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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πινπνηεί πξνγξάκκαηα πηινηηθήο επηκφξθσζεο 600 εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζα δηεμαρζνχλ 

ζηηο πφιεηο: Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ησάλληλα θαη Ζξάθιεην. Σν Έξγν εληάζζεηαη ζηελ 

Πξάμε «Οινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» ηνπ Δ.Π. ηεο ΚηΠ 

θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ πηινηηθήο επηκφξθσζεο θαη εηδηθφηεξα 

γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ04, εθπνλήζεθε ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ 

πιηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

α) χληνκε γεληθή ζεσξεηηθή εηζαγσγή γηα ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, 

β) ρεδίαζε ελαξίσλ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ - παξαηεξήζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ινγηζκηθψλ: 

 Φπζηθή Α΄- Γ΄ Λπθείνπ,  

 Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ θαη  

 Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ. 

γ) Υξήζε ηνπ Λνγηζκηθνχ - Γεκηνπξγία ελδεηθηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο, γηα θαζέλα απφ 

ηα παξαπάλσ ινγηζκηθά, γηα ηελ θαιχηεξε εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ηάμε  
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2. ΘΔΧΡΙΔ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

2.1 Γεληθά 

 

Ζ  αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο (ή κηαο) ζεσξίαο κάζεζεο πεγάδεη απφ ην βαζηθφ 

απζφξκεην εξψηεκα «πσο καζαίλνπκε;» αιιά θαη απφ ηελ επηζπκία λα θαηαθηήζνπκε ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπκε ψζηε λα βειηηψζνπκε ηηο ηερληθέο κάζεζεο, ηε δηδαζθαιία θαη ηειηθά λα 

απμήζνπκε ηε γλψζε. Δθ ησλ πξνηέξσλ λα πνχκε φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο ζπλδένληαη κε ηελ 

νληνινγία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. 

Δπεηδή απηά ηα ζέκαηα είλαη αλνηθηά, θαη νη ζεσξίεο κάζεζεο είλαη έλα ζέκα πνπ ζεθψλεη 

πνιιέο, εμ ίζνπ ζνβαξέο πξνζεγγίζεηο.  Οη ζεσξίεο κάζεζεο πξνζεγγίδνπλ έλα κέξνο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο, επνκέλσο φιεο νη ζεσξίεο έρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Σν θαηλφκελν ηεο κάζεζεο δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί πιήξσο σο ζπγθεθξηκέλν 

θπζηθφ θαηλφκελν, νχηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν ή πξντφλ εξγαζηεξηαθνχ πεηξάκαηνο. Οη 

λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο, εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ηελ 

ηδηνζπγθξαζία/δνκή ηνπ αηφκνπ αιιά θαη απφ αηνκηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, 

νηθνγελεηαθνχο, ηδενινγηθνχο, πνιηηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ηφζν 

πνιχπινθνη πνπ δελ ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε θαη αλάιπζή ηνπο απφ εξεπλεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 

Μηα ρξήζηκε γεληθή δηάθξηζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο είλαη ζηηο εμήο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

πκπεξηθνξηζηηθέο, Γλσζηηθέο, Αλζξσπηζηηθέο θαη Θεσξίεο Κνηλσληθήο κάζεζεο. Μέζα ζε 

θάζε θαηεγνξία ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο θαη ζπγθξνχζεηο. Δκείο ζα δνχκε κεξηθά θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

πκπεξηθνξηζηηθέο  Θεσξίεο 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηα εμσηεξηθά θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Σν πεξηβάιινλ ζεσξείηαη θχξηνο ζπληειεζηήο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

κάζεζε θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. 

Θεκειηψδεηο παξάγνληεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ ην «εξέζηζκα» θαη ε 

«αληαπφθξηζε» ζε απηφ. 

Οη ζεκειησηέο ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ ζεσξνχλ ηε κάζεζε σο αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

απνηειεί κεηξήζηκε αληίδξαζε ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Οη εθπαηδεπηέο δηακνξθψλνπλ 

ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαηάιιεια γηα ηελ πξφθιεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο έρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπηήο πξνζρεδηάδεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ ζέιεη λα 

αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. Με ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα πξνθαιεί ηηο απαληήζεηο ησλ 

δηδαζθνκέλσλ. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη εληζρχεηαη κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο θαη 

ηεο ελζάξξπλζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία, ην ζχζηεκα ηεο νπνίαο επεμεξγάζηεθε ν Skinner: Ζ 

πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία είλαη έλα ζχζηεκα δηδαρήο θαη κάζεζεο ζην νπνίν ε 

πξνθαζνξηζκέλε δηδαθηηθή χιε αλαιχεηαη ζε κηθξά μεθάζαξα ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο βήκαηα 

(ζηάδηα) θαη νξγαλψλεηαη επνηθνδνκεηηθά κε ινγηθή ζπλαθνινπζία ψζηε νη καζεηέο λα 

κπνξνχλ λα κάζνπλ εχθνια. Κάζε ζηάδην νηθνδνκείηαη ζθφπηκα πάλσ ζην πξνεγνχκελν ηνπ. Ο 

θάζε καζεηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε απηή ηε ζηαδηαθή δηαδηθαζία αθνινπζψληαο ην δηθφ 

ηνπ πξνζσπηθφ ξπζκφ. ρεδφλ πάληα βξίζθεη ην ζσζηφ αη έηζη εληζρχεηαη κεηά απφ θάζε 

ζηάδην, γηα λα πεξάζεη ζην επφκελν. Ζ ελίζρπζε ζπλίζηαηαη είηε ζην λα δίλεηαη ζην καζεηή ε 

ζσζηή απάληεζε, ακέζσο κφιηο απηφο ηελ θαηαγξάςεη, είηε ζην λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
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πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην, κφλν φηαλ έρεη θαηαγξάςεη ηε ζσζηή απάληεζε. Ζ δηαηχπσζε 

«ζσζηήο» απάληεζεο απφ κέξνπο ηνπ καζεηή γίλεηαη γη απηφλ ηνλ ίδην εληζρπηηθφ εξέζηζκα». 

Ζ φιε δηαδηθαζία θπζηθά καο ζπκίδεη ηηο ζεηξέο κε εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξν ηα 

ινγηζκηθά. Φπζηθά ζέιεη πνιχ πξνζνρή ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη θαιά δηαηππσκέλεο (απηφ 

δελ ηζρχεη πάληα) θαη ζε επίπεδν πνπ λα κελ απνζαξξχλεη  ηνπο καζεηέο. Οη 8 ζηηο 10 εξσηήζεηο 

πξέπεη λα απαληψληαη ψζηε ν καζεηήο λα ελζαξξχλεηαη αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ απάληεζε λα 

πξνζιακβάλεη ηε γλψζε. 

Παξά ηε ζθιεξή θξηηηθή πνπ εγέξζεθε ελαληίσλ ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο αθνινπζνχλ ζπκπεξηθνξηζηηθέο κεζφδνπο. Ζ θξηηηθή εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζηε ρακειή ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ θαη 

ζηελ κηθξή πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηε ζρέζε εθπαηδεπηή εθπαηδεπνκέλνπ. πκπεξηθνξηζηηθέο 

ηερληθέο αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ηχπνπ ηεζη, αζθήζεηο πνπ βαζκνινγνχληαη κε ηε 

ρξήζε Ζ/Τ, νξηζκέλα ζηάδηα δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ αιιά θαη ηππνπνηεκέλεο δεμηφηεηεο 

φπσο ε εθκάζεζε πιεθηξνιφγεζεο ή ε εθαξκνγή ηερληθψλ δεδνκέλσλ ή πξνδηαγξαθψλ. πρλά 

ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζα αλαγλσξίζνπκε ζηνηρεία απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. 

Γλσζηηθέο  Θεσξίεο 

Γηαηππψζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο Piaget, Bruner  θαη Gagne θαη εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σν ππνθείκελν αλαθαιχπηεη ηε ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο κεηά ηε δηεξεχλεζε θαη νξγάλσζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη πξνζεγγίζεσλ κε 

πνηθηιία κεζφδσλ. Πξψηα ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνπο ππάξρνληεο αιιεινζπζρεηηζκνχο ησλ 

κεξψλ ηνπ ζπλφινπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί ζηε ζχιιεςε, ε νπνία επέξρεηαη σο μαθληθή 

αλαθάιπςε θαη πεξηέρεη πάληνηε έλα λέν, πξφζζεην θαη δεκηνπξγηθφ ζηνηρείν. Ζ κάζεζε 

ρηίδεηαη ζηαδηαθά, ηα απιά ζηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε, πάλσ ζηελ νπνία ρηίδνληαη ηα 

ζπλζεηφηεξα. Ο εθπαηδεπηήο αμηνπνηεί ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

γηα λα εμαζθαιηζζεί ε πξφζιεςε ηνπ λένπ πιηθνχ. Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο 

βξίζθνληαη ζηελ αθεηεξία δηάθνξσλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο εκπεηξίαο, ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηε 

κλήκε θαη ηελ αλάθιεζε, φπσο επίζεο θαη ηελ αληίιεςε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Γλσζηφο 

Θεσξεηηθφο ζην πεδίν ησλ γλσζηηθψλ επηζηεκφλσλ είλαη ν Piaget. Γλσζηφο επίζεο είλαη θαη ν 

Bruner ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηε κάζεζε κέζσ αλαθάιπςεο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

δειαδή κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαδηνξγάλσζεο ή κεηαηξνπήο ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο λέαο γλψζεο (πρ ην πξφβιεκα ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο). 

Ο Gagne ππνζηεξίδεη φηη ε εθκάζεζε θάζε λέαο ηθαλφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ εθκάζεζε 

θαηψηεξσλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζηε λέα ηθαλφηεηα σο επί κέξνπο ζηνηρεία ηεο. 

Γίλεη επίζεο έκθαζε ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (πξνζσπηθέο δηαζέζεηο, εηνηκφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ) φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο (δηδαθηηθέο ελέξγεηεο). 

Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

κάζεζεο, δεδνκέλνπ φηη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αμηνπνίεζε ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ε κάζεζε κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εκπεηξηψλ (εδψ 

εληάζζεηαη θαη ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ρεκείαο), ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(εδψ εληάζζνληαη νη εξγαζίεο πνπ ζα αλαιάβεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο) ζηελ 

πνξεία ηεο κάζεζεο, ε κάζεζε κέζσ ηεο αλάιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ( εδψ 

εληάζζνληαη νη αμηνινγήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ρεκείαο πνπ ζα δηαηππψζεηε).  

Γεληθά ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη έλαο δηδάζθσλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο 

αθνινπζεί ηελ εμήο εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή. Δλεκεξψλεη ηνπο δηδαζθφκελνπο γηα ην ηη πξέπεη 

λα επηηχρνπλ, ηνπο ππελζπκίδεη αηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ (δειαδή εθαξκφδεη φηη θαη εκείο ζε απηφ 

ηνλ θχθιν επηκφξθσζεο!), αμηνπνηεί ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη 
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εκπεηξίεο ηνπο θαη ελεξγνπνηεί ην λνπ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ζηαδηαθά φιεο ηηο 

πιεπξέο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ κάζεζεο. 

 

Αλζξσπηζηηθέο  Θεσξίεο 

Οη ζεσξίεο απηέο αληηκεησπίδνπλ ηε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Οη ζεκειησηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, απνξξίπηνπλ εμ ίζνπ ηηο 

εξκελείεο ησλ θξνυδηζηψλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ. Οη αλζξσπηζηέο δε θαίλεηαη 

λα δέρνληαη ηνλ πξνθαζνξηζκφ ηεο εμέιημεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ (φπσο θαη εκείο εδψ 

άιισζηε) νχηε απφ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ ππνζπλείδεηνπ νχηε απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηξξνέο. Θεσξνχλ ηε κάζεζε σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεηδεηήο θαη ππεχζπλεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ, ησλ πξνζθεξφκελσλ επθαηξηψλ θαη ηεο εκπεηξίαο (φπσο θαη εκείο 

εδψ άιισζηε). 

Ο Maslow ζεσξείηαη απφ ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγίαο, εηζήγαγε ην 

ηεξαξρηθφ ζχζηεκα αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. ηε βάζε ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο πνπ πξφηεηλε, 

ηνπνζεηήζεθαλ νη βηνινγηθέο αλάγθεο ηεο ζπληήξεζεο αθνινπζνχκελεο απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο. ηηο επφκελεο βαζκίδεο ηνπνζεηήζεθαλ νη αλάγθεο γηα αγάπε 

θαη θξνληίδα, απηνεθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε, ελψ ζηελ θνξπθή ηνπνζεηήζεθε ε αλάγθε ηνπ 

αηφκνπ γηα απηνπξαγκάησζε. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζεγγίζεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ο Maslow ζπζρεηίδεη ηελ θιίκαθα 

ησλ αλαγθψλ κε ηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε ηνπ αηφκνπ γηα κάζεζε, ηελ νπνία ζεσξεί σο θπζηθή 

θαη πεγαία, έρνπζα ζηφρν ηελ απηνπξαγκάησζε απηή θαζαπηή. Άιινο έλαο ζεσξεηηθφο είλαη ν 

ςπρνιφγνο Carl Rogers. χκθσλα κε απηφλ ε νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

δηεπθνιπλζεί ψζηε λα απνθηήζεη πιήξε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ο 

εθπαηδεπηήο επνκέλσο δελ είλαη έλαο κεηαβηβαζηήο γλψζεσλ, αιιά έλαο ζπληνληζηήο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έλαο δεκηνπξγφο θαηαζηάζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε ζε 

βάζνο, έλαο καζεζηαθφο ζχκβνπινο: «Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή δελ είλαη λα κεηαδίδεη κηα 

αθαδεκατθή γλψζε (κηα γλψζε «πξνθαηαζθεπαζκέλε») αιιά λα πξνηείλεη δπλαηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο ελφο γλσζηηθνχ πεδίνπ, λα νξγαλψλεη δηεξγαζίεο κάζεζεο πάληνηε αλαλεσκέλεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ ζπλίζηαηαη ζηε κεηάδνζε ελφο πεξηερνκέλνπ, αιιά ζην ζπληνληζκφ κηαο 

δηεξγαζίαο (…), δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζρέζεηο, λα 

κειεηεζνχλ νη αλάγθεο, λα πξνζεγγηζζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεγέο 

κάζεζεο, λα ελζαξξπλζεί ε δηάζεζε γηα πξσηνβνπιία. Ο εθπαηδεπηήο δελ είλαη δάζθαινο. Ο 

εθπαηδεπηήο δελ είλαη ηφζν έλαο θάηνρνο γλψζεο πξνο κεηάδνζε φζν έλαο θαηαιχηεο πνπ 

επηρεηξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα ππνθηλήζεη κηα δηεξγαζία κάζεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη 

αλαγθαίν λα επαλεμεηαζζεί ν ξφινο ηνπ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα παξαδνζηαθά θαηλφκελα ησλ 

παζεηηθψλ δηδαζθφκελσλ, ηα νπνία απφ πξψηε άπνςε δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, αιιά ηειηθά 

γίλνληαη εκπφδην» Ο Rogers ζεσξεί επί πιένλ φηη ε κάζεζε ζπληειείηαη εθφζνλ ην άηνκν 

εκπιαθεί ελεξγεηηθά ζε απηή, κε φιεο ηηο δηαλνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο. Ζ 

απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

κάζεζεο.  Μάζεζε απνηειεί κηα βαζχηαηα εζσηεξηθή δηεξγαζία, ειεγρφκελε ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν. «Γελ κπνξνχκε λα δηδάμνπκε απ επζείαο έλα άηνκν, 

κπνξνχκε κφλν λα δηεπθνιχλνπκε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε κάζεζε. Έλα άηνκν καζαίλεη 

νπζησδψο κφλν φζα αληηιακβάλεηαη φηη αθνξνχλ ηελ εδξαίσζε ή ηε κεηάιιαμε ηεο δνκήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ». 

Ζ ζπκβνιή σλ ζεσξηψλ ησλ αλζξσπηζηψλ επηζηεκφλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

πξνθαλήο. Έλαο εθπαηδεπηήο πνπ βαζίδεηαη ζε απηέο αθνινπζεί ηελ παξαθάησ ζηξαηεγηθή. 

Πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαγλσξίζνπ ηελ αλάγθε γηα κάζεζε, 

ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ππνθηλεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Πηζηεχεη βαζηά φηη νη εθπαηδεπφκελνη δε ζα 
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κάζνπλ θάηη ή ζα ην κάζνπλ επηθαλεηαθά, αλ δε ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα λα ην 

κάζνπλ θαη δελ ελεξγνπνηήζνπλ νιφςπρα ηηο δπλάκεηο ηνπο. 

Θεσξίεο Κνηλσληθήο κάζεζεο 

Οη Θεσξίεο Κνηλσληθήο κάζεζεο πξεζβεχνπλ φηη ε ηειεπηαία είλαη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Σν άηνκν δελ αληηδξά κεραληζηηθά ζηηο 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Σηο εξκελεχεη θαη ηηο επηιέγεη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, 

ηηο νξγαλψλεη θαη ζηε ζπλέρεηα δξα. Τπάξρεη ζπλεπψο κεγάιε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη ζην άηνκν.  

Σν έξγν ηνπ Bandura, δηέπεηαη απφ ηελ αληίιεςε φηη ε ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο 

δηάδξαζεο ησλ αηφκσλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ππνγξακκίδεη ηε δηαιεθηηθή πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

απηήο, θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. Οη δηαθνξέο ζηνλ 

ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη θαηαθηνχλ ηε λέα γλψζε νθείινληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαζελφο, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ μερσξηζηφ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ 

εξεζηζκάησλ γηα ην θάζε άηνκν. Οη ζεσξίεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαίλεηαη φηη έρνπλ ζεκαληηθέο 

εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ ηελ 

νκαδηθή εξγαζία απνηειεί κηα απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ ζεσξηψλ απηψλ, φπσο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Χο άζθεζε: Κχξηα πεγή κάζεζεο, πεξηερφκελν θαη ξφινο ηνπ δηδάζθνληα ζε θάζε νηθνγέλεηα 

ζεσξηψλ κάζεζεο. 

 

 πκπεξηθνξηζηηθέο  

Θεσξίεο 

Γλσζηηθέο  

Θεσξίεο 

 

Αλζξσπηζηηθέο  

Θεσξίεο 

 

Θεσξίεο 

Κνηλσληθήο 

κάζεζεο 

Κύξηα πεγή 

κάζεζεο  

Δμσηεξηθφ εξέζηζκα  

Σν πεξηβάιινλ 

Ννεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο 

ηνπ αηφκνπ 

πλαηζζεκαηηθέο 

θαη γλσζηηθέο 

αλάγθεο 

Αιιειεπίδξαζε 

αηφκνπ θαη 

πεξηβάιινληνο 

Ρόινο ηνπ 

δηδάζθνληα 

πζηεκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο 

Καηάιιεια 

εξεζίζκαηα κε 

επηβξάβεπζε θαη 

ελζάξξπλζε 

Αμηνπνίεζε 

ηεο 

ππάξρνπζαο 

γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο γηα 

ηελ πξφζιεςε 

ηνπ λένπ 

πιηθνχ 

Πξνζπάζεηα ηνπ 

δηδάζθνληα γηα 

νιηθή αλάπηπμε 

θαη έθθξαζε ηνπ 

αηφκνπ 

Άληιεζε 

δηδαγκάησλ απφ 

ηελ 

αιιειεπίδξαζε 

αηφκνπ θαη 

πεξηβάιινληνο. 

Δλίζρπζε 

νκαδηθήο 

εξγαζίαο θαη 

ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο 

 

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θακία ζεσξία δελ 

έρεη επηθξαηήζεη σο αδηακθηζβήηεηε θαη θακία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ γηα λα γίλεη ε κάζεζε απνηειεζκαηηθή. Σα πξάκαηα δπζθνιεχνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο ελήιηθεο, φπνπ επί πιένλ πηεζηηθνί παξάγνληεο φπσο ην εξγαζηαθφ ή 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθνί ή θνηλσληθνί παξάγνληεο, πξνβιήκαηα πγείαο ή θαη 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ή θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Όιεο νη ζεσξίεο έρνπλ θάηη λα πξνζθέξνπλ ζε εθπαηδεπηέο θαη 

εθπαηδεπφκελνπο, αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ζα αλαδείμνπλ πνηα ζεσξία 
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ζα αμηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ζηελ πξάμε. Δίλαη ζίγνπξν φηη αλάκεζα ζηα ζεκεία ζχγθιηζεο 

φισλ ησλ ζεσξηψλ ζα ζπκθσλνχζακε φηη είλαη: 

 Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κάζεζε  

 Ζ εκπεηξία απνηειεί βάζε ηεο κάζεζεο 

 Ζ εμαηνκίθεπζε πξέπεη λα είλαη θχξηα θξνληίδα ηεο δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπφκελνη 

καζαίλνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (νπηηθφο ηχπνο, αθνπζηηθφο ηχπνο θιπ) 

Να ηνλίζνπκε ηέινο φηη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο φια απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ή ζην δίθηπν, ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη 

πνιχ ζπρλφηεξα απφ φηη θαληαδφκαζηε, κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε κάζεζε θαη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε επηκφξθσζε: 

Οη ελήιηθνη έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (επαγγεικαηηθνχο, 

πξνζσπηθνχο, απηνπξαγκάησζεο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη θχξνπο θ.α.). Έρνπλ επξχ θαη 

πνηθίιν θάζκα εκπεηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ. Έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ζην πεξηερφκελν 

κάζεζεο θαη ζπρλά έρνπλ επηιέμεη θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ πξνηηκνχλ. Αλαδεηνχλ 

πεξηερφκελν ζηελ εθπαίδεπζε-επηκφξθσζε πνπ λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο ηηο επηζπκίεο 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Έρνπλ ηάζε γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ελψ ε παζεηηθή δηδαζθαιία ηνπο 

απνζαξξχλεη. Αληηκεησπίδνπλ πνηθίια εκπφδηα ζηε κάζεζε θαη δπζηπρψο κεξηθέο θνξέο 

αλππέξβιεηα (απφ νηθνλνκηθά ή ςπρνινγηθά,  κέρξη κηα αλαπάληερε εγθπκνζχλε!) 

