων. 

γ) Τα μόρια παραμζνουν αμετάβλθτα. 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

3 ................................ 

  πάγος   σδρατμός 

  νερό 

1 ................................ 

2 ................................ 

4 ................................ 

5 ................................ 
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4. Κατά το βραςμό του νεροφ ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα διαπιςτϊνουμε με το κερμό-

μετρο ότι το νερό βράηει ςτουσ 100 οC. Αν χρθςιμοποιιςουμε αντί για ζνα κεράκι 

δφο κεράκια για να κερμάνουμε το νερό, το νερό κα βράςει: 

α) Κάτω από 100 οC ; 

β) Μεταξφ 100 οC και 110 οC ; 

γ) Στουσ 100 οC ; 

δ) Ράνω από 110 οC ; 
 

Σθμείωςε με ζνα  τθ ςωςτι απάντθςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Στο παραπάνω διάγραμμα κερμοκραςίασ – χρόνου απεικονίηεται θ «ιςτορία» 

βραςμοφ ίςων ποςοτιτων νεροφ, οινοπνεφματοσ και αλατόνερου, που κερμάν-

κθκαν ςτθν ίδια φλόγα. Ροια από τισ τρεισ γραμμζσ (1, 2, 3) αντιςτοιχεί ςτο οινό-

πνευμα και ποια ςτο αλατόνερο; Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

 

 

2 
1 

3 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

113 
 

6. Από ποιουσ παράγοντεσ εξαρτάται θ κερμοκραςία βραςμοφ ενόσ υγροφ; 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Ονοματεπϊνυμο: …………………………………….........Τμιμα:…....Θμερομθνία:…………….. 

 

Φφλλο εργαςίασ 3: Μελζτθ του βραςμοφ-Ατμοκίνθςθ 

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ παρατθριςεισ που ζκανεσ κατά τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ και 

τα ςυμπεράςματα που κατζλθξεσ εςφ και θ ομάδα ςου, ςυηθτιςτε ςτθν ομάδα και 

απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 

Δραςτθριότθτα 1  
 

Παρατιρθςε και απάντθςε 

 

  
Εικόνα 1. 

 

Κακϊσ το νερό με τα μακαρόνια βράηει ςτθ ςκεπαςμζνθ κατςαρόλα (Εικόνα 1), το 

καπάκι τθσ αναςθκϊνεται επειδι: 

α) Ξεχειλίηει το νερό. 

β) Το αναςθκϊνει ο ατμόσ. 

γ) Το καπάκι δεν είναι καλά ςτερεωμζνο. 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 
 

Σθμείωςε με ζνα  τι νομίηεισ ότι κα ςυμβεί. Ρροςπάκθςε να δικαιολογιςεισ τθ 

γνϊμθ ςου. 

 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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Επαλικευςθ ςτο εργαςτιριο (βίντεο) 

 

 
   http://www.youtube.com/watch?v=bY0SSyauP2A 

 

1. Με δεξί κλικ (: άνοιγμα υπερςφνδεςθσ) τρζξε το παραπάνω βίντεο και παρα-

κολοφκθςζ το προςεκτικά. 

2. Ρερίγραψε τθν πειραματικι διάταξθ.  
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

3. Αιτιολόγθςε ποια είναι θ αιτία που θ ςυςκευι («Αιόςφαιρα του Ιρωνα») 

περιςτρζφεται. 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

4. Συνδφαςε τθν απάντθςι ςου ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ  με τθν απάντθςθ που 

ζδωςεσ ςτθν ερϊτθςθ 7 του φφλλου εργαςίασ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ 

(Φφλλο Εργαςίασ 1). Υπάρχει ςυμφωνία ι όχι. Αιτιολόγθςε. 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

http://www.youtube.com/watch?v=bY0SSyauP2A
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

υμπζραςμα 
 

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

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

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

 

Δραςτθριότθτα 2 
 

Παρατιρθςε και απάντθςε 
 

5. Οι θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που ζχουμε ςπίτι μασ λειτουργοφν με 

θλεκτρικό ρεφμα. Ρϊσ νομίηεισ ότι κινοφνται οι θλεκτρογεννιτριεσ ςτουσ θλεκτρο-

παραγωγοφσ ςτακμοφσ τθσ ΔΕΘ;   
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

Διερεφνθςθ  
 

6. Στο λογιςμικό Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου επίλεξε τθ διαδρομι Θερμότθτα > 

Βραςμόσ >  Παραδείγματα  ςελίδα 9.  

- Επαλθκεφτθκε ι όχι θ απάντθςι ςου ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ; 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

7. Ροιοσ είναι ο εφευρζτθσ τθσ περιςτροφικισ ατμομθχανισ; Ροια είναι, κατά τθ 

γνϊμθ ςου, τα πιο ςπουδαία αποτελζςματα αυτισ τθσ εφεφρεςθσ;  
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/eMainPage.htm
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.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

Δραςτθριότθτα 3 
 

8. Αντλϊντασ πλθροφορίεσ από το λογιςμικό Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου 

(διαδρομι Κερμότθτα > Βραςμόσ > …) φτιάξτε μια ιςτοριογραμμι (χρονογραμμι) 

ςτθν οποία αφενόσ να φαίνονται οι μεγάλοι ςτακμοί τθσ ατμοκίνθςθσ (από τισ 

πρϊτεσ ατμομθχανζσ του Νιοφκομεν και του Βατ μζχρι τουσ ςφγχρονουσ ατμοςτρο-

βίλουσ) και αφετζρου θ ςυμβολι τθσ ατμοκίνθςθσ ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και 

του πολιτιςμοφ μασ. Σχολιάςτε τθν εργαςία ςασ και ανακοινϊςτε τθ ςτθν τάξθ. 

 

          

      

 

 /// 

  

  

      

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ΗΡΩΝ 
1οσ αι. π.Χ. 

Αιόλου Πφλαι 
Αλεξάνδρεια  

Πάρςονσ 

(1894-1931) 

Ατμοςτρόβιλοσ 

1884, Αγγλία  

16οσ αι.  

../Didaktika%20Paketa%20Gymn/03%20CD_ROM%20ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/04%20CD-RΟΜ%20Φυσ%20Β-Γ%20Γυμν/g10-web/eMainPage.htm
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κερμοκραςία ςε οC 

σγρό και ατμός 

ατμός 

σγρό  

Ονοματεπϊνυμο: ……………………………………......Τμιμα:…....Θμερομθνία:……………….. 

