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Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ είλαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ θαη 

λα ζπκβάιιεη λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο απηψλ, αιιά θαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα ζηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ έγηλε ζηε 

βηβιηνγξαθία, γηα ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε εθπαίδεπζε κεραληθψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην αλάπηπμεο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα 

πιαίζηα απηήο. Σν πιηθφ απηφ έρεη ηε κνξθή πξνζνκνηψζεσλ, ζηηο νπνίεο 

πξνζνκνηψλνληαη έλλνηεο ηεο κεραληθήο αιιά θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κεραλψλ 

θαζψο θαη κεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δθηφο απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ην πιηθφ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηνλ θαζεγεηή θαη ηνλ καζεηή, ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαιήμακε κεηά απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε λένπ θαη  βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δπραξηζηίεο 

ην ζεκείν απηφ, σο θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζα 

ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ βνήζεηα θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, θ. πκεψλ Ρεηάιε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ θαη ηε 

βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαζψο θαη γηα 

ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ ζε θάζε εξψηεκά θαη ελφριεζε κνπ.  

Δπίζεο, ζέισ ζεξκά λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαηηέξσο ηνλ 

αδεξθφ κνπ γηα ηε βνήζεηα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηελ θνπέια κνπ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ακέξηζηε 

ππνζηήξημή ηεο ζηηο πξνζπάζεηέο κνπ.  
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Κεθάιαην 1
ν
: Δηζαγσγή 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο καο είλαη ε νινέλα απμαλφκελε 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), πνπ 

έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ξαγδαία απηή αλάπηπμε, έρεη νδεγήζεη θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο, λα εληάμεη ηηο ΣΠΔ ζηα αλαιπηηθά ηεο 

πξνγξάκκαηα, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ.  

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ θάλακε, θαηαγξάθεηαη ζηελ 

ειιεληθή αιιά θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, θαη γηα ηελ 

πεξαηηέξσ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. πσο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, έηζη θαη ζηνπο ηνκείο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, είλαη νξαηή απηή ε πξνζπάζεηα, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αθνξνχλ ηελ δηδαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ αιιά θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο κεραληθήο, αλαδεηθλχνπλ ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αλαπηχμνπλ 

νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο κεραληθήο (McDermott 1984). 

χκθσλα κε ηνπο Trowbridge and McDermott (1981), ηα παηδηά πξηλ αθφκε 

θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ δηακνξθψζεη άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη 

έρνπλ δψζεη ηελ δηθή ηνπο εξκελεία γη’ απηά. Σα παηδηά δηακνξθψλνπλ απηή ηελ 

άπνςε, κέζα απφ αιιειεπηδξάζεηο πνπ δέρνληαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη 

κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο θπζηθέο έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα, πνιχ πξηλ ηηο δηδαρζνχλ ζην ζρνιείν. Οη εξκελείεο ησλ πνπ δίλνπλ ηα 

παηδηά γηα ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, είλαη ζπρλά αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

επηζηεκνληθέο (Κνπιατδήο, 1994).  

Αθφκα κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ην γεγνλφο, πσο νη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ γίλεη δείρλνπλ  πσο πνιινί καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

αθφκε θαη κεηά ηελ δηδαζθαιία δηαηεξνχλ ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο πνπ έρνπλ 

δψζεη γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα (Gunstone, 1987). 
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Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα γίλνληαη εληνλφηεξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία ζήκεξα είλαη απνδεδεηγκέλν φηη 

ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ αδχλαησλ καζεηψλ πνπ απνθνηηνχλ απφ ην Γπκλάζην, 

ρσξίο ηαπηφρξνλα λα έρεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή ζε φηη αθνξά βηβιία, ελεκεξσκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα κπνξέζεη ηνπο καζεηέο απηνχο λα 

ηνπο εληζρχζεη γηα λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο 

εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ.  

ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε νη καζεηέο θαινχληαη λα πάξνπλ 

ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηελ 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

ηνλ Μεραλνινγηθφ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ 

Μεραλνιφγσλ, ησλ Φπθηηθψλ θαη ησλ Ορεκάησλ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα 

εηδηθφηεηαο, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε θαη βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ησλ Φπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη θπξίσο ηεο Φπζηθήο. Σέηνηα καζήκαηα είλαη ε Μεραληθή, ε 

ζεξκνδπλακηθή, Φχμε – Κιηκαηηζκφο, θ.α. Γηδάζθνληαη φκσο θαη πνιιά 

Δπαγγεικαηηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο, πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηνπο 

καζεηέο. 

Έλα εξγαιείν ησλ ΣΠΔ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ. 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο είλαη εξγαιεία κε ηα πνία κπνξνχκε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.   

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Βνζληάδνπ,1998 θαη Κφκεο,2004) ε έληαμε 

ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε απνηειεί κηα ζχγρξνλε 

δηδαθηηθή πξφηαζε. Με ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα, κε έληνλα γξαθηθά θαη ήρνπο, 

λα παξνπζηάζνπκε δειαδή κηα επηζηεκνληθή έλλνηα κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν, έηζη 

ψζηε λα θεληξίζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή θαη λα δηαηεξήζνπκε ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ. 

Ηδηαίηεξα γηα ηα καζήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο , ε αλάγθε 

ζχλδεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ κε 
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θαζεκεξηλά, πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα, αιιά θαη κε ηα  ηζρχνληα δεδνκέλα ηεο 

ζχγρξνλεο θαη νινέλα αλαπηπζζφκελεο  ηερλνινγίαο, θαζψο θαη κε ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηβάιιεη ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη θπξίσο ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο, πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ αιιά θαη επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

1.1 Δθπαίδεπζε καζεηώλ ζηα ηερλνινγηθά καζήκαηα 

αμηνπνηώληαο ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο  

Γεληθά 

ηηο κέξεο καο, ε επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έθξεμε ησλ γλψζεσλ, 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη ηηο ξηδηθέο 

αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. ήκεξα ινηπφλ, πξνβάιεη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα 

αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηεο Σερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ε επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. ηε ρψξα καο ε  Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαιείηαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ηεο σο απξηαλνχο εξγαδφκελνπο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

ηεο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηε, φπσο θαη δηεζλψο, ε 

αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κηαο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ, 

πνπ έρεη δηακνξθσζεί δηεζλψο θαη πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία (νινκσλίδνπ,1999). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ελζσκαηψλεη φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο ρξήζεο ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζηελ 

θαηλνηνκία πνπ απηά πξνζδίδνπλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Oliver, 2000). 

Κνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ θαη εηδηθφηεξα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, πνπ είλαη 

κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν θαη πάιη είλαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο πιένλ ηερληθήο 
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θαη επαγγεικαηηθήο γλψζεο γηα ηελ άκεζε επαγγεικαηηθή έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηώζεσλ ζηελ ηερληθή θαη  επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ ρψξα καο, ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

πξνζειθχεη θπξίσο ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο απηνί, πνιιέο θνξέο είλαη 

πεπεηζκέλνη, φηη δε κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. Δμάιινπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

θηάλνπλ ζ' απηή ηε βαζκίδα έρνληαο ηεξάζηηα καζεζηαθά θελά. 

Ζ κεγάιε ινηπφλ πξφθιεζε ζήκεξα γηα απηή ηε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

πνηεο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ απηψλ ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο εληάμεη ελεξγεηηθά ζην καζεζηαθφ γίγλεζζαη. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νη καζεηέο 

θαινχληαη λα θαηαθηήζνπλ ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη λα απνθηήζνπλ 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ γηα ηελ κεηέπεηηα 

ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ αλάγθε λα ζπλδεζνχλ ηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα κε ηα ηζρχνληα 

ηερλνινγηθά δεδνκέλα αιιά θαη κε ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

επηβάιιεη ηελ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν (κέζσ ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ) κε ηελ 

ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο. 

Χο πξνζνκνίσζε κε βάζε ηνπο φξνπο κεραληθήο θαη ηεο επηζηήκεο 

γεληθφηεξα νξίδεηαη σο ην εξγαιείν πνπ παξέρεη ηελ επηζηεκνληθή θαη 

καζεκαηηθή βάζε γηα ηελ πξνζνκνίσζε θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Πξνεγκέλα εξγαιεία πξνζνκνίσζεο βαζηζκέλα ζηελ ζεσξεηηθή επίιπζε 

ζεκειησδψλ εμηζψζεσλ ηεο θπζηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπζηεκαηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κεραληθήο (Charles Xie). 

Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Ford νη πξνζνκνηψζεηο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ θαη επνκέλσο είλαη κεγάιε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία κεραληθψλ. 
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Ζ εμάζθεζε ησλ καζεηψλ κε πξνζνκνηψζεηο, ηνπο εκπιέθεη βαζηά  ζηε 

κάζεζή, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο κέζα ξεαιηζηηθφηεξεο θαηαζηάζεηο απφ φηη 

θάλνπλ άιιεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη πξνζνκνηψζεηο κπνξεί λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηε 

δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ θαη θαη ’επέθηαζε ζηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ φισλ ησλ θιάδσλ ησλ κεραληθψλ. Μέζσ απηήο κπνξνχκε, λα 

επηηχρνπκε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, αιιά θαη ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δεμηνηήησλ ησλ κεραληθψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα ινγηζκηθά απηά (Ford). 

Δπηπξφζζεηα, κέζσ απηψλ ν θαζεγεηήο κπνξεί λα επεθηείλεη ηα καζήκαηα 

ζε παξαθείκελα ζέκαηα, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

επηπιένλ δεμηφηεηεο. Δληνχηνηο, ε αλάπηπμε απαηηεί ηελ εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, δηδαθηηθή εκπεηξία, αιιά θαη αξθεηφ ρξφλν θαη 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. Τπάξρνπλ ινηπφλ ζεκαληηθά πηζαλά πιενλεθηήκαηα ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ηερληθψλ – επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ, κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα ππεξληθνχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ επηηπρία. 

Μπνξνχλ λα είλαη ε βάζε γηα ηηο πνιχηηκεο ζπδεηήζεηο, αιιά θαη λα βνεζήζνπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ησλ κεραληθψλ. (Ford). 

ήκεξα ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή εθπαίδεπζε έρνπλ εληαρζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ αξθεηά 

ινγηζκηθά, θπξίσο φκσο δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα.  

Χζηφζν ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο δελ έρνπλ πάξεη νπζηαζηηθά ηε ζέζε 

πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ζην ηξέρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

θιάδσλ ηεο κεραληθήο ζηα πιαίζηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 

θαηλφκελν απηφ ιακβάλεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζχγρξνλα εξγαιεία πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα 

ηξέρνπλ ζε έλα κέζν ππνινγηζηή θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθξηβψο φπσο κηα 

ζπλεζηζκέλε εθαξκνγή, είλαη αθφκα παγησκέλε ε πεπνίζεζε φηη ηα ινγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο έρνπλ εληνιέο πνπ απαηηνχλ πξνεγκέλα καζεκαηηθά, 
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ρξεζηκνπνηνχλ δπζλφεηε θξαζενινγία, απαηηνχλ ππεξππνινγηζηέο  θαη δελ 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σν πψο ζα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ηερληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη έλα δχζθνιν εξψηεκα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζα πξέπεη λα πεηζηεί φηη ε έληαμε 

ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο ζα είλαη 

ξεαιηζηηθή, επνηθνδνκεηηθή θαη ρξήζηκε. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη κία εθαξκφζηκε ζηξαηεγηθή έληαμεο ησλ 

ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα βνεζήζνπλ 

ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο, φπσο απηνί 

αλαθέξνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Έλα ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, δεκηνπξγεί ηελ πξνζνκνίσζε ελφο 

πξαγκαηηθνχ πεηξάκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή. Πξέπεη φκσο λα ππνζηεξίδεηαη πιηθφ 

γηα ην καζεηή αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πνπ ζα απνηειείηαη απφ αλάιπζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ αιιά θαη πξαγκαηηθά πεηξάκαηα, παξέρνληαο έηζη έλα 

εξγαιείν γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ή ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξνζνκνηψλεη. 

χκθσλα κε ηνλ Charles Xie, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά  

ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζνκνηψζεηο. Μφλν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκηνπξγίαο (learning by doing) κπνξεί λα επηηεπρζεί βαζχηεξε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, αθνχ απηφ  είδνο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο 

πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή κέζνδν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθήο – 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Μηα θαιή δηεπαθή ρξήζηε ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο 

λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνζνκνηψζνπλ πξαγκαηηθέο έλλνηεο, θαηαζηάζεηο θαη 

πξνβιήκαηα, λα δνθηκάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο ηνπο, λα γίλνπλ πην 

δεκηνπξγηθνί εθπαηδεπφκελνη θαη λα απνθηήζνπλ  ηνλ έιεγρν ζηε κάζεζε ηνπο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δψζνπκε θίλεηξν ζηνπο καζεηέο γηα κάζεζε, 

αθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκβαζχλνπλ ζην αληηθείκελν , πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζνκνηψζεηο. 
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1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, γηα ρξήζε ζε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη tablet pc, γηα ηα επαγγεικαηηθά 

καζήκαηα ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ηεο ρψξαο καο.  

Σν πιηθφ απηφ ζα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ηνπ ηνκέα θαη ζα ζηνρεχεη: 

1. ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θάζε καζήκαηνο,, φπσο απηνί 

αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ καζεκάησλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

2. ηελ αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηεο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο, 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη ηα θεθάιαηα απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη. 

ην θεθάιαην απηφ (θεθάιαην 1
ν
) έγηλε κηα εηζαγσγηθή κειέηε επάλσ ζηε 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη δηεζλψο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ ειιεληθή αιιά θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπ πνπ έρεη επηρεηξεζεί λα 

εληαρζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ ζηελ ηερληθή θαη  

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δπίζεο αλαθέξεηε ν ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, πσο δειαδή 

έρνπλ εληαρζεί ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

πσο κπνξεί κε ηελ ππνζηήξημή ηνπο λα επηηεπρζεί ε κάζεζε. Αλαιχνληαη επίζεο 

νη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ δηέπνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, 

θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηά δηαζέηνπλ θαη κε βάζε ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο 

ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 
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ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, κε βάζε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ θάλακε. Σέινο ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο ζθνπνχο ηεο Σερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηηο βαζηθέο 

αξρέο θαη ηερληθέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 

Algodoo, ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη κεζφδσλ γηα ην πψο 

κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελψ γίλεηαη θαη κηα κηθξή 

πεξηγξαθή ησλ νξγάλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ. Λεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή 

πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα, κε ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη 

ηα ζελάξηα καζήκαηνο, έλα γηα θάζε κία ελφηεηα - ζθελή Algodoo, πνπ αλαιχνπλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζην δηαδξαζηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

πγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, ε ξνή δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο 

θαη ν ξφινο θαη νη ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

το τζταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουςίαςθ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ 

του υλικοφ που δεκηνπξγήζεθε, πεξηγξάθεηαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, 

γίλνληαη αλαθνξέο γηα ηνπο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ. Σέινο αλαθέξνληαη ηα επξήκαηα 

αμηνιφγεζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη δίλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη έληαμε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ απηνχ, ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 
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Κεθάιαην 2
ν
: Μάζεζε ππνζηεξηδόκελε από Λνγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο 

2.1 Γεληθά 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο θαη ε δηείζδπζε ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο, ηεο εξγαζίαο, 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο (Castells, 1998). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ησλ 

αιιαγψλ δελ κπνξεί λα παξακείλεη αλεπεξέαζηνο θαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηηο ζπλερψο 

δηεπξπλφκελεο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, ζέηεη ππφ 

εμέηαζε ηνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαγθάδεη θάζε άηνκν λα 

βειηηψλεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ (European e-Skills Forum, 

2004).  

Οη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε λέσλ 

επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ (νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο απαηηνχλ γλψζε 

ππνινγηζηή ή ηελ θαηνρή δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο), ηελ ακθηζβήηεζε παξαδνζηαθψλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηελ απμαλφκελε πίεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο γηα 

εθζπγρξνληζκφ ηφζν ησλ ηερλνινγηθψλ ηνπο ππνδνκψλ, φζν θαη ηεο νξγάλσζεο 

θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο δηάξζξσζεο (Ράπηεο θαη Ράπηε, 2005, Μαηζαίνπ, 2002).  

Ζ αλάγθε γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα αθνινπζήζεη ηε αικαηψδε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, θάλεη επηηαθηηθή αλάγθε ηελ παξνρή πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε απηή ηελ αλάγθε, είλαη επηβεβιεκέλε ε έληαμε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. 
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 2.2 Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Πξνζνκνίσζεο 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ είλαη φηη 

επηηξέπεη φρη κφλν ηελ παζεηηθή παξαθνινχζεζε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ηε δπλακηθή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ (McGreal & Elliott, 2004). Οη δπλαηφηεηεο απηέο 

πινπνηνχληαη κέζα απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν «εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ» 

Χο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νξίδεηαη ην πξντφλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζθνπφ 

έρεη βνεζήζεη ηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αθνινπζψληαο κηα 

ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή 

(Μηθξφπνπινο, 2000). 

χκθσλα κε ηνπο Paterson θαη Strickland (1986), ζηα ινγηζκηθά 

πξνζνκνηψζεσλ (Simulation)παξέρνληαη αλαπαξαζηάζεηο πξαγκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ή θαηλνκέλσλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Οη πξνζνκνηψζεηο 

ζπλήζσο ζηεξίδνληαη ζε ζεηξά αιγνξίζκσλ θαη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αιιάδνπλ ηηο ηηκέο κεηαβιεηψλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα.  

Σα  εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο είλαη βησκαηηθέο αζθήζεηο 

πνπ κεηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο ζε έλαλ άιιν θφζκν. Δθεί εθαξκφδνπλ ηε γλψζε, 

ηηο δεμηφηεηεο, θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε ζηφρν ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

χκθσλα  κε ηελ Margaret E. Gredler, ε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αλάγεηε ζην 1600 κ.Υ, κε ηε ρξήζε 

πξνζνκνηψζεσλ πνιεκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ, ελψ απφ ην ηέιε 

δεθαεηίαο ηνπ '50, ε ρξήζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ έρεη απνηειέζεη βάζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηειερψλ  επηρεηξήζεσλ, θαζψο  θαη ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ 

ζηαδηαθά επεθηείλνληαη  θαη ζηελ εθπαίδεπζε γισζζψλ θαη επηζηεκψλ. 

Οη πξνζνκνηψζεηο, είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ εμειηζζφκελεο θαηαζηάζεηο 

κε πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ο ζηφρνο γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη, θάζε έλαο λα αλαιάβεη έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν, λα 

αληηκεησπίζεη δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη 

λα πξνζπαζήζεη λα δψζεη ιχζεηο, δερφκελνο ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 
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χκθσλα κε ηελ Gender, ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζνκνηψζεσλ 

είλαη ηα εμήο:  

(α) πξνζθέξνπλ επαξθή κνληεινπνίεζε κηαο πεξίπινθεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηελ νπνία ν καζεηήο αιιειεπηδξά,  

(β) θαζνξηζκέλν ξφιν γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, κε ηηο επζχλεο, ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, 

(γ) έλα  πινχζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (interface) πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα εθηειέζνπλ κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ απφ απηνχο, θαη 

(δ) αλαηξνθνδνηνχλ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ  ηηο αιιαγέο 

ζηε κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο θαηάζηαζεο. 

Με ηα ινγηζκηθά  πξνζνκνίσζεο ν καζεηήο  έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

πξφηππεο  θαηαζηάζεηο , πνπ είλαη δηαζέζηκεο λα πεηξακαηηζηεί, έηζη ψζηε λα  

απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γη’ απηφλ δεμηφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ McKinsey, νη  

πξνζνκνηψζεηο «είλαη θαιχηεξεο απφ ηελ εκπεηξία». "Πξάγκαηη, ε αιεζηλή 

νκνξθηά ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη φηη παξέρεη κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία 

κάζεζεο, φπνπ νη δεμηφηεηεο, ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαη ε γλψζε κπνξνχλ φια 

λα εληαρζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ κε ηξφπν πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί 

(McKinsey).   

Οη πξνζνκνηψζεηο απνηεινχλ κέξνο θαη εμειίζζνληαη σο 

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο κηαο ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο ή θπζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ο ζηφρνο, αληί ηεο λίθεο, είλαη ν καζεηήο λα αλαιάβεη έλα 

ξφιν, κε ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα ή ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ πξνζνκνίσζε, θαη λα έξζεη  ζε επαθή κε ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεψλ ηνπ 

(Gender,1994). 

2.3 Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ πξνζνκνίσζεο 

Ζ βάζε γηα έλα ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο είλαη έλα δπλακηθφ ζχλνιν 

ζρέζεσλ κεηαμχ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ κηα ζχλζεηε θαη 

πνιχπινθε δηαδηθαζία. Γειαδή νη ζρέζεηο απηέο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πξέπεη 

λα είλαη επαιεζεχζηκεο 

Γεχηεξνλ, νη πξνζνκνηψζεηο απαηηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εθαξκφζνπλ γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ εθηέιεζε ελφο 
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ηδηαίηεξνπ ξφινπ. Καηά ζπλέπεηα, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ, απφ ε πιεπξά ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, είλαη φηη παξέρνπλ 

ηηο επθαηξίεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο λα ιχζνπλ κε  θαζνξηζκέλα πξνβιήκαηα, 

δειαδή πξνβιήκαηα ζηα νπνία ε ιχζε αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή επίιπζεο δελ είλαη 

ζαθή. Απηφ απνηειεί έλα πιενλέθηεκα γηα ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, γηαηί  ηα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ δελ είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλα. 

Πιενλέθηεκα ησλ πξνζνκνηψζεσλ είλαη ην γεγνλφο πσο πξνζθέξνπλ 

βησκαηηθέο εκπεηξίεο, γη’ απηφ θαη αξρηθά αλαπηχρζεθαλ  γηα λα παξέρνπλ  

αιιειεπηδξάζεηο ζηνπο καζεηέο γηα θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πάξα πνιχ δαπαλεξέο 

ή επηθίλδπλεο λα εθαξκνζηνχλ ζε κηα πξαγκαηηθφ ρψξν (GENDER).  

χκθσλα κε ηελ Alessi(1988), νη πξνζνκνηψζεηο είλαη θνηλσληθνί 

κηθξφθνζκνη, φπνπ νη καζεηέο  αιιειεπηδξνχλ κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

δνθηκάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο εκπεηξίεο  θαη ηηο αλεζπρίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ ξφιν ηνπο, ελψ νη Anderson et al, αλαθέξνπλ πσο ηα ινγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο, αλάινγα κε ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ παξέρνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ ηχπνπ. 