 

 

2.2 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν νη γλψζεηο παξέρνληαη ζε κηα γλσζηνθεληξηθή θαη δαζθαινθεληξηθή 

βάζε, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή βίσζε απφ ην καζεηή, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλα έιιεηκκα πνπ 

βαξαίλεη θπξίσο ην καζεηή θαη πνπ ηνλ θαζηζηά αδχλακν λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηξψλ. Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν κάζεζεο εζηηάζηεθε κε άιια ιφγηα ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

γλσζηηθψλ αλεπαξθεηψλ ηνπ καζεηή γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, αμηνπνηψληαο ηηο βαζηθέο 

θαη θαηψηεξεο δεμηφηεηεο κάζεζεο. Ο δάζθαινο ζεσξήζεθε απνθιεηζηηθφο θνξέαο θαη 

δηαβηβαζηήο ηεο γλψζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν καζεηήο πεξηνξίζηεθε ζε παζεηηθφ δέθηε. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ήηαλ γξακκηθή θαη κε θαλέλαλ ηξφπν δε ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηαζθέδαζε. 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε κάζεζε,  θάζε καζεηήο ζεσξείηαη μερσξηζηή 

νληφηεηα, έρνληαο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα καζαίλεη 

αμηνπνηψληαο έλα ηδηαίηεξν ζηπι θαη ηξφπν κάζεζεο. Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θαη λα αλαδείμνπλ ην εχξνο ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν άηνκν 

καζαίλεη απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Computer Supported Collaborative Learning /CSCL). O ξφινο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζεσξείηαη 

δπλακηθφο θαη ελεξγεηηθφο ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην κάζεζεο (γλσζηηθφ, θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ θ.ιπ) θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπζρεηίζεσλ κε ηελ πξνεγνχκελε γλσζηηθή 

ππνδνκή (γλψζε, εκπεηξία). Οη θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα, νη ζηάζεηο, νη αλάγθεο, ην 

γλσζηηθφ ζηπι κάζεζεο θ.ιπ. ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αμηνπνηνχληαη σο βαζηθνί αηνκηθνί – 

πξνζσπηθνί δείθηεο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο (declarative 

knowledge) θαη ην ζρεδηαζκφ αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (procedural 

knowledge) ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κάζεζεο (conditional knowledge) θαη ζε απζεληηθά  

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα-πεξηβάιινληα (authentic learning environments). Ζ απνηίκεζε ηεο φιεο 
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παξέκβαζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο κάζεζεο ηνπνζεηείηαη πιένλ - πέξα απφ ην απνηέιεζκα - ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ςπρνινγηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ  θαηλνκέλσλ.  

ηα πιαίζηα απηά νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ εμαζθαιίδνπλ 

εξγαιεία δπλακηθά γηα ηελ αιιαγή απηή θαη γηα ηελ πιαηζίσζε ησλ λέσλ απηψλ αλαγθψλ κε 

θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα.      

ήκεξα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε κεηαηφπηζε απφ ην παξαδνζηαθφ πιαίζην ζε έλα λέν πεξηβάιινλ 

κάζεζεο κέζα ζην νπνίν αλαδεηθλχνληαη νη ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο  κάζεζεο γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο γλψζεο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο πεξηγξάθεη ηε κεηαηφπηζε απηή: 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο 

αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζύγρξνλεο 

αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε 

Ζ γλψζε πξνθχπηεη απφ ηελ παζεηηθή 

απνδνρή 

Ζ γλψζε αλαθαιχπηεηαη θαη θαηαθηάηαη απφ 

ην καζεηή 

Ζ κάζεζε είλαη κηα κνλαρηθή πνξεία Ζ κάζεζε είλαη θνηλσληθή δηαδηθαζία  

Ζ κάζεζε είλαη κνλνδηάζηαηε θαη αθνινπζεί 

έλα κφλν δξφκν 

Ζ κάζεζε είλαη ζθαηξηθή (νιηζηηθή)  θαη 

νδεγνχκαζηε ζε απηήλ απφ δηάθνξα 

κνλνπάηηα 

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηηο γλσζηηθέο 

αλεπάξθεηεο ησλ καζεηψλ 

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ 

Πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη κφλν ν δάζθαινο 

θαη ην βηβιίν 

Ζ πιεξνθφξεζε πξνέξρεηαη απφ πνηθίιεο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο 

Ζ γλψζε αλαπαξάγεηαη Ζ γλψζε παξάγεηαη απφ ηνπο καζεηέο 

Ο δάζθαινο κεηαθέξεη γλψζε Ο δάζθαινο δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ηεο 

γλψζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 

Ζ κεηαηφπηζε απφ ηε δηδαζθαιία πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

λέν ππνζηεξηθηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Απηφ ην λέν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αιιαγή ζηνπο ξφινπο θαη ησλ δχν, εθπαηδεπηηθψλ  θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

κεηαηνπίδεηαη απφ ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο (νδεγεί, 

πξνζαλαηνιίδεη, ζπκκεηέρεη, βνεζά ζηνλ αλαζηνραζκφ θ.ιπ). Ο λένο απηφο ξφινο δε κεηψλεη 

ηελ αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά ππαγνξεχεη λέα γλψζε θαη δεμηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, νη 

εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζήο ηνπο ζε 

απηφ ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλή δηαδηθαζία κε ελεξγεηηθνχο ξφινπο. Οη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ κεηαηφπηζε απηή, αξθεί λα 

ελζσκαησζνχλ ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ . 

Νένο Ρόινο Γαζθάινπ Νένο Ρόινο Μαζεηή 

Γηεπθνιχλεη ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ 

ζπλεξγαζίαο θαη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ 

κειψλ 

Απνηειεί κέινο κηαο νκάδαο κε θνηλφ ζηφρν 

Δλζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη καζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο 

Αλαιακβάλεη ηελ απνπεξάησζε έξγνπ θαη 

αλαπηχζζεη ηελ αλάινγε δξάζε 

ρεδηάδεη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ψζηε λα Αιιειεπηδξά κε ζπκκαζεηέο ηεο ίδηαο 
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πξνσζείηαη ε απηνλνκία ε αιιειεπίδξαζε 

θαη νη επηινγέο 

νκάδαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ 

Δληάζζεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζε έλα 

ξεαιηζηηθφ πιαίζην 

Αλαδεηά ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα 

Υξεζηκνπνηεί πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

θαιχςεη φια ηα ελδηαθέξνληα 

Καιιηεξγεί ηα ηαιέληα ηνπ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηεί ζε φια ηα γλσζηηθά πεδία 

Αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηθήο ηνπ 

δηδαζθαιίαο 

Δπηβιέπεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ θαη 

απην-αμηνινγείηαη  

Τπνζηεξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηνλ 

αλαζηνραζκφ  (self-reflection) επί ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο 

Αλαζηνράδεηαη ηελ φιε πξνζπάζεηα πνπ 

θαηέβαιε, ζηέθεηαη θξηηηθά θαη ιακβάλεη 

απνθάζεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπ δξάζε 

Κάλεη ρξήζε δηάθνξσλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο κάζεζεο 

Παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο πνπ αθνινπζεί θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο 

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε επαλεμέηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηε 

δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο κάζεζεο. Οη Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ εμαζθαιίδνπλ εξγαιεία δπλακηθά γηα ηελ αιιαγή απηή θαη 

γηα ηελ πιαηζίσζε ησλ λέσλ απηψλ ζπλζεθψλ κε θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα. 

Μέζα ζην λέν ηνπίν ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη δπλαηφ λα έρεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ 

«πξνκεζεπηή» ηεο γλψζεο. Παξά ηνπο θφβνπο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ δηαθαηλφκελε 

θαηάξγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αληηζέησο ζεσξνχκε πσο ν ξφινο ηνπ εθζπγρξνλίδεηαη, 

αλαβαζκίδεηαη θαη γίλεηαη ζεκαληηθφηεξνο. Μέζα ζην λέν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν ν δάζθαινο 

επηιέγεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη ζπληνλίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  πνπ ζα 

αθνινπζήζεη θάζε θνξά, κε απνηέιεζκα λα ράλεη ηελ θιαζηθή απζεληία ηνπ θαη λα γίλεηαη έλαο 

δηαξθψο επηκνξθνχκελνο παηδαγσγφο.  Παχεη πιένλ λα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθφ ξφιν ηνπ πνκπνχ 

- κεηαδφηε γλψζεσλ (παξάδνζε καζήκαηνο) θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ειεγθηή (εμεηάζεηο). 

Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη νξγαλσηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δεκηνπξγηθφο ζπλεξεπλεηήο κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα 

θαζνξίδεηαη πιένλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηνπο ξπζκνχο ησλ καζεηψλ θαη πξνθαλψο δελ 

ζα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Οη Ν.Σ. ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαηαπηάλνληαη κε άγλσζηα 

ζέκαηα θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ν θάζε έλαο μερσξηζηά ηε δηθή ηνπ πνξεία κάζεζεο, βιέπνληαο 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα έρεη ζέζε θαζνδεγεηή ζε κηα ηέηνηα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα 

κε ράζνπκε ηελ επθαηξία ψζηε λα αληηζηαζκίζνπκε ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

εθεβηθήο ειηθίαο γηα ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν, κε ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ πξνθαινχλ ζε 

απηνχο νη λέεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φκσο φια απηά πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ηα εξγαιεία ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ πξψηα σο γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα λα έρεη ηελ απαξαίηεηε 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε γηα λα κπνξέζεη, αθελφο λα εθκεηαιιεπηεί ηα έηνηκα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη αθεηέξνπ λα πινπνηήζεη δηθά ηνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ. Με απηά ηα δεδνκέλα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ηεο παηδαγσγηθήο 

ρξήζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, απνθηψληαο θαηλνχξγηεο εηδηθφηεηεο, παηδαγσγηθνχ 

ραξαθηήξα, ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζηελ ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Όκσο ε άγλνηα θαη αλεπαξθήο επηκφξθσζε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ε ρακειή 

πνηφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ απφ ηελ άιιε, είλαη  πξνυπνζέζεηο αξλεηηθήο ζηάζεο.  
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Δίλαη βέβαην φηη αλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πεηζζνχλ γηα ηελ αμία ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, 

ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά, ν δαπαλεξφο εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε 

ππνινγηζηέο  θαη άιια ζπζηήκαηα ζα είλαη κηα πξάμε ρσξίο παηδαγσγηθή αμία θαη 

απνηειέζκαηα. 

 

2.3 Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Κάζε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (hardware) – ινγηζκηθνχ (software) κε 

καζεζηαθέο πξνεθηάζεηο θαη επνκέλσο κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο «εξγαιείν» ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Κάησ απν απηή ηελ έλλνηα  κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηαμηλφκεζε κε δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο  ρξνλνινγηθά, παηδαγσγηθά, θιπ. Δκείο ζα 

πξνζπαζήζνπκε κε ζπληνκία λα παξνπζηάζνπκε ηα πην γλσζηά ζήκεξα, εξγαιεία πνπ έρνπλ 

εκθαλψο παηδαγσγηθφ – εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη ινηπφλ έρνπκε: 

• Δξγαιεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, εξγαιεία 

γξακκηθήο ζρεδίαζεο, εξγαιεία δεκηνπξγίαο  γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, εξγαιεία παξνπζηάζεσλ, 

εξγαιεία επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο (ζπκβνιηθή απεηθφληζε θαη νηθνδφκεζε).  

Δπηδηψμεηο: Αλαβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο θαη αηζζεηηθήο. 

Πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ: Γξαπηή έθθξαζε πςειήο ηερληθήο, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε 

θαθέισλ, εχθνιε απνζήθεπζε, αλαδήηεζε, πξφζβαζε θαη αλάθηεζε αξρείσλ.  

 

• Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο. 

Δπηδηψμεηο: Δλεξγεηηθφο ηξφπνο εθπαίδεπζεο,  κάζεζε κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο αιιαγήο 

ζπκπεξηθνξάο κε θαζνδεγνχκελε δηδαζθαιία απφ ηνλ Τπνινγηζηή.   

Πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ: πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

πνπ δηνξζψλνληαη εχθνια ή αθφκε θαη απηφκαηα. 

 

• Αλνηθηά αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, πξνζνκνηψζεηο πεηξακάησλ-

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ - επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ , πξνζνκνηψζεηο κεραλψλ, πξνζνκνηψζεηο 

εζσηεξηθψλ νξγάλσλ ησλ νξγαληζκψλ, πξνζνκνηψζεηο ηνπ κηθξφθνζκνπ.  

Δπηδηψμεηο: Μάζεζε κέζα απφ ηελ θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε θαη δηεξεχλεζε, πξναγσγή ηεο 

νηθνδφκεζεο ησλ ελλνηψλ, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, βησκαηηθή κάζεζε, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, 

δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κνληέισλ.   

Πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ: Διεχζεξνο πεηξακαηηζκφο, δνθηκέο θαη γλσζηηθέο ζπγθξνχζεηο, 

πξνζσπηθή αλαθάιπςε, απφθηεζε εκπεηξίαο, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, αλαπαξάζηαζε 

ελλνηψλ, έιεγρνο παξακέηξσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο. 

 

• Βάζεηο δεδνκέλσλ,  φπσο ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο, εξκελεπηηθά ιεμηθά, 

δηθηπαθνί ηφπνη, πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο  ζρνιηθψλ κνλάδσλ, λνκνζεζία, ζέκαηα εμεηάζεσλ 

θιπ 

Δπηδηψμεηο: Αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο θαη δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, αλάπηπμε ησλ 

ηερληθψλ αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο,  

Πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ: Αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο, αλάθηεζε -εθηχπσζε - 

απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

• Σν Internet θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο φπσο: ν παγθφζκηνο ηζηφο world wide web, ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν e-mail, νη νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαη νη δηθηπαθέο πχιεο. 

Δπηδηψμεηο: Διεχζεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, νηθνλνκία ρξφλνπ θαη πφξσλ, ππνζηήξημε 

ηεο δηδαζθαιίαο, άκεζε πξφζβαζε ζηελ επηθαηξφηεηα. 
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Πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ: Δπηθνηλσλία ρξεζηψλ, αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

πξφζβαζε απφ απφζηαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, δεκνζίεπζε άξζξσλ, εξγαζηψλ  θαη 

δξαζηεξηνηήησλ.  

  

• πζηήκαηα ζχγρξνλεο ιήςεο θαη απεηθφληζεο (αηζζεηήξεο, Interface,Ζ/Τ – ινγηζκηθφ) 

Δπηδηψμεηο: Ζ εκπινθή θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηλνκέλνπ, κεγέζνπο ζηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία,  ε θαηαλφεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κεγεζψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ελφο πεηξάκαηνο. 

Πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ: Μειέηε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, έιεγρνο παξακέηξσλ, ζπκπιήξσζε 

θχιισλ εξγαζίαο θιπ.   

 

Ο Ζ/Τ θαη γεληθφηεξα νη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε βνήζεηα 

ησλ πνιπκέζσλ, έρνπλ έλα κνλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ξφιν πξνζθέξνληαο έλα ειθπζηηθφ, ηζρπξά 

αιιειεπηδξαζηηθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ πνπ εληζρχεη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Πξνυπφζεζε 

βέβαηα είλαη ε πξνζρεδηαζκέλε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ, ζχγρξνλσλ αιιά θαη 

ζπκβαηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε. Οη  Νέεο Σερλνινγίεο απνηεινχλ ην θαηάιιειν 

έξεηζκα πνπ απαηηείηαη γηα ην πέξαζκα απφ ηελ εγθπθινπαηδηθή εθπαίδεπζε, πνπ έδηλε κεγάιε 

ζεκαζία ζηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, ζηε δεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε  πνπ δίλεη ζεκαζία ζηελ 

εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε ησλ γλψζεσλ δειαδή απφ ηελ παζεηηθή κάζεζε ζηελ ελεξγεηηθή 

κάζεζε. Σν θηιηθφ αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

εθαξκνγέο ησλ πνιπκέζσλ, φρη κφλν δελ έρεη απσζεηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα πξνθαιέζεη κηα 

αξλεηηθή ζηάζε, αιιά αληηζέησο απεπζχλεηαη αλνηθηά, ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ παηδηθνχ 

ςπρηζκνχ, ζπλδένληαο ηε γλψζε κε ηελ ςπραγσγία.  

Πηζηεχνπκε φηη ζηελ επαίζζεηε πξνεθεβηθή θαη εθεβηθή ειηθία, φπνπ θαζηεξψλνληαη ηα 

βξαρππξφζεζκα αιιά θαη ηα καθξνπξφζεζκα πξφηππα ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ζηελ ειηθία 

ησλ απφιπησλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε, ζηελ 

ειηθία πνπ νη λένη παζρίδνπλ λα θαζηεξψζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θφζκν, 

νη λέεο ηερλνινγίεο κάζεζεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά. Οη καζεηέο εθηίζεληαη ζε κηα 

ηεξάζηηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνγλσζίαο ηνπο. Δπηπιένλ απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο,  επεηδή κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο είλαη εθηθηφ λα ειέγρνπλ κφλνη ηνπο ηελ κάζεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ πξφνδφ ηνπο.  

Σν ςεθηαθφ κέιινλ ππφζρεηαη λα καο απειεπζεξψζεη απφ ηε ζηαηηθή ζπκβαηηθή ζνθία θαη καο 

πξνηξέπεη λα επηλνήζνπκε νη ίδηνη, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθκάζεζε 

ησλ λέσλ ελλνηψλ.  Ζ κεηάβαζε απφ ην βνιηθφ ζην δπλεηηθά επηθίλδπλν θαη λέν, απμάλεη ηελ 

εκπινθή θαη ην καζεζηαθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια κηα λέα 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα θαη κηα ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε πνηθηιία εθθξαζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ.   

Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ησλ Νέεο Σερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο 

κάζεζεο, ζθνπεχνπλ: 

λα νξγαλψζνπλ κεραληζκνχο κάζεζεο έηζη ψζηε ν καζεηήο λα δξα σο ζπλεξγαδφκελνο 

παξάγσλ ζε επίπεδν νκάδαο  

 λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα δνθηκήο θαη πεηξακαηηζκνχ κε ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνίσζεο θαηλνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

έξεπλα  
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 λα παξέρνπλ θηιηθφ θαη ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνθαιψληαο ελζνπζηαζκφ, 

ελδηαθέξνλ θαη λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα κάζεζεο θαη δηάθξηζεο  

 λα παξέρνπλ δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο θαη εμειηθηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ καζεηή κε 

απνηέιεζκα απηφο λα νξγαλψλεη ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη λα ζεσξεί ηελ απνθηεζείζα γλψζε σο πξνζσπηθφ δεκηνχξγεκα 

 λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα ζπλδέεη έλλνηεο, λα πξνβιέπεη, λα παξαηεξεί θαη 

λα αμηνπνηεί πιεξνθνξίεο 

 λα πξνζθέξνπλ απιέο επνπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κηθξφθνζκνπ κε ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ καθξνζθνπηθψλ θαηλνκέλσλ 

 λα παξέρνπλ έλα αζθαιέο εηθνληθφ πεξηβάιινλ αθξαίσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ κε 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε παξακέηξνπο θαη παξαηήξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, 

δπλαηφηεηα  πνιιαπιήο επαλάιεςεο κε επηιεγκέλνπο ξπζκνχο θιπ 

 λα ζπλδέζνπλ ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηνλ Ζ/Τ κεηαβηβάδνληαο πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζχγρξνλε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θαη κειέηε ηνπ 

ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά θαη εμεηδηθεπκέλα κε νξηζκέλα απφ ηα 

εξγαιεία ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο  εθπαηδεπηηθήο ηνπο αμίαο. 