 

Φφλλο Αξιολόγθςθσ: Μελζτθ του βραςμοφ 

 

1. Μια κατςαρόλα με νερό ηεςταίνεται ςτο ταχφβραςτο μάτι (εςτία) τθσ θλεκτρικισ 

κουηίνασ. Κα αλλάξει θ κερμοκραςία βραςμοφ, αν αυξιςουμε τθν ζνταςθ ςτο 

θλεκτρικό μάτι; Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

2. Υπζκεςε ότι ζχεισ (α) τρεισ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και τρία υγρά που ζχουν το 

ίδιο χρϊμα, και ο κάκε ςωλινασ περιζχει ίςθ ποςότθτα από ζνα από τα τρία υγρά, 

(β) ζνα κερμόμετρο και (γ) ζνα κεράκι. Ρϊσ μπορείσ γριγορα να διαπιςτϊςεισ, αν οι 

δοκιμαςτικοί ςωλινεσ περιζχουν το ίδιο ι διαφορετικά μεταξφ τουσ υγρά; 
 

Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

3. Το παρακάτω διάγραμμα κερμοκραςίασ –χρόνου προζκυψε κατά τθν εξαζρωςθ 

με βραςμό ενόσ υγροφ. Να βρεισ: 

   Α. Τθ κερμοκραςία βραςμοφ του υγροφ. 

   Β. Ρόςα λεπτά ζβραςε όλο το υγρό και μετατράπθκε ςε ατμό. 

   Γ. Ροιο μπορεί να είναι το υγρό; 

     

 

                 140 

 

                120 

 

 100 

 

 

                                  0                            20                          40         χρόνοσ ςε min 
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Απάντθςθ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Παράρτθμα  4 

 Διδακτικό ςενάριο 2: Κφκλωμα με αντιςτάτεσ ςε ςειρά 

Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα ςε ςυνδυαςμό με πολυμεςικό υλικό 

 

Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Φυςικι γϋ τάξθσ γυμναςίου  

      

Σάξθ Γϋ γυμναςίου και δυνθτικά Αϋ& Βϋ λυκείου (Γενικι Ραιδεία) 

 

υμβατότθτα με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

Ρροβλζπεται από το ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Φυςικισ Γϋ τάξθσ Γυμναςίου ςτθ Κεματικι 

ενότθτα: Ηλεκτριςμόσ-απλά θλεκτρικά κυκλϊματα.  Επίςθσ από το ΑΡΣ Φυςικισ Βϋ 

τάξθσ Γενικοφ Λυκείου (Γενικι Ραιδεία) και τισ οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία τθσ 

Φυςικισ ςτθν Αϋ τάξθ του Γενικοφ Λυκείου για το ςχολ. ζτοσ 2011-2012.   

 

υντάκτθσ Νίκοσ Παπαςταματίου, φυςικόσ, επιμορφωτισ β’ επιπζδου     

 

Διδακτικοί ςτόχοι 

          Οι μακθτζσ να μποροφν:  

Γνϊςεισ 

           -Να αναγνωρίηουν, να ερμθνεφουν  και να ςχεδιάηουν διαγράμματα    

            θλεκτρικϊν κυκλωμάτων με αντιςτάτεσ και λαμπάκια. 

           -Να αναγνωρίηουν ςε ζνα δοςμζνο κφκλωμα πότε οι αντιςτάτεσ είναι  

             ςυνδεδεμζνοι ςε ςειρά. 

 -Να υποςτθρίηουν πειραματικά ότι το ρεφμα διατθρείται ςε ζνα κφκλωμα με    

  αντιςτάτεσ ςε ςειρά. 

-Να ορίηουν και να υπολογίηουν τθν ιςοδφναμθ αντίςταςθ δφο αντιςτατϊν              

            ςυνδεδεμζνων ςε ςειρά. 

Ικανότθτεσ 

         -Να ςυνδζουν ςε ςειρά αντιςτάτεσ και λαμπάκια και να μετροφν ςωςτά  

               ρεφματα και τάςεισ. 

- Να διαβάηουν τθν τιμι ενόσ αντιςτάτθ από τον «κϊδικα χρωμάτων». 

             - Να ςυνδζουν  πειραματικά δεδομζνα και ςυμπεράςματα. 

 - Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν. 

 - Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα ςυνεργαςίασ ςτθν ομάδα. 

τάςεισ 

 - Να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ ςτο ςχολικό εργαςτιριο . 

 - Να αποκτιςουν εμπιςτοςφνθ ςτισ ενδείξεισ των οργάνων (αμπερόμετρο-  

                βολτόμετρο). 
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              - Να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 

  

Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 1-2 διδακτικζσ ϊρεσ. 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Το διδακτικό ςενάριο υποςτθρίηεται από ζνα Φφλλο Εργαςίασ δομθμζνο ςφμφωνα 

με  τθν εποικοδομθτικι προςζγγιςθ / διερευνθτικι διδαςκαλία (Inquiry Based 

Teaching) και  το ςυνεργατικό εργαςτιριο. Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/τριεσ να ζρκουν 

(πικανϊσ) ςε γνωςτικι ςφγκρουςθ με τθν προθγοφμενθ ςχετικι γνϊςθ τουσ και 

αναμζνετε να εντάξουν τθ νζα γνϊςθ ςτισ ιδθ διαμορφωμζνεσ νοθτικζσ αναπα-

ραςτάςεισ τουσ, κακοδθγοφμενοι από τισ διαδοχικζσ, ςτοχευμζνεσ ερωτιςεισ του 

φφλλου εργαςίασ και αναηθτϊντασ τισ απαντιςεισ ςε εργαςτθριακζσ δραςτθ-

ριότθτεσ και ςτα προτεινόμενα εκπαιδευτικά λογιςμικά (εικονικά εργαςτιρια).  

 

Διδακτικι προςζγγιςθ/ Ιδζεσ των μακθτϊν 

- Ρολλοί μακθτζσ (ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ) πιςτεφουν ότι ςε ζνα κφκλωμα με δφο 

λάμπεσ ςε ςειρά δυο αντίκετα ρεφματα από τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ φτάνουν 

ςτισ λάμπεσ (ζνα ςτθν κάκε μία) και αυτζσ φωτοβολοφν. Ανάμεςα ςτισ δφο λάμπεσ 

δεν υπάρχει ρεφμα. Άλλοι κεωροφν ότι το ρεφμα από τουσ δφο πόλουσ τθσ 

μπαταρίασ προςπερνά τισ λάμπεσ κι ζτςι αυτζσ φωτοβολοφν αμυδρά (διπολικό 

μοντζλο ι μοντζλο ςυγκρουόμενων ρευμάτων).  