«Θα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ινγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ ηα 

ινγηζκηθά πνπ παξέρνπλ κηθξά επίπεδα ειέγρνπ ζην ρξήζηε, ελψ σο αλνηρηνχ 

ηχπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα ινγηζκηθά πνπ παξέρνπλ κεγαιχηεξα 

επίπεδα ειέγρνπ ζην ρξήζηε.»(Anderson et al., 2002). 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο ραξαθηεξίδνληαη σο ινγηζκηθά αλνηρηνχ 

ηχπνπ, γηαηί είλαη νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζα κπνξνχζακε, λα δηαθξίλνπκε ηα  

δηαθνξεηηθά είδε πξνζνκνηψζεσλ, κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο πξνζνκνίσζεο ζε:  

 Λνγηζκηθά πνπ πξνζνκνηψλνπλ έλα θαηλφκελν ή θαηάζηαζε θαη ζε, 

 Λνγηζκηθά πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπζθεπήο, ή ελφο 

κεραλήκαηνο (Γεκεηξαθνπνχινπ, 1999) 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

δηαδξαζηηθψλ αζθήζεσλ θαη αλακέλνπλ απφ ην καζεηή, λα εηζάγεη θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη κεηαβιεηέο, κε ζηφρν λα νδεγεζεί ζηελ αλαθάιπςε ηεο κάζεζεο. 
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Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο  καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ, λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη θαη’ επαλάιεςε λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο επάλσ ζε 

κνληεινπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάλεη ηηο πξνζνκνηψζεηο 

απαξαίηεην γηα κάζεζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Πιενλέθηεκά ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο είλαη πσο,  

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε εθέ, φπσο 

θίλεζε θαη ήρν (πρ: ν καζεηήο επηβξαβεχεηαη φηαλ παίξλεη κηα ζσζηή απφθαζε ή 

επηζηξέθεη ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα εάλ θάλεη θάπνην ιάζνο) , γίλεηαη 

εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο κε ηξφπν πνπ θεξδίδεη ν εθπαηδεπφκελνο.  

Δπηπιένλ πιενλέθηεκα ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο είλαη πσο 

επηηξέπνπλ ζηελ κάζεζε λα είλαη πξαγκαηηθά δηαζθεδαζηηθή, ην νπνίν είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

2. 4 Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

Γεληθά 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ ππνινγηζηψλ βαζίδνληαη ξεηά ή άξξεηα ζε ζεσξίεο κάζεζεο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο (Κφκεο,2002). 

ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο κε ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πσο νη 

ζεσξίεο κάζεζεο επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο. 

 χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2002) ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο γλσζηηθέο – επνηθνδνκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

(θνλζηξνπθηηβηζκφο ή επνηθνδνκηζκφο). 

Κνλζηξνπθηηβηζκόο - Δπηθνδνκηζκόο 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ζεκειηψλεηαη ζηε βαζηθή αξρή, φηη νη γλψζεηο θάζε 

αηφκνπ δελ είλαη κηα απιή θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κηα 

νηθνδφκεζε απηήο. Μειεηά ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηαζθεπήο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. Ζ γλψζε νηθνδνκείηαη κε βάζε ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ. Βαζηθνί εθθξαζηέο ηνπ 

επνηθνδνκηζκνχ είλαη νη Piaget, Vygotsky θαη Bruner. 
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Ο επνηθνδνκηζκφο σο ζεσξία κάζεζεο βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ηνπ 

Διβεηνχ ςπρνιφγνπ Piaget. Ο Piaget ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ νηθνδφκεζε 

ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ (αλαπαξαζηάζεηο, ζρήκαηα, δίθηπν ελλνηψλ) γηα λα 

θαηαλνήζεη θαη λα απαληήζεη ζηηο θπζηθέο εκπεηξίεο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Ζ νπηηθή ηνπ Piaget είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη 

δίλεηαη έκθαζε ζην «ηη είλαη γλψζε» θαη ζην «πψο νηθνδνκείηαη»                    

(Κνιηάδεο, 1997).  

Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε ζπλίζηαηαη απφ ζπγθξνχζεηο, αληηθάζεηο πνπ 

μεπεξληνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εμηζνξξφπεζε θαη απνηππψλεηαη ζε 

ηέζζεξα ζηάδηα (Piaget J, 1974):  

 Αηζζεζηνθηλεηηθφ (Γέλλεζε - 2 εηψλ).  

 Πξνζπιινγηζηηθφ (2-7 εηψλ 

 πγθεθξηκέλσλ λνεηηθψλ ελεξγεηψλ (7-11 εηψλ).  

 Σππηθψλ ινγηθψλ πξάμεσλ ή αθαηξεηηθήο ζθέςεο (11-15 εηψλ).  

ηε ζεσξία ηνπ Piaget ηα ηέζζεξα ζηάδηα δείρλνπλ ηελ εμειηθηηθφηεηα ηεο 

ςπρν-πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηάθηεζε 

ηνπ ελφο ζηαδίνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηε 

κεηάβαζε ηνπ ζην επφκελν ζηάδην. Ο ξπζκφο ηεο εμέιημεο ησλ ζηαδίσλ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

σζηφζν ε ζεηξά ηεο εμέιημεο ησλ ζηαδίσλ δελ κπνξεί λα αλαηξαπεί.  

Ο Vygotsky είλαη ν εηζεγεηήο ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο κάζεζεο. Θεσξεί, φηη ην παηδί αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

Βαζηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Zone 

of Proximal development/ZPD) πνπ νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ηεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ απφζηαζε δειαδή, 

αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν εμέιημεο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

λα ιχζεη ην παηδί ην πξφβιεκα κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, θαη ην επίπεδν ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ λα ιχζεη ην πξφβιεκα κε ηελ θαζνδήγεζε ελειίθσλ ή κε ηε 

ζπλεξγαζία ζπλνκειίθσλ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ ην παηδί θάλεη ζήκεξα απφ 
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θνηλνχ, αχξην ζα είλαη ηθαλφ λα ην θάλεη απφ κφλν ηνπ. Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηεο 

ZPD εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Ο ηξίηνο εθθξαζηήο ηνπ επηθνδνκηζκνχ είλαη ν Bruner. Ο Bruner 

πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα σο κηα δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε (discovery learning) 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχπινθεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

απφθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζεσξεί ηνλ 

άλζξσπν σο έλαλ «επεμεξγαζηή πιεξνθνξηψλ» θαη ηε κάζεζε σο κηα δηαδηθαζία 

πξφζθηεζεο γεληθψλ γλψζεσλ πνπ ππφθεηληαη επεμεξγαζία, κεηαζρεκαηηζκφ θαη 

εθαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο.  

Καηά ηε κάζεζε επηηεινχληαη ηξεηο δηαδηθαζίεο: α) ε αλαθάιπςε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ ελλνηψλ, β) ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη γ) ε 

αμηνιφγεζε, ε εθηίκεζε, θαη ν έιεγρνο ησλ γλψζεσλ (Κνιηάδεο 1997, Μπαζέηαο 

2002). 

Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο κάζεζεο, ζρεδηάδνληαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Κφκε, ηα 

πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη κνληεινπνηήζεσλ, "θαηαζθεπήο"  

κηθξφθνζκσλ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αλνηρηά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ 

επηηξέπνπλ είηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξέκβεη θαη λα ηα πξνζαξκφζεη είηε, ην 

ζπνπδαηφηεξν, ζην καζεηή λα παξέκβεη ψζηε λα ειέγμεη ηελ πνξεία ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ, πξνζθέξνληαη σο εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ πξσηνβνπιία, επλννχλ ηηο ζπλεξγαηηθέο 

κνξθέο κάζεζεο θαη ελ ηέιεη, εθφζνλ είλαη ζπλεπή ζηε ζεσξεηηθή ηνπο 

ζεκειίσζε, ππνζηεξίδνπλ ηε ζηαδηαθή δφκεζε ηεο γλψζεο ζε αηνκηθφ αιιά θαη 

νκαδηθφ επίπεδν. Ο εθπαηδεπηηθφο, ιεηηνπξγψληαο σο εκςπρσηήο θαη αξσγφο ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ, θξνληίδεη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα, 

ζπληνλίδεη θαη βνεζά ζηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

2.5 Γηδαθηηθή ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Μαζεκάησλ 

ήκεξα ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

καζεηέο ηεο κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ηνπο απξηαλνχο εξγαδφκελνπο θαη 

επαγγεικαηίεο. 
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Σν έξγν απηφ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζπληειείηαη κέζα ζε έλα 

εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν  ζπλερψο αιιάδνπλ, 

αλαπηχζζνληαη θαη αλαηξέπνληαη πνιιά δνκηθά ηνπ ζηνηρεία.  

Σν πεξηβάιινλ απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αικαηψδε έθξεμε ησλ 

γλψζεσλ, θπξίσο ζηελ  ηερλνινγία θαη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ηελ ξηδηθή αιιαγή 

ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα αθνχ ππνινγίδεηαη πσο ν ζεκεξηλφο λένο ζα αιιάμεη 

πνιιέο θνξέο (3 κε 7) επάγγεικα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ  βίνπ. 

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαιείηαη λα 

επηηειέζεη ην έξγν ηεο, έρνληαο λα αληηκεησπίζεη έλα αθφκε ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα. χκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην 

ππφινηπν δπηηθφ θφζκν, έηζη θαη ζηε Διιάδα, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ζπλήζσο πξνζειθχεη ηνπο καζεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. 

Μαζεηέο πνπ έρνπλ κεγάια καζεζηαθά θελά απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο θαη πνπ 

ζπρλά είλαη πεπεηζκέλα πσο δελ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. 

Ζ κεγάιε ινηπφλ πξφθιεζε γηα ηεο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα 

είλαη, πνηεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ζα εθαξκφζεη, ψζηε λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο 

καζεηέο ηεο θαη λα ηνπο νδεγήζεη λα εληαρζνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 Γηα λα επηηεπρζεί ε παξαπάλσ πξφθιεζε έρεη αλαπηπρζεί ε δηδαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, ε νπνία απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ θαη κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θιάδν ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο.  

 Σα καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε έλα πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, δειαδή ζηα 

γεληθά καζήκαηα θαη ζηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα. Σα γεληθά καζήκαηα είλαη 

θνηλά γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο, ελψ ηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα. 

Σα επαγγεικαηηθά καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ζεσξεηηθά θαη 

εξγαζηεξηαθά.  Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ κεραλνινγηθνχ 

ηνκέα έρνπλ σο βάζε ή απνηεινχλ κέξνο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, πρ: 

ζεξκνδπλακηθή, κεραληθή . 
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Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ είλαη, ε 

απφθηεζή ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ γηα 

θάζε εηδηθφηεηα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ (Πιαγηαλλάθνο). 

2.6 Πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία επηζηεκώλ θαη επαγγεικαηηθώλ 

καζεκάησλ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Μεραληθήο θαη γεληθφηεξα ησλ Δπηζηεκψλ, 

δηφηη ν ζσζηφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ ην 

επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη, δειαδή λα θαηαθηήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαη 

λα θαηαλνήζνπλ ηε λννηξνπία ηνπ επηζηήκνλα. 

 Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα καο δείρλεη πσο νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο θαη αξρέο ησλ επηζηεκψλ αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο 

(Lawson θαη McDermott,1987). Δπίζεο πσο νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο θαη δελ ηνπο νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε θαη κάζεζε ησλ 

ελλνηψλ ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ αλαπνηειεζκαηηθή γλψζε ησλ 

καζεηψλ θαίλεηαη μεθάζαξα θαηά ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenes, 1985). 

πλήζσο νη καζεηέο ηείλνπλ λα κάζνπλ Μεραληθή σο νκάδα αζπλερείο 

έλλνηεο. Πνιχ ζπρλά νη καζεηέο δελ θαηαιαβαίλνπλ θαη δελ είλαη ελζαξξχλνληαη 

λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπλεθηηθή δνκή ηεο Μεραληθή (Karla Muñoz et al). 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο, ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ζηε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ απνηεινχλ «νη ηδέεο ησλ καζεηψλ». 

Γειαδή πσο νη καζεηέο, πξηλ αθφκε θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν έρνπλ δηακνξθψζεη 

άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη έρνπλ δψζεη ηελ δηθή ηνπο εξκελεία γη’ απηά. 

χκθσλα κε ηνλ Κφθθνηα, νη ηδέεο ησλ καζεηψλ: 

 Γεκηνπξγνχληαη πξηλ ηε θνίηεζε ζην ζρνιείν. 

 Μπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε δηδαζθαιία ή φρη κε ηξφπν πνπ  

 δε γλσξίδνπκε αθφκα. 

 Αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζηε κεηαγελέζηεξνη κάζεζε. 

 Γηαθέξνπλ απφ ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα αιιά είλαη ρξήζηκεο  

 θαη ινγηθέο 
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ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ είλαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή. Με ηνλ φξν απηφλ, ελλννχκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ εξκελεία ησλ επηζηεκνληθψλ 

ελλνηψλ, ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο (Κφθθνηαο). Ζ αιιαγή 

απηή δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Οη ηδέεο ησλ καζεηψλ είλαη θαιά ξηδσκέλεο γηαηί 

ηηο εληζρχνπλ νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη νη αηζζήζεηο. Μεγάιν ξφιν ζηελ 

εδξαίσζή ηνπο παίδεη θαη ε θαζεκεξηλή γιψζζα κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαθέξεη. 

Ζ αιιαγή απηή δελ είλαη εχθνιν πξάγκα. Οη ηδέεο ησλ καζεηψλ είλαη θαιά 

ξηδσκέλεο γηαηί ηηο εληζρχνπλ νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη νη αηζζήζεηο. Μεγάιν 

ξφιν ζηελ εδξαίσζή ηνπο παίδεη θαη ε θαζεκεξηλή γιψζζα κε ηα κελχκαηα πνπ 

κεηαθέξεη. 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζηε δηδαζθαιία ησλ 

επηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο κεραληθήο, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πξνζπαζεί λα 

εληάμεη ηηο ΣΠΔ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Παξφιν πνπ 

ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απαηηεί δεμηφηεηεο θαη εμνηθείσζε, παξνπζηάδεη απμεηηθέο 

ηάζεηο ηδηαίηεξα ζηα καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Καιθάλεο, 2002) θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε απηή.  

ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, νη 

πξνζνκνηψζεηο ζπρλά ζεσξνχληαη σο κέζν γηα ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηελ 

απνθαιππηηθή κάζεζε θαη ζπλήζσο ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθή ιχζε ή ιχζε 

αληηθαηάζηαζεο ηεο  δηδαζθαιίαο ζην εξγαζηήξην (Ronen & Eliahu, 2000). 

Πξηλ απφ ηελ εκπινθή καζεηψλ ζε κηα πξνζνκνίσζε, ε δηδαζθαιία 

ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο αλακελφκελεο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, θαη αμηνιφγεζε (de Jong & van Joolingen, 1998).  

Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα παξέρεη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ 

πξηλ απφ ηε εκπινθή ησλ καζεηψλ  ζε κηα πξνζνκνίσζε γηα έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ιφγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηαηί νη αξράξηνη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο πξνεγκέλεο γλσζηηθέο θαη απηνξπζκηζηηθέο ηθαλφηεηεο εθηφο αλ 

αλαπηχζζνπλ ηε ζπλεηδεηή ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηε ζθέςε ηνπο (Vygotsky, 

1998a, 1998b). 
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Δξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη ζε πξνζνκνηψζεηο, κέζα απφ θαηάιιεια ζελάξηα 

θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηηο γλσζηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζηηο παξαλνήζεηο ηνπο γηα ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο (Trowbridge et al. 

1999, de Jong, et al.1999, Jimoyiannis & Komis 2001, Jimoyannis et al. 2000).   

2.7 θνπνί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Οη Kane, Berryman, Goslin, and Meltzer, (1990) αλαθέξνπλ πσο ζθνπφο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηα καζήκαηα εηδηθνηήησλ ηεο 

είλαη, ε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα ηθαλνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ ζα κπνξεί λα 

παξάγεη πςειήο απφδνζεο εξγαζία θαη, πνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ 

απαηηνχληαη λένη ηξφπνη απφθηεζεο ηεο γλψζεο.  

χκθσλα κε ηνλ O.F.Bollnow, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή επηβάιιεη απφ ηε θχζε ηεο πεξηζζφηεξν επέιηθηεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο, κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πξάμε. 

Πξάμε είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο εκπεηξίαο ζε 

πξάμε, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ (Bollnow). 

χκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν, σο πξάμε ραξαθηεξίδεηαη κηα δηδαθηηθή 

ελφηεηα, πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ εθκάζεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Χο επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο κηαο 

εξγαζίαο. 

Ζ πξάμε απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Μαζεκάησλ, φπνπ ν καζεηήο δελ απνκλεκνλεχεη γλψζεηο, αιιά «πξάηηεη», 

απνθνκίδεη εκπεηξίεο, ηηο πεξηγξάθεη θαη ηηο εξκελεχεη (Bollnow). 

O Bollnow πξνηείλεη σο δηδαθηηθή ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, ηε 

«ζεσξία ηνπ ελεξγείλ», κε ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Ζ δηδαθηηθή ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ βάδεη ζην επίθεληξν ηεο 

δηδαζθαιίαο ην καζεηή κε ηα βηψκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. 

Αθεηεξία απνηειεί ην αμίσκα ηνπ Dewey φηη ε εκπεηξία είλαη ην θιεηδί γηα λα 

γλσξίζνπκε θαη λα θαηαθηήζνπκε ηελ πξαγκαηηθή γλψζε. Ζ δηδαζθαιία έρεη σο 
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ζηφρν ηεο λα παξαθηλεί ηνλ καζεηή ζε δξάζε, ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή αξρή 

ηνπ Dewey «Learning by doing». 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ζχκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν ηεο έληαμεο ησλ 

πξάμεσλ ζην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ είλαη λα 

απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο εθηέιεζεο δεμηνηήησλ ζην 

επάγγεικα γηα ην νπνίν πξνεηνηκάδνληαη.  

Δθηφο φκσο απφ ηε δηδαζθαιία πξάμεσλ, ζηε δηδαθηηθή ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Χο πιεξνθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ Πιαγηαλάθν ραξαθηεξίδεηαη κηα 

δηδαθηηθή ελφηεηα, πνπ απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, 

ζρεηηθψλ κε ην επάγγεικα γηα ην νπνίν πξνεηνηκάδνληαη νη καζεηέο. Ζ 

δηδαζθαιία ησλ πιεξνθνξηψλ παξέρεη ζηνπο καζεηέο, επαγγεικαηηθή απηνλνκία, 

βειηηψλεη ηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε, βνεζάεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

επαγγεικαηηθέο εμειίμεηο θαη δεκηνπξγεί επλντθέο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο 

επηηπρίαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ζηε δηδαζθαιία 

ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ (δελ πξέπεη λα 

κέλνπλ παζεηηθνί αθξναηέο) θαη ε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε ελεξγεηηθφ ηξφπν, 

«Learning by doing».  

εκαληηθή βνήζεηα ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ 

ηε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

πξνζνκνίσζεο. Πιενλέθηεκα ηεο άζθεζεο κε πξνζνκνηψζεηο, ηδίσο θαηά ην 

αξρηθφ ζηάδην ηεο εθκάζεζεο κηαο δεμηφηεηαο είλαη ην γεγνλφο, φηη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα κεγάινπ αξηζκνχ επαλαιήςεσλ ρσξίο θαλέλα θφζηνο, ελψ κπνξεί λα 

γίλεηαη άκεζε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

2.8 Βαζηθέο Αξρέο θαη Σερληθέο ζηε Γηδαζθαιία ησλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Μαζεκάησλ 

χκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο 

καο ζηε δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε 

ηηο παξαθάησ αξρέο: 
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1. Να κε κέλνπλ νη καζεηέο γηα πνιιή ψξα παζεηηθνί δέθηεο (ζπκκεηνρή ζε 

πεηξάκαηα, εξγαζίεο, ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

2. Σα καζήκαηα λα έρνπλ εθαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ επέιεμαλ. 

3. χλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

4. Οη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη, λα επηλννχλ ιχζεηο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο 

5. Να γίλνληαη νκηιίεο απφ εηδηθνχο ζηελ ηάμε ε ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο 

6. Να αθήλεηαη ν καζεηήο λα καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ ξπζκνχο ( Υξεηάδεηαη εληνπηζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ, γηαηί πάλσ ηνπο ζα ρηηζηεί ε λέα γλψζε). 

7. Δλζάξξπλζε ησλ καζεηψλ 

8. Ζ δηδαζθαιία λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ 

έσο εθείλε ηε ζηηγκή έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο. 

9. Να θαιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

10. Να απνθεχγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

11. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ, εθηφο απφ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελφ ηεο, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία θηλήηξνπ ζηνπο καζεηέο, γηα 

ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πεξηέξγεηαο ηνπο θαη γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

12. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ελεξγεηηθφ 

ηξφπν 

13. Δλζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 
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Κεθάιαην 3
ν
: Λνγηζκηθό πξνζνκνίσζεο Algodoo 

3.1 Γεληθά  

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ Algodoo είλαη έλα ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο 

Algoryx. 

Πξφδξνκφο ηνπ ήηαλ ην ινγηζκηθφ Phun. Δίλαη έλα δηζδηάζηαην (2D) 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ηεο θπζηθήο πνπ γξάθηεθε απφ ηνλ  Emil ErnerFeldt 

γηα ηε δηαηξηβή ηνπ Umeå University ζηε νπεδία.  

Σν φλνκα "Phun" είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο «θπζηθήο» θαη ηεο 

«δηαζθέδαζεο», θαη έρεη ελζσκαησκέλε κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ιέγεηαη (thyme).  

To Phun θπθινθφξεζε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2007, θαη απφ ηφηε 

ιάκβαλε ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο. Σν Phun Beta 5 κεηνλνκάζηεθε ζε "Algodoo: 

Phun Edition" θαη απνθηήζεθε απφ ηελ Algoryx Simulation AB. To Phun ήηαλ 

έλα πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο ηεο θπζηθήο , ην νπνίν επηθεληξσλφηαλ  ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηνπο παίθηεο, δίλνληαο ηνπο αξθεηά εξγαιεία γηα λα νπηηθνπνηνχλ θαη λα 

πξνζνκνηψλνπλ  ηηο ηδέεο ηνπο. Γελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλα αληηθεηκελα παξά 

κφλν βαζηθά εξγαιεία. Χζηφζν, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ πνιχπινθεο 

ζπζθεπέο, φπσο θηλεηήξεο, νρήκαηα θαη ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο.  

3.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο Algodoo είλαη έλα κνλαδηθφ 2D - 

πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ 

κε έλαλ εχζπκν, «cartoony» ηξφπν.  

Σν Algodoo έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά, ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο θνηηεηέο, έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηε  δεκηνπξγηθφηεηα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηα θίλεηξα ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, πξνζνκνηψλνληαο θαη θάλνληαο 

ρξήζε ησλ λφκσλ ηεο θπζηθήο πνπ εμεγνχλ πξαγκαηηθφ καο θφζκν. 

 Ζ ζπλεξγαζία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θάλεη Algodoo εθηφο απφ  

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα είλαη θαη δηαζθεδαζηηθφ. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Algodoo είλαη: 
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Λεηηνπξγηθόηεηα: Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ζρεκάησλ 

θαη ζθελψλ κε ρξήζε απιψλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

αιιειεπηδξνχλ θαη κε έλα απιφ θιηθ κπνξνχλ λα  ζχξνπλ, λα θπιίζνπλ, λα 

πεξηζηξέςνπλ θαη λα κεηαθηλήζνπλ έλα αληηθείκελν.  

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη θαη θάλεη παχζε ησλ ζθελψλ , αιιά 

θαη λα αιιάδεη ην πιηθφ, ην ζρήκα θαη ηελ εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίρλε ηξνρηάο ηεο θίλεζεο ελφο ζψκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην ρξψκα, ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ηηο δπλάκεηο, θιπ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο. Μπνξεί λα αιιάδεη θαη λα θηηάρλεη  ηηο δηθέο ηνπ νζφλεο ρξήζηε 

θαη λα δεκηνπξγεί κνλαδηθέο παιέηεο πξνζνκνηψλνληαο αληηθείκελα θαη 

πεξηβάιινληα. 