Πποσομοίωση είλαη ε κίκεζε κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, ελφο πξαγκαηηθνχ 

γεγνλφηνο πνπ ζπκβαίλεη ζην πξαγκαηηθφ καο πεξηβάιινλ θαη αμηνπνηείηαη σο έλα κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ θαη ην ζπζηεκαηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαθηηθήο-βησκαηηθήο γλψζεο ζε ζρνιηθή -επηζηεκνληθή.   

Με ηελ πξνζνκνίσζε είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζήζνπκε γξήγνξα ή αξγά θαη φζεο θνξέο 

ζέινπκε, ηελ εμέιημε ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, ηε ιεηηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ νξγάλνπ ελφο 

νξγαληζκνχ, ηελ  θίλεζε ησλ κνξίσλ ελφο αεξίνπ, ηελ αλάπηπμε ελφο θπηνχ, ηελ εμέιημε κηαο 

ρεκηθήο αληίδξαζεο θιπ. Ο καζεηήο αζρνιείηαη πξνζσπηθά ζέηνληαο ηηο δηθέο ηνπ παξακέηξνπο 

κε απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κε ελεξγεηηθφ ηξφπν. Έηζη ε κάζεζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή, αθνχ πξνθχπηεη απφ ηε δπλακηθά εμειηζζφκελε εηθφλα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη 

ηνλ πξνθιεηηθά αιιειεπηδξαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

παηρλίδη. Οη πξνζνκνηψζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ πεηξάκαηα, ηα 

νπνία είλαη αλέθηθην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο 

ηνπο, φπσο κηα έθξεμε, ιφγσ δηαζηάζεσλ φπσο θηλήζεηο πιαλεηψλ ή κνξίσλ, ιφγσ ρξνληθήο 

θιίκαθαο φπσο ε αλάπηπμε ελφο θπηνχ ή ε παξακφξθσζε ελφο πεηξψκαηνο θιπ. Δίλαη εθηθηφ 

λα ξπζκίδνπκε παξακέηξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ελφο βνιηνκέηξνπ, 

ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ απφζηαζε ησλ δπν ζρηζκψλ ζην πείξακα Young , ην δείθηε δηάζιαζεο 

ελφο πξίζκαηνο, ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο κηαο πεγήο  θιπ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ζην ρψξν ηεο Φπζηθήο, δπν είλαη ηα πην γλσζηά δνθηκαζκέλα ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

αλνηθηφ πεξηβάιινλ. Σν έλα είλαη ην INTERACTIVE PHYSICS θαη ην άιιν ην MODELLUS. 

Μάιηζηα ην πξψην έρεη ήδε εμειιεληζηεί θαη δηαηίζεηαη ζηα ρνιεία ηεο ελέξγεηαο ΟΓΤΔΗΑ.  

Βέβαηα κπνξεί θάπνηνο λα έρεη επηθπιάμεηο ηεο κνξθήο: «Αθνχ ππάξρεη ην πξαγκαηηθφ 

εξγαζηήξην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ηη ην ζέινπκε ην εηθνληθφ εξγαζηήξην;». ίγνπξα θαλέλα 

εηθνληθφ εξγαζηήξην θαη θακία κεραλή πξνζνκνίσζεο δελ πξφθεηηαη αλ αληηθαηαζηήζεη πιήξσο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απιψο απηφ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη θπξίσο εθπαηδεπηηθά.  

Αλ ζην εηθνληθφ καο πεξηβάιινλ αθήζνπκε έλα ζψκα εθαηφ θνξέο, απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

πάλσ ζε  έλα θεθιηκέλν επίπεδν, πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνην χςνο απφ ην νξηδφληην επίπεδν, ην 

ζψκα απηφ ζα ζπλαληήζεη θαη ηηο εθαηφ θνξέο ζην ίδην ζεκείν ην νξηδφληην επίπεδν. Αλ 
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επηρεηξήζνπκε φκσο λα θάλνπκε ην ίδην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε ην ελ ιφγσ ζψκα ζα 

ζπλαληήζεη ην νξηδφληην επίπεδν ζε εθαηφ δηαθνξεηηθά ζεκεία. Ζ δηαθνξά είλαη πξνθαλήο. 

Όκσο κε βηαζηνχκε λα απνξξίςνπκε ηε κεραλή πξνζνκνίσζεο, αθνχ κε ηε βνήζεηά ηεο 

κπνξνχκε λα αιιάδνπκε θαηά βνχιεζε ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμχ δπν επηθαλεηψλ, λα 

κεηαβάινπκε ηελ αξρηθή ηαρχηεηα ησλ ζσκάησλ, λα αιιάδνπκε ηε ζηαζεξά ειαζηηθφηεηαο θαη 

ην θπζηθφ κήθνο ησλ ειαηεξίσλ θιπ. πξάγκαηα πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλνπλ ζην 

εξγαζηήξην ζην δηαζέζηκν ρξφλν. Δπίζεο λα κελ αγλνήζνπκε ηε δπλαηφηεηα ηεο βήκα-βήκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο κηαο θίλεζεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληίζηξνθεο 

παξαθνινχζεζήο ηεο.  

Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ, γίλεηαη κε  ηε ρξήζε θαηάιιεινπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ 

πξέπεη λα ζπλνδεχεη θάζε εθαξκνγή. Σν θχιιν εξγαζίαο είλαη ν νδεγφο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ αμηνπνηνχληαη ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζνκνίσζεο, είλαη δειαδή ην 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. Ζ ζχληαμε ελφο ηέηνηνπ θχιινπ δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε 

ρξεηάδεηαη γλψζεηο θαη ζπλερείο βειηηψζεηο. Καιφ είλαη λα μεθηλήζνπκε κε έηνηκα θχιια 

εξγαζίαο θαη ζηαδηαθά λα ζπληάζζνπκε ηα δηθά καο. Έρνπκε ζπκπεξηιάβεη έλα δεηγκαηηθφ 

θχιιν εξγαζίαο ζην εηδηθφ κέξνο γηα λα δψζνπκε κηα εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο 

ηνπ. Γηα ην θαζεκεξηλφ καο κάζεκα ινηπφλ, πξέπεη λα έρνπκε πξνεπηιέμεη θάπνηεο έηνηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο – ζελάξηα ή λα έρνπκε εκείο θαηαζθεπάζεη δηθά καο. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα 

εηνηκάζνπκε ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο ζηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηα νπνία ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη. Ζ εκπεηξία πνπ ζα 

απνθηεζεί απφ ηε ρξήζε αλάινγσλ εθαξκνγψλ βνεζά ψζηε λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζνκνηψζεσλ θαζψο θαη ησλ θχιισλ εξγαζίαο. Έηζη αλαδεηθλχεηαη θαη 

κεγεζχλεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

ζελαξίσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα αιιά θαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

καζεηέο.  

Δθηφο απφ ηα αλνηθηά πεξηβάιινληα, είλαη δηαζέζηκα θαη πνιιά CD κε πνηθηιία 

πξνζνκνηψζεσλ, πεξηνξηζκέλεο φκσο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο θαη ξχζκηζεο παξακέηξσλ. Ζ 

εχθνιε φκσο πξφζβαζε θαζψο θαη ν πνιπκεζηθφο ραξαθηήξαο ηνπο ηα θαζηζηά ηζρπξά 

δηδαθηηθά εξγαιεία κέζα ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία. 

Γηα λα ζρνιηάζνπκε ηηο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν, ζα πξέπεη 

λα έρνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. ηελ Διιάδα, κέρξη 

ζηηγκήο, δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή, ψζηε λα αμηνινγεζεί θαη λα ππάξρνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζε απηήο. Τπάξρεη φκσο ε δηεζλήο εκπεηξία πνπ καο επηηξέπεη λα 

εθζέζνπκε θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην ζέκα απηφ.  

Έλαο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ην εξψηεκα πνπ αθνινπζεί. «Δίλαη 

δπλαηφ ε ηερλνινγία λα είλαη κηα αλεμάξηεηε πξσηνγελήο αηηία γηα θάζε θνηλσληθή θαη θαη’ 

επέθηαζε εθπαηδεπηηθή εμέιημε;»  Πνιινί  πηζηεχνπλ  φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζα αιιάμνπλ 

ξηδηθά ηε γεληθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζίγνπξα ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε. Άιινη πηζηεχνπλ 

φηη αθφκα είκαζηε πνιχ καθξηά απφ θάηη ηέηνην θαη φηη ηα εξγαιεία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη 

πξσηφγνλα γηα λα πξνθαιέζνπλ ηέηνηνπ κεγέζνπο κεηαβνιή.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ απφ ηε κέρξη ηψξα ρξήζε ηνπ Internet, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλα απφ ηα  κεγάια πξνβιήκαηα είλαη ε αδπλακία ησλ ρσξψλ λα 

ζεζκνζεηήζνπλ θνηλέο κεζφδνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ πιηθνχ πνπ δεκνζηεχεηαη. Έηζη ππάξρεη ζην 

Internet πνιχ κεγάινο φγθνο άρξεζηεο ή βιαβεξήο πιεξνθνξίαο πνπ απνηειεί θαη ην αδχλαην 

ζεκείν ηνπ. Γειαδή, ε απφιπηε ειεπζεξία πξφζβαζεο πνπ είλαη ην δπλαηφ ζεκείν ηνπ Internet, 
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απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην αδχλαην ζεκείν ηνπ. ηα αξλεηηθά ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη αθφκε ε 

άζθνπε θαη πνιχσξε πεξηπιάλεζε. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη επεηδή ε πιεξνθνξία ζην Internet 

είλαη άλαξρα ηνπνζεηεκέλε. Έηζη, νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζειψλνληαη κπξνζηά ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπο θαη εζίδνληαη ζηελ απνκφλσζε απφ ην άκεζν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.   

Βέβαηα κε ην Internet γίλεηαη ην «άλνηγκα» ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ην πέξαζκα ζην ζρνιείν, ζην 

νπνίν ίζσο, δελ ζα είλαη απαξαίηεηε ε ηαπηφρξνλε παξνπζία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

ίδην ρψξν. Δμ άιινπ κε ηελ ηειεθπαίδεπζε  είλαη δπλαηφλ έλαο εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζεί 

πνιχ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο απφ φζνπο κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Υσξίο λα είκαζηε ζίγνπξνη, 

θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζηελ  εθπαίδεπζε ρσξίο «πξφζσπν» κε άγλσζηεο πξνο ην παξφλ 

ζπλέπεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, ν ηζρπξά αιιειεπηδξαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

εξγαιείσλ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ εκπιέθεη άκεζα ην καζεηή ζηελ ελεξγεηηθή δηαδηθαζία 

κάζεζεο δεκηνπξγψληαο έηζη πξνυπνζέζεηο  γηα κηα λέα «ζρέζε»  καζεηή – ππνινγηζηή, 

ππνθαηάζηαην ηεο παξαδνζηαθήο ζρέζεο καζεηή – δαζθάινπ.   

Γηα παξάδεηγκα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Διιάδα απφ ην 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ), δίλνληαο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο  γηα ζπνπδέο απφ 

ην ζπίηη, αθνξά φκσο ελήιηθα άηνκα θαη φρη καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο. Ίζσο κειινληηθά λα 

εθρσξεζεί ζηαδηαθά ε επζχλε εθπαίδεπζεο απφ ην θξάηνο ζηελ νηθνγέλεηα ή θαη ζηε 

επηρείξεζε. Οη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο ππάξρνπλ, είλαη παληειψο φκσο άγλσζηεο νη ζπλέπεηεο.  

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ δηαθαίλεηαη είλαη ν θίλδπλνο πξφζβαζεο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα 

άηνκα ζηελ θάζε είδνπο πιεξνθνξία, πνπ ππάξρεη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ, θξαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ή θαη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη πξνζηαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ θαη πνιιά αδχλαηα ζεκεία. 
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3. ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΝΑΡΙΧΝ 

3.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό ελόο ζελαξίνπ 

ην θείκελν απηφ παξνπζηάδνπκε ηα γεληθά βήκαηα ηα νπνία αθνινπζνχκε γηα λα 

ζρεδηάζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη θπξίσο ηη θαη πσο επηδξά 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ.  

Η Δπίδξαζε ηνπ Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ 

Αξρηθά, δηαηππψλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην Γλσζηηθφ Αληηθείκελν 

(ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ην θαηλφκελν ηεο θίλεζεο). Οη 

ζηφρνη πνπ ζέηνπκε αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ 

(ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ). Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε 

δεδνκέλσλ πνπ θξχβνπλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία (φπσο δηαγξάκκαηα).   

Η επίδξαζε ηεο Δπηθνηλσλίαο αλζξώπνπ Μεραλήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο Πιεξνθνξηθήο ζην 

ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ επίδξαζε ηεο Δπηθνηλσλίαο αλζξψπνπ Μεραλήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο Πιεξνθνξηθήο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αλαξσηεζνχκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο επαθήο –αθεξεκέλεο 

εηθφλεο, αληηθεηκελνζηξαθείο- ηνπ ινγηζκηθνχ θαη αλ απηά αληαπνθξίλνληαη ζηηο γλσζηηθέο 

δνκέο ησλ καζεηεπνκέλσλ. Δπηπιένλ, καο ελδηαθέξεη λα αληρλεχζνπκε ηα λνεηηθά εκπφδηα πνπ 

δεκηνπξγεί (αλ δεκηνπξγεί) ην ίδην ην ινγηζκηθφ αιιά θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε ρξήζε 

ηνπ. Αλ, δειαδή επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο δεδνκέλνπ φηη παξεκβαίλεη 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο –αλάκεζα ζην καζεηή, ην δηδάζθνληα θαη ηε γλψζε- θαη ηη 

πξνζθέξεη, επηπιένλ, ζε ζρέζε κε άιια εξγαιεία. Ζ γλσζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

(ιεηηνπξγηψλ, ζπκβνιηθψλ παξαζηάζεσλ, ρξεζηηθφηεηαο, θιπ) είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία.  

Η επίδξαζε ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ επίδξαζε ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ καο νδεγεί λα αλαξσηεζνχκε γηα ηελ 

ηδηαίηεξε θχζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπνπ ν πεηξακαηηζκφο θαη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο 

(δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, έιεγρνο κέζσ πεηξακαηηθήο κεζφδνπ, 

αμηνιφγεζε, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, απνδνρή ή απφξξηςε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζπλεξγαζία, εθαξκνγή απηψλ ζε λέεο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εθκάζεζή ησλ ελλνηψλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο αληηιήςεηο (ελαιιαθηηθέο 

ηδέεο, παξαλνήζεηο, αλαπαξαζηάζεηο, θα.) ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο (πξνο εθκάζεζε) είλαη 

αλαγθαία θαη νδεγεί ζηε δηαηχπσζε επηπιένλ ζηφρσλ γηα ηελ άξζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ 

πνπ εληνπίδνληαη. Δίλαη ηδηαίηεξα πινχζηα ε βηβιηνγξαθία γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο «θηλήζεηο ησλ ζσκάησλ» θαη γηα ηε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ηεο ηαρχηεηαο 

θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο, ηεο ζέζεο θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζέζεο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ "εμσηεξηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο" ησλ θηλήζεσλ θαη καο βνεζνχλ λα ζθεθηόκαζηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

νηθνδνκνχκε "εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο". Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1 θαη κηα εξκελεία απηψλ ησλ δπζθνιηψλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

ΠΗΝΑΚΑ 1. (Γαπφληεο, www.dapontes.gr).  

http://www.dapontes.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

Γπζθνιίεο ζχλδεζεο Γξαθηθψλ 

Παξαζηάζεσλ κε έλλνηεο θαη έλλνηεο/κεγέζε 
Μηα εξκελεία ησλ δπζθνιηψλ 

1. Αλαγλψξηζε φηη ε θιίζε ηνπ γξαθήκαηνο 

(x, t) παξηζηάλεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηλεηνχ 

θαη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε θιίζε ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα . 

2. Αλαγλψξηζε φηη ην ζεκείν ηνκήο δχν 

γξαθεκάησλ (x,t) παξηζηάλεη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ηα δχν θηλεηά έρνπλ ηελ ίδηα 

ζέζε. 

 

3. Αλαγλψξηζε φηη <αλ ε θιίζε είλαη 

κεδεληθή> ηφηε <π=0><αλ ε θιίζε απμάλεη> 

ηφηε < ε π απμάλεη> <αλ ε θιίζε κεηψλεηαη> 

ηφηε <ε π κεηψλεηαη> <αλ ε θιίζε αιιάδεη 

πξφζεκν> ηφηε <ε π αιιάδεη θνξά> 

4. Αλαγλψξηζε φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θιίζε ζην δηάγξακκα 

ζέζεο - ρξφλνπ φπσο ην χςνο ζην 

δηάγξακκα ηαρχηεηαο - ρξφλνπ. ("slope / 

height confusion") 

Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε 

ιάζνο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξαθήκαηνο: 

πγθεληξψλνληαη ζηε δηαθνξά πςψλ θαη φρη ζηε 

δηαθνξά ησλ θιίζεσλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην 

αληηθείκελν πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. 

Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε 

ιάζνο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξαθήκαηνο: 

πγθεληξψλνληαη ζην ζεκείν ηνκήο ησλ 

γξαθεκάησλ φπνπ ζεσξνχλ φηη ηα θηλεηά έρνπλ 

ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Δλδερφκελα θάπνηνη καζεηέο 

λα αλαγλσξίδνπλ ην ζσζηφ αιιά λα ζπκπεξαίλνπλ 

ιαλζαζκέλα ηελ ηζφηεηα ησλ ηαρπηήησλ. 

Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη ζην χςνο ηνπ 

ζεκείνπ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο - ρξφλνπ 

θαη φρη ζηελ θιίζε δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θξηηήξην "χςνο" θαη φρη ην θξηηήξην "θιίζε". 

Οη καζεηέο δελ πξνζπαζνχλ λα ζπλαγάγνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ ην δηάγξακκα ζέζεο - ρξφλνπ 

γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηάγξακκα ηαρχηεηαο -

ρξφλνπ. Γηα άιιε κηα θνξά ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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θξηηήξην "χςνο" θαη φρη ην θξηηήξην "θιίζε". 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ελδηαθεξζεί γηα ηε ζχλδεζε ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ κε ηε 

γισζζηθή αλαπαξάζηαζε ηνπο (Γλσζηηθή Φπρνινγία, Γηδαθηηθή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ). Οη 

καζεηέο, ηειηθά, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:  

 λα «δηαβάδνπλ» ηα δηαγξάκκαηα θαη λα «θαηαγξάθνπλ» ηηο πεξηγξαθέο ηνπο (λα ηηο 

θνηλνπνηνχλ, λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ ηεο νκάδαο, ηεο ηάμεο). 

Δίλαη δηαθνξεηηθνί νη γλσζηηθνί κεραληζκνί πνπ θηλεηνπνηνχληαη φηαλ πεξηγξάθεη θάπνηνο 

«πξνθνξηθά» έλα δηάγξακκα/ έλα θαηλφκελν απφ φηη γξαπηά.  

 λα εξκελεχνπλ «πνηνηηθά» ηα δηαγξάκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα.   

 λα «πεξλάλε» απφ ην έλα δηάγξακκα ζην άιιν. Γηα παξάδεηγκα, απφ ην δηάγξακκα ηεο 

ζέζεο-ρξφλνπ, ζην ηαρχηεηαο-ρξφλνπ, επηηάρπλζεο ρξφλνπ, θιπ. -γηα φιεο ηηο θηλήζεηο 

(επζχγξακκε νκαιή, επζχγξακκε νκαιά επηηαρπλφκελε,…) αιιά θαη ηελ αθηλεζία. 

Η επίδξαζε ηεο ύγρξνλεο Παηδαγσγηθήο ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ επίδξαζε ηεο χγρξνλεο Παηδαγσγηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεσξηψλ ηεο εκπιαηζησκέλεο 

κάζεζεο (situated learning), scaffolding (δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ζπιινγηζκνχ ή βεκαηηθή 

θαζνδήγεζε) θαη  κεηαγλψζε θαη απηνξξχζκηζε νδεγεί ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

 ε γλψζε πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην  

 ε κάζεζε απαηηεί ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε  

 ε κάζεζε είλαη κηα πξάμε ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κε ηελ θνηλφηεηα πξαθηηθήο.  

Δπίζεο, έλα ζελάξην κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ηάμεο κέζσ 

θαζνδεγνχκελεο ζπλεξγαηηθήο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (πνπ ιακβάλεη ππφςε ηα βήκαηα ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ) γηα λα νηθνδνκήζνπλ νη καζεηέο ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ. Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία απηή. 

Οη δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο ζπιινγηζκνχ ή βεκαηηθή θαζνδήγεζε (scaffolding) κέζσ θχιισλ 

εξγαζίαο, κέζσ δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ (γλσζηηθή βεκαηηθή θαζνδήγεζε), 

αιιά θαη κέζσ θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ ην δηδάζθνληα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Δπηπιένλ, ε κεηαγλψζε θαη απηνξξχζκηζε κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαγξαθή 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζηα θχιια εξγαζίαο (νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη λα «ηαθηνπνηνχλ» ηηο γλψζεηο ηνπο ζε θάζε βήκα). Ζ ρξήζε 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ είλαη 

αλαγθαία. Σέινο, ε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ φπνπ ζα ζπλνςίδεηαη ε θαηλνχξηα 

γλψζε ε ζρεηηθή κε ην ζελάξην θξίλεηαη απαξαίηεηε.    

Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο, ε αλίρλεπζε ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηεπνκέλσλ ή ησλ 

αλαγθψλ ησλ επηκνξθνχκελσλ παίδεη βαζηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ φπνηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ πξφθεηηαη γηα επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, νη εξσηήζεηο: 1/ 

πσο ζα δηδάζθαηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο, 2/ κε πνηα κέζνδν, 3/ πνηα παηδαγσγηθά εξγαιεία 

ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε (κε άιια ιφγηα πεξηκέλνπκε δηδαθηηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηφζν ζηελ αξρή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ζην ηέινο) θαζψο θαη νη 

εξσηήζεηο: 4/απφ ηελ εκπεηξία ζαο πνηεο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

ηηο θπζηθέο απηέο έλλνηεο 5/ Απφ ηε βηβιηνγξαθία πνηεο είλαη νη ηδέεο ή αλαπαξαζηάζεηο ή 
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αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο απηέο πνπ γλσξίδεηε – είλαη απαξαίηεηεο θαη 

αλαγθαίεο. Ζ ζπδήηεζε, ζπλεξγαζία, πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη εθκαίεπζε ηδεψλ.  

Δπίδξαζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ  δείρλνπλ φηη δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο. 

Ζ εξγαζία ζηελ νκάδα δελ νδεγεί απηφκαηα ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Πνιινί είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν θαη επεξεάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ε πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ, νη ζρέζεηο ηνπο, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαη λα ηελ ππνζηεξίδνπλ κε ζάξξνο θαη παξξεζία αιιά θαη κε ηα 

αλάινγα επηρεηξήκαηα ψζηε λα πείζνπλ ηνπο άιινπο, θιπ.  

3.2 ρεδηάδνληαο έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε παξάδεηγκα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Φπζηθή Α΄-

Γ΄ Λπθείνπ»  

Καζνξηζκόο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ. Αξρηθά, 

ινηπφλ, θαηαγξάθνπκε ηηο έλλνηεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, θαη ηηο πεηξακαηηθέο 

δεμηφηεηεο –θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο/αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ 

ιφγσ θαηλφκελν κε ηε κνξθή δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.  

Έηζη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο θίλεζεο ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη εμήο δηδαθηηθνί ζηφρνη:   

 Ο καζεηήο πξέπεη λα θαηαλνήζεη φηη θάζε θίλεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα αλαθνξάο θαζψο θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ζχζηεκα 

αλαθνξάο, αξρή ρξφλνπ, αξρή ζέζεσλ, αξρηθή ζέζε, αξρηθή ηαρχηεηα, κεηαηφπηζε 

θηλεηνχ  (Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ «ηελ 

πεξίπησζε ηεο επζχγξακκεο θίλεζεο ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ελφο παξαηεξεηή 

κπνξεί λα είλαη κηα επζεία ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί κηα αθεηεξία Ο θαη ζεηηθή 

θαηεχζπλζε (άμνλαο). Κάζε ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζην νπνίν ππάξρεη παξαηεξεηήο 

εθνδηαζκέλνο κε ρξνλφκεηξν θαη κεηξνηαηλία, είλαη έλα ζχζηεκα αλαθνξάο. Σν 

ζηαζεξφ ζεκείν Ο πάλσ ζηνλ άμνλα, ζε ζρέζε κε ην νπνίν εθηηκνχκε ηηο ζέζεηο ηνπ 

θηλεηνχ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, απνηειεί ηελ αξρή ησλ ζέζεσλ. Ζ ζέζε θάζε ζεκείνπ 

φηαλ πεξλάεη απφ απηφ είλαη 0x . Κάπνηα ζηηγκή ν παξαηεξεηήο ζα πηέζεη ην θνπκπί 

ηνπ ρξνλνκέηξνπ θαη ζα αξρίζεη ηελ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε ζηηγκή είλαη ε αξρή 

ηνπ ρξφλνπ, 0t . Σε ζηηγκή απηή ην θηλεηφ ζα βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζέζε, σο πξνο ηελ 

αξρή ησλ ζέζεσλ. Απηή ε ζέζε νλνκάδεηαη αξρηθή ζέζε ηνπ θηλεηνχ. Αλ απηή ηε 

ζηηγκή έρεη θάπνηα ηαρχηεηα, απηή νλνκάδεηαη αξρηθή ηαρχηεηα»). 

 Μέζα απφ ηα πεηξάκαηα θαη κεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επζχγξακκεο 

νκαιήο θίλεζεο, ηεο ζέζε ελφο θηλεηνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο. (Απηή ηελ έλλνηα έρεη ζην 

ινγηζκηθφ ε εκθάληζε ηνπ παξαηεξεηή. «Ο παξαηεξεηήο γηα λα θάλεη κεηξήζεηο ησλ 

ζέζεσλ ελφο θηλεηνχ πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο κεθψλ. Απηφ εμππεξεηεί 

ε κεηξνηαηλία ή γεληθφηεξα ν άμνλαο. Σν ρξνλφκεηξν έρεη ζθνπφ λα θαηαγξάθεη ηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ην θηλεηφ βξίζθεηαη ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο»). (Γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ 
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εηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πεηξακάησλ θαη κεηξήζεσλ ζην 

εξγαζηήξην. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πεηξακάησλ θαη κεηξήζεσλ 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν).   

 Να είλαη ζε ζέζε λα δείμεη πεηξακαηηθά ηα δηαθνξεηηθά είδε θηλήζεσλ θαη λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο (κεηαηφπηζε, ηαρχηεηα, επηηάρπλζε). 

 Να ζπλδέεη ηηο Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο κε έλλνηεο θαη έλλνηεο/κεγέζε θαη λα κπνξεί λα 

«κεηαβαίλεη» απφ ηε κηα γξαθηθή παξάζηαζε ζηελ άιιε (γηα παξάδεηγκα απφ ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηαρχηεηαο-ρξφλνπ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο-ρξφλνπ). 

 Να θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαιήγνπκε ζηε ζπλάξηεζε πνπ δίλεη ηε ζέζε 

ηνπ θηλεηνχ ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη αληίζηνηρα ησλ άιισλ θπζηθψλ 

κεγεζψλ (ηαρχηεηαο, επηηάρπλζεο) –ζηηο δηάθνξεο θηλήζεηο.  

 Να εθαξκφδεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζε δηάθνξα εξσηήκαηα –φρη κφλν ηδεαηά –πνπ 

έρνπλ ππνζηεί θάπνηα κνληεινπνίεζε- αιιά αθφκα θαη πξαγκαηηθά –απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.   

Οη εηθφλεο θαη ηα animation  (εηθφλεο 3, 4, 5, 6, 7, βηβιίν θαζεγεηή, ζει. 18) ηνπ ινγηζκηθνχ –κε 

ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα, ηε ζπλεξγαζία/ζπδήηεζε/επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

καζεηψλ, ηελ πινπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πεηξακάησλ/κεηξήζεσλ ζην εξγαζηήξην & ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηε βεκαηηθή θαζνδήγεζε κέζσ ησλ θχιισλ εξγαζίαο- βνεζάλε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Υξήζε δηαθνξεηηθώλ παηδαγσγηθώλ εξγαιείσλ  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ινηπφλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνηείλνπκε λα 

ιεθζεί ππφςε ε έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηαζεξψλ (ακεηάβιεησλ) θαη ηελ άξζξσζε κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αλαπαξάζηαζεο. Γεδνκέλνπ φηη έλα ινγηζκηθφ απφ κφλν ηνπ δελ 

είλαη αξθεηφ γα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ –θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε άιισλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ φπσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζηελ δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα –ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

πξαγκαηηθή έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε: 

 ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ εθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

(αληηθείκελα θαη δηαηάμεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πξαγκαηηθά αληηθείκελα (απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα), πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο) θαη ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη κεηξήζεσλ 

κε απηά -γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηεο. 

Δλδηαθεξφκαζηε γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο, ηηο ελέξγεηέο ηνπο αιιά θαη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ζηαζεξέο -θαζψο έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηελ ίδηα θπζηθή θαηάζηαζε 

αλαπαξηζηάκελε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.   

 Ζ ζχλδεζε κεηαμχ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ελλνηψλ, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

κεηαμχ ηνπο, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη γιψζζαο, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη 

καζεκαηηθψλ. Οη λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ θάζε πεξίπησζε είλαη 

δηαθνξεηηθέο θαζψο θαη νη γλσζηηθνί κεραληζκνί πνπ θηλεηνπνηνχληαη. Υξεηάδεηαη 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε απηέο ηηο κεηαβάζεηο θαη ζπλδέζεηο νη νπνίεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ γίλνληαη απηφκαηα κε ηελ παξαηήξεζε θαηλνκέλσλ ή ηεο 

πινπνίεζεο θάπνησλ πεξακάησλ θαη κεηξήζεσλ.  

Πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη εθκαίεπζε αξρηθώλ ηδεώλ 
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χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ είλαη ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ε εθκαίεπζε ησλ 

αξρηθψλ ηνπο ηδεψλ αμηνπνηψληαο ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζην ινγηζκηθφ (εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, 

θιπ.). πλεπψο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε κηα πνιπκεζηθή 

εθαξκνγή (βίληεν) ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο θίλεζεο ή λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο εηθφλεο ηνπ 

ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ γηα παξάδεηγκα ηελ εηθφλα 6  (βηβιίν θαζεγεηή, ζει. 16) (βηβιίν θαζεγεηή, 

ζει. 17)» ε νπνία «απεηθνλίδεη ην πεδίν έξεπλαο ηεο επηζηήκεο γηα λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο φηη 

ε θιίκαθα ηνπ ζχκπαληνο αξρίδεη απφ ην αζχιιεπηα κηθξφ κουαπκ κέρξη ηα αθάληαζηα κεγάια 

σμήνη σμηνών γαλαξιών» ή ηελ εηθφλα «Σν βαζχ δηάζηεκα. κήλε γαιαμηψλ». 

 

 

Σν βαζύ δηάζηεκα. κήλε γαιαμηώλ 
(εηθφλα απφ ην ινγηζκηθφ) 

Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο -κέζσ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ- ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο θίλεζεο θαη ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ ηδεψλ (Γαιηιαίνο, Νεχησλαο, Ατλζηάηλ, Υψθηλο) –λα εθκεηαιιεπηνχκε, δειαδή, 

ηα πνξίζκαηα απφ ηελ ηζηνξία θηινζνθία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή 

εμάιινπ ππάξρνπλ νη αθφινπζεο εηθφλεο:   

 

         

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Αγγιία, 

Γεξκαλία, θιπ.) έρνπλ θάλεη αιιαγέο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα ηζρχνπλ ή ζα ηζρχζνπλ απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008 ιακβάλνληαο 
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ππφςε ηα πξφζθαηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξίαο 

θηινζνθίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ –ελψ ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ) ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο έρεη αξρίζεη απφ ην 2000 ή ην 2002.  

Απφ ηηο απαληήζεηο/ηζηνξίεο/ζελάξηα ησλ καζεηψλ αμηνινγνχκε ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν. 

αθψο νη εξσηήζεηο πνπ  ζέηεη ν θαζεγεηήο/εξεπλεηήο ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Οη εξσηήζεηο απηέο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηε 

δηδαθηηθή ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα κέζσ θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο -αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζφδνπ (ππνζέζεηο, έιεγρνο ππνζέζεσλ, πεηξακαηηζκφο, θιπ.) νδεγνχκαζηε (κε ηε βνήζεηα 

θχιισλ εξγαζίαο) πξνο ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπκε θαζνξίζεη.  

Αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζκηθνύ 

ε θάζε νζφλε ηεο χιεο κίαο ελφηεηαο, εκθαλίδνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο, ρξήζηκεο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο κειέηεο. 

1. Σίηινο Δλφηεηαο – Σίηινο Κεθαιαίνπ 

2. Σίηινο Σάμεο, πνπ αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα 

3. Δλεξγή πεξηνρή, πνπ εκθαλίδεη ηε Βαζηθή Γξακκή Δξγαιείσλ ηεο εθαξκνγήο 

4. Αξηζκφο ηξέρνπζαο νζφλεο – Αξηζκφο ζπλφινπ νζνλψλ ηεο ελφηεηαο 

5. Κνπκπηά πινήγεζεο ζε Πξνεγνχκελε - Δπφκελε νζφλε 

Αξθεηέο νζφλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πεξηέρνπλ δηαδξαζηηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία 

κπνξεί ν καζεηήο λα κεηαβάιιεη θάπνηεο παξακέηξνπο. Αθνχ παξαηεξήζεη / πξνβιέςεη / 

αλαξσηεζεί / ζπιινγηζζεί γηα ηα ζηνηρεία απηά –θαη ίζσο πξηλ ηα θνηλνπνηήζεη / ζπδεηήζεη / 

δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπ ή ηεο ηάμεο ηνπ ή κε ην δάζθαιφ ηνπ- 

κπνξεί, επηπιένλ, λα  ειέγμεη ηηο νδεγίεο πνπ δίλεη ν Βνεζφο ηνπ Λνγηζκηθνχ σο απνηέιεζκα ηεο 

παξαπάλσ δηάδξαζεο. 

ίγνπξα, βέβαηα, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή 

ρξήζε άιισλ παηδαγσγηθψλ εξγαιείσλ φπσο πξναλαθέξζεθε (δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη 

κεηξήζεσλ ηφζν ζην εξγαζηήξην φζν θαη κε θαζεκεξηλά πιηθά, ρξήζε βίληεν).  

 ηα ινγηζκηθά δελ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο θάπνηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

θάπνηεο έλλνηεο.  

 δελ είλαη εθηθηή ε πξνζνκνίσζε φισλ ησλ δπλαηψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Γηαδξαζηηθή Οζφλε ηνπ Λνγηζκηθνχ Φπζηθή 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο εμεγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

παξνπζηάδνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε κνληεινπνηεκέλε θαη επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Βέβαηα, θαη ζηνλ ηνκέα απηφ ζεκεηψλεηαη πξφνδνο κε ηε ρξήζε 

αλνηθηψλ ινγηζκηθψλ κνληεινπνίεζεο φπσο ηα πξναλαθεξζέληα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε (θαζεγεηή/καζεηή) λα ζρεδηάδεη ηηο νληφηεηεο (αθεξεκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο) πνπ ζέιεη 

γηα λα νηθνδνκεί ηα κνληέια ηνπ.   

ηηο νζφλεο «Αζθήζεσλ – Πξαθηηθήο» -κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γλσζηηθά εξγαιεία 

ειέγρνπ ή σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο -αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ησλ ελλνηψλ- φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε ιεπηνκέξεηεο.  

 

1 
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Οζφλε «Αζθήζεσλ – Πξαθηηθήο» 

Καιείηαη ν καζεηήο λα απαληήζεη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο εξσηήζεσλ. Δπηιέγεη ηελ απάληεζε πνπ 

ζεσξεί ζσζηή θαη ζηε ζπλέρεηα παηάεη ην θνπκπί. Ακέζσο ε εθαξκνγή, δηα κέζνπ κελχκαηνο 

ηνπ Βνεζνχ, ζα ελεκεξψζεη ην καζεηή αλ απάληεζε ζσζηά ή ιάζνο. ηε ζπλέρεηα (ή/θαη πξηλ 

απαληήζεη ην θνπκπί) αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ην δηδάζθνληα γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε απηήο ηεο απάληεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη ην 

δηδάζθνληα. 

Ηδηαίηεξν ρξήζηκν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζηνπο καζεηέο κπνξεί λα θαλεί ην παξάζπξν 

«Ζ Πξφνδφο κνπ» ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ κηα πνηνηηθή θαη ιεπηνκεξέζηεξε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή.  

 Δμάζθεζε ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηηο γισζζηθέο αλαπαξαζηάζεηο  

Αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν  

Αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ -γηα ηνλ θαζεγεηή θαη ην καζεηή- πνπ ζπλνδεύεη ην ινγηζκηθό  

 

1 
2 
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4. ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ «Φπζηθή Α΄-Γ΄ Λπθείνπ» 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη έλα ιεπηνκεξέο «Δγρεηξίδην Υξήζεο» πνπ πεξηγξάθεη 

ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, γη’ απηφ δελ ρξεηάδνληαη 

επεμεγήζεηο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη αξθεηά ιεπηνκεξή «Βηβιίν Καζεγεηή» θαη «Σεηξάδηα 

Μαζεηή». Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ινγηζκηθνχ βξίζθεηαη ζην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

δηαδξαζηηθφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ινγηζκηθφ θηηάρηεθε γηα ρξήζε απφ ηνλ καζεηή κε 

ζηφρν ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. Γίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηα πξνβιήκαηα ελψ ρξεζηκνπνηεί 

ζρεηηθά ειαθξά δηαδξαζηηθέο νζφλεο θαη θπξίσο απιά αληκέηζηνλ κε βαζηθφ ζηφρν λα βνεζήζεη 

ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ. Σα δε θχιια εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ δελ θάλνπλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθψλ νζνλψλ θαη αληκέηζηνλ πνπ 

πεξηέρεη. 

Γηα λα βνεζήζνπκε ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ηάμε θηηάμακε κεξηθά ελδεηθηηθά θχιια 

εξγαζίαο. Μπνξνχλ λα αιιαρζνχλ/πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θάζε ηάμεηο. Ο θαζεγεηήο 

κπνξεί εχθνια λα θηηάμεη ηα δηθά ηνπ δηδαθηηθά ζελάξηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληκέηζηνλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, φπσο ηα παξαθάησ θχιια εξγαζίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ 

θαη ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπ καζεηή. ην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο έλα θχιν 

εξγαζίαο ζα πξέπεη ζπλ-δηακνξθσζεί κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

4.1 Φύιιν εξγαζίαο «Δπζύγξακκε Κίλεζε» 

Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηρηφ θχιιν εξγαζίαο. Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο (3-4 

άηνκα). Ο θάζε καζεηήο γξάθεη κφλνο ηνπ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην δηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο (Ο 

καζεηήο ζθέθηεηαη, ζέηεη εξσηήζεηο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη θέξλεη ζην θσο ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ). ηε ζπλέρεηα ηηο ζπδεηά κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηεο ίδηαο νκάδαο θαη γξάθνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηεο νκάδαο. Δπίζεο ζρνιηάδεη αλ ν ίδηνο άιιαμε γλψκε, αλ πείζηεθε, αλ ε απφθαζε 

ήηαλ νκφθσλε ή ππεξίζρπζε ε άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο ή ε άπνςε θάπνηνπ ζπκκαζεηή δειαδή 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο. Οη απαληήζεηο φισλ ησλ νκάδσλ θνηλνπνηνχληαη, γίλεηαη 

ζπδήηεζε θαη θαηαιήγνπλ ζηελ απάληεζε ηεο ηάμεο. 

1. Κάλε θιηθ ζηελ ελφηεηα Δπζχγξακκε θίλεζε θαη δηάβαζε πξνζεθηηθά ηελ Δηζαγσγή (νζφλε 

1/11). 

Αξρηθά ζθέςνπ κφλνο ζνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ζνπ ηη 

είλαη πιηθφ ζεκείν θαη θέληξν κάδαο. ρεδίαζε έλα πιηθφ ζεκείν θαη ην θέληξν κάδαο ηνπ ζην 

ηεηξάδηφ ζνπ. 

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

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

…………………………………………………………………………… 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

2. Κάλε θιηθ ζην Δπφκελν θαη πάηεζε ηα θνπκπηά 1, 2, 3, 4, 5, 6 (νζφλε 2/11). 
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ρεδίαζε ζην ηεηξάδηφ ζνπ: 1/Παξαηεξεηή Π1, 2/Αμνλα, 3/Αξρή ησλ ζέζεσλ, 4/ Κηλεηφ θαη ηε 

ζέζε ηνπ θηλεηνχ, 5/ Αξρή ηνπ ρξφλνπ, 6/Αξρηθή ζέζε. 

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

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

…………………………………………………………………………… 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

3. Πάηεζε ην Έλαξμε θαη παξαηήξεζε ην πείξακα (νζφλε 3/11). Ση παξαηεξείο? 

 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πνηά είλαη ε ζέζε ηνπ θηλεηνχ (ρ0, ρ1, ρ2) ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t0, t1, t2; Πφζν είλαη ε ηαρχηεηά 

ηνπ ηηο αληίζηνηρεο ρξνληθέο ζηηγκέο (πν, π1, π2);  

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

…………………………………………………………………………………… 
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Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηαρχηεηα, ζηηγκηαία ηαρχηεηα, κέζε 

ηαρχηεηα. (ηελ νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο). Πφζε είλαη ε 

κέζε ηαρχηεηα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

4. Πάηεζε ηα θνπκπηά 1, 2, 3, 4 (νζφλε 4/11). Πνηα είλαη ε αξρηθή ζέζε ηνπ θηλεηνχ (ρ0), ε 

κεηαβνιή ηεο ζέζεο (Γρ) θαη ε κέζε ηαρχηεηα? 