- Ρολλοί μακθτζσ κεωροφν ότι το ρεφμα «καταναλϊνεται» ςτισ λάμπεσ και για το 

λόγο αυτό οι δυο λάμπεσ φωτοβολοφν λιγότερο από ό,τι θ μία λάμπα ςτο απλό 

κφκλωμα (καταναλωτικό μοντζλο ι εξαςκζνθςθσ του ρεφματοσ). 

- Μεγαλφτερθσ  θλικίασ μακθτζσ πιςτεφουν ότι το ρεφμα διαμζςου του κυκλϊ-

ματοσ ζχει μεγαλφτερθ τιμι πριν περάςει από τισ λάμπεσ και μικρότερθ μετά, επειδι 

οι λάμπεσ «μοιράηονται» το ρεφμα. Άλλοι πάλι ότι από τθν πρϊτθ λάμπα περνά 

περιςςότερο ρεφμα απϋ ό,τι από τθ δεφτερθ, με αποτζλεςμα θ πρϊτθ λάμπα ναι 

φωτοβολεί εντονότερα (μεριςτικό μοντζλο). 

- Άλλοι μακθτζσ πιςτεφουν ότι θ τιμι του ρεφματοσ ςε δυο λάμπεσ ςε ςειρά είναι 

θ ίδια με αυτι ςε  κφκλωμα με μια λάμπα και οι ότι λάμπεσ και ςτα δφο κυκλϊματα 

φωτοβολοφν το ίδιο. 

- Ρολλοί μακθτζσ δυςκολεφονται να αναγνωρίςουν τα ςτοιχεία ενόσ θλεκτρικοφ 

κυκλϊματοσ  όταν το βλζπουν ςτθν πραγματικότθτα, αναηθτϊντασ τισ αναπαρα-

ςτάςεισ των ςτοιχείων του (λ.χ. αντιςτάτεσ) όπωσ παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα 

κυκλϊματοσ. 

 
κοπόσ του προτεινόμενου ςεναρίου: Θ προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ 

ςκοπό ζχει να βοθκιςει τισ μακθτζσ, μζςω τθσ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ και 

τθσ παράλλθλθσ μελζτθσ πολυμεςικϊν πλθροφοριϊν να κατανοιςουν τον τρόπο 

ςφνδεςθσ αντιςτατϊν ςε ςειρά και ότι υπάρχει μία και μοναδικι διαδρομι του 
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θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο κφκλωμα αυτό, και  να υπολογίηουν τθν ιςοδφναμθ αντί-

ςταςθ δφο ι περιςςότερων αντιςτατϊν ςε ςειρά.  

 
υνοπτικι περιγραφι πορείασ διδαςκαλίασ/Οδθγόσ εκπαιδευτικοφ: Μποροφν να 

ακολουκθκοφν τα παρακάτω βιματα: 
 

1. Ο ζλεγχοσ προχπαρχουςϊν γνϊςεων-εναλλακτικϊν ιδεϊν των μακθτϊν για 

τθ ςφνδεςθ δφο λαμπτιρων ςε ςειρά, επιχειρείται με τθν πρόβλεψθ (Παρατιρθςε 

και απάντθςε) ςτθ Δραςτθριότθτα 1 του Φφλλου Εργαςίασ. Με τθ βοικεια του 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου και τθν εκτζλεςθ του 

εικονικοφ πειράματοσ «Γιατί αλλάηει θ λάμψθ μιασ λάμπασ…» (ςελ. 1) επιδιϊκεται θ 

γνωςτικι ςφγκρουςθ με τθν απόρριψθ (ι όχι) των «προβλζψεων» *: ικανοποίθςθ 

των δφο πρϊτων γνωςτικϊν ςτόχων και των τριϊν τελευταίων ςτόχων ικανοτιτων+. 

2. Περεταίρω διερεφνθςθ – εμπζδωςθ ςτο εργαςτιριο φ.ε. 
Με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ των γνωςτικϊν ςτόχων και των ςτόχων ικανοτιτων οι 

μακθτζσ/τριεσ δουλεφουν ομαδοςυνεργατικά (ςε ομάδεσ των 2-3 ατόμων) ςυναρ-

μολογϊντασ ζνα απλό κφκλωμα με μπαταρία, διακόπτθ, λαμπάκι, αμπερόμετρο και 

ςτθ ςυνζχεια κφκλωμα με δυο λαμπάκια ςε ςειρά *: ικανοποίθςθ του τρίτου 

γνωςτικοφ ςτόχου, του πρϊτου ςτόχου ικανοτιτων και των τριϊν ςτόχων ςτάςεων]. 

Το πείραμα μπορεί και επάνω ςτο κρανίο, ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ-πρόςκαιρο 

εργαςτιριο με διάταξθ κρανίων ςε Ρ (ςυνιςτάται) ι/και ςτο ςχολικό εργαςτιριο 

πλθροφορικισ. 

Ρεριγραφι για τθν αδάπανθ (με υλικά κακθμερινισ χριςθσ) καταςκευι βάςθσ 

για λαμπάκι και διακόπτθ, οδθγίεσ για τθν (ενδεχόμενθ) χριςθ ψθφιακοφ 

πολφμετρου αντί αναλογικοφ αμπερόμετρου και για τθν ανάγνωςθ του «κϊδικα 

χρωμάτων» αντιςτατϊν κτλ. υπάρχουν ςτο αρχείο: Νόμοσ του Ωμ, απλά θλεκτρικά 

κυκλϊματα > Ραράρτθμα 2.  

3. φνδεςθ δφο λαμπτιρων ςε ςειρά-ιςοδφναμθ αντίςταςθ 

Για τθ διδαςκαλία τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ *: τζταρτοσ γνωςτικόσ ςτόχοσ+ και 

τθν ειςαγωγι ςτθν ανοχι (ςφάλμα) των εν χριςει κεραμικϊν αντιςτατϊν και των 

αντιςτατϊν άνκρακα *:δεφτεροσ ςτόχοσ ικανοτιτων+ προτείνεται θ χριςθ του 

πολυμεςικοφ εικονικοφ εργαςτθρίου ςφνκεςθσ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων Edison 

(  Edison 4: βίντεο επίδειξθσ). Το περιβάλλον του λογιςμικοφ παρζχει πολλαπλά 

όργανα μζτρθςθσ και ςτοιχεία κυκλϊματοσ και δίνει τθ δυνατότθτα (ψθφιακισ) 

δθμιουργίασ και επαλικευςθσ οποιουδιποτε θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ ςε ςυνκικεσ 

παρόμοιεσ ενόσ πραγματικοφ εργαςτθρίου.  