Πξνζνκνηώλεη θπζηθά ζηνηρεία: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη θαη 

εμεξεπλήζεη: ζπκπαγή ζψκαηα φπσο πγξά, αιπζίδεο, γξαλάδηα, ειαηήξηα, 

κεληεζέδεο, θηλεηήξεο, αιιά θαη θπζηθά κεγέζε φπσο βαξχηεηα, δχλακε, ηξηβή, 

Απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζε 

θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Algodoo.  

Πξνζνκνίσζε ζηεξεώλ ζσκάησλ: Σν Algodoo έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζνκνηψζεη ζηεξεά ζψκαηα ζε δχν δηαζηάζεηο, πξνζνκνηψλνληαο ηε δχλακε 

ηεο βαξχηεηαο. Σα θπζηθά αληηθείκελα κπνξεί λα αιιάδνπλ ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο 

ξπζκίδεη ν ρξήζηεο. Οη δπλάκεηο θαη νη ηαρχηεηεο πνπ δξνπλ ζε έλα ηέηνην ζψκα 

κπνξεί λα εκθαλίδνληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ην ρξήζηε λα ηηο κειεηήζεη. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηεξεψλ ζσκάησλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ 

πιαηζίνπ, ηνπ εξγαιείν θχθινπ ή λα ηα ζρεδηάζεη κε ειεχζεξν ρέξη. Σα ζψκαηα 

απηά κπνξνχλ επίζεο λα ζπγρσλεχνληαη θαη λα ελψλνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

πην πνιχπινθεο θαηαζθεπέο.  

1. Δλψζεηο(αξζξψζεηο): Μηα έλσζε (άξζξσζε)  ελψλεη δχν ζψκαηα καδί. Σα  

ζψκαηα κπνξεί λα πεξηζηξέθνληαη ειεχζεξα γχξσ απφ ηελ άξζξσζε, 

θαζηζηψληαο απηέο ηδαληθέο  γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηξνρψλ  ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη γεληθφηεξα πεξηζηξεθφκελσλ εμαξηεκάησλ. Ζ άξζξσζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θηλεηήξαο, φπνπ ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηελ 

ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη ην αλψηαην φξην ξνπήο ηνπ. 
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2. Λέηδεξ: Λέηδεξ αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηεο νπηηθήο. Γειαδή ν δείθηεο 

δηάζιαζεο ηνπ πιηθνχ ζα θαζνξίζεη αλ έλα ιέηδεξ ζα αληαλαθιάηαη φηαλ 

πέθηεη επάλσ ζε έλα ζψκα ή φρη. 

3. Διαηήξηα: Μπνξνχκε λα πξνζνκνηψζνπκε ειαηήξηα, φπνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ξπζκίδεη ην κήθνο θαη ην ζπληειεζηή απφζβεζεο ηνπ ειαηεξίνπ. 

4. Τγξά: Σέινο κπνξνχλ λα πξνζνκνησζνχλ πγξά (λεξφ), λα ξπζκηζηεί ε 

ππθλφηεηα ηνπο θαη λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο φηαλ πέζεη έλα 

αληηθείκελν κέζα ζε απηά. 

Δγρεηξίδηα – tutorials: Σν Algodoo δηαζέηεη πνιιά ελζσκαησκέλα 

εγρεηξίδηα - tutorials πνπ παξέρνπλ βνήζεηα ζε έλαλ αξράξην γηα λα μεθηλήζεη. 

Μέζνδνη:  Σν Algodoo βαζίδεηαη ζηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο, 

ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηεο Algoryx, γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη 

δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο, ησλ ελλνηψλ, ησλ λφκσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

θπζηθήο – κεραληθήο, θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη δηάθνξα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα (π.ρ: κεραλέο) γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.  

3.3 Δθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ Algodoo  

Χο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ην ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ Algodoo, 

βαζίδεηαη θαη εθαξκφδεη ηελ ζεσξία κάζεζεο ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ – 

Δπνηθνδνκηζκνχ.  

Σν Algodoo παξέρεη ζην ρξήζηε-καζεηή ειεπζεξία θηλήζεσλ λα 

πεηξακαηηζηεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα πξνζαξκφζεη-αιιάμεη έηνηκεο ζθελέο, 

αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – 

πξνζνκνηψζεηο. Γειαδή, νδεγεί ην ρξήζηε λα αθνινπζήζεη κηα δηαδηθαζία 

κάζεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, δίλνληαο νπζηαζηηθά 

ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζνκνηψζεηο έηνηκεο λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαη φρη κφλν λα 

πεηξακαηίδεηαη επάλσ ζε έηνηκα απφ πξηλ ηερλεηά ζπζηήκαηα. 

 Ζ «αλνηθηή» σο ινγηζκηθφ δηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ην Algodoo είλαη 

κηα πνιχ ζεκαληηθή πηπρή, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ ρξεζηψλ. Σν Algodoo ζπλνδεχεηαη απφ κηα 

δσληαλή ηζηνζειίδα, γεκάηε εγρεηξίδηα (tutorial) γηα ηε δεκηνπξγία ζθελψλ, απφ  

ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Algodoo, forum, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ έηνηκεο 



25 

 

ζθελέο, παξαδείγκαηα θαη καζήκαηα, πνπ βξίζθνληαη on-line, ζην απνζεηήξην 

ζθελψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλαο νδεγφο γηα ην πψο κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα εληάμνπκε ην Algodoo ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ο νδεγφο απηφο πεξηιακβάλεη «ελάξηα καζεκάησλ» κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, γηα ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. Μαζεηέο πνπ ζπλήζσο είλαη πάλσ 

απφ 15 εηψλ. Σν Algodoo φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα εληαρζεί ζηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Ζ εηαηξία πνπ έρεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

Algodoo, ε Algoryx, γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ επηπέδσλ, αλαθέξεηε ζε 

δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη ηαμηλνκεί ηνπο καζεηέο αλά ειηθηαθά επίπεδα φπσο απηά 

αληηζηνηρίδνληαη κε ηα πεξηζζφηεξα ζεκεξηλά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

Σα επίπεδα απηά είλαη, απφ: 

Ζιηθίεο 5 έσο 7: Οη θχξηνη ζηφρνη απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε ελζάξξπλζε 

ησλ παηδηψλ λα ζθεθηνχλ δεκηνπξγηθά γηα ηηο επηζηήκεο. Δδψ ην Algodoo κέζα 

απφ ηα ζελάξηα καζήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη κηα εηζαγσγή ζηηο πην 

βαζηθέο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ φπσο ε θίλεζε θαη ε ζνβαξφηεηα. Απηφ 

γίλεηαη θπξίσο κέζα απφ δεκηνπξγηθέο θαη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε 

ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ Algodoo σο παηρλίδη, φπνπ ν δάζθαινο θαη ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Algodoo σο έλα ςεθηαθφ παηρλίδη κέζα ζηελ 

ηάμε. 

 Ζιηθίεο 7 έσο 11: ε απηφ ην επίπεδν ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο  ηα 

παηδηά αλαπηχζζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξσηνβνπιίεο αθνχ είλαη ήδε 

εμνηθεησκέλνη κε ηα κνληέια κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη ην Algodoo θαη 

δεκηνπξγνχλ πξάγκαηα κε ηα νπνία δελ κπνξνχλ άκεζα λα πεηξακαηηζηνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Μπνξνχλ λα θάλνπλ πξνζνκνηψζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπλδένληαη 

θαη ζα νπηηθνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά θαηλφκελα θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα  πνπ 

ζα γλσξίδνπλ κέζα απφ ηηο  πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. ε απηφ ην επίπεδν 

κπνξεί λα πξνζνκνησζνχλ ειαθξψο πην πξνεγκέλεο θαη ζχλζεηεο έλλνηεο 

κάζεκα, φπσο ε κάδα, ε ππθλφηεηα θαη ε  πιεπζηφηεηα, νη δπλάκεηο, ε 

επηηάρπλζε, ε ηαρχηεηα θαη ε ηξηβή. 
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Ζιηθίεο 11 έσο 14: ηαλ ηα παηδηά θζάζνπλ ζ 'απηφ ην επίπεδν, ε  

απεηθφληζε ησλ δπλάκεσλ, ησλ ηαρπηήησλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ θπζηθψλ 

κεγεζψλ ,θαζψο θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ φπσο εξγαιεία θαη κεραλέο 

γίλεηαη αθφκα πην εχθνιε. ε απηφ ην επίπεδν νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία 

απνθηά ε ζρεδίαζε ησλ ζθελψλ ηνπ Algodoo, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη απφ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επρξεζηία. Δδψ κπνξεί λα πξνζνκνησζνχλ 

θαη λα εηζαρζνχλ πξνο κειέηε, πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε αθφκε πην ζχλζεηνη 

λφκνη θαη έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ φπσο ε έλλνηα ηεο γξακκηθήο θαη 

γσληαθήο θίλεζεο ή ε έλλνηα ηεο ξνπήο. 

Ζιηθίεο 14 θαη άλσ: ηηο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

αλαπηπρζνχλ ζε απηφ ην επίπεδν πξέπεη, λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ δηεξεχλεζε θαη 

θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη  θαηλνκέλσλ. Οη ηηκέο 

ησλ κεγεζψλ φπσο ε κάδα, ε δχλακε θαη ε ηαρχηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθά 

εξγαιεία γηα ηελ πεξαηηέξσ  εμεξεχλεζε αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζθελψλ 

ηνπ Algodoo, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ πην ζχλζεηνη ζηφρνη ζηε δηδαζθαιία καο. 

ε απηφ ην επίπεδν κπνξεί λα εηζαρζεί πξνο δηεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφ κηα 

άιιε ζεκαληηθή έλλνηα ε ελέξγεηα, ελψ κπνξεί λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ 

έλλνηεο θαη θαηλφκελα φπσο ε δχλακε ηεο βαξχηεηαο, ην θέληξν βάξνπο ζψκαηνο, 

ε ξνπή δχλακεο, ε ηξηβή, ην έξγν θαη ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ ελφο ζψκαηνο. Γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ θαζψο θαη ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ην 

εξγαιείν.  

Δπηπιένλ ζε απηφ ην ειηθηαθφ επίπεδν κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο εξγαιείσλ, κεραλψλ θαη άιισλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ, άξα θαη ηε δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ.  

3.4 Πεξηγξαθή ηνπ Algodoo: Οζόλε – Δξγαιεία 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ Algodoo 

καο πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ δχν δηαζηάζεσλ (2D) πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ κε έλαλ δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Ζ 

δηεπαθή – αξρηθή νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βιέπεη, δεκηνπξγεί θαη 

πεηξακαηίδεηαη ν ρξήζηεο είλαη ε παξαθάησ. 
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Γξακκή  

Menu 

Γξακκή 

Δξγαιείσλ 

 

Δηθφλα 1.  Αξρηθή νζφλε Algodoo 

ηελ εηθφλα 2, παξνπζηάδνληαη νη ηξείο γξακκέο ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ: 

ε γξακκή ηνπ Menu, ε γξακκή εξγαιείσλ θαη ε γξακκή ειέγρνπ ηεο 

πξνζνκνίσζεο. 

 

 

 

Δηθφλα 2. Γξακκέο ειέγρνπ 

 Γξακκή Menu: 

Με ηε γξακκή απηή ειέγρνπκε πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ καο 

πξνζθέξεη ην Algodoo. 

 

Δηθφλα 3. Γξακκή Menu 

Έιεγρνο πξνζνκνίσζεο  –  

Simulation Control 
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Δηθφλα 4. Menu-File 

Μπνξνχκε λα:  

 δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα ζθελή (new scene) 

 λα ζψζνπκε κηα ζθελή (save scene) 

 λα κεηαθνξηψζνπκε κηα ζθελή (load scene) 

 λα θαζαξίζνπκε κηα ζθελή (clear scene) 

 λα αιιάμνπκε ηε γιψζζα παξνπζίαζεο (change language) 

 λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε γξακκή εξγαιείσλ  

 λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο 

 λα ειέγμνπκε θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηεο 

πξνζνκνίσζεο, κέζα απφ ηελ νζφλε πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

 

Δηθφλα 5. Πεδίν ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο 
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Γξακκή Δξγαιείσλ 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ. Πεξηέρεη φια ηα εξγαιεία 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ. ην ζεκείν 

απηφ γίλεηαη κηα κηθξή παξνπζίαζε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. Δθηελέζηεξε 

παξνπζίαζε κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρνπλ ηα 

εξγαιεία απηά, αλαπηχζζεηαη ζην παξάξηεκα. 

 

Δηθφλα 6. Γξακκή εξγαιείσλ 

Γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο  - Simulation control 

 

Δηθφλα 7. Γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο 
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Ζ γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο καο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηνχκε θαη 

λα ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, γηα λα ηηο 

ειέγμνπκε αιιά θαη γηα λα πεηξακαηηζηνχκε κε απηέο. 
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Κεθάιαην 4
ν
: Δθπαηδεπηηθό πιηθό – Γξαζηεξηόηεηεο  

4.1 Γεληθά 

ην παξαθάησ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζελάξηα καζήκαηνο πάλσ ζηα 

νπνία βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο 

θαη ηα θχιια εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Σα ζελάξηα καζήκαηνο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δηδαρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ελφηεηεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα ησλ 

ΔΠΑΛ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο αθνινπζήζακε φια ηα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηε 

δηαηχπσζε ελφο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

Απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Σίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

2. Δθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα: Πεξηγξάθνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα πνπ 

ζέινπκε λα επηιχζνπκε κε απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

3. ηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ: Οη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ είλαη δνκεκέλνη κε βάζε ηελ ηαμηλνκία εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Bloom. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ. 

5. Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

6. Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

7. Ρφινη 

8. Δξγαιεία, ππεξεζίεο θαη πφξνη 

Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. Δίλαη 

δηδαθηηθά ζελάξηα γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ γηα ηα ηξία 

παξαθάησ καζήκαηα ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα: 

1. Μεραληθή – Αληνρή ησλ Τιηθψλ 

2. ηνηρεία Μεραλψλ 

3. πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ 

4. Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεσο 
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4.2 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζελάξηα καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

1. Μεραληθή – Αληνρή ησλ Τιηθώλ: 

 Ρνπή Γχλακεο, 

 χλζεζε δπλάκεσλ, 

 Σξηβή 

 Έξγν Γχλακεο 

2. ηνηρεία Μεραλώλ: 

 Μεηάδνζε Κίλεζεο, Οδνληψζεηο – Οδνλησηνί Σξνρνί 

3. πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ: 

 χζηεκα δηεχζπλζεο 

 χζηεκα Πέδεζεο – Σακπνχξν 

4. Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεσο (ΜΔΚ): 

 Δζσηεξηθφο Υξνληζκφο Κηλεηήξα 
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1
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: Ρνπή 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  Μεραληθή – Αληνρή ησλ πιηθώλ  Δλόηεηα : Ρνπή 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 2 ώξεο  x  45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη  νη λφκνη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζχλδεζεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηερληθή νξνινγία, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη 

επίιπζεο ζεσξεηηθψλ πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο φκσο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επίιπζε ππαξθηψλ, πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο  ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

2. Να είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηε ξνπή δχλακεο. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα. 

2. Αναπαριςτοφν το πρόβλθμα που ζχουν να αντιμετωπίςουν. 

3. Να είναι ικανοί να υπολογίςουν τθ ροπι δφναμθσ. 
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4. Να μποροφν να εφαρμόςουν το κεϊρθμα των ροπϊν. 

5. Να μποροφν να αιτιολογιςουν τα αποτελζςματά του πειράματόσ τουσ. 

6. Να ςυνδζουν τα κζματα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ με πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

            ηάζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα. 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν. 

3. Να αμηνινγνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 

4. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα 

πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 
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Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά / Γξαζηεξηφηεηεο – Δθαξκνγέο 1 x 45 ιεπηά.  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  
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6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ   2 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

4 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εηθφλεο απφ πξαθηηθά πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη δειαδή 

παξνπζηάδεη θσηνγξαθίεο απφ παξαδείγκαηα φπνπ εθαξκφδεηαη ε ζχλζεζε δπλάκεσλ. 

 

Δπίδεημε - 

Πξνβνιή 

 

 Ζ/Τ – 

projector  

 

      5 

χληνκε πδήηεζε:ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

παξαζέηνπλ δηθά ηνπο παξαδείγκαηα 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

 

 

 

5 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο ηεο κεραληθήο. 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο ξνπήο θαη ην ζεψξεκα ησλ ξνπψλ. 

Γηάιεμε –

Πξνβνιή 

παξνπζίαζεο 

 

Ζ/Τ –

projector 

 

12 
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Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα  ηε ζπλέρεηα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

 

Projector – 

Ζ/Τ 

 

6 

 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ . 

 

Δπίδεημε 

ινγηζκηθνύ 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθ

όο πίλαθαο – 

Ζ/Τ 

 

8 

 

 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο    2 

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ ή νκαδηθά (αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ) 

,πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην 

εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη ηνπο . 

Παξέρεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ην ινγηζκηθφ Algodoo. 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

Projector – 

Ζ/Τ–

Γηαδξαζηηθ

όο πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ξνπήο. 

Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο πνπ 

 

 

 

Ζ/Τ – 

 

15 
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ηνπο δφζεθε. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δχλακε 

(βάξνο)  πνπ απαηηείηαη γηα λα πεξηζηξαθεί ε δνθφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζε δχν ζεκεία, θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε επάλσ ζηε δνθφ, θαη λα ειέγμνπλ εάλ απηή ζα πεξηζηξαθεί. 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ξπζκίζνπλ ηε κάδα ηνπ ζψκαηνο θαη ηε δχλακε ηεο βαξχηεηαο 

έηζη ψζηε λα ππνινγίζνπλ ην ειάρηζην βάξνο πνπ απαηηείηαη λα έρεη ην ζψκα, γηα λα 

πεξηζηξαθεί ε δνθφο. 

 Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ επίζεο 

αληηθείκελα, λα ξπζκίζνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην βάξνο ηνπο (κάδα, 

δχλακε βαξχηεηαο, θέληξν βάξνπο). 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε πνπ πξέπεη λα 

αζθεζεί ζε κηα πεξηζηξεθφκελε (απφ έλαλ θηλεηήξα) δνθφ, έηζη ψζηε απηή λα κελ 

κπνξεί λα πεξηζηξαθεί 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθ

όο πίλαθαο – 

tablet PC 
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(βάξνο) πνπ κπνξεί λα αλπςψζεη ν γεξαλφο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζνπλ ηε 

δχλακε (βάξνο) πνπ εάλ αζθεζεί κπνξεί λα αλαπνδνγπξίζεη ην γεξαλφ. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα, λα ξπζκίζνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

βάξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ επάλσ ζην αλπςσηηθφ κεράλεκα. 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη ζε έηνηκεο ζθελέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 

Algodoo, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη κηα ζθελή κε ην ινγηζκηθφ, ζηελ 

νπνία ζα πξνζνκνηψλεηαη ε ξνπή. 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. να υπολογίςουν τθ δφναμθ (βάροσ)  που απαιτείται για να περιςτραφεί θ 

δοκόσ τθσ δραςτθριότθτασ Α και Β, και να αιτιολογιςουν τθν απάντθςι τουσ 

(ςκθνι : Ροπι 1) 

2. να υπολογίςουν τθ δφναμθ που πρζπει να αςκθκεί ςτθν περιςτρεφόμενθ 

δοκό, ζτςι ϊςτε αυτι να μθν μπορεί να περιςτραφεί.( ςκθνι : Ροπι 1) 

3. να υπολογίςουν τθ δφναμθ (βάροσ) που μπορεί να ανυψϊςει ο γερανόσ 

4. να υπολογίςουν τθ δφναμθ (βάροσ) που εάν αςκθκεί μπορεί να τουμπάρει τον 

 

 

πγγξαθή 

Απνηειεζκάησλ 

 

 

Ζ/Τ – 

Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

 

8 
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γερανό 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

πδήηεζε Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθ

όο πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθ

όο πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 
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2
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: ύλζεζε θαη Αλάιπζε Γπλάκεσλ 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  Μεραληθή – Αληνρή ησλ πιηθώλ  Δλόηεηα : ύλζεζε θαη Αλάιπζε Γπλάκεσλ 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 1 ώξεο  x  45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εθαξκφδνληαη  νη λφκνη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κεραληθήο, σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζχλδεζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηερληθή νξνινγία ηεο κεραληθήο, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο 

θαη επίιπζεο ζεσξεηηθψλ πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο φκσο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επίιπζε ππαξθηψλ, πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο  ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

2. Να είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηνπο ηξφπνπο ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο δπλάκεσλ. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα..  

2. Αναπαριςτοφν το πρόβλθμα που ζχουν να αντιμετωπίςουν. 
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3. Να είναι ικανοί να ςυνκζτουν δυνάμεισ. 

4. Να μποροφν να αναλφςουν μια δφναμθ ςε δφο ςυνιςτϊςεσ. 

5. Να μποροφν να μποροφν να ςυγκρίνουν και να μελετάνε τα αποτελζςματά του πειράματόσ τουσ, ζτςι ϊςτε να καταλιγουν ςτθ 

διατφπωςθ χριςιμων ςυμπεραςμάτων. 

6. Να ςυνδζουν τα κζματα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ με πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

   ηάζεηο 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα. 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν. 

3. Να αμηνινγνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 

4. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθήο.  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
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2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο θαη 

ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά / Γξαζηεξηφηεηεο – Δθαξκνγέο 1 x 45 ιεπηά.  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 
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4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  

6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

1 ’ 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

2 ’ 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εηθφλεο απφ πξαθηηθά πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη δειαδή 

παξνπζηάδεη θσηνγξαθίεο απφ παξαδείγκαηα φπνπ εθαξκφδεηαη ε ζχλζεζε δπλάκεσλ. 

 

Δπίδεημε - 

Πξνβνιή 

 

 Ζ/Τ – 

projector  

 

3 ’ 

χληνκε πδήηεζε. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη παξαζέηνπλ δηθά ηνπο παξαδείγκαηα. 

πδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο 

 

 

 

3 ’ 
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Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο ηεο κεραληθήο. 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο ζπληζηακέλεο θαη ησλ ζπληζησζψλ δπλάκεσλ, 

θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ζχλζεζεο δπλάκεσλ. 

 

Γηάιεμε –

Πξνβνιή 

παξνπζίαζεο 

 

Ζ/Τ –

projector 

 

6 ’ 

Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα  

ηε ζπλέρεηα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

 

Projector – 

Ζ/Τ 

 

2 ’ 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ . 

 

Δπίδεημε 

ινγηζκηθνύ 

Λνγηζκηθό 

Algodoo–

Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο – 

Ζ/Τ 

 

4 ’ 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο    1 ’ 

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ ή νκαδηθά (αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ) 

,πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη ηνπο  

 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

 Projector 

– Ζ/Τ  -      

Γηαδξαζηηθό

 

4 ’ 
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Παξέρεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ην ινγηζκηθφ Algodoo. ο πίλαθαο – 

tablet PC 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ: 

α) ηελ έλλνηα ζπληζηακέλεο δχλακεο θαη ησλ ζπληζησζψλ δπλάκεσλ. 

β) ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν αλαιχνπκε θαη ζπλζέηνπκε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ίδην 

ζεκείν 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Απφ ηε ιίζηα ησλ εξγαιείσλ νη καζεηέο επηιέγνπλ ην ηεηξάγσλν ή ηνλ θχθιν. 

Καινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αληηθείκελν θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ επάλσ ζην θεθιηκέλν 

επίπεδν. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα  ξπζκίζνπλ ην ζπληειεζηή ηξηβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε λ=0, 

λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ πξνζνκνίσζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ησλ ζπληζησζψλ 

δπλάκεσλ ηνπ βάξνπο.  

ε απηφ ην ζεκείν θαινχληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ γσλία ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν θεθιηκέλν επίπεδν κε δηαθνξεηηθή γσλία θαη ζπληειεζηή ηξηβήο 

(λ=0). ηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 1, θαηαγξάθνπλ ηα 

λέα απνηειέζκαηα, ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ βξήθαλ κε ηηο πξνεγνχκελεο θαη αηηηνινγνχλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ 

 

 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 ’ 
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δεκηνχξγεζαλ θαη λα ηνπο δψζνπλ ηνπο ζπληειεζηή ηξηβήο λ=0,5. ηε ζπλέρεηα λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ηα λέα αληηθείκελα θαη λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο 

δφζεθε.Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη ζε έηνηκεο ζθελέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 

Algodoo, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη κηα ζθελή κε ην ινγηζκηθφ, ζηελ νπνία ζα 

εθαξκφζνπλ ηε ζχλζεζε δπλάκεσλ.. 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. Να αναλφςουν και να υπολογίςουν τισ ςυνιςτϊςεσ δυνάμεισ μιασ δφναμθσ 

2. Να ςυγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τα αποτελζςματά τουσ, και να 

διατυπϊςουν τα ςυμπεράςματα τουσ 

 

 

πγγξαθή 

Απνηειεζκάησλ 

 

 

Ζ/Τ – 

Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

 

4 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

πδήηεζε Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

 

5 
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Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο – 

tablet PC 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο – 

tablet PC 

 

3 
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3
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: Σξηβή 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  Μεραληθή – Αληνρή ησλ πιηθώλ  Δλόηεηα : Σξηβή 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 1 ώξεο  x  45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη  νη λφκνη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζχλδεζεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηερληθή νξνινγία, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη 

επίιπζεο ζεσξεηηθψλ πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο φκσο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επίιπζε ππαξθηψλ, πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο  ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

2. Να είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο. 

3. Να αληηιακβάλνληαη θαη λα εμεγνχλ ην ξφιν ηεο ηξηβήο, ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα. 

2. Αναπαριςτοφν το πρόβλθμα που ζχουν να αντιμετωπίςουν. 
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3. Να είναι ικανοί να εφαρμόςουν τουσ νόμουσ τθσ τριβισ και υπολογίςουν τθ τριβι. 

4. Να μποροφν να αιτιολογιςουν τα αποτελζςματά του πειράματόσ τουσ. 

5. Να ςυνδζουν τα κζματα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ με πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

            ηάζεηο 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα. 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν. 

3. Να αμηνινγνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 

4. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα 

πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 
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Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά / Γξαζηεξηφηεηεο – Δθαξκνγέο 1 x 45 ιεπηά.  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  
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6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

2 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

4 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εηθφλεο απφ πξαθηηθά πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη δειαδή 

παξνπζηάδεη θσηνγξαθίεο απφ παξαδείγκαηα φπνπ εκθαλίδεηαη ε δχλακε ηεο ηξηβήο. 

 

Δπίδεημε - 

Πξνβνιή 

 

 Ζ/Τ – 

projector  

 

       5 

χληνκε πδήηεζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

παξαζέηνπλ δηθά ηνπο παξαδείγκαηα 

πδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο 

 

 

 

5 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο ηεο κεραληθήο. 

Γηάιεμε –

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ -projector 

 

12 



 ΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ       Β’ ΛΤΚΔΗΟΤ                               Σξηβή 

  53 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο  θαη ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο. παξνπζίαζεο 

Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

 

Projector – 

Ζ/Τ 

 

6 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ . 

 

Δπίδεημε 

ινγηζκηθνύ 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – Ζ/Τ 

 

8 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο    2 

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ ή νκαδηθά (αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ) 

,πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη 

ηνπο .Παξέρεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ην ινγηζκηθφ 

Algodoo. 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

 Projector – 

Ζ/Τ – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο. 

Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο πνπ 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

 

15 
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ηνπο δφζεθε. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αλνίγνπκε ηε ζθελή Algodoo: trivi 1. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αληηθείκελα, λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζην θεθιηκέλν επίπεδν θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ 

θίλεζε ηνπο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο αιιά θαη ηελ επηινγή information λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο, θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

Αλνίγνπκε ηε ζθελή Algodoo: trivi 2. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα (ζψκα Β) θαη λα ππνινγίζνπλ ην 

βάξνο πνπ απαηηείηαη  γηα λα θηλεζεί ην ζψκα Α. 

Να επεμεξγαζηνχλ ην ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο Α θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αιιαγή ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψζηε ηηο ηηκέο ηνπ βάξνπο (Β) γηα ην ζψκα Β ζηηο νπνίεο 

θαηαιήμαηε. 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη ζε έηνηκεο ζθελέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 

Algodoo, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο.ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη αληηθείκελα ζε κηα ζθελή κε ην ινγηζκηθφ, ζηελ νπνία ζα 

πξνζνκνηψλεηαη ε δχλακε ηεο ηξηβήο . 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 
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Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. να δθμιουργιςουν αντικείμενα και να παρατθριςουν τθν κίνθςθ τουσ (άρα 

και τα αποτελζςματα τθσ τριβισ) ςε κεκλιμζνο επίπεδο. Οι μακθτζσ καλοφνται 

να καταγράψουν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

2. να πειραματιςτοφν και να υπολογίςουν τθ δφναμθ (βάροσ) που απαιτείται για 

να υπερνικθκεί θ τριβι ενόσ ςϊματοσ, και να αρχίςει να κινείται.   

 

 

πγγξαθή 

Απνηειεζκάησλ 

 

 

Ζ/Τ – Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

 

8 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

πδήηεζε Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 
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4
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: Έξγν Γύλακεο 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  Μεραληθή – Αληνρή ησλ πιηθώλ  Δλόηεηα : Έξγν Γύλακεο 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 1 ώξεο  x  45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη  νη λφκνη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ζχλδεζεο κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηερληθή νξνινγία, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο 

ζεσξεηηθψλ πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο φκσο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επίιπζε ππαξθηψλ, πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο  ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

2. Να γλσξίδνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη πφηε κηα δχλακε παξάγεη ή θαηαλαιψλεη έξγν. 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ δχλακεο. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα..  

2. Αναπαριςτοφν το πρόβλθμα που ζχουν να αντιμετωπίςουν. 
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3. Να είναι ικανοί να υπολογίςουν ζργο δφναμθσ. 

4. Να μποροφν να αιτιολογιςουν τα αποτελζςματά του πειράματόσ τουσ. 

5. Να ςυνδζουν τα κζματα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ με πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

            ηάζεηο 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα. 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν. 

3. Να αμηνινγνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 

4. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 
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Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά / Γξαζηεξηφηεηεο – Δθαξκνγέο 1 x 45 ιεπηά.  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  
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6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

2 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

4 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εηθφλεο απφ πξαθηηθά πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη δειαδή 

παξνπζηάδεη θσηνγξαθίεο απφ παξαδείγκαηα φπνπ παξάγεηαη ή θαηαλαιψλεηαη έξγν. 

 

Δπίδεημε – 

Πξνβνιή 

 

 Ζ/Τ – 

projector  

 

      5 

χληνκε πδήηεζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

παξαζέηνπλ δηθά ηνπο παξαδείγκαηα 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

 

 

5 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο έλλνηεο ηεο κεραληθήο. 

Γηάιεμε –

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ -projector 

 

12 
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Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ δχλακεο. παξνπζίαζεο 

Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

 

Projector – 

Ζ/Τ 

 

6 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ . 

 

Δπίδεημε 

ινγηζκηθνύ 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – Ζ/Τ 

 

8 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο    2 

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ ή νκαδηθά (αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ) 

,πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη 

ηνπο .Παξέρεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ην ινγηζκηθφ 

Algodoo. 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

 Projector – 

Ζ/Τ –

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ. 

Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο πνπ 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

15 
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ηνπο δφζεθε θαη λα ππνινγίζνπλ ην έξγν πνπ παξάγεη κηα αλπςσηηθή κεραλή. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ νη καζεηέο αλνίμνπλ ηελ παξαπάλσ ζθελή θαη ελεξγνπνηήζνπλ ην play, ζα 

αλπςψζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ νζφλε. 

Καινχληαη λα ππνινγίζνπλ ην έξγν πνπ ζα θαηαλαιψζεη ε αλπςσηηθή κεραλή γηα λα 

αλπςψζεη ηα αληηθείκελα απηά κέρξη ην ζεκείν Ο (ηξίγσλν). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο αιιά θαη ηε επηινγή information πξέπεη 

λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπ έξγνπ 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο αληηθείκελα θαη ηα 

αλπςψζνπλ  κέρξη ην ζεκείν εθείλν, έηζη ψζηε ε αλπςσηηθή κεραλή λα θαηαλαιψζεη 

ηηο παξαθάησ ηηκέο έξγνπ: Δ1= 20 J, Δ2= 50 J, Δ3= 60 J, Δ4= 80 J θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ηηκέο απηέο. 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη ζε έηνηκεο ζθελέο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 

Algodoo, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. να υπολογίςουν το ζργο που κα καταναλϊςει μια ανυψωτικι μθχανι για να 

 

πγγξαθή 

Απνηειεζκάησλ 

 

Ζ/Τ – Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

8 
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ανυψϊςει κάποια αντικείμενα. 

2. να δθμιουργιςουν αντικείμενα και να τα ανυψϊςουν μζχρι το ζργο που κα 

καταναλϊςει θ μθχανι να πάρει κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ. 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

πδήηεζε Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 
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5
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: Οδνλησηνί ηξνρνί 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  ηνηρεία Μεραλώλ  Δλόηεηα : Οδνλησηνί ηξνρνί 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 1 ώξεο  x  45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία ησλ ζηνηρείσλ κεραλψλ 

γεληθά θαη εηδηθφηεξα ησλ νδνληψζεσλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα κειεηεζεί έλα ηερληθφ πξφβιεκα, πνπ απαηηεί ηνλ 

θαζνξηζκφ,  ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ κεραλψλ. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ ηερληθή νξνινγία ησλ ζηνηρείσλ κεραλψλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κεζφδνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επηινγή, ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νδνληψζεσλ θαζψο θαη ηε ζσζηή κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο νδνληψζεηο, ζε θπζηθή θαηάζηαζε ή ζε απεηθφληζε. 

2. Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη νδνληψζεηο 

3. Να πεξηγξάθνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ νδνληψζεσλ πξνζδηνξίδνληαο ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο θαη ηηο εηδηθέο ρξήζεηο ηνπο. 

4. Να είλαη ζε ζέζε, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηα ζηνηρεία κεραλψλ (νδνληψζεηο), πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ έλα 

πξφβιεκα. 
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5. Να είλαη ηθαλνί,  λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζηνηρεία κεραλψλ αιιά θαη λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη 

λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο.  

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα..  

2. Αναπαριςτοφν το πρόβλθμα που ζχουν να αντιμετωπίςουν. 

3. Να ςυνδζουν τα κζματα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν τάξθ με πρακτικά προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

            ηάζεηο 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα. 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν. 

3. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα 

πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο (Μεραληθήο) θαη ρεδίνπ.  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να είναι πρόκυμοι να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
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2. Να δείχνουν διάκεςθ να ςυνεργαςτοφν και να μάκουν από τουσ άλλουσ  

3. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. 

Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά / Γξαζηεξηφηεηεο – Δθαξκνγέο 1 x 45 ιεπηά.  
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3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  

6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

1 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

3 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εηθφλεο απφ πξαθηηθά πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ ζα ηνπο απαζρνιήζεη δειαδή 

παξνπζηάδεη θσηνγξαθίεο απφ παξαδείγκαηα φπνπ εθαξκφδνληαη νη νδνληψζεηο, σο 

κέζν κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 

 

Δπίδεημε - 

Πξνβνιή 

 

 Ζ/Τ – 

projector  

 

           

5 
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χληνκε πδήηεζε. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη ζρνιηάδνπλ θαη παξαζέηνπλ ηα 

δηθά ηνπο παξαδείγκαηα 

 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

 

 

 

5 

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ. Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ηα είδε ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

Γηάιεμε –

Πξνβνιή 

παξνπζίαζεο 

Ζ/Τ -

projector 

12 

Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεηα ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο, φπνπ επηιχεη ηπρφλ απνξίεο 

ηνπο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

 

Projector – 

Ζ/Τ 

 

6 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Κπξίσο αλαθέξεηε ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζεκεξηλήο ελφηεηαο. 

 

Δπίδεημε 

ινγηζκηθνύ 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

Ζ/Τ 

 

 

 

8 
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Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο    2 

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ ή νκαδηθά (αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ) 

,πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη 

ηνπο. Παξέρεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ην ινγηζκηθφ 

Algodoo. 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

 Projector – 

Ζ/Τ – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη επάλσ ζε έηνηκεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ελφο νδνλησηνχ 

ηξνρνχ. 

Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο πνπ 

ηνπο δφζεθε. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο έηνηκεο ζθελέο ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζνκνίσζεο Algodoo, γηα λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη κηα ζθελή κε ην ινγηζκηθφ, ζηελ 

νπνία ζα πξνζνκνηψλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα κε νδνλησηνχο ηξνρνχο απφ ην θχιιν 

εξγαζίαο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

ηελ νζφλε ηνπ Algodoo εκθαλίδνληαη δχν ζηήιεο κε νδνλησηνχο ηξνρνχο. ηελ 

 

 

Πείξακα - 

Άζθεζε 

 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

20 
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αξηζηεξή ζηήιε είλαη νη θηλνχκελνη ηξνρνί θαη ζηε δεμηά νη θηλεηήξηνη. Γίπια ζε θάζε 

ηξνρφ ππάξρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζε. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κε πνηνλ θηλνχκελν ηξνρφ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί 

θάζε έλαο απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, λα ππνινγίζνπλ ηε ζρέζε κεηάδνζεο θάζε 

δεχγνπο νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηθή ηνπο 

ζθελή κε νδνλησηνχο ηξνρνχο, κε ην ινγηζκηθφ Algodoo. 

Καινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα ηξηψλ (3) ζπλεξγαδφκελσλ νδνλησηψλ 

ηξνρψλ, φπνπ ε ζρέζε κεηάδνζεο κεηαμχ ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 3
νπ

 ηξνρνχ λα είλαη i= 1/16, 

αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Γεκηνπξγείζηε έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ κε κεγέζε πνπ εζείο ζα επηιέμεηε. 

2. Μεηαηξέςηε ηνλ ζε θηλεηήξα θαη ξπζκίζηε ηηο ζηξνθέο θαη ηε ξνπή ηνπ. 

3. Γεκηνπξγείζηε ηνπο άιινπο δχν ηξνρνχο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπνζεηείζηε 

ηνπο ζε ζέζε, ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ θηλεηήξην ηξνρφ 

4. Με βάζε ηελ ζεσξία θαη ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη αηηηνινγείζηε (θαη κε 

καζεκαηηθφ ηξφπν), πψο ην ζχζηεκά ζαο ιεηηνπξγεί κε ηελ επηζπκεηή ζρέζε 

κεηάδνζεο. 
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Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ πεηξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνεγήζεθε θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο πνπ έθαλαλ  

 

πγγξαθή 

Απνηειεζκάησλ 

 

Ζ/Τ – Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

8 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

 

πδήηεζε 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 
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6
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: ύζηεκα Γηεύζπλζεο 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ  Δλόηεηα : ύζηεκα Γηεύζπλζεο 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ηα ζπζηήκαηα ελφο απηνθηλήηνπ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Να νξίδνπλ ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ελφο απηνθηλήηνπ 

2. Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα δηάθνξα είδε δηεχζπλζεο θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέζνπλ θαη λα απνζπλζέζνπλ έλα  ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 

4. Να αμηνινγνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θξεκαγηέξαο, θαη λα ηνλ ζπγθξίλνπλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο άιισλ ζπζηεκάησλ 

δηεχζπλζεο. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

2. Να εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο 
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3. Να κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηηο γσλίεο Κάκπεξ θαη Κάζηεξ ησλ ηξνρψλ 

            ηάζεηο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ζέκαηα απηνθηλήηνπ 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν 

3. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επιθυμούν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

 



πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ       Γ’ ΛΤΚΔΗΟΤ                          χζηεκα Γηεχζπλζεο  

  73 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  

6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 
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Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

1 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

3 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη επεμεγεί ησλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θάζε εμαξηήκαηνο. 

Γηάιεμε  4 

Πξνβάιεη παξνπζίαζε (ppt) κε ηα θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη 

επεμεγεί ηελ νλνκαζία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε εμαξηήκαηνο , 

ρξεζηκνπνηψληαο  παξαδείγκαηα απφ πξαγκαηηθά νρήκαηα. 

Παξνπζίαζε κε 

θσηνγξαθίεο 

(ppt) . πδήηεζε 

κε ηνπο καζεηέο. 

 

Projector / 

Ζ/Τ 

 

6 

πδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  δηεχζπλζεο 

θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. 

 

πδήηεζε 

  

5 
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Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

 Projector – 

Ζ/Τ 

 

3 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ.  

 

Δπίδεημε 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο 

 

4 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο     

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη 

ηνπο, κε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ ελεξγνπνηήζνπλ ην play, πεηξακαηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

θξεκαγηέξαο. παηψληαο ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ βέινο. 

ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ξπζκίζνπλ ηελ γσλία Κάκπεξ ησλ ηξνρψλ ψζηε απηή λα 

είλαη ζεηηθή. 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

Οη καζεηέο πξέπεη λα νλνκαηίζνπλ ηα 4 κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο πνπ 

επεμεξγάδνληαη. 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
:   

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαινχληαη λα ξπζκίζνπλ ηε γσλία Κάκπεξ ησλ ηξνρψλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζνπλ ηελ ηηκή ηεο χγθιηζεο ησλ ηξνρψλ (), γηα δχν 

πεξηπηψζεηο: 

α) γηα φρεκα κε κπξνζηηλή θίλεζε: =……… 

β) γηα φρεκα κε πίζσ θίλεζε: =…….. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιέγκα (grid), 

πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα Algodoo. 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θξεκαγηέξαο 

2. λα νξίζνπλ ηηο γσλίεο Κάκπεξ θαη Κάζηεξ 

3. λα ππνινγίζνπλ ηε ζχγθιηζε ησλ ηξνρψλ 

 

 

πγγξαθή 

απνηειεζκάησλ 

 

 

Ζ/Τ – Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

 

4 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο    
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επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

H/Y – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo  

 

4 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

  

4 
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7
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: ύζηεκα Πέδεζεο 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ  Δλόηεηα : ύζηεκα Πέδεζεο 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηερληθή νξνινγία αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ηα ζπζηήκαηα ελφο απηνθηλήηνπ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Να νξίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ελφο απηνθηλήηνπ 

2. Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην ζχζηεκα πέδεζεο. 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ εάλ ην ζχζηεκα πέδεζεο είλαη θαηάιιειν γηα θάπνην φρεκα. 

4. Να είλαη ηθαλνί λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πέδεζε ελφο νρήκαηνο. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

2. Να εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο θαη λα κπνξνχλ εμεγήζνπλ κέζα απφ ιεηηνπξγηθά ζρέδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο. 
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            ηάζεηο 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ζέκαηα απηνθηλήηνπ 

2. Να ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν 

3. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Γεκνγξαθηθά: 

1. Όταν αναφερόμαςτε ςε πρωινά ΕΠΑΛ υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και των δφο φφλων, θλικίασ 16 ζωσ 18 ετϊν. 

2. ε απογευματινά ΕΠΑΛ υπάρχουν και ενιλικεσ μακθτζσ. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 
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1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 

2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  

6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 
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Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

1’ 

Φάζε1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ 

εκπεηξηψλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

3’ 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη επεμεγεί ησλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θάζε εμαξηήκαηνο. 

Γηάιεμε  4’ 

Πξνβάιεη παξνπζίαζε (ppt) κε ηα θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη επεμεγεί 

ηελ νλνκαζία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε εμαξηήκαηνο , ρξεζηκνπνηψληαο  

παξαδείγκαηα απφ πξαγκαηηθά νρήκαηα. 

Παξνπζίαζε κε 

θσηνγξαθίεο 

(ppt) . πδήηεζε 

κε ηνπο καζεηέο. 

 

Projector / 

Ζ/Τ 

 

8’ 

πδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαζψο 

θαη ηηο δηαθνξέο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. 

 

πδήηεζε 

  

4’ 
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Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

  

 Projector – 

Ζ/Τ 

 

 

2’ 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ .  

 

Δπίδεημε 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο 

 

3’ 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο     

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη 

ηνπο 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ ελεξγνπνηήζνπλ ην play, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλε νη καζεηέο ζα 

δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο πέδεζεο, θαη ζα  θαηαγξάςνπλ 

ηα κέξε πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη ζα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

 

Γηαδξαζηηθόο 

πίλαθαο – 

tablet PC 

 

8’ 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα έρνπκε έλα θξέλν κε ζηαγφλα (ζθελή Algodoo: Sistima 

pedisis 2).  

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλεο νη καζεηέο θαινχληαη λα ππνινγίζνπλ ηε 

δχλακε – βάξνο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζην κεραληζκφ, έηζη ψζηε λα ζηακαηήζεη λα 

θηλείηαη. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο ηπκπάλνπ ζηαγφλαο είλαη n= 0,5. Αλ ε δχλακε ηξηβήο είλαη Σ=40 

Ν, λα επξεζεί ε ειάρηζηε δχλακε πνπ απαηηείηαη, γηα λα ζηακαηήζεη ν κεραληζκφο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ην 

εξγαιείν   ( π.ρ: γσληαθή ηαρχηεηα). 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο αιιά θαη ηελ πνξεία εξγαζίαο ηνπο. 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. να υπολογίςουν τθ δφναμθ που απαιτείται για τθν πζδθςθ ενόσ οχιματοσ 

 

 

πγγξαθή 

απνηειεζκάησλ 

 

 

Ζ/Τ – Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

 

4’ 

Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

H/Y – 

Γηαδξαζηηθόο 

 

4’ 



πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ       Γ’ ΛΤΚΔΗΟΤ                              χζηεκα Πέδεζεο  

  84 

απηήο. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

πίλαθαο – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo  

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

  

4’ 
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8
ν
 Δθπαηδεπηηθό ζελάξην: Δζσηεξηθόο Υξνληζκόο Κηλεηήξα 

Δθπαηδεπηηθό ελάξην Μαζήκαηνο 

Μάζεκα :  Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο 1  Δλόηεηα : Δζσηεξηθόο Υξνληζκόο Κηλεηήξα 

Καζεγεηήο: Εαθεηξόπνπινο Γεκήηξηνο Σνκέαο : Μεραλνινγηθόο 

 Γηάξθεηα : 45’          

Δθπαηδεπηηθό Πξόβιεκα :  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία πνιιψλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο αιιά θαη ηελ ηερληθή νξνινγία 

ησλ απηνθηλήησλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ηα ζπζηήκαηα ελφο απηνθηλήηνπ. 