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

…………………………………………………………………………………… 

Τπνιφγηζε ηε ζέζε ηνπ θηλεηνχ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 12s, 25s, 40s.  

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

…………………………………………………………………………………… 

ρεδίαζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ρ-t θαη π-t 

 

 

 

 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

5. Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηελ άζθεζε (νζφλε 5) θαη γξάςε ζηα θνπηάθηα ηηκέο γηα ηα ρ0, π, t.  
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Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ θηλεηνχ ρ; Πξψηα ζα πξέπεη λα πξνβιέςεηο (θάλνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο 

ππνινγηζκνχο αλ ρξεηάδεηαη) θαη κεηά λα ειέγμεηο ηελ απάληεζή ζνπ απφ ηελ έλδεημε πνπ ζνπ 

δίλεη ην ινγηζκηθφ.  

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

…………………………………………………………………………………… 

Δπαλάιαβε ηξεηο θνξέο ηε δηαδηθαζία. Να θαηαγξάςεηο ηηο ηηκέο ζε πίλαθα (ρ0, ρ, t, π).  

    

    

    

    

ρεδίαζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ρ- t, π- t. 

 

 

 

 

 

1 
2 
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Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

6. Πάηεζε έλαξμε ζηελ νζφλε 6. Ση παξαηεξείο? 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πφζε είλαη ε ηαρχηεηα π1, π2 ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο  t1, t2; 

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

…………………………………………………………………………………… 

 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο επηηάρπλζεο, ηεο ζηηγκηαίαο 

επηηάρπλζεο, ηεο κέζεο επηηάρπλζεο. (ηελ νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο 

επηηάρπλζεο). Πφζε είλαη ε κέζε επηηάρπλζε; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

7. Πάηεζε ην Έλαξμε θαη παξαηήξεζε ην πείξακα (νζφλε 7/11). Ση παξαηεξείο; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πφζν είλαη ηα π0, π, α;  

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

…………………………………………………………………………………… 
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Πσο ζα ππνινγίζεηο ην π, ρ;  (ηελ νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ δίλνληαη νη εμηζψζεηο). Τπνιφγηζε ηελ 

π, ρ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο t φηαλ α=2m/s
2
. 

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

…………………………………………………………………………………… 

ρεδίαζε έλαλ πίλαθα θαη θαηέγξαςε ηηο ηηκέο απηέο.  

 

    

    

    

    

 

ρεδίαζε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ρ-t, π-t, α-t. 

 

 

 

 

 

 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γξάςε έλα αλάινγν πείξακα γηα επηβξαδπλφκελε θίλεζε.  

Να ππνινγίζεηο ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ζέζε ρ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ρξφλνπ. Να θάλεηο ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ρ-t, π-t, α-t. 

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

…………………………………………………………………………………… 
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Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ηελ νζφλε 8 κπνξείο λα εμαζθεζείο. Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηελ θάζε εξψηεζε, δψζε ηελ 

απάληεζή ζνπ θαη αηηηνιφγεζε ηε. ηε ζπλέρεηα έιεγμε ηελ απάληεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Απαληήζεηο: 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

9. ηελ νζφλε 9 πάηεζε ζην Έλαξμε, παξαηήξεζε ην πείξακα θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο. 

Αηηηνιφγεζε ηηο απαληήζεηο. 

Απαληήζεηο: 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 
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10. Σν ίδην ζηελ νζφλε 10 

Απαληήζεηο: 

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

…………………………………………………………………………………… 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

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

…………………………………………………………………………………… 

11. Ση θίλεζε θάλεη  ην θηλεηφ; Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. Γξάςε ηηο εμηζψζεηο. ρεδίαζε 

ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ρ-t, π-t, α-t. 

 

 

 

 

 

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

…………………………………………………………………………………… 

12. Ση θίλεζε θάλεη  ν ηπηάκελνο δίζθνο; Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. Γξάςε ηηο εμηζψζεηο. 

ρεδίαζε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ρ-t, π-t, α-t. 

 

 

 

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

…………………………………………………………………………………… 

 

13. Ση θηλήζεηο πεξηγξάθνπλ ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα; Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο ιεθηηθά ην 

θάζε δηάγξακκα; 
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14. Δξγαζία (Δθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ - ζχλδεζε κε δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα)  

Πξαγκαηνπνίεζε έλα αλάινγν πείξακα ( πινπνίεζε επζχγξακκεο θίλεζεο ) κε αληηθείκελα πνπ 

ζα επηιέμεηο  (πιαζηηθά απηνθηλεηάθηα, ράξαθεο, θηκσιίεο, ρξνλφκεηξν, ή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ή κε άιια αληηθείκελα πνπ επηζπκείο). 

 Πεξηέγξαςε ην πείξακα (θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ, πξνβιέςεσλ, θιπ.) 

 Πεηξακαηηζκφο / Τινπνίεζε κηαο επζχγξακκεο θίλεζεο. 

 Βηληενζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Τπνινγηζκφο ζέζεο, ηαρχηεηαο, επηηάρπλζεο.  

 ρεδηαζκφο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. 

 Καηαγξαθή δπζθνιηψλ.  

 Καηαγξαθή αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 Δχξεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (γηα επζχγξακκεο θηλήζεηο) κέζσ δηαδηθηχνπ, θιπ. 

 Δχξεζε ζρεηηθψλ εηθφλσλ, βίληεν. 

Ζ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη κηα επζχγξακκε θίλεζε κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. 

Παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηελ ηάμε. πδήηεζε/χθγξηζε απνηειεζκάησλ/εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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4.2 Φύιιν εξγαζίαο «Κίλεζε ειεθηξνλίσλ ζην θύθισκα» 

1. Απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα κέζα ζην ζχξκα (αγσγφ) ηνπ θπθιψκαηνο ; 

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

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

…………………………………………………………………………… 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

Πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζνπ απάληεζε; Άιιαμεο γλψκε; Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα; 

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

…………………………………………………………………………………… 

2. ρεδίαζε ηελ θίλεζε ελφο ειεχζεξνπ ειεθηξνλίνπ κέζα ζηνλ αγσγφ πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηάζεο. 

 

Καη ζηνλ παξαθάησ αγσγφ ηελ θίλεζε ελφο ειεθηξνλίνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηάζεο V1<V2. 

 

V1                                                     <                                                        V2 

 

Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ζην ηέινο ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ αληκέηζηνλ 
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3. Με ηη πεξίπνπ ηαρχηεηα θηλνχληαη ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα κέζα ζηνλ αγσγφ; 

 Σελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο; 

 Σελ ηαρχηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ; 

 Σελ ηαρχηεηα ελφο απηνθηλήηνπ; 

 Σελ ηαρχηεηα ελφο αλζξψπνπ; 

 Σελ ηαρχηεηα ρειψλαο; 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε απφ φιεο ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 
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4. εκεηψζηε πσο ζα θηλεζνχλ ηα ειεθηξφληα φηαλ θιείζνπκε ην παξαθάησ θχθισκα. 

 

Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ζην ηέινο ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην αληκέηζηνλ. 
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5. εκεηψζηε ηε ζπκβαηηθή θνξά ηνπ ξεχκαηνο φηαλ θιείζνπκε ην παξαθάησ θχθισκα. 

 

Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη ζην ηέινο ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην αληκέηζηνλ. 
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6. Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ αληκέηζηνλ, κεραληθφ αλάινγν ελφο ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο 

 

θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα παξαθάησ θείκελα: 

Οη ζθαίξεο κε ηελ επηζήκαλζε + είλαη ……………………………………. 

Ζ αλεξρφκελε θπιηφκελε ζθάια απεηθνλίδεη ………………………………………… 

Ζ πάλσ θαη ε θάησ πιαγηαζηή ζαλίδα απεηθνλίδνπλ ………………………………. 

Ζ θηεξσηή ζην δεμηφ κέξνο απεηθνλίδεη ……………………………………………… 
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7. Σα ειεθηξφληα θηλνχληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζηνλ παξαθάησ αγσγφ. εκεηψζηε πνηα 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηζρχεη θαη ζρεδηάζηε ηελ θίλεζε κεξηθψλ ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Μεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην αληκέηζηνλ. 
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8. Ο καζεηήο λα ζθεθηεί θαη λα θξίλεη αλ κεηά απφ θάζε αληίζηαζε ην ξεχκα απμάλεη, 

ειαηηψλεηαη ή κέλεη ην ίδην απαληψληαο ζηελ εξψηεζε: Πνην απφ ηα ηξία ακπεξφκεηξα ζα 

δείμεη κεγαιχηεξε έλδεημε; 

 

Μεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην αληκέηζηνλ θαζψο επίζεο θαη ην 

παξαθάησ. 
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9. ρεδίαζε θαη ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ζνπ ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ αγσγφ θαη ησλ 

ηφλησλ ζηνλ ειεθηξνιχηε. 

 

Μεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην αληκέηζηνλ. 
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10. Ζ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη έλα θχθισκα κε δηάθνξεο 

κηθξνζπζθεπέο θαη λα ηε παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε. πδήηεζε/χθγξηζε απνηειεζκάησλ/εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Μπνξεί λα βνεζεζεί απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα πνπ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ φπσο ηα 

παξαθάησ. 
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5. ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ «Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ» 

Σα παξαθάησ θείκελα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ππάξρνλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηνπ 

ινγηζκηθνχ «Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ». 

 Σν Βηβιίν θαζεγεηή ηνπ ινγηζκηθνχ Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ πεξηιακβάλεη 

• Δγρεηξίδην ρξήζεο 

• Φχιια εξγαζίαο 

ην Βηβιίν θαζεγεηή πεξηέρνληαη 18 νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ρεκείαο 

ζηε Β΄ θαη Γ΄ Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

Chem-PA 2006. Πνιχ ζσζηά νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη 

έλα κέζν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξαθηηθφηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ λφκσλ θαη 

ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα ρεκηθά θαηλφκελα. Ζ πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε 

κνληεινπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο ρξήζηκεο ζηε δηδαζθαιία, θαζψο ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο εληάζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηα κέζα δηδαζθαιίαο.  

 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Chem-PA 2006 ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ 

ππνινγηζηή ηα εμήο: 

• Windows 2000 ή λεφηεξε έθδνζε 

• Internet explorer έθδνζε 5.0 ή λεφηεξε έθδνζε 

• MSAccess (MSOffice) έθδνζε 2000 ή λεφηεξε έθδνζε (πιήξεο εγθαηάζηαζε) 

Διέγμηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Αλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο, ζα 

πξέπεη λα ην θάλεηε εζείο. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο νκάδαο δεκηνπξγίαο ηνπ, μεθηλά κηα πινήγεζε ζηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη 

ηα κελνχ κε ζηφρν πάληα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ καζήκαηνο Υεκείαο Γπκλαζίνπ, ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα έλα ζχγρξνλν κάζεκα ζχκθσλα 

κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Σν ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Α.Π. θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαη επηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο 

Υεκείαο ζε έλα ειθπζηηθφηεξν θαη ηερλνινγηθά αξηηφηεξν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σν πιηθφ πνπ 

πξνηείλεηαη έρεη ζηφρν ηελ αξηηφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ παηδαγσγηθή δηδαθηηθή 

θαη επηζηεκνληθή άπνςε, ζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πάληα κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζρνιείν. 

 

Αθνχ ινηπφλ εγθαηαζηήζνπκε ην ινγηζκηθφ θαη ην ελεξγνπνηήζνπκε, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε 

πξψηε νζφλε πεξηιακβάλεη ηηο ελφηεηεο: 

1. Σάμε Β’ 

2. Σάμε Γ’  

3. Γεληθνχ Δλδηαθέξνληνο 

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ζρνιηθφ πιηθφ θαη ηηο 

ζρνιηθέο πξαθηηθέο (ζεσξία θαη εξγαζηήξην) θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη ζηφρν ηελ εκπέδσζή ηνπ κε 

κνξθή δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ηφζν ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα (κηθξφθνζκνο) φζν 

θαη ζε εξγαζηεξηαθά ζέκαηα (δηαιχκαηα). Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνο ρψξνο ή λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ψζηε 

λα ην αμηνπνηήζνπλ κφλνη ηνπο φηαλ νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνπλ θάηη ηέηνην (πρ 

ε ελφηεηα ηνηρεία - Υεκηθέο ελψζεηο – Μίγκαηα πνπ αθνινπζεί κπνξεί θάιιηζηα λα «ηξέμεη» 

θαη αηνκηθά απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ). 

 

5.1 ελάξην «ηνηρεία - Υεκηθέο ελώζεηο – Μίγκαηα» 
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ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΣΑΞΖ : Β’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ηνηρεία - Υεκηθέο ελψζεηο - Μίγκαηα (Η) 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ:  ηνηρεία - Υεκηθέο ελψζεηο - Μίγκαηα  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Tα ηνηρεία, νη Υεκηθέο ελψζεηο –θαη ηα 

Μίγκαηα βξίζθνληαη παληνχ γχξσ καο. Απνηεινχλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο Υεκείαο. Χζηφζν νη 

καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε απηέο, ζπρλά ζπγρένπλ ηηο ρεκηθέο ελψζεηο κε 

ηα κίγκαηα. Ζ παξνχζα ελφηεηα έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο έλλνηεο απηέο ζε κηθξνζθνπηθφ 

επίπεδν. Οη εξσηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ παξαηίζεληαη είλαη έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζέκαηνο θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθφηεξε πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

 Να κπνξεί ν καζεηήο: 

 Να παξαζθεπάδεη κίγκαηα δηαθφξσλ νπζηψλ. 

 Να δηαθξίλεη αλ έλα κίγκα είλαη νκνγελέο ή εηεξνγελέο. 

 Να νξίδεη ηη είλαη δηάιπκα θαη λα αλαθέξεη παξαδείγκαηα. 

 Να αλαθέξεη ην δηαιχηε θαη ηε δηαιπκέλε ή ηηο δηαιπκέλεο νπζίεο ζε έλα δηάιπκα, φηαλ 

γλσξίδεη ηε ζχζηαζή ηνπ.  

 Να νξίδεη ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη λα αλαθέξεη παξαδείγκαηα. 

 Να νξίδεη ηηο ρεκηθέο ελψζεηο. 

 Να αλαθέξεη φηη ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο έρνπλ θαζνξηζκέλεο θπζηθέο 

ζηαζεξέο. 

 Να δηαθξίλεη ηα κφξηα ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα κφξηα ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ. 

 Να αλαπαξηζηάλεη ηα κφξηα κε ηε ρξήζε πξνζνκνησκάησλ. 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα γξάθεη ηα ζχκβνια νξηζκέλσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ρεκηθψλ 

ελψζεσλ. 

 Να πξνζδηνξίδεη ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε θαη ηελ αλαινγία αηφκσλ απιψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κνξηαθνχο ηχπνπο. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη ε 

απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θα ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ. ε απηφ ην ζηάδην δελ δεηείηαη θάπνηα επίδνζε ή βαζκνινγία αιιά κε ηηο επηινγέο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Quiz πνιιαπιήο επηινγήο ν καζεηήο ζα θαηαιήμεη ηειηθά ζηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εμεγήζεη ηα εηθνλίδηα θαη ηηο επηινγέο ηνπ 

καζεηή ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πιηθφ πνπ έρεη δνζεί θαηά ηελ παξάδνζε ηεο αληίζηνηρεο 

ελφηεηαο 2 ηνπ βηβιίνπ ηνπ. 

 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Tα ηνηρεία, νη Υεκηθέο ελψζεηο θαη ηα 

Μίγκαηα απνηεινχλ βαζηθέο έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη είλαη απφ ηηο 

πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο γηα ηελ θαηαλφεζε πνιιψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ. Σν ελδηαθέξνλ 

πξνεθηείλεηαη κέρξη ηελ ίδηα ηε ζεκειίσζε ηεο Υεκείαο κε ηηο έλλνηεο ηνπ κηθξφθνζκνπ ζηηο 
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νπνίεο θαηαιήγεη ε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ. Σα «ζηνηρεία» άιισζηε, έλλνηα θηινζνθηθή πνπ 

εθδειψλεη ηε βαζχηεξε αλαδήηεζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο επηζηήκεο, έρνπλ 

πξνέιεπζε απφ ηηο απαξρέο ηεο θηινζνθηθήο θαη αξραηνειιεληθήο ζθέςεο. Απηά φια ηα ζέκαηα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, έλαπζκα γηα 

ζπδεηήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο θαη έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Tα ηνηρεία, νη Υεκηθέο ελψζεηο θαη ηα Μίγκαηα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα πξψηε αιιά θαη ηδηαίηεξα νπζηαζηηθή επαθή ησλ καζεηψλ κε ην 

ρνιηθφ Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ην ρεκείν, κεηά ηηο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο, ηα 

παηδηά ζα έρνπλ άκεζε επαθή θαη ζα επεμεξγαζηνχλ ζηελ πξάμε ηνηρεία, θαη Υεκηθέο ελψζεηο 

θαη ζα παξαζθεπάζνπλ Μίγκαηα. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 

Αθνχ μεθηλήζνπκε ην ινγηζκηθφ, κπαίλνπκε ζηελ ελφηεηα «ηνηρεία - Υεκηθέο ελψζεηο - 

Μίγκαηα (Η)» θαη ηξέρνπκε ην Quiz πνιιαπιήο επηινγήο. 

 
 

Οη ζσζηέο απαληήζεηο: 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 

πλερίδνπκε κε ηελ ελφηεηα «ηνηρεία - Υεκηθέο ελψζεηο - Μίγκαηα (ΗΗ)» θαη ηξέρνπκε ην Quiz 

πνιιαπιήο επηινγήο. 

 
 

Οη ζσζηέο απαληήζεηο: 
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5.2 ελάξην «Υεκηθέο αληηδξάζεηο» 

 

ΣΑΞΖ : Β’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθέο αληηδξάζεηο 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθέο αληηδξάζεηο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Ζ έλλνηα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο είλαη απφ ηηο 

πιένλ ζεκειηψδεηο ζηε Υεκεία. Δλψ θαίλεηαη ζε πνιινχο έλα μεθάζαξν ζέκα, νη 

δηαθνξνπνηήζεηο αλαπαξάζηαζεο κνξηαθψλ θαη ηνληηθψλ αληηδξάζεσλ, πνπ νθείινληαη ζηε 

δηαθνξά ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εμειίζζνληαη, δεκηνπξγνχλ πνηθίιεο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Ζ 

παξνχζα ελφηεηα έρεη ζθνπφ λα εμνηθεηψζεη ην καζεηή κε ηηο έλλνηεο ρεκηθή αληίδξαζε, 

αληηδξψλ, πξντφλ, 

θαζψο θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ρεκηθψλ εμηζψζεσλ ζην εηζαγσγηθφ βέβαηα επίπεδν ηεο Β 

Γπκλαζίνπ.  

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

 Να νξίδεη ηε ρεκηθή αληίδξαζε θαη λα αλαθέξεη παξαδείγκαηα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. 

 Να δηαθξίλεη ηα αληηδξψληα απφ ηα πξντφληα κηαο αληίδξαζεο. 

 Να αλαπαξηζηάλεη νξηζκέλεο απιέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο κε πξνζνκνηψκαηα κνξίσλ θαη κε 

ρεκηθέο εμηζψζεηο. 

 Να αλαγλσξίδεη ηα αληηδξψληα θαη ηα πξντφληα ζε κηα ρεκηθή εμίζσζε.  

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη ε 

απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θα ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ. ε απηφ ην ζηάδην δελ δεηείηαη θάπνηα επίδνζε ή βαζκνινγία αιιά κε ηηο αζθήζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Quiz ζπκπιήξσζεο ν καζεηήο ζα θαηαιήμεη ηειηθά ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. 
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Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εμεγήζεη ηα εηθνλίδηα θαη ηηο επηινγέο ηνπ καζεηή 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πιηθφ πνπ έρεη δνζεί θαηά ηελ παξάδνζε ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο 2 ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ. 

 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Ζ ρεκηθή αληίδξαζε, ε βαζηθφηεξε 

έλλνηα γηα ηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ηεο ρεκείαο αιιά ηδηαίηεξα ηεο βηνινγίαο, δελ είλαη πάληα 

εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνπο καζεηέο, θαη δεκηνπξγεί έηζη έλα θελφ πξναπαηηνχκελεο γλψζεο. Ο 

ηφρνο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη λα δψζεη αθφκε κηα ψζεζε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο βαζηθήο απηήο 

έλλνηαο ηεο ρεκείαο. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην είλαη έλα πξνζθηιέο 

ζέκα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. ην ρεκείν, πξηλ ή κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο ελφηεηαο, ηα 

παηδηά ζα έρνπλ άκεζε επαθή θαη ζα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αθίλδπλσλ βέβαηα 

ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 

Αθνχ μεθηλήζνπκε ην ινγηζκηθφ, κπαίλνπκε ζηελ ελφηεηα «Υεκηθέο αληηδξάζεηο» θαη ηξέρνπκε 

ην Quiz ζπκπιήξσζεο  

 

 
 

Ο καζεηήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη κε πξνζνρή ηηο νδεγίεο, λα γξάθεη δειαδή θεθαιαία 

ειιεληθά ή ιαηηληθά ζχκβνια, θαη ζην ηέινο ειέγρεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή θαη πξνηξέπεηαη ζε δηνξζψζεηο. 