       Θ Δραςτθριότθτα 2 του Φφλλου Εργαςίασ ξεκινά με δυο ερωτιματα (Παρα-

τιρθςε και απάντθςε). Με το πρϊτο γίνεται ο ζλεγχοσ τθσ εμπζδωςθσ/ γνϊςθσ ότι 

ςε ζνα κφκλωμα με λαμπάκια ςε ςειρά θ τιμι του ρεφματοσ είναι παντοφ θ ίδια, ενϊ 

με το δεφτερο ερϊτθμα επιχειρείται θ ανίχνευςθ των προχπαρχουςϊν αντιλιψεων 

των μακθτϊν/τριϊν για τθν ζννοια ιςοδφναμθ αντίςταςθ, θ οποία κα μελετθκεί ςτθ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/eMainPage.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C201/FGYM_HTML/web/data/3/3_5/elab/1.htm
http://www.slideshare.net/npapastam/n-ohm
http://www.slideshare.net/npapastam/n-ohm
http://www.youtube.com/watch?v=10e_BZvNObc&feature=related


 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

123 
 

ςυνζχεια ςε εικονικό περιβάλλον. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ μελζτθσ, αρχικά δίνονται 

ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τον χειριςμό του λογιςμικοφ Edison (εξοικείωςθ με τθν 

εφαρμογι) και ςτθ ςυνζχεια προτείνεται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να εργαςτοφν ςτο 

περιβάλλον του λογιςμικοφ και να κάνουν παρατθριςεισ, προβλζψεισ, μετριςεισ, 

ςυγκρίςεισ, κλπ. και να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ, ϊςτε να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ, 

να ςυμπλθρϊςουν πίνακεσ, να διατυπϊςουν κανόνεσ-νόμουσ και να εξάγουν 

ςυμπεράςματα. 

 
Οργάνωςθ τισ διδαςκαλίασ/ Απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι 

Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ 2-3 ατόμων ςτο ςχολικό εργαςτιριο φ.ε. ι ςτθν 

αίκουςα διδαςκαλίασ-πρόςκαιρο εργαςτιριο με διάταξθ κρανίων ςε Ρ ι ςτο 

εργαςτιριο πλθροφορικισ. Ζνα μακθτικό notebook ( ι Θ/Υ) ςε κάκε ομάδα 

μακθτϊν με τα απαραίτθτα λογιςμικά. Εναλλακτικά, ςυνδυαςμόσ Θ/Υ- 

βιντεοπροβολζα από τον εκπαιδευτικό ι/και διαδραςτικοφ πίνακα.  

 (ι) Τλικοτεχνικι υποδομι: Θ/Υ- βιντεοπροβολζασ, διαδραςτικόσ πίνακασ, 

μακθτικό notebook.  

 (ιι) Όργανα και υλικά (: απλό θλεκτρικό κφκλωμα, δφο λαμπάκι ςε ςειρά) για 

κάκε ομάδα μακθτϊν: Δφο-τρία λαμπάκια φακοφ (3,8 V, 0,3 Α) ςε βάςθ, πλακζ 

μπαταρία 4,5 volts, αμπερόμετρο DC 0-1 Α (εναλλακτικά, ψθφιακό πολφμετρο με 

ακροδζκτθ ειςόδου 10Α DC), διακόπτθσ, καλϊδια με κροκοδειλάκια. 

 (ιιι) Μζτρα αςφαλείασ ςτο εργαςτιριο: Να επιςθμανκεί ότι δεν βραχυκυ-

κλϊνουμε τουσ ακροδζκτεσ τθσ μπαταρίασ, επειδι μπορεί να αναπτυχκεί υψθλι 

κερμοκραςία ςτα καλϊδια και να προκλθκοφν εγκαφματα. Επίςθσ θ μπαταρία κα 

καταςτραφεί. 

  (ιv) Λογιςμικά: CD-Rom Φυςικι βϋ-γϋ τάξθσ γυμναςίου, εκπαιδευτικό 

λογιςμικό Edison (απαιτείται θ εγκατάςταςι του ςτον Θ/Υ), MS Word. 

 

Αξιολόγθςθ 

Ππωσ ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ, αφοφ ολοκλθρωκοφν οι δραςτθριότθτεσ του 

φφλλου εργαςίασ. 
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Ονοματεπϊνυμο: …………………………………….........     Τμιμα:…....Θμερομθνία:…………….. 

 
Φφλλο εργαςίασ  

 
Δραςτθριότθτα 1: Κφκλωμα με δφο λαμπάκια ςε ςειρά 
 
Παρατιρθςε και απάντθςε 

 
                                                       
 
 
    
 
 
 
 
 
 

1. Το λαμπάκι Λ1, ςτο διάγραμμα κυκλϊματοσ Α, και τα λαμπάκια ςε ςειρά Λ2 και Λ3, 

ςτο διάγραμμα κυκλϊματοσ Β, είναι πανομοιότυπα (όμοια) και είναι ςυνδεδεμζνα 

ςε μπαταρία των 4,5 volts. Το κφκλωμα Α είναι κλειςτό και το λαμπάκι Λ1 

φωτοβολεί. Πταν κλείςεισ το διακόπτθ ςτο κφκλωμα Β: 
 

Α. Τα δφο λαμπάκια ςε ςειρά Λ2 και Λ3 ςτο κφκλωμα Β : 

α) Φωτοβολοφν το ίδιο ζντονα; 

β) Φωτοβολοφν διαφορετικά; 

γ) Το λαμπάκι Λ2 δε φωτοβολεί. 

δ) Το λαμπάκι Λ3 δε φωτοβολεί. 
 

Σθμείωςε με ζνα   τι κατά τθ γνϊμθ ςου ςυμβαίνει και αιτιολόγθςζ το. 
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Β. Σφγκρινε τθ φωτοβολία ςτο κακζνα από τα λαμπάκια Λ2 και Λ3 με αυτι ςτο 

λαμπάκι  Λ1. 