ηόρνη :  

            Γλώζεηο: 

1. Να γλσξίδνπλ ηνπο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεηξάρξνλσλ βελδηλνθηλεηήξσλ. 

2. Να γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην ξφιν ηνπ εθθεληξνθφξνπ άμνλα. 

3. Να γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν ζθνπφο ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. 

4. Να είλαη ηθαλνί λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο βελδηλνθηλεηήξα. 

5. Να είλαη ζε  ζέζε λα εξκελεχνπλ ην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο βελδηλνθηλεηήξα. 

            Γεμηόηεηεο: 

1. Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

2. Να εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο 

3. Να κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηηο βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. 
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4. Να είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηνλ εζσηεξηθφ ρξνληζκφ ελφο βελδηλνθηλεηήξα. 

            ηάζεηο 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ζέκαηα απηνθηλήηνπ 

2. Να είλαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηε καζεζηαθή ηνπο πξφνδν 

3. Nα εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπνκέλσλ: 

Γλσζηηθά: 

1. Να έρνπλ γλψζεηο βαζηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

2. Να έρνπλ θαιή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. 

3. Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

  Φπρνθνηλσληθά: 

1. Να επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

2. Να είναι πρόκυμοι καταβάλουν ςυνειδθτι προςπάκεια και δραςτθριοποίθςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Γεκνγξαθηθά: 

1. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πξσηλά ΔΠΑΛ ππάξρνπλ εθπαηδεπφκελνη θαη ησλ δχν θχισλ, ειηθίαο 16 έσο 18 εηψλ. 

2. ε απνγεπκαηηλά ΔΠΑΛ ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο καζεηέο. 

Αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα: 

1. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπο. 
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2. Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

3. Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο κέζα απφ πξαθηηθέο – πεηξακαηηθέο εκπεηξίεο. 

4. Να αηζζάλνληαη ηθαλνί λα επηιχζνπλ απιά πξνβιήκαηα. 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη σο θαηάιιειε γηα επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο θαη ηηο 

ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην επηιεγκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο κε ηξφπν πνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ( πρ: αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ ) 

2. Γηάξθεηα: Μάζεκα 1 x 45 ιεπηά  

3. Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

4. Λνγηζκηθφ Microsoft  Office 2007 

5. Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο  

6. Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο : ALGODOO 
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Πνξεία Γηδαζθαιίαο – Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Υξνλνδηάγξακκα : 

Πνξεία δηδαζθαιίαο Μεζνδνινγία Μέζα 

δηδαζθαιίαο 

Υξόλνο 

 

Υαηξεηηζκφο ησλ καζεηψλ 

   

1 

Φάζε 1
ε
: Πξνζαλαηνιηζκόο

 
   

Ο θαζεγεηήο θάλεη ζηνπο καζεηέο κηα ζχληνκε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

Γηάιεμε  

  

3 

 

Φάζε 2
ε
: Παξνπζίαζε λένπ ζέκαηνο    

Ο θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα δηαλνκήο θαπζίκνπ ελφο ζπκβαηηθνχ βελδηλνθηλεηήξα, 

πεξηγξάθεη θαη επεμεγεί ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί. 

Γηάιεμε  4 

Πξνβάιεη παξνπζίαζε (ppt) κε ηα θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαπζίκνπ θαη 

επεμεγεί ηελ νλνκαζία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε εμαξηήκαηνο απφ ην νπνίν 

απνηειείηαη, ρξεζηκνπνηψληαο  παξαδείγκαηα (εηθφλεο) απφ πξαγκαηηθά νρήκαηα. 

Οη καζεηέο ζρνιηάδνπλ θαη αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα απφ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Παξνπζίαζε κε 

θσηνγξαθίεο (ppt 

– internet) 

 πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο. 

 

Projector / 

Internet  /  

Ζ/Τ 

 

6 

πδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  δηαλνκήο θαπζίκνπ 

θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχκε λα ηνπ θάλνπκε, κε ζθνπφ λα ηξνπνπνηήζνπκε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

πδήηεζε 

  

5 
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Φάζε 3
ε
: Γνκεκέλε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο θαζεγεηήο παξέρεη νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ πεηξακαηηθή δξαζηεξηφηεηα  

πδεηά κε ηνπο καζεηέο. 

 

Γηάιεμε - 

πδήηεζε 

  

 Projector 

– Ζ/Τ 

 

3 

Παξνπζηάδεη θαη επηδεηθλχεη  ην πξφγξακκα  πξνζνκνίσζεο Algodoo, επεμεγψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ .  

 

Δπίδεημε 

Ζ/Τ – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo – 

Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο 

 

4 

Φάζε 4
ε
: Καζνδεγνύκελε πξαθηηθή εμάζθεζε    

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζε θάζε καζεηή έλα θχιιν εξγαζίαο     

Κάζε καζεηήο θάλεη κφλνο ηνπ πξαθηηθή εμάζθεζε κε ην εξγαιείν Algodoo. 

Οη καζεηέο αθνχ εμνηθεησζνχλ κε ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, πεηξακαηίδνληαη κφλνη ηνπο  

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαπζίκνπ αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ θάλνπκε εζσηεξηθφ 

ρξνληζκφ ελφο θηλεηήξα. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ ελεξγνπνηήζνπλ ην play, νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ην αξηζηεξφ ζρήκα πνπ 

πξνζνκνηψλεη ην ζχζηεκα δηαλνκήο θαπζίκνπ αξρίδεη λα θηλείηαη.  

Αθνχ πεηξακαηηζηνχλ θαη παξαηεξήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (ζρήκα: Α), 

Πείξακα  - 

Άζθεζε 

Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο – 

tablet PC 

 

7 
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θαινχληαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζην δεμηφ ζρήκα (ζρήκα 

:Β), ηα δχν γξαλάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ καζήκαηνο θαη λα 

ζπκπιεξψζεηε έλα πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ γξαλαδηψλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή 

ηνπο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαινχληαη λα ξπζκίζνπλ ηηο παξακέηξνπο (ζηξνθέο, θιπ) ζε θάζε 

θηλνχκελν κέξνο ηνπ ζρήκαηνο :Β, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα πνπ δεκηνχξγεζαλ λα ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο βελδηλνθηλεηήξα. 

Με κηα ζχληνκε αλαθνξά πξέπεη λα πεξηγξάςνπ  ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ θαη ππεξαζπηζηνχλ ηηο επηινγέο ζαο. 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

ην θχιιν εξγαζίαο ν θαζεγεηήο δεηά απφ ηνπο καζεηέο: 

1. λα πεηξακαηηζηνχλ κε ην ινγηζκηθφ θαη λα εκπεδψζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

2. λα ξπζκίζνπλ ηεο παξακέηξνπο θάζε εμαξηήκαηνο πνπ πξνζνκνηψλεηαη ζηελ 

ζθελή:Xronismos kinitira κε βάζε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαη ηα 

δεηνχκελα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

πγγξαθή 

απνηειεζκάησλ 

 

 

Ζ/Τ – 

Φύιιν 

εξγαζίαο 

 

 

4 
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Φάζε 5
ε
: Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ – Αλαηξνθνδόηεζε    

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

H/Y – 

Γηαδξαζηηθό

ο πίλαθαο – 

Λνγηζκηθό 

Algodoo  

 

4 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε φπνπ απηή ρξεηάδεηαη 

πδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο 

  

4 
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Κεθάιαην 5
ν
: Αμηνιόγεζε 

5.1  Οξηζκόο 

Χο αμηνιφγεζε νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη εξκελεία 

πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε πιεπξά ελφο πξντφληνο, κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ ή ηελ εθηίκεζε 

νπνησλδήπνηε άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

(Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., Πηεξξαθέαο, Υ. & Πηληέιαο, Π., 2003). 

Απνζθνπεί, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάζηεθε ην πξντφλ ή έλα κέξνο απηνχ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αθνινπζνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ, θαη ζηελ παξνρή ηεο 

απαξαίηεηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο δεκηνπξγνχο (M. Shipman, 1979).  

5.2 Αμηνιόγεζε ζηελ εθπαίδεπζε  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απφ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα απηφ εθπιεξψλεη ηνπ ζηφρνπο. 

Οη απνθάζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

λα ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θαινομένων ηηρ εκπαίδεςζηρ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελλνηψλ φπσο πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα, νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θιπ) θαη ζηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ε επηινγή ηεο 

βέιηηζηεο θάζε θνξά ιχζεο πνπ ζα πξνζέθεξε ηα πεξηζζφηεξα νθέιε (πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά απνηειέζκαηα) ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζηηο ππφινηπεο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο (stakeholders) θαη ζηελ θνηλσλία ζπλνιηθά, ζε ζρέζε κε 

ηνπο πφξνπο πνπ αλαιψλνληαη θαη γεληθφηεξα ηα «θφζηε» πνπ αλαιακβάλνπλ 

απηνί. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε αμηνιφγεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο δελ αθνξνχλ ζηελά θάπνηα ζηειέρε ή πνιηηηθέο νκάδεο ζηα 

θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ αιιά επξχηεξα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζην θαηλφκελν ηεο εθπαίδεπζεο (Cronbach, 1982). 

Ζ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε - educational evaluation), επί ρηιηεηίεο ήηαλ ζπλδεδεκέλε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 
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εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ φπνηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο, ήηαλ άηππε, 

άδειε, θαη έκκεζε αθνχ νπζηαζηηθά απνηεινχζε κφλν κηα απζφξκεηε 

αληαλάθιαζε ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Απηή ήηαλ θαη ε πξνζέγγηζε πνπ είραλ πηνζεηήζεη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

(Popham, 1993). 

Σξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν L. Cronbach (1963) έζεζε ην ζέκα θάπσο 

δηαθνξεηηθά εζηηάδνληαο ζην ξφιν πνπ πξέπεη λα παίδεη ε εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπζηεκάησλ. 

Πξφηεηλε φηη ε νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζην 

ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (curriculum) θαη ησλ επηκέξνπο 

ζρεδίσλ καζεκάησλ (syllabus) παξέρνληαο ζηνπο ζρεδηαζηέο απηψλ ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ κέρξη ηψξα επηηεπγκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, εζηίαζε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο φρη ζηελ 

απιή ζχγθξηζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπζηεκάησλ, ζρνιείσλ 

θιπ, αιιά ζην θαηά πφζν θάζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη επηηχρεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ, ζηφρνο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε βεληίωζη ηηρ εκπαίδεςζηρ, κέζα πξνθαλψο απφ ηε ιήςε 

νξζψλ απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

(improvement-focus evaluation). 

Μηα απφ ηηο πην θιαζζηθέο ηαμηλνκήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

είλαη απηή πνπ πξφηεηλε ν M. Scriven (1991) θαη αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

δηακνξθσηηθήο (formative) θαη ζπκπεξαζκαηηθήο (summative) αμηνιφγεζεο. 

Γηακνξθσηηθή νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

(ex ante) ή θαηά ηε δηάξθεηα(ongoing) ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαηλφκελνπ (π.ρ. 

θαζψο ζρεδηάδεηαη ή εθηειείηαη έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ελειίθσλ), κε 

βαζηθφ θξηηήξην ην εάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί αληηθεηκεληθά 

λα νδεγήζνπλ ζε απνθάζεηο θαη δξάζε πνπ ζα ηξνπνπνηήζεη (δηακνξθψζεη) ην 

θαηλφκελν απηφ.  

Αληίζηνηρα, ζπκπεξαζκαηηθή είλαη ε εθ ησλ πζηέξσλ (ex post) 

αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηλνκέλνπ (κεηά ην πέξαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζηελ πεξίπησζή καο). Ζ ζπκπεξαζκαηηθή 
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αμηνιφγεζε πνιιέο θνξέο παίξλεη ηε κνξθή κηαο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, 

δεδνκέλνπ φηη έηζη ηφζν νη αμηνινγεηέο φζν θαη νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο 

κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε πην ζπγθεθξηκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη νξίδνληαη κπιηήπια 

αξιολόγηζηρ (ή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηλνκέλνπ) βάζεη ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε απηή. 

χκθσλα κε ηνλ Calder, ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ θαη ε ελ γέλεη βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ζηε θάζε ηεο 

εμέιημήο ηνπ ψζηε θάζε ηκήκα πνπ πεξηέρεη λα ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ, θαζψο επίζεο ε αλαγλψξηζε ησλ ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ πνπ ζα 

εκπνδίζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ ηα επηζπκεηά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ή εκπεηξίεο θαη φρη λα κεηξεζεί ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο ςεθίδαο. 

Οη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 ηελ επαξθή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ δηδάζθνληαη 

 ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην ινγηζκηθφ 

 ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζε 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη έρνληαο ζαλ ζηφρνπο: 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ψζηε ην ειεθηξνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. 

 Σελ αληηζηνηρία πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη βαζκνχ πινπνίεζήο 

ηνπο. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα (Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., Πηεξξαθέαο, Υ. & Πηληέιαο, Π., 2003). 
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5.3 Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ – Δθπαηδεπηηθνύ 

Τιηθνύ 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γεληθά απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ηα ζρνιεία 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά ιίγα ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απηφ 

πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη ε αλάγθε 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε απμαλφκελε παξαγσγή θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε εγθαζίδξπζεο αμηφπηζησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα εμεηαζηεί ν δηδαθηηθφο θαη 

παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ζε έλα επξχ θάζκα καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη λα βξεζνχλ ηα άξηζηα ζηνηρεία ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ δηαηίζεληαη (Chinien & Hlynka, 1993). 

 Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη (Nielsen, 1997) ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπ σο πξνο ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο 

έρεη ζέζεη σο ζηφρνπο λα ηθαλνπνηήζεη, 

2. ηελ ηερληθή ηνπ αξηηφηεηα σο ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ, 

3. ην χθνο ηνπ δηαινγηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο, πνπ δηαζέηεη, ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ζηφρνπ πνπ απεπζχλεηαη, 

4. ηε κεζνδνινγία έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνβιέπεη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο γλψζεο, 

5. ηελ απνδνρή πνπ έρεη σο καζεζηαθφ εξγαιείν απφ ηνπο θπζηθνχο θνξείο 

ηεο γλψζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο, ηνπο καζεηέο, 

6. ηε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη, ψζηε κε επέιηθην ηξφπν λα απνθαιχπηεη ηα 

λεσηεξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

Ζ εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη λα 

γίλεηαη κε κεζνδηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κε βήκαηα ζαθψο 

πξνδηαγεγξακκέλα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ. 
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5.4 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξφληνο 

ειεθηξνληθνχ πιηθνχ, ε ειθπζηηθφηεηα, ε επρξεζηία, ε απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή 

ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη 

ν βαζκφο δηεπθφιπλζεο ησλ επηκνξθσηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (formative evaluation). 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

δεκηνπξγήζεθαλ νη παξαθάησ ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

Α) Καηαιιειόηεηα πεξηερνκέλνπ  

 Σν πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο θαιχπηεη πιήξσο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν  

 Σν πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο είλαη ζχκθσλν κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαιχπηνπλ ζε βάζνο ην ζέκα πνπ 

εμεηάδεηαη.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο είλαη αληίζηνηρν ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 Ζ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη είλαη επηζηεκνληθά αθξηβήο θαη έγθπξε. 

Β) Απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή  - παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

 Ζ εθαξκνγή έρεη θαηάιιειε παηδαγσγηθή ζεκειίσζε. 

 Ζ εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαηάιιειε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. 

 Ζ εθαξκνγή ελζαξξχλεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε.  

 Ζ εθαξκνγή έρεη ζπγθεθξηκέλνπο, δηαηππσκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο.  

 Δίλαη ζαθή θαη ηεθκεξησκέλα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο - κάζεζεο. 

 Ζ εθαξκνγή εληζρχεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

φρη ηελ παζεηηθή ρξήζε. 

 Πξνθαιείηαη θαη δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο.  

 Ζ εθαξκνγή ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Ζ εθαξκνγή σζεί ζηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 
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 Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ.  

 Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο. 

 Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ζην ρξήζηε. 

 Γηεπθνιχλεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

 Γηεπθνιχλεηαη ε εθηέιεζε νκαδηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Γ) Απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο εθαξκνγήο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα εληαρζεί εχθνια απφ ην δηδάζθνληα ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. Σν ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληα. 

 Ζ εθαξκνγή επηδέρεηαη πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ή ελεκέξσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ ην δηδάζθνληα.  

 Ζ εθαξκνγή επηδέρεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην 

δηδάζθνληα. 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο κάζεζεο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ή πνιππινθφηεηαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 Γπλαηφηεηα επηινγήο δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν.  

 Γπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο (ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ ή 

επηινγψλ). 

 Γπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο ρξήζεο, ζην ρξφλν πνπ επηζπκεί ν 

εθπαηδεπφκελνο. 

Γ) Καηάιιεια κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά – Αηζζεηηθή 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνθέξεη ηα παξαθάησ: 

 Γπλακηθφ πεξηερφκελν θαη δσληαλφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο.  
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 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη ειθπζηηθφ απφ αηζζεηηθήο – γξαθηζηηθήο 

άπνςεο. 

 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο δελ θνπξάδεη ην ρξήζηε θαη δηαηεξεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ. 

  Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηα γξαθηθά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 Υξήζε πςειήο πνηφηεηαο πνιπκέζσλ (ήρνο, βίληεν, θίλεζε).  

 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο παξνπζηάδεη εληαίν αηζζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

ζηπι (νζφλεο βαζηζκέλεο ζε θνηλφ πξφηππν ζρεδίαζεο).  

 Σα γξαθηθά δελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε.  

 Σα γξαθηθά θαη ηα πνιπκέζα παίδνπλ ιεηηνπξγηθφ θαη φρη απιά αηζζεηηθφ 

ξφιν. 

 Σα γξαθηθά θαη γεληθφηεξα νη «νζφλεο» ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεπθνιχλνπλ 

ηελ αλάγλσζε θαη ηε ρξήζε.  

 Πξνζθέξεηαη αλαηξνθνδφηεζε κε θαηαλνεηά γξαθηθά θαη / ή ήρν.  

Δ) Καηαλνεηό θαη εύρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 Σν πεξηβάιινλ ρξήζεο (νζφλεο θαη κελνχ ελεξγεηψλ) είλαη απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ζην ρξήζηε. 

 Οκνηφκνξθνο ηξφπνο ρξήζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε ζε φιεο 

ηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο. 

 Σν ιεμηιφγην θαη ε γιψζζα είλαη ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

 Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο αληηζηνηρνχλ 

ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 Οη δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη απιέο θαη θαηαλνεηέο 

απφ ην ρξήζηε.  

 Δχθνιε πινήγεζε (πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, εχρξεζηα εξγαιεία 

πινήγεζεο, πξφζβαζε ζε κελνχ επηινγψλ).  

Σ) Καιά νξγαλσκέλν πιηθό 

 Σν πιηθφ είλαη ζσζηά νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη.  
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 Ζ εθαξκνγή έρεη επέιηθηε δνκή ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν εθπαηδεπφκελνο 

θαηά ηε ρξήζε.  

 Αμηνπνηνχληαη πνηθίιεο κνξθέο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

παξαδεηγκάησλ ηεο ίδηαο έλλνηαο ή θαηλνκέλνπ.  

 Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα επηιέγνπλ, λα παξαθάκπηνπλ ή θαη λα 

δηαθφπηνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα φπνηε ην επηζπκνχλ.  

 Όπαξμε ειεθηξνληθνχ ζεκεησκαηάξηνπ, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ψζηε ν 

ρξήζηεο λα θξαηά ζεκεηψζεηο.   

 Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη 

εθηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ε) Απνηειεζκαηηθή ηεθκεξίσζε – Οδεγίεο ρξήζεο 

 Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

 Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ην 

δηδάζθνληα.  

 Οη νδεγίεο ρξήζεο θαη πινήγεζεο είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηέο 

 Σα εγρεηξίδηα ρξήζεο είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο. 

 Σν ινγηζκηθφ ζπλνδεχεηαη απφ «εηδηθφ νδεγφ» γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληα. 

Ζ) Απνδνηηθό θαη πιήξεο ζύζηεκα βνήζεηαο 

 Ζ εθαξκνγή δηαζέηεη κελνχ «βνήζεηα» ζε φιεο ηηο νζφλεο θαη γηα φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο.  

 Τπάξρεη ειεθηξνληθή «βνήζεηα» ζπλδεδεκέλε κε θάζε ελέξγεηα ηνπ 

ρξήζηε 

 Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνληθφ νδεγφ εθκάζεζεο ρξήζεο (γηα 

απηνκάζεζε) 

 Οη ειεθηξνληθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγνί είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

ζρεηηθνχ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηειάκβαλε ελλέα ελφηεηεο (άμνλεο αμηνιφγεζεο): 

 ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 
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 ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο - παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο 

 ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ηεο εθαξκνγήο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 ηελ αηζζεηηθή ηεο εκθάληζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 ηεο ζρεδίαζεο θαη δφκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

 θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

 θαιά νξγαλσκέλν πιηθφ 

 νδεγίεο ρξήζεο 

 απνδνηηθφ θαη πιήξεο ζχζηεκα βνήζεηαο 

5.5 πκκεηέρνληεο ζηε κειέηε αμηνιόγεζεο 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζπκκεηείραλ δψδεθα εθπαηδεπηηθνί, 

ελλέα εθπαηδεπηηθνί ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα ησλ ΔΠΑΛ, έλαο εθπαηδεπηηθφο 

ηνπ Ζιεθηξνινγηθνχ ηνκέα ησλ ΔΠΑΛ, θαη δχν εθπαηδεπηηθνί Φπζηθνί. 

Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί κειέηεζαλ ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο 

εθπαηδεπφκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο. Δπίζεο νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί κειέηεζαλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ζελάξηα καζήκαηνο) θαη έηζη ην 

αμηνιφγεζαλ θαη έηζη ζπλέβαιαλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπ. ηφρνο απηνχ ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ θαη ε ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηε βειηίσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

5.6 Δπξήκαηα αμηνιόγεζεο 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη: 

ηελ ελφηεηα Α πνπ αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα πεξηερνκέλνπ, ζηελ 

εξψηεζε εάλ ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαιχπηεη πιήξσο ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν δέθα εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη δχν 

πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη. 

 ηελ εξψηεζε εάλ ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη 

ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, έληεθα εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη έλαο πσο ζπκθσλεί ελ κέξεη. Αθξηβψο ηα ίδηα 
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απνηειέζκαηα είρακε θαη ζηελ ηξίηε εξψηεζε ηεο ελφηεηαο Α, γηα ην εάλ ε 

πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη ην πιηθφ, είλαη επηζηεκνληθά αθξηβήο θαη έγθπξε. 

ηελ ελφηεηα Β πνπ αμηνινγνχκε ην πιηθφ εάλ δηαθξίλεηαη θαη αθνινπζεί  

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή - παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζηελ πξψηε εξψηεζε πνπ 

αμηνινγνχκε εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη θαηάιιειε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία, νθηψ εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, ελψ ηέζζεξηο πσο 

ζπκθσλνχλ ελ κέξεη.  

ηελ εξψηεζε εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εληζρχεη ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη φρη ηελ παζεηηθή ρξήζε, δέθα εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ θαη έλαο πσο ζπκθσλεί ελ κέξεη.  