 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε σο αδπλακία ηεο πιεθηξνιφγεζεο φηη νη δείθηεο ησλ ζηνηρείσλ ηίζεληαη 

ζην πιάη θαη φρη σο δείθηεο ζην θάησ κέξνο ηνπ ζπκβφινπ ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ θιάδνπ ΠΔ04 

 52 

 

 

5.3 ελάξην «Υεκηθό... ζηαπξόιεμν» 
 

ΣΑΞΖ : Β’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ηνηρεία, άηνκα, κφξηα, ρεκηθέο ελψζεηο,  

κέηαιια, ακέηαιια, ηδηφηεηεο ηεο χιεο γηα ην Υεκηθφ... ζηαπξφιεμν Η θαη ΗΗ 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθφ... ζηαπξφιεμν  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ 

παηρλίδη (ζηαπξφιεμν) ψζηε ν καζεηήο λα εμνηθεησζεί κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο Υεκείαο ηεο Β 

Γπκλαζίνπ.  

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη αηνκηθά 

αλά καζεηή ν νπνίνο κπνξεί λα εξγαζηεί θαη κφλνο ηνπ. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο απφ καζεηή ζε 

καζεηή κπνξεί λα πνηθίιεη πνιχ θαη γη απηφ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ήδε δνθηκάζεη 

αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί αθαηαζηαζία ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιχζεο ηνπ ζηαπξνιέμνπ. Δπεηδή ε φιε δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα θαη 

επεηδή ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πνηθίιεη, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηάμεο είλαη 

θνκβηθφ ζεκείν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί σο 

επαλάιεςε κηαο επξείαο πεξηνρήο ελνηήησλ. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Σν ζηαπξφιεμν αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ 

αιιά ζε πην έληνλν βαζκφ έρεη ζηφρν ηελ  απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη κε έλα παηγληψδε ηξφπν. ε αηφ ην 

ζηάδην δελ δεηείηαη θάπνηα επίδνζε ή βαζκνινγία αιιά κε ηηο αζθήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηαπξνιέμνπ ν καζεηήο ζα θαιιηεξγήζεη ηηο ρεκηθέο ηνπ γλψζεηο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη λα ελζαξξχλεη ην καζεηή κέζα απφ απηή ηε κνξθή πξσηφηππεο επαλάιεςεο. Οη καζεηέο 

πνπ δελ ζα δείμνπλ ελδηαθέξνλ ζην ρεκηθφ ζηαπξφιεμν δελ ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχλ ζηε 

ιχζε ηνπ αιιά λα αζρνιεζνχλ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα ιχζε ζην ζέκα ηεο αδηαθνξίαο 

είλαη λα αληηκεησπηζζεί ην ζηαπξφιεμν απφ νκάδεο καζεηψλ θαηάιιεια νξγαλσκέλεο ψζηε λα 

έρνπλ καζεηέο κε δηαβάζκηζε ηθαλνηήησλ έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθά ηζνδχλακεο. 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Σν αλακθηζβήηεην πιενλέθηεκα ηνπ 

ζηαπξφιεμνπ είλαη φηη κπνξεί λα εκπιέμεη κεγάιν εχξνο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ή θαη ελνηήησλ 

ηνπ ηδίνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ ην γλσζηηθφ φθεινο είλαη ζίγνπξα κεγάιν, θαη ην γλσξίδνπλ θαιά φζνη αγαπνχλ λα 

εκπιέθνληαη ζε αλάινγεο δηαδηθαζίεο. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Οη καζεηέο πνπ δελ ζα δείμνπλ ελδηαθέξνλ ζην 

ρεκηθφ ζηαπξφιεμν δελ ζα πξέπεη λα ππνρξεσζνχλ ζηε ιχζε ηνπ αιιά λα αζρνιεζνχλ κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μηα ιχζε ζην ζέκα ηεο αδηαθνξίαο είλαη λα αληηκεησπηζζεί ην ζηαπξφιεμν 

απφ νκάδεο καζεηψλ θαηάιιεια νξγαλσκέλεο ψζηε λα έρνπλ καζεηέο κε δηαβάζκηζε 

ηθαλνηήησλ έηζη ψζηε λα είλαη ζρεηηθά ηζνδχλακεο. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 Υεκηθφ... ζηαπξφιεμν (Η)  Οη ζσζηέο απαληήζεηο: 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 Υεκηθφ... ζηαπξφιεμν (ΗΗ)  Οη ζσζηέο απαληήζεηο: 

 

 
 

 

5.4 ελάξην Υεκηθνί ηύπνη – Πξνζνκνηώκαηα αηόκσλ θαη κνξίσλ 

 

ΣΑΞΖ : Β’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθνί ηχπνη 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθνί ηχπνη – Πξνζνκνηψκαηα αηφκσλ θαη κνξίσλ. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: ηελ πξνζνκνίσζε απηή κπνξείηε λα 

εμαζθεζείηε ζηε ζσζηή γξαθή ρεκηθψλ ηχπσλ, αθνχ ζαο 

ππνρξεψλεη λα αθνινπζήζεηε κε ηε ζεηξά ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. 

ε πξψηε θάζε ππάξρνπλ δχν παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζεηξά απηή ησλ 

ππνρξεσηηθψλ βεκάησλ. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη αηνκηθά 

αλά καζεηή ν νπνίνο κπνξεί λα εξγαζηεί θαη κφλνο ηνπ.  

 

ΣΟΥΟΗ: Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή ψζηε: 

 Να θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο: άηνκν, κφξην, ρεκηθή έλσζε, ρεκηθφο ηχπνο, ζζέλνο. 

 Να κπνξεί λα απνδψζεη ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο απιψλ ζηνηρείσλ ή ρεκηθψλ ελψζεσλ. 

 



Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ θιάδνπ ΠΔ04 

 55 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Αθνχ δίλνληαη παξαδείγκαηα, ν καζεηήο θαιείηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο λα θαηαζθεπάζεη πξνζνκνηψκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ρεκηθνχο 

ηχπνπο ησλ ελψζεσλ.  

 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Σα πξνζνκνηψκαηα θαη νη δεζκνί είλαη 

έλα θαιφ ππφβαζξν γλψζεσλ ρξήζηκν ζηε βηνινγία. Ο καζεηήο εμνηθεηψλεηαη κε απιά κφξηα 

πνπ είλαη θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνδφκεζε πνιππινθφηεξσλ. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Ζ ελφηεηα δίλεηαη κε ηνλ δηδαθηηθά αξηηφηεξν 

ηξφπν. Όινη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εθαξκνγήο (κε πξνζνκνηψκαηα πνπ ζα παξνπζηάζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο) πζηεξνχλ, πιελ ησλ ηξηζδηάζηαησλ ηα νπνία φκσο είλαη λσξίο γηα λα 

επηδεηρζνχλ ζε απηή ηελ ηάμε. 

 

χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή θαη ηελ επαξθή βνήζεηα πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ 

αθνινπζνχληαη νη εμήο ρεηξηζκνί: 

ΒΟΗΘΔΙΑ 

ΥΗΜΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ – ΠΡΟΟΜΟΙΧΜΑΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΧΝ 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ - ΥΔΙΡΙΜΟΙ 

ηελ πξνζνκνίσζε απηή κπνξείηε λα εμαζθεζείηε ζηε ζσζηή γξαθή ρεκηθψλ ηχπσλ, αθνχ 

ζαο ππνρξεψλεη λα αθνινπζήζεηε κε ηε ζεηξά νξηζκέλα βήκαηα.ε πξψηε θάζε ππάξρνπλ 

δχν παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζεηξά απηή ησλ ππνρξεσηηθψλ βεκάησλ. 

Βήκα 1 Πνηα ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε; Αλ ν καζεηήο δελ ηα γλσξίδεη, 

θάλεη θιηθ ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. 

Βήκα 2 Πνηνο ν αξηζκφο ησλ δεζκψλ (ζζέλνο) ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε;  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ην ζζέλνο κεξηθψλ ζηνηρείσλ:  

ηνηρείν 
H 

(πδξνγόλν) 
Cl (ριώξην) O (νμπγόλν) S (ζείν) N (άδσην) 

C 

(άλζξαθαο) 

ζέλνο 

1 1 2 2 3 4 

 
   

 
 

Αλ ν καζεηήο δελ ην γλσξίδεη, θάλεη θιηθ ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. 

Βήκα 3 Με βάζε ηα παξαπάλσ (ζπλδπάδνληαο ην ζζέλνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

έλσζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ) ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηελ 

εξψηεζε: Απφ πφζα άηνκα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ απνηειείηαη ην κφξην ηεο έλσζεο; Αλ ν 

καζεηήο δελ ηα γλσξίδεη, θάλεη θιηθ ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. 

ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί , ν καζεηήο κεηαθέξεηαη ζηε δεχηεξε θάζε, 

φπνπ εθαξκφδνληαο ηα παξαπάλσ βξίζθεη, επηιέγνληαο απφ κηα ιίζηα –κε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ θαη επηβξάβεπζεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ή αληίζηνηρεο πξνηξνπέο ζε πεξίπησζε 
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ιάζνπο– ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο ρεκηθψλ ελψζεσλ. 

Ξεθηλά, ινηπφλ, ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απφ ηελ αξρή κε θιηθ ζην ή κεηαθέξεηαη ζηελ πξψηε 

θάζε κε θιηθ ζην  

Καηφπηλ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα ζρεηηθά  ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΑ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο θχιιν 

αμηνιφγεζεο νη καζεηέο δελ ζα έρνπλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα. 

Ζ νξνινγία θα ε έλλνηα ηνπ «ζζέλνπο» ίζσο λα κπεξδέςεη ηνπο καζεηέο.  

 

 

5.5 ελάξην «Γηάζπαζε ηνπ λεξνύ κε ειεθηξόιπζε» 
 

ΣΑΞΖ : Β’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Ζιεθηξφιπζε λεξνχ 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γηάζπαζε ηνπ λεξνχ κε ειεθηξφιπζε 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: ηελ πξνζνκνίσζε απηή κπνξείηε λα 

παξαθνινπζήζεηε ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ 

κέζα ζε εηδηθή ζπζθεπή. Βιέπεηε, ινηπφλ, ηελ παξαγσγή  αεξίσλ, ηε ζρέζε ησλ φγθσλ ηνπο θαη 

ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, θαη κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην βάξνο θαη ηε ζρέζε ησλ 

παξαγφκελσλ αεξίσλ. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη αηνκηθά 

αλά καζεηή ν νπνίνο κπνξεί λα εξγαζηεί θαη κφλνο ηνπ.  

ΣΟΥΟΗ: Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή ψζηε: 

 Να θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο: ζηνηρείν, ρεκηθή έλσζε, ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα. 

 Να πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ. 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ζ φιε δηαδηθαζία απνηειεί έλα θαιφ δείγκα δηαδξαζηηθήο 

πξνζνκνίσζεο γηα έλα πείξακα πνπ δελ πεηπραίλεη ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην δηφηη νη ζπζθεπέο 

ειεθηξφιπζεο ζπρλά παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. Δπί πιένλ ζηελ πξφηαζε 

δηδαζθαιίαο ηνπ ινγηζκηθνχ δίδνληαη παξάκεηξνη (βάξνο ηεο ζπζθεπήο) πνπ είλαη αδχλαην λα 

κειεηεζνχλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. Ζ φιε δξαζηεξηφηεηα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

επηηπρεκέλα κε ηε ζρνιηθή πξνζέγγηζε θαη ην Α.Π. 

 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Ζ ειεθηξφιπζε είλαη απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά εδάθηα πνπ ζπλδέεη ηε θπζηθή κε ηε ρεκεία. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξνιπηηθήο ζπζθεπήο απαηηνχληαη ιεπηνκεξεηαθέο γλψζεηο θπζηθήο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη 

ν εθπαηδεπηηθφο αιιά μεθεχγνπλ απφ απηφ ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Σν φιν ζέκα παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ζεσξεηηθή φζν θαη απφ πξαθηηθή άπνςε κε αμηνζεκείσηεο 
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πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο. Ζ παξνχζα πξνζέγγηζε είλαη κηα πνιχ θαιή αξρή γηα έλα ζέκα κε 

ζεκαληηθή ζπλέρεηα. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Ζ ειεθηξφιπζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη ζην εξγαζηήξην, ιεηηνπξγεί  επνπηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε λα επηζεκαλζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πεηξάκαηνο 

ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 

χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή θαη ηελ επαξθή βνήζεηα πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ 

αθνινπζνχληαη νη εμήο ρεηξηζκνί: 

 

ΥΔΙΡΙΜΟΙ 
 Αξρίδεηε παηψληαο ην θνπκπί "γέκηζκα ζπζθεπήο" γηα λα γεκίζεηε ηε ζπζθεπή κε 

λεξφ.  

 Παηάηε "ζχλδεζε θαισδίσλ" θαη κεηά ην θνπκπάθη "ΟΝ" ηεο κπαηαξίαο. Ζ 

ειεθηξφιπζε ζα μεθηλήζεη. Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε παηψληαο θαη πάιη ην θνπκπάθη "ΟΝ", 

έσο φηνπ εμαληιεζεί ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ.  

 Καηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί νπφηε κπνξείηε λα ειεπζεξψζεηε ηα αέξηα απφ ην 

δεμηφ ή αξηζηεξφ ζσιήλα θαη λα ππνινγίζεηε ην βάξνο ηνπ αεξίνπ πνπ ειεπζεξψζεθε. Απηφ 

ζα ην πεηχρεηε θάλνληαο θιηθ ζηελ αληίζηνηρε ζηξφθηγγα.  

 Γηα λα μεθηλήζεηε ην πείξακα απφ ηελ αξρή παηήζηε ην θνπκπί .  

 Γηα λα εθηππψζεηε «πιάλα» απφ ηελ πξνζνκνίσζε, θάληε δεμί θιηθ ζην καχξν 

πιαίζην ηνπ παξαζχξνπ θαη επηιέμηε «print» («εθηχπσζε»).  

Καηφπηλ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα ζρεηηθά  ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΑ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο θχιιν 

αμηνιφγεζεο νη καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα δπζθνιία ε νπνία ζα πξέπεη κε ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία λα πξνιεθζεί θαη λα 

εμαιεηθζεί. 

 

 

5.6 ελάξην «Δπηζηεκνληθό Υξνλνιόγην -Πεξηνδηθόο Πίλαθαο -Όμηλε Βξνρή» 

 

ΣΑΞΖ : Β’ ΓΤΜΝΑΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: «Γεληθνχ Δλδηαθέξνληνο» 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Δπηζηεκνληθφ Υξνλνιφγην - Πεξηνδηθφο Πίλαθαο - Όμηλε Βξνρή 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Γπκλαζίνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) ή θαη πεξηζζφηεξεο αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο. 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Γίλνληαη ζηνηρεία πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην 

ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζρνιείσλ ελδερνκέλσο κε ηδηαίηεξν ζεσξεηηθφ ή πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ. 
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ αιιά θαη αηνκηθά 

αλά καζεηή ν νπνίνο κπνξεί λα εξγαζηεί θαη κφλνο ηνπ.  

 

ΣΟΥΟΗ: Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο κε 

κηα κέζνδν πνπ ζπκπιεξψλεη άξηηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ζ αλαδήηεζε ελνηήησλ πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα 

γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ είλαη κηα θνπξαζηηθή ελίνηε δηαδηθαζία αιιά κε κεγάιν 

φθεινο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Όιεο νη θπζηθέο επηζηήκεο αιιά θαη ε 

Ηζηνξία, ε θηινζνθία θαη ιηγφηεξν ε ζενινγία θαη νη μέλεο γιψζζεο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ 

κε ην ρξνλνιφγην θαη λα νδεγήζνπλ ζε εθπιήμεηο. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Οη ελφηεηεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ηδηαίηεξα 

πινχζηεο ζε πιηθφ απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη θπζηθά ην δηαδίθηπν. 

 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ κε ζέκαηα «Γεληθνχ Δλδηαθέξνληνο»  πεξηέρεη ηηο ππνελφηεηεο: 

Δπηζηεκνληθφ Υξνλνιφγην 

Πεξηνδηθφο Πίλαθαο 

Όμηλε Βξνρή 

 

Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ππνελφηεηαο «Δπηζηεκνληθφ Υξνλνιφγην» κπνξεί λα γίλεη άλεηα 

θαη ζηηο δπν ηάμεηο. Σα ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκαληηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ πεξηέρεη απηή ε 

ππνελφηεηα, νη αλαθαιχςεηο, νη εθεπξέζεηο θαη ηα λφκπει, κπνξεί λα δηεγείξνπλ ηε θαληαζία 

ησλ καζεηψλ, λα ηνπο ζπγθηλήζνπλ θαη λα ηνπο θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε φζνπο 

κφρζεζαλ γηα ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. Ζ ππνελφηεηα απηή ελδείθλπηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ καζεηψλ ζηηο δηαρξνληθέο αμίεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ 

πάληα κε ηελ εξγαηηθφηεηα, γηα ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

αλζξσπφηεηαο γεληθφηεξα.  

Ο πεξηνδηθφο πίλαθαο θαιχηεξα λα δνζεί ζην Λχθεην κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ θαη αληίζηνηρνπ ελψ ε 

φμηλε βξνρή ζα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ Σξίηε Γπκλαζίνπ. ινγηζκηθνχ,  
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6. ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ «Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ» 

Σα παξαθάησ θείκελα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ππάξρνλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηνπ 

ινγηζκηθνχ «Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ». Σν ινγηζκηθφ Λπθείνπ, έρεη πνιιέο θνηλέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζεκαηνινγίεο κε απηφ ηνπ Γπκλαζίνπ. Δλφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

δηαπξαγκαηεπηεί ζην Γπκλάζην, επαλεμεηάδνληαη ζην Λχθεην. Απηέο νη ελφηεηεο ( Σν 

επηζηεκνληθφ ρξνλνιφγην, ν Πεξηνδηθφο  Πίλαθαο, ε Όμηλε βξνρή θαη ζέκαηα εηζαγσγήο ζηε 

Υεκεία φπσο ζέκαηα ηνπ κηθξφθνζκνπ), κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επαλάιεςε ή θαη λα 

παξαιεθζνχλ αλ ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη εθηηκψληαο ην επίπεδν θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο ηάμεο 

ηνπ. 

 Σν Βηβιίν θαζεγεηή ηνπ ινγηζκηθνχ Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ πεξηιακβάλεη: 

• Δγρεηξίδην ρξήζεο 

• Φχιια εξγαζίαο 

ην βηβιίν πνπ θξαηάηε πεξηέρνληαη 56 νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ρεκείαο 

ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Σάμε ηνπ Λπθείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Chem-PA 2006. 

Πνιχ ζσζηά νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη έλα κέζν πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξαθηηθφηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ 

δηέπνπλ ηα ρεκηθά θαηλφκελα. Ζ πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε 

κνληεινπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο ρξήζηκεο ζηε δηδαζθαιία, θαζψο ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο εληάζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηα κέζα δηδαζθαιίαο.  

Σν Chem-PA 2006 είλαη έλα δπλακηθφ ινγηζκηθφ παθέην πνπ πεξηέρεη κηα εθηεηακέλε βάζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρεκεία (ηελ ηζηνξία ηεο, ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή), ηελ 

ηερλνινγία θαη άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ή ζε δηαθνκηζηή ηνπηθνχ δηθηχνπ, ψζηε λα γίλεηαη ηαπηφρξνλε ρξήζε απφ πνιινχο 

καζεηέο ή νκάδεο καζεηψλ, κε ηελ αλάινγε βέβαηα εγθαηάζηαζε. Παξνπζηάδεη πξνζνκνηψζεηο 

πεηξακάησλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ κηθξφθνζκνπ, πνπ δχζθνια απνδίδνληαη είηε κε πεξηγξαθή είηε 

κε ρξήζε εηθφλσλ. Υξεζηκνπνηεί βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα 

πνπ θαζνξίδεη ν θαζεγεηήο, φπνπ ν θάζε καζεηήο ή νκάδα καζεηψλ, εξγάδεηαη ηαπηφρξνλα θαη 

αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε (ζε δηθηπαθφ πεξηβάιινλ), ειέγρεηαη θαη θαζνδεγείηαη ζηελ  

πνξεία ηεο εξγαζίαο απφ ην ινγηζκηθφ, ελψ ζην ηέινο εθηππψλεη ηελ εξγαζία ηεο. Αθφκε, 

πεξηέρεη quiz πνιιαπιήο επηινγήο ζηαπξφιεμα θ.ιπ., θαζψο θαη έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ 

«επηζηεκνληθφ» ρξνλνιφγην – almanac, θαηάιιειν γηα καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη 

γηα δηδάζθνληεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

«καζήκαηνο» απφ ην καζεηή, ελψ ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα εξεπλήζεη, λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιχζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απνξίεο. Παξάιιεια κπνξεί λα εμεηάζεη θαη άιιεο πιεπξέο ησλ 

ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηελ επίδξαζε θάπνησλ απφ απηά ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 

ηε ιεηηνπξγία ησλ λφκσλ ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ηα ζχγρξνλα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα, ηελ 

ηζηνξία ησλ ηδεψλ γηα ηε θχζε ηεο χιεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο, ηε δσή θαη ηε ζπκβνιή ησλ 

κεγάισλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν πνπ 

καο πεξηβάιιεη. 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Chem-PA 2006 ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ 

ππνινγηζηή ηα εμήο: 
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• Windows 2000 ή λεφηεξε έθδνζε 

• Internet explorer έθδνζε 5.0 ή λεφηεξε έθδνζε 

• MSAccess (MSOffice) έθδνζε 2000 ή λεφηεξε έθδνζε (πιήξεο εγθαηάζηαζε). 

Διέγμηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Αλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο, ζα 

πξέπεη λα ην θάλεηε εζείο. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο νκάδαο δεκηνπξγίαο ηνπ, μεθηλά κηα πινήγεζε ζηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη 

ηα κελνχ κε ζηφρν πάληα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ καζήκαηνο Υεκείαο Λπθείνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα έλα ζχγρξνλν κάζεκα ζχκθσλα κε 

ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Σν ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Α.Π. θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαη επηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο 

Υεκείαο ζε έλα ειθπζηηθφηεξν θαη ηερλνινγηθά αξηηφηεξν πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σν πιηθφ πνπ 

πξνηείλεηαη έρεη ζηφρν ηελ αξηηφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ παηδαγσγηθή δηδαθηηθή 

θαη επηζηεκνληθή άπνςε, ζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πάληα κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζρνιείν. 

Αθνχ ινηπφλ εγθαηαζηήζνπκε ην ινγηζκηθφ θαη ην ελεξγνπνηήζνπκε, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε 

πξψηε νζφλε πεξηιακβάλεη ηηο ελφηεηεο: 

 Γεληθνχ Δλδηαθέξνληνο 

 Λχθεην Σάμε Α’ 

 Λχθεην Σάμε Β’ 

 Λχθεην Σάμε Γ’  

 

Γελ είλαη ίζσο πεξηηηφ λα επαλαιάβνπκε φηη φπσο θαη ζην Γπκλάζην, ην πεξηερφκελν ηνπ 

ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ζρνιηθφ πιηθφ θαη ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο 

(ζεσξία θαη εξγαζηήξην) θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη ζηφρν ηελ εκπέδσζή ηνπ κε κνξθή 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ηφζν ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα  φζν θαη ζε εξγαζηεξηαθά 

ζέκαηα. Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλνο ρψξνο ή λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ψζηε λα ην αμηνπνηήζνπλ κφλνη ηνπο 

φηαλ νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνπλ θάηη ηέηνην. Οη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, πην 

ψξηκνη απφ απηνχο ηνπ Γπκλαζίνπ κπνξνχλ πην μεθάζαξα λα απνθαζίζνπλ ηη ηνπο ελδηαθέξεη 

θαη ηη φρη, θαη λα αζρνιεζνχλ αηνκηθά, ελίνηε κάιηζηα κε ηδηαίηεξν πάζνο, κε φηη εκπίπηεη ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο.  

 

6.1 ελάξην «Πεξηνδηθόο Πίλαθαο» 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΣΑΞΖ : Α’ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Πεξηνδηθόο Πίλαθαο 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ:  Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ – Γνκή - Υξεζηκφηεηα ηνπ Πεξηνδηθνχ 

Πίλαθα 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) έσο δπν (2) 
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ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο Πεξηνδηθφο 

Πίλαθαο κπνξεί άξηζηα λα ππνζηεξηρζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Γίδνληαη δχν κνξθέο 

ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα ( αλά ηνκείο θαη κε δηάθξηζε ζε κέηαιια-ακέηαιια θιπ), πεξηέρνληαη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία θαη ππάξρεη πινχζην κελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ, ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο, ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ζηαηηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ, ηε ρψξα θαη ην έηνο αλαθάιπςήο 

ησλ. Πίλαθεο κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ή εμαγσγήο ηηκψλ ζε γξαθήκαηα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε νκάδα ή πεξίνδν θαη πνιιέο άιιεο δπλαηφηεηεο.  

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ: 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

1. Να εμηζηνξεί ηελ εμέιημε θαζψο θαη ηελ αλάγθε ηαμηλφκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθφ 

πίλαθα. 

2. Να πεξηγξάθεη ην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πίλαθα. 

3. Να νξίδεη ηη είλαη νκάδα θαη ηη πεξίνδνο θαη λα απαξηζκεί απηέο. 

4. Να αλαθέξεηο παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ, εληνπίδνληαο ηε ζέζε ηνπο ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα. 

5. Να αλαγλσξίδεη ηελ αξρή πνπ δνκείηαη ν ζχγρξνλνο πεξηνδηθφο πίλαθαο θαη λα ηε ζπλδέεη 

κε ηε ινγηθή ηεο ειεθηξνληαθήο δφκεζεο ησλ αηφκσλ. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Οη δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο βηβιίνπ. Ο δπλακηθφο 

θαη αιιειεπηδξαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γξαθηθά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο εθηχπσζεο δίλνπλ έλα πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Αλ πξνζζέζεη θάπνηνο θαη ηε 

δπλαηφηεηα εμφδνπ ζην δηαδίθηπν, ηφηε έρεη έλα ππφδεηγκα πξνζθνξάο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε 

ηε κνξθή ινγηζκηθνχ. Ζ ίδηα ελφηεηα πξνζθέξεηαη θαη ζην Γπκλάζην, αιιά ην Λχθεην είλαη ν 

ηδαληθφο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο.  

 

ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Ζ έλλνηα ηεο πεξηνδηθφηεηαο φπσο θαη ε 

παξαηήξεζε ησλ βαζχηεξσλ ζρέζεσλ θαη αιιεινπρηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν είλαη κηα 

κνλαδηθή επθαηξία γηα ηε ζχλδεζε ηεο ρεκείαο κε βαζχηεξεο αξρέο θαη λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε 

Φπζηθή ηε Βηνινγία αιιά θαη ην ζχκπαλ γεληθφηεξα. Ζ έλλνηα ηεο πεξηνδηθφηεηαο ζπκίδεη 

αθφκε θαη έλλνηεο ζπκκεηξίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ή θαη πξνζεγγίζεηο ηεο θηινζνθίαο (ε έλλνηα 

ηεο επαλάιεςεο ησλ ππαξμηζηψλ). 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Ο Πεξηνδηθφο Πίλαθαο είλαη αλαξηεκέλνο ζηα 

πεξηζζφηεξα εξγαζηήξηα θπζηθψλ επηζηεκψλ, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

θφζκνπ. Δίλαη απφ ηα πην αλαγλσξίζηκα «ζχκβνια» ηεο Υεκείαο καδί κε ην δνθηκαζηηθφ 

ζσιήλα θαη ηελ θσληθή θηάιε. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάιεμε αιιά θαη κε πνιινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο φπσο εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα 

ξφισλ θαη πνιιά άιια πνπ ε θαληαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Ίζσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε. 

 

Ο Πεξηνδηθφο Πίλαθαο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελφηεηα (Γνκή ηνπ αηφκνπ – ζηηβάδεο) 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 Δμέηαζε ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα θαη ζηηο δπν κνξθέο θαη αλαγλψξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πεξηέρεη 
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 Δμεχξεζε πηλάθσλ εθηχπσζε ή εμαγσγήο ηηκψλ ζε θχιιν MsExcel –γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία– κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ, ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο, ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπο, ζηαηηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ, ηε 

ρψξα θαη ην έηνο αλαθάιπςήο ησλ. 

 Μειέηε γξαθεκάησλ κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε νκάδα ή 

πεξίνδν θαη κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ, ηε ρψξα θαη ην έηνο αλαθάιπςήο ησλ. 
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6.2 ελάξην «Παξαζθεπή δηαιύκαηνο» 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΣΑΞΖ : Α’ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γηαιύκαηα 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Παξαζθεπή Γηαιχκαηνο 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: ην ρψξν ελφο εηθνληθνχ εξγαζηεξίνπ, ν 

καζεηήο παξαζθεπάδεη δηαιχκαηα θαη πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο πνιχ πην γξήγνξα απφ φηη 

ζην πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην. ην εηθνληθφ εξγαζηήξην, ν καζεηήο κπνξεί λα παξαζθεπάζεη 

δηαιχκαηα NaCl, NaOH ή δάραξεο, δπγίδνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ ζηεξενχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη κεηξψληαο ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο δηαιχηε. 

Πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη ην πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην δελ αληηθαζίζηαηαη απφ θαλελφο είδνπο 

πξνζνκνίσζε, φκσο απφ ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα δηδαρζεί ν καζεηήο θάπνηνπο 

θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην εξγαζηήξην θαη ζε θηιηθφηεξν πξνο απηφλ πεξηβάιινλ λα 

αζθεζεί ζε ππνινγηζκνχο. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

 Να αλαθέξεη ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο πεξηεθηηθφηεηαο  

 Να αλαιχεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζρέζε καδψλ /mol/ φγθσλ, δηαιχηε/δηαιπκέλεο 

νπζίαο/δηαιχκαηνο 

 Να παξαζθεπάδεη δηαιχκαηα νξηζκέλεο % πεξηεθηηθφηεηαο 

 Να παξαζθεπάδεη δηαιχκαηα νξηζκέλεο κνξηαθφηεηαο 

 Να εθηηκά ηε ζεκαζία. ηνπ πξαγκαηηθνχ αιιά θαη ηνπ εηθνληθνχ εξγαζηεξίνπ. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ζ παξαζθεπή δηαιπκάησλ νξηζκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο  είλαη απφ ηα 

ζέκαηα πνπ ελδείθλπληαη γηα πξαγκαηνπνίεζε ζην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Όηαλ φκσο 

ην ρεκείν δελ πξνζθέξεηαη, φηαλ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη κηα παξφκνηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε 

θαη ζέινπκε θάηη ζπκπιεξσκαηηθφ γηα λα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, φηαλ 

ζέινπκε λα αζρνιεζνχκε κε νπζίεο ζρεηηθά επηθίλδπλεο, φπσο ην ππθλφ ζεηηθφ νμχ ή ην 

θαπζηηθφ λάηξην, ηφηε ην εηθνληθφ εξγαζηήξην είλαη κηα θαιή ιχζε. Αθφκα θαη απφ άπνςε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη απνβιήησλ ε εηθνληθή ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ (φπσο ην 

δηρξσκηθφ θάιην) είλαη κηα επηπιένλ παξάκεηξνο πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε. Να 

ζπκπιεξψζνπκε φκσο φηη νη επηβιαβείο επηπηψζεηο απφ ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, δελ έρνπλ 

ζηαζκηζηεί αθφκε πιήξσο. Σν εηθνληθφ εξγαζηήξην κπνξεί λα «παξαπιαλήζεη» ηνπο καζεηέο κε 

ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη λα αθίζηαηαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

κεηξήζεηο θαη νη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κπνξεί λα είλαη αθχζηθα αθξηβείο, ε ρξήζε ησλ 

ζπζθεπψλ άζρεηε κε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε, θαη νη δπλαηφηεηεο εμσπξαγκαηηθέο. Χζηφζν παξά 

ηηο ππεξβνιηθέο ελίνηε δπλαηφηεηεο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ην εηθνληθφ εξγαζηήξην 

είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν καζεηήο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί. Οη εξσηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ παξαηίζεληαη είλαη έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. 
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ΔΜΠΛΟΚΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Ζ Παξαζθεπή δηαιπκάησλ, ε 

πεξηεθηηθφηεηα θαη νη δηάθνξνη ηξφπνη έθθξαζήο ηεο, εθηφο απφ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπο γηα 

ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ην καζεηή θαη ζε ελφηεηεο ηεο Φπζηθήο 

ηεο βηνινγίαο ηεο Γεσινγίαο-Οξπθηνινγίαο αιιά θαη λα ηνπ ζπκίζνπλ ππνινγηζκνχο απφ ηα 

Μαζεκαηηθά. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Σα δηαιχκαηα είλαη απφ ηα πιένλ πξνζθεξφκελα 

ζέκαηα γηα εθαξκνγή ζε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δηαθφξσλ εθδφζεσλ, γηα επεμεξγαζία κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν κε ραξηί θαη κνιχβη, ( έζησ θαη κε αξηζκνκεραλή) θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 

απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή αηέιεησησλ πηλαθίδσλ κε πεξηεθηηθφηεηεο ηξνθίκσλ, πνηψλ αθφκε θαη 

θαπζίκσλ. Απνηεινχλ έλα ζέκα πνπ δηεθδηθεί πάληα κεγάιν κέξνο απφ ην δηαζέζηκν 

εθπαηδεπηηθφ ρξφλν καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ρεηξηζκνί πνπ δίλνληαη κε ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ καζεηή 

παξνπζηάδνπλ πιεξφηεηα θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα δνζεί θάπνηα επί πιένλ εξγαζία πέξα απφ 

απηέο πνπ πξνηείλεη ε ζπγγξαθηθή νκάδα. Οη εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

επηβεβαησηηθά ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν καζεηήο . Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ε φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή κε ηξφπν ψζηε 

λα ηνπ θξαηά απμεκέλν ην ελδηαθέξνλ. Να ζεκεησζεί φηη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο γίλεηαη ε 

παξαδνρή φηη ε πξνζζήθε ζηεξεάο νπζίαο ζε λεξφ δελ κεηαβάιιεη ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ, ν νπνίνο 

ζεσξείηαη θαη ν ηειηθφο φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο 

 

ΔΡΓΑΗΑ 1 

 

α) Τπνινγίζηε ηελ % w/v, ηελ % w/w θαη ηε molarity ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

δηάιπζε 15 gr NaCl ζε 150 ml λεξoχ.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 10..% W/V ...9,1..% W/W ..1,7.M 

ηελ εξγαζία απηή πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ν φγθνο ηνπ ζηεξενχ ζεσξείηαη ακειεηένο. 

Απηή ε ππφζεζε δελ είλαη πάληα ζχκθσλε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ζα 

ήηαλ θαιφ λα δηεπθξηλίζνπκε θαηά ηελ έλαξμε θάζε αληίζηνηρεο  δξαζηεξηφηεηαο φηη ν φγθνο 

ηνπ ζηεξενχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηένο θαη σο φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο λα ιεθζεί ν φγθνο ηνπ 

δηαιχηε. 

 

ΔΡΓΑΗΑ 2  

 

α) Τπνινγίζηε ηελ % w/v, ηελ % w/w θαη ηε molarity ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηάιπζε 30 gr NaΟΖ ζε 250 ml λεξνχ.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 12 % W/V .10,7 % W/W .3.M  

 

ΔΡΓΑΗΑ 3 

 

α) Τπνινγίζηε ηελ % w/v, ηελ % w/w θαη ηε molarity ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηάιπζε 40 gr δάραξεο ζε 300 ml λεξνχ. 

 

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 13,3% W/V 11.8% W/W 0,4M 

 

ΔΡΓΑΗΑ 4 
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α) Τπνινγίζηε εζείο πφζα gr NaCl πξέπεη λα δηαιχζνπκε ζε 200 ml λεξνχ γηα λα πξνθχςεη 

δηάιπκα 30 % w/v.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: .60.gr 

 

ΔΡΓΑΗΑ 5 

 

α) Τπνινγίζηε εζείο πφζα mol δάραξεο πξέπεη λα δηαιχζνπκε ζε 200 ml λεξνχ γηα λα πξνθχςεη 

δηάιπκα 30 % w/w.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 85,7.gr 0,25. mol 

 

ΔΡΓΑΗΑ 6 

 

α) Τπνινγίζηε εζείο πφζα gr NaOH πξέπεη λα δηαιχζνπκε ζε 200 ml λεξνχ γηα λα πξνθχςεη 

δηάιπκα 0,5 Μ.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:4gr  

 

ΔΡΓΑΗΑ 7 

 

α) Τπνινγίζηε εζείο πνηα είλαη ε κέγηζηε πνζφηεηα ζε gr, NaΟΖ πνπ κπνξνχκε λα δηαιχζνπκε 

ζε 150 ml λεξνχ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: .150.gr  
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ΔΡΓΑΗΑ 8 

 

α) Τπνινγίζηε εζείο ηελ molarity ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηάιπζε 80 gr 

δάραξεο ζε 250 ml λεξφ.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 0,9.Μ 

  

 

6.3 ελάξην «Αξαίσζε δηαιπκάησλ» 

 

ΣΑΞΖ : Α’ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γηαιχκαηα 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Αξαίσζε δηαιπκάησλ θαη Αλάκεημε δηαιπκάησλ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη 

ιεηηνπξγία εηθνληθνχ εξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα θάλεη αλάκεημε θαη αξαίσζε 

ππθλψλ δηαιπκάησλ  ρξεζηκνπνηψληαο ζηθψληα γηα ηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

 Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αξαηψζεη έλα δηάιπκα. 

 Να ππνινγίδεη ηε ζπγθέληξσζε ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε αξαίσζε φηαλ ηνπ 

δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Πνιχ επηηπρεκέλα γίλεηαη ε παξαηήξεζε απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα 

φηη ην πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην δελ αληηθαζίζηαηαη απφ θαλελφο είδνπο πξνζνκνίσζε, φκσο απφ 

ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα δηδαρζεί ν καζεηήο θάπνηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζην εξγαζηήξην θαη ζε θηιηθφηεξν πξνο απηφλ πεξηβάιινλ λα αζθεζεί ζε 

ππνινγηζκνχο.   

πκπιεξσκαηηθά λα ηνλίζνπκε φηη ε παξνχζα άζθεζε ελδείθλπηαη γηα εηθνληθφ εξγαζηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ δηφηη πεξηιακβάλεη ην ρεηξηζκφ ππθλψλ νμέσλ (Αξαίσζε δηαιπκάησλ Δξγαζία 

1,2,3, ) ηα νπνία είλαη επηβιαβή ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο 

απαηηεί εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (απαγσγφ) θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ (εηδηθά ζηθψληα, γπαιηά θιπ), 

θαη πνιχ πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο. Οη καζεηέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ην ρεηξηζκφ ππθλψλ 

νμέσλ θαη βάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην θαη ε αξαίσζε δηαιπκάησλ λα γίλεηαη κφλν απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

Οη επφκελεο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πνιιά θαιά ζεκεία (πξνζνκνηψζεηο ηνπ 

κηθξφθνζκνπ γηα ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ, κεραληζκφο εμνπδεηέξσζεο ζε κνξηαθφ επίπεδν 

θιπ). Γελ ζα απνθχγνπκε φκσο λα ηνλίζνπκε φηη ην εηθνληθφ εξγαζηήξην δελ ζα δηδάμεη ΠΟΣΔ 

ην καζεηή λα θάλεη νγθνκέηξεζε, λα αλαξξνθά κε ην ζηθψλη νξηζκέλν φγθν δηαιπκάησλ, λα 

πξαγκαηνπνηεί κε επηηπρία κηα νγθνκέηξεζε. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Δίλαη πξνθαλέο φηη ν θαιχηεξνο ρψξνο γηα 

ρεηξηζκνχο κε ηα δηαιχκαηα είλαη ην Υεκείν, κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο πνπ 
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αλαθέξακε. Σειηθά ν ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην 

κπνξνχλ λα δψζνπλ άξηζηα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ δηαιπκάησλ. 

 

ΔΡΓΑΗΑ 1 

α) Τπνινγίζηε ηελ % w/v θαη ηε molarity ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αξαίσζε 70 

ml δηαιχκαηνο H2SO4 98% w/v κε 150 ml λεξνχ. 

β) Δπαλαιάβεηε ηελ αξαίσζε θαη ζην «εξγαζηήξην», πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή. 

Απάληεζε: 31 % w/v θαη 3,18 M 

 

ΔΡΓΑΗΑ 2 

α) Τπνινγίζηε πφζα ml λεξνχ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 250 ml δηαιχκαηνο ΖΝΟ3 63% w/v, 

γηα λα πξνθχςεη δηάιπκα 5 Μ. 

β) Δπαλαιάβεηε ηελ αξαίσζε θαη ζην «εξγαζηήξην», πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή. 

Απάληεζε: 250 ml λεξνχ. 

 

ΔΡΓΑΗΑ 3 

α) Τπνινγίζηε πφζα ml δηαιχκαηνο ΝaΟΖ 80 % w/v πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε, αθνχ 

αλακεηρζνχλ κε 300 ml λεξνχ, λα πξνθχςεη δηάιπκα 8 Μ. 