Τα λαμπάκια Λ2 και Λ3 φωτοβολοφν:  

α) Ρεριςςότερο ζντονα από το λαμπάκι Λ1 ; 

β) Λιγότερο ζντονα από το λαμπάκι Λ1 ; 

γ) Το ίδιο με το λαμπάκι Λ1 ; 
 

Σθμείωςε με ζνα   τθ ςωςτι κατά τθ γνϊμθ ςου απάντθςθ και αιτιολόγθςζ τθ.  
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

Λ1 Λ2 Λ3 

4,5 V 4,5 V 
+ + 

Διακόπτθσ 

Διάγραμμα κυκλϊματοσ Β Διάγραμμα κυκλϊματοσ Α 



 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

125 
 

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

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

 

Διερεφνθςθ ςτο Εικονικό Εργαςτιριο 
 

1. Άνοιξε (τρζξε) το  λογιςμικό Φυςικι Βϋ- Γϋ τάξθσ γυμναςίου.  

2. Από τθν ειςαγωγικι οκόνθ  επιλζγεισ  «Προςπζλαςθ του υλικοφ» με αριςτερό 

κλικ του ποντικιοφ επάνω ςτο εικονίδιο: 

3. Στθ ςυνζχεια επίλεξε «Ηλεκτριςμόσ», ςτθ ςυνζχεια «αντιςτάτεσ ςε ςειρά και  

παράλλθλα». Μετά αριςτερό κλικ επάνω ςτο εικονίδιο  «πειραματιςμόσ» για 

να φκάςεισ ςτθν αρχικι ςελίδα του εικονικοφ πειράματοσ, το οποίο κα εκτελζςεισ 

ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι (Εικόνα 1). 

 

    
            
             Εικόνα 1:Αρχικι ςελίδα του                    Εικόνα 2:Η ςελίδα πριν τθν «ζναρξθ».                          
                εικονικοφ πειράματοσ. 
 

4. Συναρμολόγθςε τα δφο κυκλϊματα (Εικόνα 2) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ςου 
δίνει ο κακθγθτισ του εικονικοφ πειράματοσ και μετά πατάσ το πλικτρο 
«Ζναρξθ» . 
5. Γράψε τι επαλικευςεσ με το εικονικό πείραμα ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ςου 

απάντθςθ, δθλαδι: 

Α. Αν ςτο κφκλωμα Β και τα δφο λαμπάκια Λ2 και Λ3 φωτοβολοφν ι μόνο το ζνα από 

αυτά. 

Β. Αν ςτο κφκλωμα Β τα λαμπάκια  Λ2 και Λ3 φωτοβολοφν το ίδιο ι διαφορετικά.  
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Γ. Τθ ςφγκριςθ τθσ φωτοβολίασ ςτα λαμπάκια  Λ2 και Λ3 με αυτι ςτο λαμπάκι  Λ1, 
 

 Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Να αιτιολογιςεισ γιατί ςτο εικονικό πείραμα, το ζνα λαμπάκι, ςτο κφκλωμα 

αριςτερά, φωτίηει εντονότερα από τα δυο λαμπάκια ςτο κφκλωμα δεξιά. 
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 
Επαλικευςθ ςτο εργαςτιριο 
 

υηιτθςε ςτθν ομάδα ςου και ςχεδιάςτε μαηί ζνα πείραμα για να επαλθκεφςετε, αν, 

τα αποτελζςματα των αρχικϊν ςασ απαντιςεων και αυτϊν του εικονικοφ πειράμα-

τοσ ςυμπίπτουν (είναι τα ςωςτά). 
 

Τλικά: Λαμπάκια (3,8 V, 0,3 Α) ςε βάςθ, πλακζ μπαταρία 4,5 volts, αμπερόμετρο DC 

0-1 Α, διακόπτθσ, καλϊδια με κροκοδειλάκια. 
 

1. Συναρμολόγθςε ζνα κφκλωμα ςυνδζ-

οντασ με καλϊδια το ζνα μετά το άλλο, ςε 

ςειρά μπαταρία,  διακόπτθ, λαμπάκι ςε 

ντουί, αμπερόμετρο. 

2. Κλείςε το διακόπτθ. 

3. Ραρατιρθςε πόςο φωτοβολεί το λαμπά-

κι. Ρόςθ είναι θ ζνδειξθ του αμπερομζτρου; 

Απάντθςθ ……………………………………………… 
 

4. Διακόπτοντασ το κφκλωμα ςε ζνα ςθμείο 

του, ςφνδεςε ςε ςειρά ζνα άλλο πανομοι-

ότυπο (όμοιο) λαμπάκι. Ακολοφκωσ κλείςε 

το διακόπτθ. 

5. Ραρατιρθςε  αν τα δφο λαμπάκια φωτο-

βολοφν περιςςότερο ι λιγότερο ζντονα απ' 

ό,τι το ζνα προθγουμζνωσ. Ρόςθ είναι θ 

ζνδειξθ του αμπερομζτρου τϊρα; Εξιγθςε 

τι παρατθρείσ. 
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Διακόπτης 

Αμπερόμετρο 
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6.Με το διακόπτθ κλειςτό, ξεβίδωςε το ζνα λαμπάκι από το ντουί του. Αιτιολόγθςε 

ό,τι παρατθρείσ. 
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

υμπεράςματα-υηιτθςθ 
 

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

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

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

 
Δραςτθριότθτα 2: Κφκλωμα με αντιςτάτεσ ςε ςειρά. Ιςοδφναμθ αντίςταςθ 
 
Παρατιρθςε και απάντθςε 

 
1. Στο διπλανό διάγραμμα κυκλϊματοσ θ ζν-
δειξθ  του αμπερομζτρου 1 είναι 0,2 Α. Ροια 
είναι θ ζνδειξθ των αμπερομζτρων 2 και 3; 
 

Ζνδειξθ αμπερομζτρου 2: ……………… 

Ζνδειξθ αμπερομζτρου 3: ………………                                                                    
 

Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου …………………… 

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

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

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

2. Το κφκλωμα μιασ θλεκτρικισ ςυςκευισ, λ.χ. μιασ τθλεόραςθσ, ζχει τρεισ «καμζ-

νουσ» κεραμικοφσ αντιςτάτεσ ςυνδεδεμζνουσ ςε ςειρά μεταξφ τουσ: ζναν των 22 Ω 

και δφο των 100 Ω. Μποροφμε να τουσ αντικαταςτιςουμε με ζναν αντιςτάτθ των 

220 Ω, ϊςτε θ ςυςκευι να ςυνεχίηει να λειτουργεί ςωςτά; 
 

α) Μποροφμε, επειδι ……………………………………………………………………………………………… 

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

β) Δεν μποροφμε, επειδι ……………………………………………………………………………………….. 

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

 

(Ζλεγξε πειραματικά αν είναι ςωςτζσ ι αν είναι λανκαςμζνεσ οι απαντιςεισ ςου, 

αφοφ πρϊτα ολοκλθρϊςεισ το Εικονικό εργαςτιριο.)  