ηελ επφκελε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πξνθαιεί θαη δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ρξήζεο, νθηψ εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, ελψ ηξείο πσο 

ζπκθσλνχλ ελ κέξεη. Ίδηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο απαληήζεηο είρακε θαη ζηελ 

επφκελε εξψηεζε, γηα ην εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα 

θξηηηθήο ζθέςεο.  

ηελ εξψηεζε, εάλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σζεί ζηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο 

κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, επηά εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, ηξεηο 

πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη έλαο πσο δελ κπνξεί λα εθθέξεη άπνςε. ηελ έλαηε 

εξψηεζε «Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ», δέθα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη 

έλαο πσο ζπκθσλεί ελ κέξεη.  

ηηο εξσηήζεηο «Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ» θαη «Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο», 

νθηψ εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη ηξεηο πσο ζπκθσλνχλ ελ 

κέξεη.  

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο Β «Γηεπθνιχλεηαη θαη 

ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ», επηά εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ ελ κέξεη, ελψ ηέζζεξηο απάληεζαλ 

πσο δελ έρνπλ άπνςε. 

ηελ ελφηεηα Γ, ζηελ νπνία αμηνινγνχκε εάλ είλαη δπλαηή ε 

απνηειεζκαηηθή έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, ζηελ 
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εξψηεζε «Σν πιηθφ κπνξεί λα εληαρζεί εχθνια απφ ην δηδάζθνληα ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε», νθηψ εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, δχν πσο ζπκθσλνχλ ελ 

κέξεη θαη δχν πσο δελ έρνπλ άπνςε.  

ηελ εξψηεζε «Ζ εθαξκνγή επηδέρεηαη πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ, 

ηξνπνπνίεζε ή ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην 

δηδάζθνληα», ελλέα εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, έλαο πσο 

ζπκθσλεί ελ κέξεη θαη δπν πσο δελ έρνπλ άπνςε. 

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απηήο ηεο ελφηεηαο, αλαθνξηθά κε ην εάλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηηο δπζθνιίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, επηά εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, ηέζζεξηο πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη έλαο πσο δελ 

έρεη άπνςε. 

ηελ ελφηεηα Γ, πνπ αμηνινγνχκε εάλ ην ινγηζκηθφ έρεη θαηάιιεια 

κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αηζζεηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ ηηο 

παξαθάησ απαληήζεηο.  

ηελ εξψηεζε εάλ ην ινγηζκηθφ παξέρεη δπλακηθφ πεξηερφκελν θαη 

δσληαλφ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, επηά εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 

πσο ζπκθσλνχλ θαη πέληε πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη, ελψ φηαλ εξσηήζεθαλ γηα 

εάλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη ειθπζηηθφ απφ αηζζεηηθήο – γξαθηζηηθήο 

άπνςεο θαη εάλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο δελ θνπξάδεη ην ρξήζηε θαη δηαηεξεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ., νθηψ απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη ηξεηο πσο ζπκθσλνχλ ελ 

κέξεη.  

ηελ εξψηεζε εάλ «Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηα γξαθηθά είλαη 

θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ», επηά εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 

πσο ζπκθσλνχλ θαη πέληε πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ην 

ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί  πςειήο πνηφηεηαο πνιπκέζα (ήρνο, βίληεν, θίλεζε), 

νθηψ απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη, ηξεηο πσο ζπκθσλνχλ θαη έλαο δελ 

εμέθξαζε άπνςε. 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε απηήο ηεο ελφηεηαο γηα ην εάλ ηα γξαθηθά ηνπ 

ινγηζκηθνχ δελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, ελλέα εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, δχν πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη έλαο δελ εμέθξαζε 

άπνςε. 
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Με ηελ επφκελε ελφηεηα εξσηήζεσλ (ελφηεηα Δ) αμηνινγήζακε, θαηά 

πφζν ην ινγηζκηθφ πξνζθέξεη έλα θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 ηελ εξψηεζε «Σν πεξηβάιινλ ρξήζεο (νζφλεο θαη κελνχ ελεξγεηψλ) είλαη 

απιφ θαη θαηαλνεηφ ζην ρξήζηε», ελλέα εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο 

ζπκθσλνχλ, δχν πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη έλαο πσο δελ έρεη άπνςε.  

ηελ επφκελε εξψηεζε, αλαθνξηθά κε ην εάλ παξέρεηαη απφ ην ινγηζκηθφ 

έλαο νκνηφκνξθνο ηξφπνο ρξήζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε ζε φιεο ηηο 

νζφλεο ηεο εθαξκνγήο, έληεθα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ πσο 

ζπκθσλνχλ θαη έλαο πσο δελ έρεη άπνςε.  

ηελ εξψηεζε εάλ «Σν ιεμηιφγην θαη ε γιψζζα είλαη ζχκθσλα κε ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ», νθηψ εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο 

ζπκθσλνχλ, ηέζζεξηο πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη έλαο πσο δηαθσλεί ελ κέξεη, 

ελψ φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ, εάλ νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ρξήζε ηεο εθαξκνγήο αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαζψο θαη 

εάλ νη δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη απιέο θαη θαηαλνεηέο 

απφ ην ρξήζηε, επηά απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη πέληε πσο ζπκθσλνχλ ελ 

κέξεη.  

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε γηα απηή ηελ ελφηεηα αμηνιφγεζεο, αλαθνξηθά 

κε ην εάλ είλαη εχθνιε νη πινήγεζε ζην ινγηζκηθφ, δέθα απάληεζαλ πσο 

ζπκθσλνχλ , έλαο πσο ζπκθσλεί ελ κέξεη θαη έλαο πσο δελ έρεη άπνςε. 

ηελ ελφηεηα Σ αμηνινγήζακε πφζν θαιά νξγαλσκέλν ήηαλ ην πιηθφ. 

 ηε εξψηεζε «Σν πιηθφ είλαη ζσζηά νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηε 

δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη», έληεθα εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη έλαο πσο ζπκθσλεί ελ κέξεη.  

ηελ εξψηεζε «Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θαη παξαδεηγκάησλ ηεο ίδηαο έλλνηαο ή θαηλνκέλνπ», νθηψ απάληεζαλ πσο 

ζπκθσλνχλ θαη ηέζζεξηο πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη, ελψ ζηελ εξψηεζε «Ζ 

εθαξκνγή πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη εθηχπσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ», ηέζζεξηο απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, έλαο ζπκθσλψ ελ κέξεη θαη 

νη ππφινηπνη δελ εμέθξαζαλ ηελ άπνςε ηνπο. 

ηελ ελφηεηα Ε ησλ εξσηήζεσλ, αμηνινγήζακε ηεο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 

πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ.  
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ηηο εξσηήζεηο «Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο 

εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη γηα ην δηδάζθνληα», δέθα 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη δχν πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη.  

ηελ εξψηεζε «Οη νδεγίεο ρξήζεο θαη πινήγεζεο είλαη ζαθείο θαη 

θαηαλνεηέο», δέθα εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, έλαο πσο 

ζπκθσλεί ελ κέξεη θαη έλαο δελ εμέθξαζε άπνςε.  

ηελ εξψηεζε «Σα εγρεηξίδηα ρξήζεο είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο», 

έληεθα απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ θαη έλαο δελ εμέθξαζε άπνςε, ελψ ζηελ 

εξψηεζε «Σν ινγηζκηθφ ζπλνδεχεηαη απφ «εηδηθφ νδεγφ» γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληα», νθηψ 

απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, δχν πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη δχν δελ είραλ 

άπνςε. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα αμηνιφγεζεο (ελφηεηα Ζ), φπνπ αμηνινγήζεθε 

εάλ ην ινγηζκηθφ πξνζθέξεη έλα απνδνηηθφ θαη πιήξεο ζχζηεκα βνήζεηαο, ζηελ 

εξψηεζε «Ζ εθαξκνγή δηαζέηεη κελνχ «βνήζεηα» ζε φιεο ηηο νζφλεο θαη γηα φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο», νθηψ εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, δχν πσο 

ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη δχν δελ είραλ άπνςε.  

ηελ εξψηεζε «Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνληθφ νδεγφ 

εθκάζεζεο ρξήζεο», επηά εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, δχν πσο 

ζπκθσλνχλ ελ κέξεη θαη ηξεηο δελ είραλ άπνςε, ελψ ζηελ εξψηεζε «Οη 

ειεθηξνληθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγνί είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο», νθηψ 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ, ηξεηο πσο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη ελψ 

έλαο  δελ εμέθξαζε άπνςε. 

Με ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθθξάζνπλ γξαπηψο ηελ άπνςή ηνπο γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη γηα ην ινγηζκηθφ Algodoo. Έηζη κπφξεζαλ λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλνη, ζρεηηθά κε απηά πνπ ηνπο άξεζαλ, 

αιιά θαη πσο ζ κπνξνχζε ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ λα βειηησζνχλ, ψζηε λα 

απνηειέζνπλ αμηφπηζηα ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

Κάπνηα απφ ηα ζρφιηα πνπ έθαλαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη 

παξαθάησ, «Σν ινγηζκηθφ θαίλεηαη αξθεηά ελδηαθέξνλ. Σν πιηθφ ζα κπνξνχζε 
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εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε, θαη θαιφ ζα ήηαλ λα εκπινπηηζηεί θαη κε 

λέεο δξαζηεξηφηεηεο». 

Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο ζεκείσζε, «Θα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε 

παξνρή εξγαιείσλ γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Δπηπξφζζεηα ζα πξφηεηλα δεδνκέλεο 

ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν. Δμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα ήηαλ ε αλάπηπμε 

παξφκνηαο εθαξκνγήο ή ε επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαηεξεί έλα κνληέιν ρξήζηε θαη λα εμ' αηνκηθεχεη ηελ πνξεία κάζεζεο ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά. Σέινο δεδνκέλεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο απνδνρήο ηνπο απφ ην λεαληθφ θνηλφ (ε 

νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν) ίζσο ζα έπξεπε λα 

κειεηεζεί ε ελζσκάησζε εξγαιείσλ πνπ λα θνηλνπνηνχλ ηε δνπιεηά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε γλσζηέο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο επξείαο εθαξκνγήο». 

Μηα αθφκε άπνςε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πιηθνχ είλαη θαη ε επφκελε,  

«Δπηπιένλ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη είλαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ απφ 

παξαπάλσ απφ έλαλ εθπαηδεπφκελνπο ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο ζθέςεο θαη 

ζπλεξγαζίαο». 

Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο ζρνιίαζε, «Ήηαλ έλα αμηφινγν πιηθφ θαη ζα 

κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε άκεζα ζηα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο. Θα 

κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί θαη ζε άιιεο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ. Σν ινγηζκηθφ 

πξνζνκνίσζεο ζα κπνξνχζε λα έρεη εθέ ήρνπ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά». 

5.7 πκπεξάζκαηα θαη Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζρεδηάζζεθε, πινπνηήζεθε θαη αμηνινγήζεθε έλα 

ειεθηξνληθφ δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα 

ηνπ κεραλνινγηθνχ ηνκέα ησλ ΔΠΑΛ.  

Γηα ηελ εξγαζία απηή αλαπηχρζεθαλ δηαδξαζηηθφ πιηθφ θαη νθηψ 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, γηα ηέζζεξα απφ ηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα ηνπ 

παξαπάλσ ηνκέα, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζηψλ.  Δπίζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Algodoo. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζε γεληθέο γξακκέο θάλεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ έκεηλαλ αξθεηά 
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ηθαλνπνηεκέλνη αθνχ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ην πιηθφ θαιχπηεη πιήξσο 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, είλαη αξθεηά θαιά νξγαλσκέλν, πσο αθνινπζεί  κηα 

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή - παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη πσο ε πιεξνθνξία πνπ 

πεξηέρεη είλαη επηζηεκνληθά αθξηβήο θαη έγθπξε 

Δπηβεβαηψζεθε ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ 

αξρή θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ησλ ελνηήησλ πνπ αλαπηχρηεθαλ ζε απηή ηελ 

εξγαζία θαη φηη κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εληζρχεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

φρη ηελ παζεηηθή ρξήζε, ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, πξνθαιεί 

θαη δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Δπηπξφζζεηα ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο νη αμηνινγεηέο εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθψλεζαλ πσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελεξγνπνηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρεη θαζψο θαη κέζσ ησλ 

δηεξεπλεηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ. 

Τπνζηήξημαλ πσο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα είλαη αξθεηά ρξήζηκφ θαη πσο ζα 

κπνξνχζε εχθνια λα εληαρζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηδαζθαιία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. Γη’ απηφ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα βειηησζεί θαη λα 

εκπινπηηζηεί θαη κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί εθθξάζηεθαλ ζεηηθά απέλαληη ζην 

ινγηζκηθφ, φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηα γξαθηθά θαη ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Θεηηθέο ήηαλ επί ην πιείζηνλ ε απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ ινγηζκηθνχ Algodoo, κε ην νπνίν έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη, αθνχ κπνξνχζαλ λα πινεγεζνχλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ρσξίο θακία πξνεγνχκελε εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηφ, αθνινπζψληαο κφλν ηα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. Με ηε 

βνήζεηα ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο κπφξεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζθελέο, γηα πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Έηζη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηβεβαηψζεθε ν έλαο 

απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο πνπ ήηαλ ε αιιαγή ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο εηδηθφηεξα. 
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Απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπλέρεηα, δηαπηζηψζεθε 

φηη ηφζν ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ, φζν θαη νη αζθήζεηο θαη νη 

πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα απηνχο.  

Παξφια ηα ζεηηθά ζρφιηα θαη απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε, ππήξραλ θαη επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ Algodoo.  

εκαληηθή παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ, πσο ζα 

κπνξνχζε λα έρεη πνην πνιιέο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ζπκπεξάλακε πσο ζα ήηαλ ρξήζηκνο ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ θαζψο θαη ε αλάπηπμε λένπ θαη γηα άιια 

καζήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, είηε κε ην ίδην ινγηζκηθφ 

πξνζνκνίσζεο είηε κε ηε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ. Τιηθφ πνπ ζα αθνινπζεί θαη 

άιια δηδαθηηθά κνληέια.  

ζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο Algodoo, ζα κπνξνχζε λα 

εμειηρζεί σο πξνο ηα εθέ πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη λα πξνζζέζεη ήρν. Γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηε ρψξα καο, ρξήζηκν ζα ήηαλ ε κεηάθξαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην γλσζηηθφ 

επίπεδν ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο αμηφινγε πξφηαζε πξνο κειέηε είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγήο - 

εξγαιείσλ πνπ ζα θνηλνπνηνχλ ηε δνπιεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε γλσζηέο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο επξείαο 

επηζθεςηκφηεηαο. 
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Παξάξηεκα I 

ην παξάξηεκα απηφ γίλεηαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζνκνηψζεσλ Algodoo. Παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηεη, ηα κεγέζε θαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνζνκνηψλεη, θαζψο 

θαη νη γξακκέο ειέγρνπ θαη εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ 

Algodoo, πνπ πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία δχν 

ζθελψλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο: 

 θελή: Γεξαλφο- Ρνπή, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα γηα ηε ζρεδίαζε 

θαη δεκηνπξγία ελφο νρήκαηνο – γεξαλνχ, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα ηνπ δψζνπκε θάπνηα θίλεζε 

 θελή: Έκβνιν – Κηλεηήξαο, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα γηα ηε 

ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ εκβφινπ – δησζηήξα, θαζψο θαη ηα 

απαξαίηεηα βήκαηα γηα λα δψζνπκε ζην ζχζηεκα ηελ απαηηνχκελε θίλεζε. 

Πεξηγξαθή ηνπ Algodoo: Οζόλε – Γξακκέο Δξγαιείσλ 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ Algodoo 

καο πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ δχν δηαζηάζεσλ (2D) πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ κε έλαλ δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν.  

Ζ δηεπαθή – αξρηθή νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βιέπεη, δεκηνπξγεί θαη 

πεηξακαηίδεηαη ν ρξήζηεο είλαη ε παξαθάησ. 
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Παξαηεξνχκε πσο ζηελ αξρηθή νζφλε παξνπζηάδνληαη ε ηξείο γξακκέο 

ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ: ε γξακκή ηνπ Menu, ε γξακκή εξγαιείσλ θαη ε γξακκή 

ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 

 

 

Γξακκή Menu: 

Με ηε γξακκή απηή ειέγρνπκε πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ καο 

πξνζθέξεη ην Algodoo. 

 

Παηψληαο ην File εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ menu κε ηηο αθφινπζεο 

ιεηηνπξγίεο:                                         

1. Μπνξνχκε λα ζψζνπκε ηε ζθελή 

πνπ δεκηνπξγήζακε 

2. Να θνξηψζνπκε κηα άιιε ζθελή 

3. Γεκηνπξγία λέαο ζθελήο 

4. Καζαξηζκφο νζφλεο 

5. βήζηκν ηνπ λεξνχ πνπ ηπρφλ 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζηελ νζφλε 

6. Δπηινγή γιψζζαο 

7. Πξνβνιή πιεξνθνξηψλ 

πξνζνκνίσζεο 

8.  Υξήζε πιήξνπο νζφλεο 

 

 

 

 

Έιεγρνο πξνζνκνίσζεο – 

 Simulation Control 

Γξακκή Menu 
Γξακκή 

Δξγαιείσλ 
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 Δπηιέγνληαο ην Toolbar εκθαλίδεηαη ή εμαθαλίδεηαη απφ ηελ νζφλε ε 

γξακκή εξγαιείσλ πνπ ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ, ελψ επηιέγνληαο 

ην Control εκθαλίδεηαη ε γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ θαη απηή ζα 

πεξηγξαθεί παξαθάησ. 

Αλ επηιέμνπκε ην επφκελν πιήθηξν  ηφηε καο εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ menu, κε ηηο επηινγέο: Interface, Skin, Palette, Simulation, 

Rendering, Visualization, Grid, Layers, Reset,  ηηο νπνίεο θαη ζα πεξηγξάςνπκε 

παξαθάησ.  

 

Δπηιέγνληαο ηελ επηινγή Interface, κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε θαη λα 

επηιέμνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζφλεο, φπσο: 

1. Αλ ε νζφλε καο ζα είλαη νζφλε αθήο (Touchscreen) 

2. Σν κέγεζνο ησλ θνπκπηψλ ηεο νζφλεο 

3. Δάλ ζα επηηξέπνπκε λα ζψδεη ηηο ζθελέο απφ κφλν ηνπ ην ινγηζκηθφ θα. 

Δπηιέγνληαο ην Skin κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ην ρξψκα ηεο νζφλεο 

(backround), θαζψο θαη ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ. 

 

 Δπηιέγνληαο ην Palette  κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε επηινγέο φπσο ηα 

ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα δεκηνπξγνχκε αληηθείκελα ή εάλ ηα αληηθείκελα καο ζα 

έρνπλ πεξίγξακκα ή φρη. 
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 Με ηελ επηινγή Simulation ειέγρνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζνκνηψλεη 

ην ινγηζκηθφ, φπσο ηε δχλακε ηεο βαξχηεηαο ή ηε δχλακε ηνπ αέξα. 

 

 Με ηελ επφκελε επηινγή Rendering κπνξνχκε λα επηιέμνπκε έμηξα 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα κπνξνχκε λα εθηεινχκε φηαλ ε πξνζνκνίσζε είλαη ελεξγή, 

φπσο ηε δεκηνπξγία λεξνχ θαη αξζξψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ. 

 

 Με ηελ επηινγή Visualization επηιέγνπκε πνηεο κεηαβιεηέο ζέινπκε λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ φπσο δπλάκεηο ή ηαρχηεηεο, αιιά θαη ην κέγεζνο ζην νπνίν ζα 

εκθαλίδνληαη. 
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 Δπηιέγνληαο ην πιήθηξν Grid, ην ινγηζκηθφ καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε 

εάλ ζηελ νζφλε καο ζα εκθαλίδεηαη πιέγκα θαζψο θαη ηε κνξθή πνπ ζα έρεη. 

 

 Με ηελ επηινγή Layers ελεξγνπνηνχκε θαη απελεξγνπνηνχκε ηα ζηξψκαηα 

πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ φηαλ είλαη ελεξγή ε πξνζνκνίσζε. 

 

 Δλψ κε ηελ ηειεπηαία επηινγή Reset, θάλνπκε reset ζην πξφγξακκα, ρσξίο 

λα ράζνπκε ηηο ζθελέο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. βήλνληαη κφλν νη ξπζκίζεηο 

πνπ έρνπκε θάλεη ηειεπηαία ζην πξφγξακκα.                                   

Γξακκή εξγαιείσλ 

Ζ δεχηεξε γξακκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ Algodoo είλαη ε γξακκή 

εξγαιείσλ ηνπ Algodoo, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία. 
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 Δξγαιείν ζρεδίαζεο: Δίλαη 

έλα κνλαδηθφ εξγαιείν γηα ζρεδίαζε 

αληηθεηκέλσλ κε ην ρέξη.  

 Δξγαιείν κεηαθίλεζεο: Με 

απηφ ην εξγαιείν κπνξεί ν ρξήζηεο 

λα κεηαθηλεί αληηθείκελα 

 Δξγαιείν θίλεζεο: Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζχξεη κε  ην 

εξγαιείν αληηθείκελα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Δξγαιείν πεξηζηξνθήο: Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηζηξέςεη κε  

ην εξγαιείν αληηθείκελα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Κιίκαθα: Δπηηξέπεη ηελ 

αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα αλαινγηθή 

θιηκάθσζε (κεγέζπλζε – 

ζκίθξπλζε) θξαηήζηε παηεκέλν ην 

πιήθηξν SHIFT. 

 Μαραίξη: Δπηηξέπεη ηελ 

απνθνπή ή δηαίξεζε αληηθεηκέλσλ 

ραξάδνληαο ηε γξακκή κέζα ζε 

απηά. Κξαηήζηε ην πιήθηξν SHIFT 

γηα κηα επζεία ηνκή. 

 Πνιύγσλν: Δπηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία πνιπγψλσλ. Γηα ηε 

δεκηνπξγία επζεηψλ γξακκψλ 

θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν 

SHIFT. 

 Βνύξηζα: Λεηηνπξγεί ζαλ 

βνχξηζα. Με απηφ κπνξνχκε λα 

δσγξαθίζνπκε

 Οξζνγώλην: Μαο 

επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε 

νξζνγψληα αληηθείκελα. Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεηξάγσλνπ παηάκε ην 

πιήθηξν SHIFT. 

 Κύθινο: Γεκηνπξγνχκε 

θπθιηθά αληηθείκελα 

 Σξνρόο: Δπηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία νδνλησηψλ ηξνρψλ 

 Δπίπεδν: Γεκηνπξγεί 

επίπεδα (έδαθνο, ζάιαζζα, 

θεθιηκέλν επίπεδν) 
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 Αιπζίδα: Γεκηνπξγεί 

αιπζίδεο πνπ κπνξεί λα ζπλδένπλ 

αληηθείκελα 

 Διαηήξην: Γεκηνπξγεί 

ειαηήξην πνπ κπνξεί λα ζπλδένπλ 

αληηθείκελα 

 ύλδεζε: πλδέεη 

(θαξθψλεη) έλα αληηθείκελν κε έλα 

άιιν 

 Άξζξσζε: πλδέεη δχν 

αληηθείκελα κε άξζξσζε. Πάλσ ζε 

απηή πεξηζηξέθνληαη ηα αληηθείκελα. 