β) Δπαλαιάβεηε ηελ αξαίσζε θαη ζην «εξγαζηήξην», πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή. 

Απάληεζε: 200 ml ΝaΟΖ 80 % w/v 

 

 

6.4 ελάξην «Αλάκεημε δηαιπκάησλ» 

ΣΑΞΖ : Α’ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γηαιχκαηα 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Αλάκεημε δηαιπκάησλ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη 

ιεηηνπξγία εηθνληθνχ εξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα θάλεη αλάκεημε θαη αξαίσζε 

ππθλψλ δηαιπκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηθψληα γηα ηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ. ηελ πξνζνκνίσζε 

απηή κπνξείηε λα αλακείμεηε δηαιχκαηα δηαθνξεηηθήο πεξηεθηηθφηεηαο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο·πξφθεηηαη γηα πξνζνκνίσζε εξγαζηεξίνπ 

(εξγαζηεξηαθφο πάγθνο, θηάιεο, ζθεχε θ.ιπ.). 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

1. Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αλακίμεη έλα δηάιπκα κε θάπνην άιιν 

πξνθεηκέλνπ λα παξαζθεπάζεη έλα λέν δηάιπκα νξηζκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο φηαλ ηνπ 

δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

2. Να ππνινγίδεη ηε ζπγθέληξσζε ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε αλάκημε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαιπκάησλ φηαλ ηνπ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 
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ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Πνιχ επηηπρεκέλα γίλεηαη ε παξαηήξεζε απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα 

φηη ην πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην δελ αληηθαζίζηαηαη απφ θαλελφο είδνπο πξνζνκνίσζε, φκσο απφ 

ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα δηδαρζεί ν καζεηήο θάπνηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζην εξγαζηήξην θαη ζε θηιηθφηεξν πξνο απηφλ πεξηβάιινλ λα αζθεζεί ζε 

ππνινγηζκνχο.   

Αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνχκελε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, ε παξνχζα άζθεζε ελδείθλπηαη γηα 

εηθνληθφ εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ δηφηη πεξηιακβάλεη ην ρεηξηζκφ ππθλψλ νμέσλ (Αλάκεημε 

δηαιπκάησλ Δξγαζία 1,2,3, ) ηα νπνία είλαη επηβιαβή ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ, 

θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο απαηηεί εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (απαγσγφ) θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ (εηδηθά 

ζηθψληα, γπαιηά, γάληηα θιπ), θαη πνιχ πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

απνθεχγνπλ ην ρεηξηζκφ ππθλψλ νμέσλ θαη βάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηήξην θαη ε αλάκεημε 

ππθλψλ δηαιπκάησλ λα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Οη επφκελεο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πνιιά θαιά ζεκεία (πξνζνκνηψζεηο ηνπ 

κηθξφθνζκνπ γηα ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ, κεραληζκφο εμνπδεηέξσζεο ζε κνξηαθφ επίπεδν 

θιπ). Γελ ζα απνθχγνπκε φκσο λα ηνλίζνπκε φηη ην εηθνληθφ εξγαζηήξην δελ ζα δηδάμεη ΠΟΣΔ 

ην καζεηή λα θάλεη νγθνκέηξεζε, λα αλαξξνθά κε ην ζηθψλη νξηζκέλν φγθν δηαιπκάησλ, λα 

πξαγκαηνπνηεί κε επηηπρία κηα νγθνκέηξεζε. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Δίλαη πξνθαλέο φηη ν θαιχηεξνο ρψξνο γηα 

ρεηξηζκνχο κε ηα δηαιχκαηα είλαη ην Υεκείν, κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο πνπ 

αλαθέξακε. Σειηθά ν ζπλδπαζκφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην 

κπνξνχλ λα δψζνπλ άξηζηα απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ δηαιπκάησλ. 

 

 

 

ΔΡΓΑΗΑ 1 

α) Τπνινγίζηε ηελ % w/v, ηελ % w/w θαη ηε molarity ελφο δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάκεημε 100 ml δηαιχκαηνο HCl 6 Μ κε 200 ml δηαιχκαηνο HCl 14 Μ θαη απφ ηελ αξαίσζε 

ηνπ δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε 100 ml λεξνχ. 

β) Δπαλαιάβεηε ηελ αλάκεημε θαη ζην «εξγαζηήξην», πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή. 

Απάληεζε:  

w/v=31%, w/w=27%,  molarity=8,5 Μ 

 

ΔΡΓΑΗΑ 2 

α) Τπνινγίζηε πφζα ml δηαιχκαηνο HCl 6 Μ πξέπεη λα αλακεηρζνχλ κε 200 ml δηαιχκαηνο HCl 

14 Μ, γηα λα πξνθχςεη δηάιπκα 10 Μ. Πφζε ζα είλαη ε % w/v θαη ε % w/w πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ηειηθνχ δηαιχκαηνο; 

β) Δπαλαιάβεηε ηελ αλάκεημε θαη ζην «εξγαζηήξην», πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή. 

Απάληεζε: Γηάιπκα1: =200 ml, w/v=36,5%, w/w=31% 

ΔΡΓΑΗΑ 3 

α) Τπνινγίζηε πφζα ml λεξνχ πξέπεη επηπιένλ λα πξνζζέζνπκε ζε δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάκεημε 100 ml δηαιχκαηνο HCl 6 Μ κε 100 ml δηαιχκαηνο HCl 14 Μ, γηα λα πξνθχςεη 

ηειηθά έλα δηάιπκα 5 Μ. 

β) Δπαλαιάβεηε ηελ αλάκεημε θαη ζην «εξγαζηήξην», πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή. 

Απάληεζε: ρ=200 ml λεξνχ. 

 

 

6.5 ελάξην «Υεκηθή θηλεηηθή - Απνηειεζκαηηθή ζύγθξνπζε» 
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ΣΑΞΖ : Β’ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθή θηλεηηθή (Θεηηθή θαηεχζπλζε) 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Υεκηθή θηλεηηθή - Απνηειεζκαηηθή ζχγθξνπζε 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: ηελ πξνζνκνίσζε απηή κπνξείηε: 

Α. Να παξαθνινπζήζεηε ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ (ηηο απνηειεζκαηηθέο ή φρη ζπγθξνχζεηο). Γηα 

ην ζθνπφ απηφ παηήζηε «Νέα κέηξεζε». Αιιάμηε ή φρη ηε ζεξκνθξαζία ή ηελ πίεζε, παηήζηε 

«ΟΚ» θαη παξαθνινπζήζηε ηελ νζφλε. 

Β. Να πξαγκαηνπνηήζεηε κηα ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ δχν απνηειεζκαηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ, ζε κηα αληίδξαζε κεηαμχ αεξίσλ ηεο κνξθήο:  

Α2 + Β2  2ΑΒ, θαη ηελ επίδξαζε ζε απηφλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

1. Να αλαθέξεη πνην είλαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο ρεκηθήο θηλεηηθήο. 

2. Να νξίδεη ηη είλαη κέζε ηαρχηεηα αληίδξαζεο θαη ηη ζηηγκηαία θαη λα πεξηγξάθεη ηε 

δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηαρχηεηεο απηέο πεηξακαηηθά.  

3. Να θαζνξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη λα εμεγεί 

ηελ επίδξαζε απηψλ ζηελ ηαρχηεηα κε βάζε ηε ζεσξία ησλ ζπγθξνχζεσλ.  

4. Να πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη έλαο θαηαιχηεο.  

5. Να ηαμηλνκεί ηνπο θαηαιχηεο ζε θαηεγνξίεο, δίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζε 

θάζε πεξίπησζε. 

6. Να εμεγεί ηε δξάζε ησλ θαηαιπηψλ κε βάζε ηε ζεσξία ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη ηε 

ζεσξία πξνζξφθεζεο θαη λα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηεο 

θαηάιπζεο ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη βηνρεκεία.  

7. Να αλαθέξεη ην λφκν ηεο ηαρχηεηαο θαη λα παξάγεη απηφλ κε βάζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

8. Να ζπλδέεη ην λφκν ηεο ηαρχηεηαο κε ην κεραληζκφ ηεο αληίδξαζεο. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ κηθξφθνζκνπ είλαη έλα ζαπκάζην εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Πάληα κε επίγλσζε ησλ αδπλακηψλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ είλαη πάξα πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ κνξίσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη, εμαξρήο, λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη 

ηα απνηειέζκαηα είλαη απιψο ελδεηθηηθά. Σέινο, νη ρξφλνη πνπ ζα κεηξεζνχλ είλαη θαη απηνί 

ελδεηθηηθνί θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα πξαγκαηηθή αληίδξαζε. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Γπζηπρψο αλάινγα ζέκαηα δηδάζθνληαη κφλν κε 

πίλαθα θαη θηκσιία κε απνηέιεζκα κηα απφ ηηο θαιχηεξεο εθαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ λα κέλεη αλελεξγή γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη επθαηξία, ην 

κέιινλ λα δηαγξαθεί ιίγν δηαθνξεηηθφ απφ ην παξφλ ηνπ πίλαθα θαη ηεο θηκσιίαο. 

 

Με αλαιπηηθφ ηξφπν νη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο: 
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Η ΔΙΡΑ ΣΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

(ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΜΔΣΡΗΔΧΝ) 

1. Ξεθηλήζηε παηψληαο ην θνπκπί «Νέα κέηξεζε» θαη ή απνδέρεζηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο 

ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο ή θάλεηε εζείο ηηο δηθέο ζαο επηινγέο. ηε ζπλέρεηα 

παηήζηε «ΟΚ» γηα λα αξρίζεη ην πείξακα. 

2. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί κηα απνηειεζκαηηθή ζχγθξνπζε, ην κελ ρξνλφκεηξν ζηακαηά, 

δείρλνληαο έηζη ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε, ην δε θνπκπί «Απνζήθεπζε ηηκψλ» 

ελεξγνπνηείηαη. Παηήζηε ην γηα λα θαηαγξαθνχλ νη ηηκέο ηηο πξψηεο κέηξεζεο ζην ζρεηηθφ 

πίλαθα. 

3. Δπαλαιάβεηε δέθα θνξέο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία λέσλ κεηξήζεσλ. Θα έρεηε, έηζη, ηε 

κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ απηψλ. πληζηάηαη, εθφζνλ ζαο ελδηαθέξεη ε κέζε ηηκή ηνπ 

ρξφλνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζχγθξνπζεο, ζε κία δεθάδα κεηξήζεσλ λα κε κεηαβάιιεηε 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε. Μεηά ην ηέινο κηαο δεθάδαο κεηξήζεσλ ελεξγνπνηείηαη ην 

θνπκπί «Δλεκέξσζε ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα». Παηήζηε ην γηα λα κεηαθεξζεί ε κέζε ηηκή 

ηεο πξψηεο δεθάδαο κεηξήζεσλ ζην «πγθεληξσηηθφ πίλαθα ηηκψλ». 

4. Δπαλαιάβεηε ηα παξαπάλσ βήκαηα, απηή ηε θνξά κε λέεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ή πίεζεο. 

Έηζη ζα έρεηε ζην «πγθεληξσηηθφ πίλαθα ηηκψλ» ηα ζηνηρεία εθείλα, απφ ηα νπνία ζα 

κπνξείηε λα αληιήζεηε αξθεηά αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. 

ΑΚΟΜΗ 

1. Αλ γηα θάπνην ιφγν ζέιεηε λα αθηλεηνπνηήζεηε ηα αληηδξψληα κφξηα ή δελ ζέιεηε λα 

θαηαγξαθνχλ νη ηηκέο κηαο κέηξεζεο, παηήζηε ην θνπκπί «Γηαθνπή» θαη κεηά ην θνπκπί 

«πλέρηζε», γηα λα ζπλερίζεηε θαλνληθά. 

2. Γηα λα αξρίζεηε ηα πάληα απφ ηελ αξρή παηήζηε ην θνπκπί «Γηαθνπή» θαη κεηά ην 

θνπκπί «Αλαλέσζε». 

ΔΡΓΑΙΑ 

1. Ξεθηλήζηε παηψληαο ην θνπκπί «Νέα κέηξεζε» θαη επηιέμηε ζεξκνθξαζία 30 
ν
C θαη 

πίεζε 760 mmHg. ηε ζπλέρεηα παηήζηε «ΟΚ» γηα λα αξρίζεη ην πείξακα. Όηαλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα απνηειεζκαηηθή ζχγθξνπζε, ην κελ ρξνλφκεηξν ζηακαηά, 

δείρλνληαο έηζη ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε, ην δε θνπκπί «Απνζήθεπζε ηηκψλ» 

ελεξγνπνηείηαη. Παηήζηε ην γηα λα θαηαγξαθνχλ νη ηηκέο ηηο πξψηεο κέηξεζεο ζην ζρεηηθφ 

πίλαθα. 

2. Δπαλαιάβεηε δέθα θνξέο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία λέσλ κεηξήζεσλ, ρσξίο λα 

κεηαβάιιεηε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε, νπφηε θαη ζα έρεηε ηε κέζε ηηκή ησλ 

κεηξήζεσλ απηψλ. 
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3. Όπσο παξαηεξείηε, δελ έρεηε πάληα ην ίδην απνηέιεζκα ζην ρξφλν. Πνχ νθείιεηαη απηφ; 

4. Μεηά ην ηέινο κηαο δεθάδαο κεηξήζεσλ ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί «Δλεκέξσζε 

ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα». Παηήζηε ην γηα λα κεηαθεξζεί ε κέζε ηηκή ηεο πξψηεο δεθάδαο 

κεηξήζεσλ ζην «πγθεληξσηηθφ πίλαθα ηηκψλ». 

5. Μεηαβάιιεηε ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 40 
ν
C, δηαηεξψληαο ηελ πίεζε ζηαζεξή. Ση 

πεξηκέλεηε λα ζπκβεί ζηε κέζε ηηκή ηνπ ρξφλνπ κηαο δεχηεξεο δεθάδαο κεηξήζεσλ; 

6. Γηα λα επηβεβαηψζεηε ηηο πξνβιέςεηο ζαο επαλαιάβεηε ηα βήκαηα: 1, 2, 4, κε 

ζεξκνθξαζία ζηνπο 40 
ν
C θαη πίεζε 760 mmHg. 

7. Μεηαβάιιεηε ηελ πίεζε ζηα 840 mmHg, δηαηεξψληαο ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 40 
ν
C. Ση 

πεξηκέλεηε λα ζπκβεί ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη έσο φηνπ ε ζχγθξνπζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή; 

8. Γηα λα επηβεβαηψζεηε ηηο πξνβιέςεηο ζαο επαλαιάβεηε ηα βήκαηα: 1, 2, 4, κε 

ζεξκνθξαζία ζηνπο 40 
ν
C θαη πίεζε 840 mmHg. 

Ζ πξνζνκνίσζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηηπρεκέλε παξαηήξεζε ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ινγηζκηθψλ θαη ηελ απφθιηζή ηνπο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: ε θάπνην 

ζρνιείν, πξαγκαηνπνηψληαο νη καζεηέο ηελ «Δξγαζία 2», παξαηεξήζεθε, φζνλ αθνξά ηα 

εξσηήκαηα 5 θαη 7, φηη κεξηθέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα γηα ην ρξφλν δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηε 

πξφβιεςε ησλ καζεηψλ. Μάιηζηα κπνξεί λα ήηαλ θαη αληίζεηα απφ απηφ πνπ πεξίκελαλ. Δίραλ 

θάλεη ιάζνο νη καζεηέο; Δίρε ιάζνο ν ππνινγηζηήο; Τπάξρεη άιιε εμήγεζε; ην εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκα αλαθέξεηαη ξεηά φηη γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα έπξεπε λα έρεη 

αθάληαζηα κεγαιχηεξν αξηζκφ κνξίσλ θαη εθαηνκκχξηα κεηξήζεσλ, απ’ φπνπ ζα πξνέθππηε 

έλαο πεηζηηθφο κέζνο φξνο. Χζηφζν, θαη παξά ηνλ θίλδπλν παξεξκελείαο απφ ην καζεηή, 

πηζηεχνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη λα πξνζθέξεη ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

«απνηειεζκαηηθήο ζχγθξνπζεο» θαη γεληθφηεξα ζην πψο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ρεκηθή 

αληίδξαζε, κε ηε ζπκβνιή πάληα θαη ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή. 
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6.6 ελάξην «Ηιεθηξνληθνί ηύπνη θαηά Lewis» 

 

ΣΑΞΖ : Γ΄ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: Γνκή ηνπ αηφκνπ 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Ζιεθηξνληθνί ηχπνη θαηά Lewis 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ: Chem-PA 2006 Υεκεία Λπθείνπ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΧΡΔ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΜΗΑ (1) 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ: Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα 

ζρεδηάδνπλ Ζιεθηξνληθνχο ηχπνπο θαηά Lewis ησλ HClO3, HClO4, HClO2, HClO, H2SO4, 

H2SO3, HNO3, H3PO4, H2CO3, CO2, SO2, SO3, NH4
+
, SO4

2-
, NO3

-
, ClO3

-
, PO4

3-
, CO3

2-
, SO3

2-
, 

NH3. 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ: ηελ αίζνπζα ππνινγηζηψλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ/ηξηψλ. 

 

ΣΟΥΟΗ: Μέζα απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φπσο νη παξαθάησ. 

Να κπνξεί ν καζεηήο: 

1. Να δηαηππψλεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο Lewis γηα ηνλ νκνηνπνιηθφ δεζκφ. 

2. Να γξάθεη ηνπο ειεθηξνληαθνχο ηχπνπο θαηά Lewis κνξίσλ θαζαξψλ νπζηψλ (ζηνηρείσλ ή 

ρεκηθψλ ελψζεσλ) ή ηφλησλ. 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΑΡΥΔ: Ζ δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα αιιειεπηδξαζηηθφ ζρεδηαζηηθφ 

παθέην φπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ θαη εμαζθνχληαη κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ηχπνπο θαηά Lewis. 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: Αλάινγα ζέκαηα δηδάζθνληαη κφλν κε θηκσιία 

θαη πίλαθα. Όκσο νη δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ ησλ Ζ/Τ αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηε δπλακηθή 

δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ κνληέισλ. Ζ παξνχζα πξνζνκνίσζε είλαη κφλν έλα κηθξφ 

δείγκα ησλ ηεξάζηησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζεηή πξφθεηηαη γηα απεηθφληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ησλ κνξηαθψλ 

ηχπσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Κάζε καζεηήο ειέγρεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή θαη πξνηξέπεηαη ζε δηνξζψζεηο. Αξρηθά κπνξεί λα ππάξμεη κηα κηθξή δπζθνιία ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηξηβή φκσο κε ηηο ελέξγεηεο νδεγεί ζηελ 

εμνηθείσζε κε ην εξγαιείν θαη ηελ παηδαγσγηθή απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 
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Βηβιηνγξαθία 

Μηα ζπζηεκαηηθή θαη θαηαλεκεκέλε βηβιηνγξαθία ζπλνδεχεη ην «Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Κέληξα ηήξημεο Δπηκφξθσζεο» πνπ εθπφλεζε ε 

παξαθάησ νκάδα εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ θαη εθδφζεθε απφ ην ΔΑΗΣΤ. 

 

Εαγνχξαο Υαξάιακπνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

Γαγδηιέιε Βαζίιεην, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηή παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Κφκε Βαζίιεην, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

Κνπηζνγηάλλε Γεκήηξε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ΑΠΘ 

Κπλεγφ Υξφλε, Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Φχιινο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο ΑΠΘ 

 

 Σα βαζηθά άξζξα ηεο βηβιηνγξαθίαο δίλνληαη ζε pdf κνξθή. Πξνηείλνπκε λα δνζεί ζηνπο 

επηκνξθνχκελνπο ε ίδηα βηβιηνγξαθία πνπ επηζπλάπηεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Δπίζεο ζεκαληηθή πεγή κε αμηνζεκείσηεο αλαθνξέο απνηειεί ην «Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ Γεληθνχ 

Μέξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Δπηκνξθσηψλ»-« ΣΠΔ ΚΑΗ 

ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ –ΟΗ ΣΠΔ Χ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΓΡΑΖ» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

, γηα ηελ επηκφξθσζε ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, πνπ εθπφλεζε 

ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ Π.Η.  

 

Δηδηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απνζπάζκαηα απφ ηελ  ΔΝΟΣΖΣΑ 2 κε ηίηιν «χγρξνλεο 

αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαη ε εθαξκνγή ηνπο κε εξγαιεία ππνινγηζηηθήο 

θαη δηθηπαθήο Σερλνινγίαο» θαη ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπο:  

Δπαλζία Μαθξή Μπφηζαξε 

Γεψξγηνο Καιθάλεο 

αξάληνο Φπράξεο 

Φσηεηλή Παξαζθεπά 

πκεψλ Ρεηάιεο  

Αλαζηαζία Κπξθίλε 

Βαζηιηθή Πεξάθε 

Αηθαηεξίλε Καζηκάηε 

Σν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα κηα βαζχηεξε πξνζέγγηζε ζην ζέκα 

ηεο εθαξκνγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 
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