Αμπερόμετρο 1 

Αμπερόμετρο 3 

Αμπερόμετρο 2 



 

 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου και δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ  

128 
 

Εικονικό Εργαςτιριο : φνδεςθ αντιςτατϊν ςε ςειρά 

 
τόχοι  
 

Στόχοι τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι : 
  Να εξοικειωκείσ με το λογιςμικό Edison, δθμιουργϊντασ απλά θλεκτρικά  

     κυκλϊματα ςτο περιβάλλον του λογιςμικοφ. 

  Να ςυνδζςεισ ςε κφκλωμα δφο ι περιςςότερουσ αντιςτάτεσ ςε ςειρά. 

  Να διαπιςτϊςεισ πειραματικά ότι οι αντιςτάτεσ που ςυνδζονται ςε ςειρά ςτο  

     κφκλωμα διαρρζονται από το ίδιο ρεφμα. 

  Να υπολογίςεισ τθν ιςοδφναμθ αντίςταςθ δφο αντιςτατϊν ςυνδεδεμζνων ςτο   

      κφκλωμα ςε ςειρά. 
 

Λογιςμικό: Edison (ζκδοςθ 4) 
 

Όργανα και ςυςκευζσ: Μπαταρία των 9 V, αντιςτάτεσ των 100 Ω, 200 Ω και 300 Ω, 

διακόπτθσ (on-off), διακόπτθσ εναλλαγισ (on-on), τρία βολτόμετρα, δφο 

αμπερόμετρα, καλϊδια. 
 

Πειραματικι διαδικαςία 
 

Α. Βαςικοί χειριςμοί του λογιςμικοφ (εξοικείωςθ με τθν εφαρμογι) 
1. Ανοίγοντασ το λογιςμικό Edison, βλζπουμε δφο παράκυρα: αριςτερά τον «πά-

γκο εργαςίασ» και δεξιά το «ςχεδιαςτικό αναλυτι». Στθν πάνω αριςτερι γωνία και 
ςτθν κάτω δεξιά γωνία του πάγκου εργαςίασ υπάρχουν τα ράφια εξαρτθμάτων, οι 
«εργαλειοκικεσ» (Εικόνα 3). Με αριςτερό κλικ ςε κενι περιοχι τθσ εργαλειοκικθσ 
αλλάξει το ςφνολο των διακζςιμων εξαρτθμάτων (υπάρχουν ζξι ράφια με 
εξαρτιματα ςτθν πάνω αριςτερά εργαλειοκικθ και τρία ράφια ςτθν κάτω δεξιά). 

 

 
 

Εικόνα 3: Η αρχικι ςελίδα του Edison. 

χεδιαςτικόσ αναλυτισ 

 

Εργαλειοκικθ 

Εργαλειοκικθ 

Πάγκοσ εργαςίασ 
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2. Για τθν επιλογι ενόσ εξαρτιματοσ από το ράφι εξαρτθμάτων (εργαλειοκικθ) 

μετακίνθςε πάνω του το δείκτθ του ποντικιοφ (κζρςορα) και με αριςτερό κλικ ςφρε  

το ςτο πάγκο εργαςίασ. 

3. Αν κζλεισ να διαγράψεισ ζνα εξάρτθμα: (α) είτε επίλεξζ το (τότε ζνα πράςινο 

περίγραμμα ςχθματίηεται γφρω του) και πάτθςε το πλικτρο delete, (β)είτε δεξί κλικ 

με το ποντίκι πάνω ςτο εξάρτθμα και από το αναδυόμενο μενοφ επίλεξε τθν εντολι 

"Διαγραφι". Μαηί με το εξάρτθμα διαγράφονται και οι ςυνδζςεισ του (καλϊδια). 

4. Για τθ δθμιουργία θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ (Εικόνα 4) πρϊτα τοποκζτθςε τα 

εξαρτιματα ςτο πάγκο εργαςίασ. Για να αρχίςεισ να ςχεδιάηεισ ζναν αγωγό 

(καλϊδιο) φζρε το δείκτθ του ποντικιοφ ςτον ακροδζκτθ ενόσ εξαρτιματοσ, ζωσ 

ότου αλλάξει ςε μικρό κφκλο. Ράτθςε αριςτερό κλικ και άρχιςε να ςχεδιάηεισ το 

καλϊδιο. Πταν ο δείκτθσ βρεκεί ςτον ακροδζκτθ ενόσ άλλου εξαρτιματοσ και 

αλλάξει ςε μικρό κφκλο, πάτθςε αριςτερό κλικ για να γίνει θ ςφνδεςθ κ.ο.κ.  

 

 
 

Εικόνα 4: χεδιάηοντασ ςτον πάγκο εργαςίασ του Edison. 
 

5. Διαγράφεισ ζνα καλϊδιο, όταν ο δείκτθσ του ποντικιοφ(κζρςορασ) βρεκεί ςε 

κάποιο ςθμείο του καλωδίου και πάρει τθ μορφι ,  τότε, δεξί κλικ και 

"Διαγραφι". 

6. Πταν τοποκετείσ ζνα εξάρτθμα ςτο πάγκο εργαςίασ, ςτο δεξί παράκυρο 

εμφανίηεται θ ςχεδιαςτικι του ζκδοςθ, λ.χ. το ςφμβολο του θλεκτρικοφ 

εξαρτιματοσ ι/και το διάγραμμα του κυκλϊματοσ (Εικόνα 4) . 

7.Το ςφμβολο ?, που εμφανίηεται ςε ζνα εξάρτθμα όταν φζρνεισ το δείκτθ του 

ποντικιοφ ςε αυτό, δθλϊνει  ότι μπορείσ να αλλάξεισ τθν αναγραφόμενθ 

προκακοριςμζνθ τιμι του εξαρτιματοσ με άλλθ. Με διπλό αριςτερό κλικ ςτο 

εξάρτθμα εμφανίηεται το παράκυρο παραμετροποίθςθσ (Εικόνα 4) όπου ορίηεισ 

Διάγραμμα κυκλϊματοσ 

κςκλώμαηορκςκξλώμα

ηορ 

Παράκυρο παραμετρο-
ποίθςθσ για το λαμπάκι 

Διακόπτθσ 

Λαμπάκι 

Μπαταρία 
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V1 9,0

R1 100,0 R2 200,0

A+

 

V+

 

V+

 

A+

 0A

0V0V

0A

(πλθκτρολογείσ) τθν επικυμθτι τιμι και πατάσ ΟΚ (διπλό αριςτερό κλικ). Με τον 

τρόπο αυτό ζναν αντιςτάτθ των 100 Ω τον κάνεισ, λ.χ., 200 Ω. 