ην κελνχ ξπζκίζεηο κπνξείηε λα 

κεηαηξέςεηε κηα άξζξσζε ζε έλαλ 

θηλεηήξα. 

 Σξνρηά: Μαο δείρλεη ηελ 

ηξνρηά ηεο θίλεζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ. 

 Δξγαιείν πθήο: 

Γεκηνπξγεί πθέο ζε έλα αληηθείκελν 

Laser: Γεκηνπξγεί κηα 

αθηίλα ιέηδεξ. 

 

Γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο  - Simulation control 

Ζ γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο καο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηνχκε θαη λα 

ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, γηα λα ηηο 

ειέγμνπκε αιιά θαη γηα λα πεηξακαηηζηνχκε κε απηέο. 
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   Βιέπνπκε ηηο ηειεπηαίεο ελέξγεηεο πνπ έρνπκε θάλεη. 

   Αλαίξεζε αιιαγψλ. 

   Δπαλάιεςε αιιαγήο. 

   Δλεξγνπνίεζε πξνζνκνίσζεο.  

 Ενπκ. 

   Δλεξγνπνίεζε  βαξχηεηαο. 

   Δλεξγνπνίεζε δχλακεο αέξα. 

   Δλεξγνπνίεζε πιέγκαηνο. 
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Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη δεκηνπξγίαο ζθελώλ ζην Algoodo 

Γεκηνπξγία θελήο: Γεξαλόο- Ρνπή 

ε απηή ηε ζθελή ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα γεξαλφ - αλπςσηηθφ 

κεράλεκα. 

Αξρηθά επηιέγνπκε ην εξγαιείν επίπεδν (plane).  

To εξγαιείν απηφ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα επίπεδν (πρ: έδαθνο), 

επάλσ ζην νπνίν ζα βξίζθεηαη ν γεξαλφο. πσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν νξζνγψλην, 

δεκηνπξγνχκε έλα  νξζνγψλην ζρήκα ην νπνίν ζα είλαη ην θχξην κέξνο 

ηνπ νρήκαηνο. 

 

Με ην ίδην εξγαιείν δεκηνπξγνχκε θαη άιια νξζνγψληα ζρήκαηα πνπ 

κπνξεί λα είλαη νη ξφδεο ηνπ νρήκαηνο θαη ην παξκπξίδ ηνπ, θαη ηα ηνπνζεηνχκε 

ζηηο ζέζεηο πνπ ζέινπκε επάλσ ζην φρεκα, γηα λα δψζνπκε κηα πην πξαγκαηηθή – 

θπζηθή δηάζηαζε ζηε ζθελή καο. Έηζη δεκηνπξγνχκε ηηο παξαθάησ νζφλεο: 
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Δπεηδή ζέινπκε φια ηα αληηθείκελα πνπ θηηάμακε λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ έλα, ηα επηιέγνπκε φια παηψληαο επάλσ ηνπο, θξαηψληαο παηεκέλν ην 

πιήθηξν CTRL. Μφιηο παηήζνπκε επάλσ ηνπο εκθαλίδεηαη γχξσ ηνπο έλα ιεπθφ 

πιέγκα. 

Σφηε παηψληαο δεμί πιήθηξν επάλσ ζε έλα αληηθείκελν καο εκθαλίδεηαη 

έλα κελνχ ιεηηνπξγηψλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Απφ ην κελνχ απηφ επηιέγνπκε ην πιήθηξν Glue together, κε ην νπνίν ηα 

επηιεγκέλα αληηθείκελα ελψλνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη σο έλα εληαίν 

αληηθείκελν. 

 ηε ζπλέρεηα ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην κεραληζκφ πνπ ζα 

αλπςψλεη ηα αληηθείκελα. Δπηιέγνπκε πάιη ην εξγαιείν «νξζνγψλην», 

δεκηνπξγνχκε ζρήκαηα, ηα ηνπνζεηνχκε ζηε ζέζε πνπ ζέινπκε θαη ηα ελψλνπκε 

φπσο δείμακε παξαπάλσ. 

 

Σν λέν εληαίν αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε ην κεηαθηλνχκε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν κεηαθίλεζεο  θαη ην ηνπνζεηνχκε ζην ζεκείν 

πνπ ζέινπκε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Θέινπκε ηψξα λα ελψζνπκε ηα δχν απηά εληαία αληηθείκελα κεηαμχ ηνπο, 

αιιά ην δεχηεξν αληηθείκελν λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη. Γη’ απηφ επηιέγνπκε ην 

εξγαιείν άξζξσζε,  πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε ζπλδέζεηο πνπ 
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κπνξνχλ λα πεξηζηξαθνχλ ή λα πάξνπλ ηε κνξθή θαη ηα  ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο ελφο θηλεηήξα. 

Παηψληαο κε απηφ ην εξγαιείν επάλσ ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε 

δεκηνπξγείηαη κηα άξζξσζε. Παηψληαο δεμί πιήθηξν επάλσ ζηελ άξζξσζε 

εκθαλίδεηαη έλα κελνχ επηινγψλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Δκείο 

επηιέγνπκε θαη ελεξγνπνηνχκε ηελ επηινγή motor.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηαηξέπνπκε ηελ άξζξσζε ζε θηλεηήξα πνπ 

κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηηο ζηξνθέο θαη ηε ξνπή φπσο παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

 

Έηζη έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα αλπςσηηθφ κεράλεκα – γεξαλφ πνπ 

κπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ δεκηνπξγία αξθεηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζθελψλ. 
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Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη δεκηνπξγίαο ζθελώλ ζην Algoodo 

Γεκηνπξγία θελήο: Έκβνιν – Κηλεηήξαο 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα έκβνιν ελφο θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο. 

Αξρηθά επηιέγνπκε ην εξγαιείν νξζνγψλην θαη δεκηνπξγνχκε 

έλα νξζνγψλην ζρήκα, ην νπνίν ζα είλαη ν θχιηλδξνο ηνπ θηλεηήξα, 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε άιιν έλα νξζνγψλην (πην κηθξφ) θαη ην 

ηνπνζεηνχκε επάλσ ζην πξψην. Σν δεχηεξν νξζνγψλην ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ 

ζαιάκνπ θαχζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

 

Γηα λα παξακείλνπλ ζηαζεξά ηα δχν απηά αληηθείκελα, παηάκε επάλσ ηνπο 

έρνληαο παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL. Σφηε γχξσ ηνπο εκθαλίδεηαη έλα ιεπθφ 

πιέγκα. Σφηε παηψληαο ην δεμί πιήθηξν καο εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνχ. 

Δπηιέγνπκε θαη παηάκε ην πιήθηξν Glue together, επηινγή ε νπνία θξαηάεη 

ζηαζεξά ηα αληηθείκελα ζηελ νζφλε. 
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. 

Δπφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ εκβφινπ θαη ηνπ δησζηήξα 

(κπηέια). Δπηιέγνπκε μαλά ην εξγαιείν νξζνγψλην θαη δεκηνπξγνχκε δχν 

ζρήκαηα, έλα γηα θάζε εμάξηεκα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Θέινπκε φκσο απηά ηα δχν εμαξηήκαηα λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

θηλνχληαη κέζα ζην θχιηλδξν, πνπ θηηάμακε πξηλ. Δπηιέγνπκε ινηπφ ην εξγαιείν 

κεηαθίλεζεο  θαη κεηαθηλνχκε ηα αληηθείκελα ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε φπσο 

παξνπζηάδεηε παξαθάησ. 
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 Σα δχν αληηθείκελα, ην έκβνιν θαη ν δησζηήξαο ζέινπκε λα 

ζπλδεζνχλ θαη ηα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γη ’απηφ επηιέγνπκε ην εξγαιείν 

άξζξσζε  γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζχλδεζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ δησζηήξα (πείξνο ηνπ εκβφινπ), φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα γξαλάδη (γξαλάδη 

ζηξνθαινθφξνπ άμνλα), ζην νπνίν ζα δίλεη θίλεζε ν θηλεηήξαο καο. 

Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν ηξνρφο  θαη δεκηνπξγνχκε ην γξαλάδη. 

Γεκηνπξγνχκε έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ κε 20 δφληηα. 
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Μεηαθηλνχκε ηνλ νδνλησηφ ηξνρφ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν 

κεηαθίλεζεο, έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεζεί πίζσ απφ ην δησζηήξα. Με ην εξγαιείν 

ηεο πεξηζηξνθήο, πεξηζηξέθνπκε ην δησζηήξα γηα ιίγν πξνο ηα αξηζηεξά, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην εξγαιείν ησλ αξζξψζεσλ  θαη 

δεκηνπξγνχκε κηα άξζξσζε, ζπλδένληαο ην δησζηήξα κε ηνλ νδνλησηφ ηξνρφ.  
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Σέινο παηψληαο ην δεμί πιήθηξν επάλσ ζηνλ νδνλησηφ ηξνρφ, 

εκθαλίδεηαη έλα menu ιεηηνπξγηψλ. Δπηιέγνπκε ην πιήθηξν Hinges θαη απφ εθεί 

ξπζκίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ, ηε θνξά θαη ηε ξνπή κε ηελ νπνία ζα 

πεξηζηξέθεηαη ν ηξνρφο απηφο. 
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Παξάξηεκα II 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΑΝΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

Σάμε : Β ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : Μεραληθή  - Αληνρή ησλ Τιηθψλ - Ρνπή 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  δχν (2) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

Ρνπή δχλακεο, ζεψξεκα ησλ ξνπψλ 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo», γηα λα δηεξεπλεζεί ην κέγεζνο ηεο 

ξνπήο, αιιά θαη ην ζεψξεκα ησλ ξνπψλ, κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. 

 Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

δχλακε (βάξνο)  πνπ απαηηείηαη γηα λα πεξηζηξαθεί ε δνθφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο Α θαη Β, θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο 

(ζθελή : Ρνπή 1) 

 ηε πξψηε άζθεζε δεηείηαη επίζεο (δξαζηεξηφηεηα γ),λα ππνινγίζνπλ ηε 

δχλακε πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζηελ πεξηζηξεθφκελε δνθφ, έηζη ψζηε 

απηή λα κελ κπνξεί λα πεξηζηξαθεί.( ζθελή : Ρνπή 1)  

 ηελ δεχηεξε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε 

(βάξνο) πνπ κπνξεί λα αλπςψζεη ν γεξαλφο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίζνπλ ηε δχλακε (βάξνο) πνπ εάλ αζθεζεί κπνξεί λα 

αλαπνδνγπξίζεη ην γεξαλφ. 

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηε ξνπή δχλακεο. 

 Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα..  

 Αλαπαξηζηνχλ ην πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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 Να είλαη ηθαλνί λα ππνινγίζνπλ ηε ξνπή δχλακεο. 

 Να κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην ζεψξεκα ησλ ξνπψλ 

 Να κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ πεηξάκαηφο ηνπο. 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

Μεραληθή – Αληνρή ησλ Τιηθώλ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «Ρνπή δχλακεο» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :…………………………………….. 

Σάμε:………………………..     Σκήκα :…………….   

Ζκεξνκελία:……………… 

 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε 

ηελ έλλνηα ηεο ξνπήο. 

Ρνπή Γύλακεο: M=F*L (Nm) 

Θεώξεκα ησλ ξνπώλ: Ζ ξνπή ηεο ζπληζηακέλεο ελφο ζπζηήκαηνο νκνεπίπεδσλ 

δπλάκεσλ σο πξνο έλα ζεκείν ηνπ επηπέδνπ, είλαη ίζε κε ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα 

ησλ ξνπψλ ησλ ζπληζησζψλ σο πξνο απηφ ην ζεκείν. 

   Μ= MF1+ MF2+MF3 = F1*l1 + F2*l2 + F3*(l1 + l3) 

           

  

http://www.algodoo.com/
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

A) Απφ ηε ιίζηα ησλ εξγαιείσλ επηιέγνπκε ην ηεηξάγσλν ή ηνλ θχθιν. 

Γεκηνπξγείζηε έλα αληηθείκελν θαη ηνπνζεηείζηε ην ζην ζεκείν πνπ ιέλε νη 

νδεγίεο ηεο νζφλεο. 

Δλεξγνπνηήζηε ην play. 

Παξαηεξείζηε εάλ ε δνθφο ζα πεξηζηξαθεί.  

Πξνζδηνξίζηε κε ηνλ ίδην ηξφπν ην κέγηζην βάξνο πνπ αληέρεη ε δνθφο ζην 

ζεκείν απηφ, ρσξίο λα πεξηζηξαθεί. 

πκπιεξψζηε ηελ ηηκή: 

   Βάξνο (Β1) =…………….. 

Β) ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείζηε έλα αθφκα αληηθείκελν θαη ηνπνζεηείζηε ην ζηε 

κέζε ηεο δνθνχ. 

Πνηα ζα είλαη ηψξα ε ηηκή ηνπ βάξνπο πνπ ζα αληέρεη ε δνθφο ρσξίο λα 

πεξηζηξαθεί: 

   Βάξνο (Β2) =…………….. 

Γ) ην ζεκείν απηφ πεγαίλνπκε ζην ζρήκα κε ηνλ θηλεηήξα. 

Παηψληαο επάλσ ζηνλ θηλεηήξα θαη πηέδνληαο ηνλ εάλ έρνπκε δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα (πηέδνπκε ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ εάλ δνπιεχνπκε ζε ζπκβαηηθφ 

Ζ/Τ), βιέπνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Πεγαίλνληαο ζηελ επηινγή Hinges, κπνξνχκε λα δείηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο 

ζηξνθέο θαη ηε ξνπή ηνπ. 

πκπιεξψζηε ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

     ηξνθέο: ………… 

     Ρνπή:…………….. 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείζηε αληηθείκελα, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζηελ νζφλε 

ηεο ζθελήο Algodoo, θαη ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ πεδία: 
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    L1= 1   B1=…… 

    L2= 2   B2=…… 

    L3= 3   B3=…… 

Αηηηνιόγεζε απνηειεζκάησλ. 

Καιείζηε κε κηα ζχληνκε αλαθνξά λα ππεξαζπηζηείηε ηελ νξζφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ εθηειέζαηε. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε ζθελή απηή παξνπζηάδεηε έλα αλπςσηηθφ κεράλεκα. 

Καιείζηε λα πεηξακαηηζηείηε ξπζκίδνληαο ην βάξνο (B) ηνπ γεξαλνχ θαη ηε ξνπή 

(M) ηνπ αλπςσηηθνχ (νπζηαζηηθά λα εθαξκφζεηε ην ζεψξεκα ησλ ξνπψλ), θαζψο 

θαη λα δεκηνπξγήζεηε αληηθείκελα γηα λα ππνινγίζεηε  

α) ην βάξνο (Β1) πνπ κπνξεί αλπςψζεη ν γεξαλφο αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ 

ζα ηνπ δψζεηε εζείο 

  Β γεξαλνχ = …….. 

  Μ γεξαλνχ = ……. 

  Β1 = ………. 

β) ην βάξνο (Β2) πνπ εάλ αζθεζεί ζην ζεκείν αλχςσζεο ζα αλαπνδνγπξίζεη ην 

γεξαλφ 

  Β2 = ………. 

Αηηηνιόγεζε απνηειεζκάησλ. 

Καιείζηε κε κηα ζχληνκε αλαθνξά λα ππεξαζπηζηείηε ηελ νξζφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ εθηειέζαηε. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΑΝΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

Σάμε : Β ΔΠΑΛ –  Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ – χλζεζε θαη Αλάιπζε 

Γπλάκεσλ 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  Μία (1) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

πληζηακέλε δχλακε, πληζηψζεο δπλάκεηο 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo», γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζχλζεζε θαη 

αλάιπζε δπλάκεσλ κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. 

 Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζπληζηακέλεο δχλακεο θαη ησλ ζπληζησζψλ δπλάκεσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ 

θηλνχληαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν, ρσξίο ηξηβή. 

 ηε δεχηεξε άζθεζε νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θεθιηκέλν επίπεδν, κε ζπληειεζηή ηξηβήο λ=0,5, αληηθείκελα πνπ ζα  

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

1. Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα..  

2. Αλαπαξηζηνχλ ην πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

3. Να είλαη ηθαλνί λα ζπλζέηνπλ δπλάκεηο. 

4. Να κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ κηα δχλακε ζε δχν ζπληζηψζεο. 

5. Να κπνξνχλ λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα κειεηάλε ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ πεηξάκαηφο ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζηε δηαηχπσζε ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

6. Να ζπλδένπλ ηα ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

ηάμε κε πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

Μεραληθή – Αληνρή ησλ Τιηθώλ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «χλζεζε θαη Αλάιπζε Γπλάκεσλ» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :…………………………………….. 

Σάμε:………………………..   Σκήκα :…………….   

Ζκεξνκελία:……………… 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε 

(ζθελή Algodoo: Sinthesi - Analisi Dinameon). 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε 

ηελ ζχλζεζε θαη ηελ αλάιπζε δπλάκεσλ. 

ηελ νζφλε πνπ βιέπεηαη ππάξρεη έλα θεθιηκέλν επίπεδν κε γσλία θ=30
ν  

θαη ζπληειεζηή ηξηβήο λ = 0.        

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Α) Απφ ηε ιίζηα ησλ εξγαιείσλ επηιέγνπκε ην ηεηξάγσλν ή ηνλ θχθιν. 

Γεκηνπξγείζηε έλα αληηθείκελν θαη ηνπνζεηείζηε ην επάλσ ζην θεθιηκέλν 

επίπεδν. Ρπζκίζηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ λ=0. 

Δλεξγνπνηήζηε ην play. 

http://www.algodoo.com/
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Παξαηεξείζηε πσο αλαιχεηαη ε δχλακε ηνπ βάξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε δχν 

ζπληζηψζεο θαη ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

Σξνπνπνηήζηε ηελ γσλία ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ή δεκηνπξγείζηε έλα λέν 

θεθιηκέλν επίπεδν( λ=0 ), θαη ηνπνζεηείζηε μαλά επάλσ ην αληηθείκελν ζαο. 

Παξαηεξείζηε πσο αλαιχεηαη ε δχλακε ηνπ βάξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε δχν 

ζπληζηψζεο θαη ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

  

 

 

πγθξίλεηαη ηηο ηηκέο απφ ηνπο ηξεηο πίλαθεο. Ση παξαηεξείηε; 

Γηαηππψζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

Σξνπνπνηήζηε ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγήζαηε θαη δψζηε ηνπο ζπληειεζηή 

ηξηβήο λ=0,5.Ση παξαηεξείηε; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Βάξνο αληηθεηκέλνπ B1  

πληζηψζα Fx Fx1  

πληζηψζα Fy Fy1  

Βάξνο αληηθεηκέλνπ B2  

πληζηψζα Fx Fx2  

πληζηψζα Fy Fy2  

Βάξνο αληηθεηκέλνπ B3  

πληζηψζα Fx Fx3  

πληζηψζα Fy Fy3  
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ–ΑΝΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΤΛΗΚΧN 

 

Σάμε :  Β ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : Μεραληθή  - Αληνρή ησλ Τιηθψλ – Σξηβή 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  κία (1) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

 Σξηβή, ηξηβή νιίζζεζεο, ηξηβή θχιηζεο, ζπληειεζηήο ηξηβήο 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo» (ζθελή Algodoo:trivi 1 θαη trivi 

2), γηα λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο ηξηβήο κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. 

 Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δχλακεο ηεο ηξηβήο ζηελ θίλεζε ησλ ζσκάησλ ζε 

έλα θεθιηκέλν επίπεδν. 

 ηελ δεχηεξε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ηε 

δχλακε (βάξνο) θαη ην χςνο , πνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θηλεζεί 

έλα αληηθείκελν. 

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο  ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

2. Να είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο. 

3. Να αληηιακβάλνληαη θαη λα εμεγνχλ ην ξφιν ηεο ηξηβήο, ζε απιά 

πξαθηηθά ζέκαηα. 

4. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ ηνπο λφκνπο ηεο ηξηβήο θαη ππνινγίζνπλ 

ηε ηξηβή. 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή. 

 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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Φύιιν εξγαζίαο 

Μεραληθή – Αληνρή ησλ Τιηθώλ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «Σξηβή» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

 Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :…………………………………….. 

Σάμε:………………………..   Σκήκα :…………….   

Ζκεξνκελία:……………… 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo ( ζθελή: trivi 1), ζαο εκθαλίδεηαη ε 

παξαθάησ νζφλε. 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε 

ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο. 

Σξηβή: Σ=n*Fk όπνπ Σ:ε δχλακε ηξηβήο 

   n:ν ζπληειεζηήο ηξηβήο 

   Fk: ε θάζεηε ζηελ επηθάλεηα νιίζζεζεο δχλακε 

ηαλ έλα ζψκα αλπςψλεηαη ζε έλα ζεκείν Ο, ην έξγν ηεο δχλακεο πνπ 

θαηαλαιψζεθε, ηζνχηαη κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζην ζεκείν απηφ. 

  

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ αλνίμνπκε ηελ παξαπάλσ ζθελή θαη ελεξγνπνηήζνπκε ην play, ζα 

αλπςψζνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ νζφλε. 

Καιείζηε λα δεκηνπξγήζεηε αληηθείκελα, λα ηα ηνπνζεηήζεηε ζην θεθιηκέλν 

επίπεδν θαη λα παξαηεξήζεηε ηελ θίλεζε ηνπο. 

http://www.algodoo.com/
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Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο αιιά θαη ηε επηινγή information λα 

δηεξεπλήζεηε ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο. 

Να θαηαγξάςεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηε ζθελή Algodoo: trivi 2.  πσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα: 

 

Καιείζηε λα δεκηνπξγήζεηε αληηθείκελα θαη λα ππνινγίζεηε ην βάξνο πνπ 

απαηηείηαη  γηα λα θηλεζεί ην ζψκα Α. 

Δπεμεξγαζηείηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο Α θαη 

θαηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αιιαγή ηνπ. 

λ1=…………..  Β1=………… 

λ2=…………..  Β2=………… 

λ3=…………..  Β3=………… 

Παξαθάησ ζπκπιεξψζηε ηηο ηηκέο ηνπ βάξνπο (Β) γηα ην ζψκα Β ζηηο νπνίεο 

θαηαιήμαηε.   

Β1=………   

Β2=………   

Β3=………   

Β4=………   
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΑΝΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

 

Σάμε :  Β ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : Μεραληθή  - Αληνρή ησλ Τιηθψλ – Έξγν δχλακεο 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  κία (1) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

Έξγν δχλακεο, κεραληθφ έξγν, παξαγφκελν έξγν, θαηαλαιηζθφκελν έξγν 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo» (ζθελή Algodoo:ergo), γηα λα 

δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηνπ έξγνπ κηαο δχλακεο, κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. 

 Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ  πνπ απαηηείηαη γηα λα αλπςσζνχλ θάπνηα αληηθείκελα κέρξη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

 ηελ δεχηεξε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε 

(βάξνο) θαη ην χςνο (l), πνπ πξέπεη λα αλπςσζνχλ θάπνηα αληηθείκελα γηα λα 

παξαρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο έξγνπ. 

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα  θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο  ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

2. Να γλσξίδνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη πφηε κηα δχλακε παξάγεη ή 

θαηαλαιψλεη έξγν. 

3. Να είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ δχλακεο. 

4. Να είλαη ηθαλνί λα ππνινγίζνπλ έξγν δχλακεο. 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή 

 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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Φύιιν εξγαζίαο 

Μεραληθή – Αληνρή ησλ Τιηθώλ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «Έξγν Γχλακεο» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :…………………………………….. 