8. Ανοίγεισ ζνα νζο πάγκο εργαςίασ ακολουκϊντασ τθ διαδρομι: Γραμμι μενοφ > 

Αρχείο > Δθμιουργία > αριςτερό κλικ. 

9. Μπορείσ να αποκθκεφςεισ ςαν εικόνα (αρχείο *.jpg) ό,τι ζχεισ ςχεδιάςει ςτον 

πάγκο εργαςίασ,  ακολουκϊντασ τθ διαδρομι: Γραμμι μενοφ > Αρχείο > Εξαγωγι > 

αριςτερό κλικ. 

 

Β. Εκτζλεςθ του πειράματοσ 
 

1. Άνοιξε (τρζξε) το λογιςμικό. Επίλεξε από το ράφι εξαρτθμάτων επάνω αριςτερά 

και φζρε ςτον πάγκο εργαςίασ τθν μπαταρία των 9 V και δφο αντιςτάτεσ. Ομοίωσ, 

φζρε από το ράφι εξαρτθμάτων κάτω δεξιά το διακόπτθ, δφο βολτόμετρα και δφο 

αμπερόμετρα. 

2. Με αριςτερό διπλό κλικ του ποντικιοφ ςε κάκε ζνα από τουσ αντιςτάτεσ όριςε τισ 

τιμζσ τουσ ςτα 100 Ω και τα 200 Ω, αντίςτοιχα. (Θ νζα τιμι κα εμφανιςτεί επάνω 

ςτον αντιςτάτθ).    

3.Συναρμολόγθςε το κφκλωμα τθσ Εικόνασ 5 ςυνδζοντασ μεταξφ τουσ τα όργανα και 

τα εξαρτιματα. Το αμπερόμετρο ςυνδζεται ςε ςειρά και το βολτόμετρο παράλλθλα. 

 

                                  

 

 

    

 
 
  

 

Εικόνα 5: Κφκλωμα δφο αντιςτατϊν ςε ςειρά. 
 

4. Με αριςτερό κλικ του ποντικιοφ κλείςε το διακόπτθ. Διάβαςε τισ ενδείξεισ των  

βολτομζτρων και των αμπερομζτρων και γράψε τισ ςτον Πίνακα 1 (μζτρθςθ αντι-

ςτάτθ R1  και αντιςτάτθ R2). 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα κυκλϊματοσ 

Μπαταρία 9V 
Διακόπτθσ 

Αμπερόμετρο 

Αντιςτάτθσ R1 

Βολτόμετρο Βολτόμετρο 

Αντιςτάτθσ R2 

Αμπερόμετρο 
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Πίνακασ 1 
 

 

 
Σάςθ V / V Ρεφμα  Ι / mΑ Αντίςταςθ R /Ω 

Μζτρθςθ αντιςτάτθ R1    

Μζτρθςθ αντιςτάτθ R2    

Μζτρθςθ αντιςτάτθ R3    

Λςοδφναμθ αντίςταςθ R    

 

 

5. Στο κφκλωμά ςου (Εικόνα 5) αποςφνδεςε το αμπερόμετρο που βρίςκεται μεταξφ 

των δφο αντιςτατϊν και ςφνδεςε τουσ αντιςτάτεσ μεταξφ τουσ. 

6. Φζρε από το κάτω δεξιά ράφι εξαρτθμάτων ζνα αμπερόμετρο και το διακόπτθ 

εναλλαγισ.(Ο διακόπτθσ εναλλαγισ ζχει τρεισ ακροδζκτεσ και είναι κλειςτόσ ςε δφο 

κζςεισ, κλείνοντασ διαφορετικό κφκλωμα ςε κάκε κζςθ.) 

7. Από το επάνω αριςτερά ράφι εξαρτθμάτων φζρε ζναν ακόμα αντιςτάτθ. Με αρι-
ςτερό διπλό κλικ του ποντικιοφ όριςε τθν τιμι του ςτα 300 Ω. 
8. Δθμιοφργθςε το κφκλωμα τθσ Εικόνασ 6 ςυνδζοντασ ςτο αρχικό κφκλωμα το δια-

κόπτθ εναλλαγισ, τον αντιςτάτθ των 300 Ω και παράλλθλα ςε αυτόν το βολτόμετρο. 

Ρροςοχι, ο μεςαίοσ ακροδζκτθσ του διακόπτθ κα ςυνδεκεί με τον αρνθτικό (λευκοφ 

χρϊματοσ) ακροδζκτθ του αμπερομζτρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6: Κφκλωμα με δυο κλάδουσ και διακόπτθ εναλλαγισ. 

R1 100,0 R2 200,0

R3 300,0

A+

 

V+

 

V+

 

V1 9,0

V+

 9,0V

0V0V

30,0mA

R1 100,0 R2 200,0

R3 300,0

A+

 

V+

 

V+

 

V1 9,0

V+

 0V

6,0V3,0V

30,0mA

Διάγραμμα κυκλϊματοσ 1 

 Διάγραμμα κυκλϊματοσ 2 
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9. Ροια είναι θ διαδρομι του ρεφματοσ ςτο κφκλωμα ςτθν  Εικόνα 6; Με άλλα λόγια 

ςε ποιο από τα δυο διαγράμματα κυκλϊματοσ αντιςτοιχεί, ςτο διάγραμμα 1 ι ςτο 

διάγραμμα 2;  
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

10. Κλείςε το διακόπτθ ςτθ κζςθ που υπάρχει ρεφμα ςτον αντιςτάτθ των 300 Ω. 

Διάβαςε τισ ενδείξεισ του βολτομζτρου και του αμπερομζτρου και γράψε τισ ςτον 

Πίνακα 1 (μζτρθςθ αντιςτάτθ R3 ). 

 

Ερμθνεία δεδομζνων-υηιτθςθ 
 

1.Σε ζνα κφκλωμα ςε ςειρά το ρεφμα ςτον κάκε αντιςτάτθ ζχει τθν ίδια ι 

διαφορετικι τιμι; Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

2.Σε ζνα κφκλωμα ςε ςειρά θ μερικι τάςθ ςτα άκρα του κάκε αντιςτάτθ είναι :   

α) Μςθ με τθν τάςθ τθσ θλεκτρικισ  πθγισ που τροφοδοτεί το κφκλωμα.  