Σάμε:………………………..   Σκήκα :…………….   

Ζκεξνκελία:……………… 

 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε 

ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ δχλακεο. 

Έξγν Γύλακεο: Δ=F*L (J) 

ηαλ έλα ζψκα αλπςψλεηαη ζε έλα ζεκείν Ο, ην έξγν ηεο δχλακεο πνπ 

θαηαλαιψζεθε, ηζνχηαη κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο ζην ζεκείν απηφ. 

  

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Α) Αθνχ αλνίμνπκε ηελ παξαπάλσ ζθελή θαη ελεξγνπνηήζνπκε ην play, ζα 

αλπςψζνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ νζφλε. 

Καιείζηε λα ππνινγίζεηε ην έξγν πνπ ζα θαηαλαιψζεη ε αλπςσηηθή κεραλή γηα 

λα αλπςψζεη ηα αληηθείκελα απηά κέρξη ην ζεκείν Ο (ηξίγσλν). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο αιιά θαη ηε επηινγή information λα 

ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ηηκέο. 

http://www.algodoo.com/
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πκπιεξψζηε ηελ ηηκή: 

Έξγν 1 (Δ1) =…………….. 

Έξγν 2 (Δ2) =…………….. 

Έξγν 3 (Δ3) =…………….. 

Έξγν 4 (Δ4) =…………….. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε ζπλέρεηα θαιείζηε λα δεκηνπξγήζεηε αληηθείκελα θαη ηα αλπςψζεηε κέρξη ην 

ζεκείν εθείλν, έηζη ψζηε ε αλπςσηηθή κεραλή λα θαηαλαιψζεη ηηο παξαθάησ 

ηηκέο έξγνπ: 

Δ1= 20 J 

Δ2= 50 J 

Δ3= 60 J 

Δ4= 80 J 

Παξαθάησ ζπκπιεξψζηε ηηο ηηκέο ηνπ βάξνπο (Β) θαη ηνπ χςνπο (h) ζηηο νπνίεο 

θαηαιήμαηε.    

Β1=………  h1=……… 

Β2=………  h2=……… 

Β3=………  h3=……… 

Β4=………  h4=……… 
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ 

Σάμε :  Γ ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : ηνηρεία Μεραλψλ - Οδνληψζεηο 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  δχν (2) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

Οδνληψζεηο, ιεηηνπξγηθφο ζθνπφο, θαηεγνξίεο, βαζηθέο δηαζηάζεηο, ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo», γηα λα δηεξεπλεζεί ε ιεηηνπξγία θαη ν 

ηξφπνο επηινγήο ησλ νδνληψζεσλ, κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. 

 Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή. Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ 

απφ δχν ζηήιεο κε νδνλησηνχο ηξνρνχο, απηνχο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο, λα θαηαγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

απάληεζή ηνπο (ζθελή : Odontotoi troxoi) 

 ηελ δεχηεξε δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ππνινγίζνπλ ηε ξνπή πνπ 

κεηαδίδεηαη απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ελφο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ζηνπο 

θηλνχκελνπο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζε ηνπο. 

 ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

 Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

νδνληψζεηο, ζε θπζηθή θαηάζηαζε ή ζε απεηθφληζε. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη νδνληψζεηο 

 Να πεξηγξάθνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ νδνληψζεσλ πξνζδηνξίδνληαο ηα 

θξηηήξηα θαηάηαμεο θαη ηηο εηδηθέο ρξήζεηο ηνπο. 

 Να είλαη ζε ζέζε, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηα ζηνηρεία κεραλψλ 

(νδνληψζεηο), πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα. 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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 Να είλαη ηθαλνί,  λα επηιέγνπλ ηα θαηάιιεια αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ζηνηρεία κεραλψλ αιιά θαη λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

ηνηρεία Μεραλώλ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «Οδνληψζεηο» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :…………………………………….. 

Σάμε:………………………..   Σκήκα :…………….   

Ζκεξνκελία:……………… 

Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην θχιιν εξγαζίαο ζηνρεχνπκε 

λα εξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νδνληψζεσλ, 

θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο.  

 

 

Σα βαζηθά κεγέζε ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

είλαη: 

dk = δηάκεηξνο πεξηθέξεηαο  

d0 = αξρηθή δηάκεηξνο 

t = βήκα νδφλησζεο 

s = πάρνο δνληηνχ 

z = αξηζκφο δνληηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.algodoo.com/
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πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο Οδνλησηώλ ηξνρώλ 

η = ζρέζε κεηάδνζεο 

Μ = ξνπή 

λ = πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα 

n = ζηξνθέο/ιεπηφ 

σ = γσληαθή ηαρχηεηα 

𝜔 = 𝜃/𝑡  ( 𝑟𝑎𝑑 ⁄ 𝑠) 

𝑣 = 𝜔 ∗ 𝑅 = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛 (𝑟𝑝𝑚) 

i= M1/M2 = n2/n1= do1/do2 = z1/z2 

 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε θαη κε βάζε ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο ελφηεηαο θαιείζηε λα δηεξεπλήζεηε  ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ νδνληψζεσλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Α) ηελ νζφλε ηνπ Algodoo εκθαλίδνληαη δχν ζηήιεο κε νδνλησηνχο ηξνρνχο. 

ηελ αξηζηεξή ζηήιε είλαη νη θηλνχκελνη ηξνρνί θαη ζηε δεμηά νη θηλεηήξηνη. 

Γίπια ζε θάζε ηξνρφ ππάξρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζε. 

Δζείο θαιείζηε λα επηιέμεηε κε πνηνλ θηλνχκελν ηξνρφ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί 

θάζε έλαο απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, λα ππνινγίζεηε ηε ζρέζε κεηάδνζεο 

θάζε δεχγνπο νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
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πκπιεξψζηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε θάζε ηξνρνχ: 

 Κηλεηήξηνο ηξνρφο  Κηλνχκελνο ηξνρφο   ρέζε κεηάδνζεο (i) 

1)…………………..  ……………………..  …………………….. 

2)…………………..  ……………………..  …………………….. 

3)…………………..  ……………………..  …………………….. 

4)…………………..  ……………………..  …………………….. 

5)…………………..  ……………………..  …………………….. 

6)…………………..  ……………………..  …………………….. 

7)…………………..  ……………………..  …………………….. 

Αηηηνιόγεζε απνηειεζκάησλ. 

Καιείζηε κε κηα ζχληνκε αλαθνξά λα ππεξαζπηζηείηε ηελ νξζφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ εθηειέζαηε. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα θιεζείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα δηθή ζαο ζθελή 

κε νδνλησηνχο ηξνρνχο, κε ην ινγηζκηθφ Algodoo. 

Καιείζηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζχζηεκα ηξηψλ (3) ζπλεξγαδφκελσλ νδνλησηψλ 

ηξνρψλ, φπνπ ε ζρέζε κεηάδνζεο κεηαμχ ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 3
νπ

 ηξνρνχ λα είλαη i= 

1/16, αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Γεκηνπξγείζηε έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ κε κεγέζε πνπ εζείο ζα επηιέμεηε. 

 Μεηαηξέςηε ηνλ ζε θηλεηήξα θαη ξπζκίζηε ηηο ζηξνθέο θαη ηε ξνπή ηνπ. 

 Γεκηνπξγείζηε ηνπο άιινπο δχν ηξνρνχο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνπνζεηείζηε ηνπο ζε ζέζε, ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ θηλεηήξην 

ηξνρφ 

 Με βάζε ηελ ζεσξία θαη ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα, ζπκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αηηηνινγείζηε 

(θαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν), πψο ην ζχζηεκά ζαο ιεηηνπξγεί κε ηελ 

επηζπκεηή ζρέζε κεηάδνζεο. 
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Οδνλησηνί ηξνρνί      ρέζεηο κεηάδνζεο 

 1
νπ

 θ 2
νπ

: i1=……… 

 2
νπ

 θ 3
νπ

: i1=……… 

 1
νπ

 θ 3
νπ

: i1=……… 

 

Με κηα κηθξή αλαθνξά αηηηνινγείζηε θαη ππεξαζπηζηείηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α ηξνθέο Ρνπή Γηάκεηξνο 

1
νο

     

2
νο

    

3
νο
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 1 

Σάμε :  Β ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : πζηήκαηα απηνθηλήηνπ 1 – χζηεκα δηεχζπλζεο 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  κία (1) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

χζηεκα δηεχζπλζεο, κεραληζκνί δηεχζπλζεο, θξεκαγηέξα, γσλία Κάζηεξ, γσλία 

Κάκπεξ 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo», γηα λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ελφο νρήκαηνο. 

 Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηε ξχζκηζε ηεο 

γσλίαο Κάκπεξ ησλ ηξνρψλ, ψζηε απηή λα είλαη ζεηηθή, αιιά θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

 ηε δεχηεξε άζθεζε δεηείηαη λα ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

ηξνρψλ () γηα νρήκαηα κε κπξνζηηλή θαη πίζσ θίλεζε.  

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

 Να νξίδνπλ ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ελφο απηνθηλήηνπ 

 Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα δηάθνξα είδε δηεχζπλζεο 

θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέζνπλ θαη λα απνζπλζέζνπλ έλα  ζχζηεκα 

κεηάδνζεο θίλεζεο 

 Να αμηνινγνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θξεκαγηέξαο, θαη λα ηνλ 

ζπγθξίλνπλ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο άιισλ ζπζηεκάησλ δηεχζπλζεο. 

 Να κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηηο γσλίεο Κάκπεξ θαη Κάζηεξ ησλ ηξνρψλ 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Oη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε νκάδα. 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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Φύιιν εξγαζίαο 

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «χζηεκα δηεχζπλζεο» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

 Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :1)…………………………………….. 

Σάμε:……………………….. Σκήκα :…………….Ζκεξνκελία:……………… 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ ελεξγνπνηήζεηε ην play, παηήζηε ην δεμί θαη ην αξηζηεξφ βέινο γηα λα 

πεηξακαηηζηείηε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θξεκαγηέξαο. 

Ρπζκίζηε ηελ γσλία Κάκπεξ ησλ ηξνρψλ ψζηε απηή λα είλαη ζεηηθή. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

Να νλνκαηίζεηε ηα 4 κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο πνπ επεμεξγάδεζηε. 

1)………………………….. 

2)………………………….. 

3)………………………….. 

4)………………………….. 

ηε ζπλέρεηα ζέξλνπκε ηελ νζφλε πξνο ηα δεμηά, νπφηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ 

ζρήκα. 

http://www.algodoo.com/
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
:   

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαιείζηε λα ξπζκίζεηε ηε γσλία Κάκπεξ ησλ ηξνρψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο χγθιηζεο ησλ ηξνρψλ (), γηα δχν 

πεξηπηψζεηο: 

α) γηα φρεκα κε κπξνζηηλή θίλεζε: =……… 

β) γηα φρεκα κε πίζσ θίλεζε: =…….. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιέγκα 

(grid), πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα Algodoo. 
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 1 

Σάμε :  Β ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : πζηήκαηα απηνθηλήηνπ 1 – χζηεκα πέδεζεο 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  κία (1) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

χζηεκα πέδεζεο, ηακπνχξα, δηζθφθξελα, ζεξβνκεραληζκνί, πδξαπιηθφ 

ζχζηεκα πέδεζεο 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo», γηα λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ελφο νρήκαηνο. 

 Ζ πξψηε ζθελή ηνπ Algodoo είλαη πεηξακαηηθή θαη ζθνπεχεη ζηε 

εμνηθείσζε ζαο κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. Δζείο 

θαιείζηε λα επεμεξγαζηείηε ηε ζθελή θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο.  

 ηε δεχηεξε άζθεζε δεηείηαη λα ππνινγηζηεί ε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα 

λα αθηλεηνπνηεζεί έλα φρεκα 

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

 Να νξίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ελφο 

απηνθίλεην. 

 Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα κέξε απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη ην ζχζηεκα πέδεζεο. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ εάλ ην ζχζηεκα 

πέδεζεο είλαη θαηάιιειν γηα θάπνην φρεκα. 

 Να είλαη ηθαλνί λα ππνινγίζνπλ ηε δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πέδεζε 

ελφο νρήκαηνο. 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Oη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ αηνκηθά.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή. 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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Φύιιν εξγαζίαο 

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «χζηεκα πέδεζεο» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

 Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :1)…………………………………….. 

Σάμε:……………………….. Σκήκα :…………….Ζκεξνκελία:……………… 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε  

(ζθελή Algodoo: Sistima pedisis 1). 

 

Αθνχ ελεξγνπνηήζεηε ην play, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ 

παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 

πέδεζεο, λα θαηαγξάςεηε ηα κέξε πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

Μέξε ζπζηήκαηνο: 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

4. ………………………….. 

5. ………………………….. 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα έρνπκε έλα θξέλν κε ζηαγφλα (ζθελή Algodoo: 

Sistima pedisis 2).  

http://www.algodoo.com/
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Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλεο θαιείζηε λα ππνινγίζεηε ηε δχλακε – 

βάξνο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζην κεραληζκφ, έηζη ψζηε λα ζηακαηήζεη λα 

θηλείηαη. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο ηπκπάλνπ ζηαγφλαο είλαη n= 0,5. Αλ ε δχλακε ηξηβήο είλαη 

Σ=40 Ν, λα επξεζεί ε ειάρηζηε δχλακε πνπ απαηηείηαη, γηα λα ζηακαηήζεη ν 

κεραληζκφο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ 

πξνζθέξεη ην εξγαιείν ( π.ρ: γσληαθή ηαρχηεηα). 

Γσληαθή ηαρχηεηα (σ) 

Χ= 0                       Β = …………… 

Παξαθάησ λα θαηαγξάςεηε ηα βήκαηα πνπ ζα θάλεηε γηα λα επηιχζεηε ην 

πξφβιεκα. 

Λύζε Άζθεζεο: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  ΜΖΥΑΝΔ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΤΖ 1 

Σάμε :  Β ΔΠΑΛ – Μεραλνινγηθνχ ηνκέα           

Μάζεκα – θεθάιαην : Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο 1 – Δζσηεξηθφο ρξνληζκφο 

θηλεηήξα 

ξεο πνπ δηαηίζεληαη :  κία (1) 

Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: «Algodoo»  

 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε:  

χζηεκα δηαλνκήο θαπζίκνπ, εθθεληξνθφξνο άμνλαο, βαιβίδα εηζαγσγήο, 

βαιβίδα εμαγσγήο, ρξνληζκφο θηλεηήξα. 

Πεξηγξαθή: 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Algodoo», γηα λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαπζίκνπ θαη ν ηξφπνο πνπ θάλνπκε ηνλ 

εζσηεξηθφ ρξνληζκφ ελφο βεδηλνθηλεηήξα. 

 Ζ άζθεζε είλαη πεηξακαηηθή θαη αλαθέξεηε ζηε κνληεινπνίεζε κέζσ ηεο 

πξνζνκνίσζεο, ηνπ ζπεηξνεηδνχο δηαγξάκκαηνο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

βελδηλνθηλεηήξα. 

Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ξπζκίζνπλ φιεο ηεο παξακέηξνπο εθείλεο έηζη ψζηε 

ην ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηάζνπλ λα ιεηηνπξγεί φπσο έλα πξαγκαηηθφ. 

ηόρνη: ε απηφ ην κάζεκα νη καζεηέο: 

1. Να γλσξίδνπλ ηνπο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεηξάρξνλσλ 

βελδηλνθηλεηήξσλ. 

2. Να γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην ξφιν ηνπ εθθεληξνθφξνπ 

άμνλα. 

3. Να γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν ζθνπφο ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο. 

4. Να είλαη ηθαλνί λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ην ζπεηξνεηδέο 

δηάγξακκα πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο βελδηλνθηλεηήξα. 

Οδηγίες για ηο διδάζκονηα 
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5. Να είλαη ζε  ζέζε λα εξκελεχνπλ ην ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα πξαγκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο βελδηλνθηλεηήξα. 

Μέζνδνο - νξγάλσζε ηάμεο:                                                                                           

Υξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή tablet pc. 

Oη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ.  

Σν θχιιν εξγαζίαο θσηνηππείηαη θαη κνηξάδεηαη ζε θάζε νκάδα. 
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Φύιιν εξγαζίαο 

Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεσο 1 

Σίηινο δξαζηεξηόηεηαο: «χζηεκα Γηαλνκήο Καπζίκνπ – Δζσηεξηθφο 

Υξνληζκφο Κηλεηήξα» 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «Algodoo»  

 Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  (URL) www.algodoo.com 

 

ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 Ολνκαηεπώλπκν καζεηώλ :…………………………………….. 

Σάμε:……………………….. Σκήκα :…………….Ζκεξνκελία:……………… 

Αθνχ έρεηε αλνίμεη ην πξφγξακκα Algodoo, ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε. 

 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ νζφλε ζα δηεξεπλήζεηε 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαπζίκνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

θάλνπκε εζσηεξηθφ ρξνληζκφ ελφο θηλεηήξα. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: 

Αθνχ ελεξγνπνηήζεηε ην play, ην αξηζηεξφ ζρήκα πνπ πξνζνκνηψλεη ην ζχζηεκα 

δηαλνκήο θαπζίκνπ αξρίδεη λα θηλείηαη.  

Αθνχ πεηξακαηηζηείηε θαη παξαηεξήζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

(ζρήκα:Α), θαιείζηε αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο νζφλεο, θαιείζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε ζην δεμηό ζρήκα (ζρήκα :Β)  

ηα δχν γξαλάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ καζήκαηνο, θαη λα 

ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα δηθά ζαο ζηνηρεία. 

 

 

 

http://www.algodoo.com/
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Οδνλησηφο ηξνρφο 

εθθεληξνθφξνπ άμνλα 

Οδνλησηφο ηξνρφο 

ζηξνθαινθφξνπ άμνλα 

ρέζε κεηάδνζεο 

κεηαμχ νδνλησηψλ 

ηξνρψλ. 

zεθ  =  zζηξ =   i=  

Αηηηνινγήζηε ηηο επηινγέο ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαιείζηε λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο (ζηξνθέο, θιπ) 

ζε θάζε θηλνχκελν κέξνο ηνπ ζρήκαηνο :Β, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα πνπ 

δεκηνπξγήζαηε λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ην παξαπάλσ ζπεηξνεηδέο δηάγξακκα. 

πκπιεξψζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ηξνθέο 

ζηξνθαινθφξνπ 

άμνλα 

ηξνθέο 

εθθεληξνθφξνπ 

άμνλα 

ηξνθέο 

βαιβίδαο 

εηζαγσγήο  

ηξνθέο 

βαιβίδαο 

εμαγσγήο 

n=  n= n= n= 

Με κηα ζχληνκε αλαθνξά πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγήζαηε θαη ππεξαζπηζηείηε ηηο επηινγέο ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Παξάξηεκα III 

Δξσηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθώλ 

αο παξαθαινχκε λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην εθθξάδνληαο ηηο 

απφςεηο ζαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Γεληθά ζηνηρεία αμηνινγεηή 

Α) Δμεηδίθεπζε (Θέζε Δξγαζίαο, Αληηθείκελν, Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο) 

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

Β) Ζκεξνκελία πκπιήξσζεο: ………………… 

Δξσηήζεηο: 

Δλόηεηα Α: Καηαιιειόηεηα πεξηερνκέλνπ 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαιχπηεη πιήξσο ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

2. Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

((πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)           (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

3. Ζ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη είλαη επηζηεκνληθά αθξηβήο θαη έγθπξε. 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Β: Απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή  - παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

4. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεη θαηάιιειε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ) 

5. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εληζρχεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαη φρη ηελ παζεηηθή ρξήζε. 

πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ) 

6. Πξνθαιείηαη θαη δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ρξήζεο.  

πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ) 

7. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο. 

(Γηαθσλψ)  (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)         (Γελ Έρσ Άπνςε) (πκθσλψ Δλ Μέξεη)            (πκθσλψ)  

8. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σζεί ζηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν. 

( πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)       (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ) 
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9. Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

10. Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

11. Ο εθπαηδεπφκελνο ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο. 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)         (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

12. Γηεπθνιχλεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Γ: Απνηειεζκαηηθή έληαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

13. Σν πιηθφ κπνξεί λα εληαρζεί εχθνια απφ ην δηδάζθνληα ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

14. Ζ εθαξκνγή επηδέρεηαη πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ, ηξνπνπνίεζε ή 

ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληα; 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

15. Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηηο δπζθνιίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

16. Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε / ζεσξείηε εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηέηνην 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ζηελ δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ; 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Γ: Καηάιιεια κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά – Αηζζεηηθή 

17. Γπλακηθφ πεξηερφκελν θαη δσληαλφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

18. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη ειθπζηηθφ απφ αηζζεηηθήο – γξαθηζηηθήο 

άπνςεο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  
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19. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο δελ θνπξάδεη ην ρξήζηε θαη δηαηεξεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

20. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηα γξαθηθά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

21. Υξήζε πςειήο πνηφηεηαο πνιπκέζσλ (ήρνο, βίληεν, θίλεζε).  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

22. Σα γξαθηθά δελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Δ: Καηαλνεηό θαη εύρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

23. Σν πεξηβάιινλ ρξήζεο (νζφλεο θαη κελνχ ελεξγεηψλ) είλαη απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ζην ρξήζηε.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

24. Οκνηφκνξθνο ηξφπνο ρξήζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε ζε φιεο 

ηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

25. Σν ιεμηιφγην θαη ε γιψζζα είλαη ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

26. Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο αληηζηνηρνχλ 

ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

27. Οη δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο είλαη απιέο θαη θαηαλνεηέο 

απφ ην ρξήζηε.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

28. Δχθνιε πινήγεζε (πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, εχρξεζηα εξγαιεία 

πινήγεζεο, πξφζβαζε ζε κελνχ επηινγψλ).  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Σ: Καιά νξγαλσκέλν πιηθό 

29. Σν πιηθφ είλαη ζσζηά νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη.  
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(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

30. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

παξαδεηγκάησλ ηεο ίδηαο έλλνηαο ή θαηλνκέλνπ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

31. Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο θαη 

εθηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Ε: Απνηειεζκαηηθή ηεθκεξίσζε – Οδεγίεο ρξήζεο 

32. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο γηα 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

33. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ην 

δηδάζθνληα.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

34. Οη νδεγίεο ρξήζεο θαη πινήγεζεο είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηέο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

35. Σα εγρεηξίδηα ρξήζεο είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

36. Σν ινγηζκηθφ ζπλνδεχεηαη απφ «εηδηθφ νδεγφ» γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληα.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

Δλόηεηα Ζ: Απνδνηηθό θαη πιήξεο ζύζηεκα βνήζεηαο 

37. Ζ εθαξκνγή δηαζέηεη κελνχ «βνήζεηα» ζε φιεο ηηο νζφλεο θαη γηα φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο.  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

38. Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνληθφ νδεγφ εθκάζεζεο ρξήζεο (γηα 

απηνκάζεζε)  

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

39. Οη ειεθηξνληθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγνί είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο. 

(πκθσλψ)              (πκθσλψ Δλ Μέξεη)          (Γελ Έρσ Άπνςε)            (Γηαθσλψ Δλ Μέξεη)              (Γηαθσλψ)  

40. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πηζηεχεηε πσο ζα έπξεπε λα έρεη παξαπάλσ 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ή ην ινγηζκηθφ; 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(ε απηή ηελ εξψηεζε νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ εκπεηξία γηα ην δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα κειινληηθή βειηίσζε ηνπο.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