β) Μικρότερθ  

γ) Μεγαλφτερθ. 
 

θμείωςε με ζνα   τθ ςωςτι απάντθςθ και αιτιολόγθςζ τθν. 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

3. Από τισ τιμζσ τθσ τάςθσ (V)  του Πίνακα 1, να βρεισ ποια ςχζςθ ςυνδζει τισ μερικζσ 

τάςεισ ςτα άκρα του κάκε αντιςτάτθ με τθν τάςθ τθσ θλεκτρικι πθγισ. 
 

Απάντθςθ …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Από τισ τιμζσ αντίςταςθσ (R ) του Πίνακα 1 να βρεισ τθ ςχζςθ που ςυνδζει τισ 
τιμζσ αντίςταςθσ των αντιςτατϊν  R1, R2  και  R3 .Διατφπωςε ζναν κανόνα για τθ 
ςφνδεςθ δφο αντιςτατϊν (αντιςτάςεων) ςε ςειρά. 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

5. Από τθ ςχζςθ που ςυνδζει τισ μερικζσ τάςεισ ςτα άκρα του κάκε αντιςτάτθ με τθν 

τάςθ τθσ θλεκτρικι πθγισ και τθν εξίςωςθ του νόμου του Ωμ, υπολόγιςε και 

ςυμπλιρωςε ςτον Πίνακα 1 τθν τιμι τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ (R) για τουσ 

αντιςτάτεσ R1 και R2 . Στθ ςυνζχεια γράψε μια ςχζςθ για τθν ιςοδφναμθ αντίςταςθ R 

πζντε αντιςτατϊν (ςυμβόλιςε με R1, R2, R3, R4 ,R5 τθν αντίςταςι τουσ). 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.Κφκλωμα τεςςάρων αντιςτατϊν ςε ςειρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.Κφκλωμα ενόσ αντιςτάτθ. 
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6. Τα κυκλϊματα των Εικόνων 7 και 8 είναι ιςοδφναμα; Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι 

ςου. 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

7. Στθν Εικόνα 7 αν «καεί» ο δεφτεροσ αντιςτάτθσ των 10 Ω, ποια κα είναι θ ζνδειξθ 

του αμπερομζτρου και ποια του βολτομζτρου; Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

8. Εξιγθςε τι κα ςυμβεί όταν ςε ζνα κφκλωμα υπάρχουν πολλζσ λάμπεσ ςυνδε-

δεμζνεσ ςε ςειρά και μία από αυτζσ καεί. 
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

9. Αν ςτο κφκλωμα τθσ Εικόνασ 7  ςυνδζςεισ ςε ςειρά ζναν ακόμθ αντιςτάτθ  που 

ζχει αντίςταςθ  22 Ω, τότε: 

α) Ροια κα είναι θ τιμι τθσ ολικισ αντίςταςθσ; 

β) Ροια κα είναι θ ζνδειξθ του αμπερόμετρου;  
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

10. Αν ςτο κφκλωμα τθσ Εικόνασ 5  διπλαςιάςεισ τθν τάςθ τθσ μπαταρίασ  ποια κα 

είναι θ ζνδειξθ των βολτομζτρων και των αμπερομζτρων;  
 

Απάντθςθ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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υμπεράςματα 
 

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

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

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

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

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

 

Εργαςία  
 

υηιτθςε ςτθν ομάδα ςου και ςχεδιάςτε μαηί δυο πειράματα με το λογιςμικό 

Edison, για να επαλθκεφςετε ι να διαψεφςετε τισ αρχικζσ απαντιςεισ ςασ ςτα δυο 

πρϊτα  ερωτιματα τθσ Δραςτθριότθτασ 2. Ανακοινϊςτε και ςυηθτιςτε το ςυμπζ-

ραςμα ςτο οποίο καταλιξατε με αυτό των άλλων ομάδων. 
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Ονοματεπϊνυμο: ……………………………………............. Τμιμα:…....Θμερομθνία:…………….. 

 

Φφλλο αξιολόγθςθσ:  Κφκλωμα με αντιςτάτεσ ςε ςειρά 
 
 

1. Στο διπλανό διάγραμμα κυκλϊματοσ θ τιμι του ρεφματοσ ςτα τμιματα μεταξφ 

των ςθμείων 1 και 2, και 3 και 4 είναι θ ίδια; Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 
 

Απάντθςθ......................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

 

2. Ζχοντασ υπόψθ ότι το λαμπάκια είναι πανομοιότυπα (ζχουν δθλαδι τθν ίδια 

αντίςταςθ) απάντθςε, αν, ςτο διάγραμμα του παραπάνω κυκλϊματοσ θ τάςθ μεταξφ 

των ςθμείων 1 και 2 , 2 και 3 είναι θ ίδια. Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 

 

Απάντθςθ……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. το διπλανό διάγραμμα κυκλϊματοσ οι τρεισ 

λαμπτιρεσ είναι πανομοιότυποι.  

α) Οι λαμπτιρεσ 1 και 2 φωτοβολοφν πιο ζντονα. 

β) Οι λαμπτιρεσ 2 και 3 φωτοβολοφν πιο ζντονα. 

γ) Οι λαμπτιρεσ 1, 2 και 3 φωτοβολοφν το ίδιο. 

δ) Οι λαμπτιρεσ 1 και 3 φωτοβολοφν λιγότερο 

ζντονα.  

θμείωςε με ζνα   τθ ςωςτι απάντθςθ και αιτιολόγθςζ τθν. 
 

Απάντθςθ……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

1 2 3 

2 

4 3 

1 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Στο κφκλωμα τθσ διπλανισ 

Εικόνασ, όταν κλείςεισ το διακόπτθ, 

ποια κα είναι θ ζνδειξθ τoυ αμπερο-

μζτρου και ποια του βολτομζτρου; 

Θ μπαταρία είναι των 9 volts. 

 

Απάντθςθ………………………………………   

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

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

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

 

5.  α) Να ςχεδιάςεισ το διάγραμμα κυκλϊματοσ τθσ παρακάτω Εικόνασ.  

 
 

 
 

β) Αν θ ζνδειξθ του βολτομζτρου είναι 4 V και ο κάκε αντιςτάτθσ είναι από 100 Ω, 

πόςθ είναι θ ζνδειξθ του αμπερομζτρου;  
 

Απάντθςθ……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

γ) Πόςθ είναι θ τάςθ ςτισ άκρεσ του κάκε αντιςτάτθ;  
 

Απάντθςθ……………………………………………………………………………………………………………………

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


