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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» πνπ νξακαηίδεηαη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ηεο ρψξαο καο. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα ζχλνιν 

δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηα επαγγεικαηηθά 

καζήκαηα ηνπ Μεραλνινγηθνχ, Ζιεθηξνινγηθνχ θαη Ναπηηθνχ Σνκέα ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ.  

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ πιηθνχ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ππνζηεξηθηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ θαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηνπο. Καζψο επίζεο, ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα ζηα 

εθπαηδεπηηθά  ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο. 

Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εξγαζίαο είλαη πψο κπνξεί λα εληζρπζεί ε 

δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ηφζν ε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ φζν θαη ε πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία απηψλ, κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. 

Ζ  παξνχζα εξγαζία  πεξηιακβάλεη αξρηθά κηα εηζαγσγηθή κειέηε γηα ηελ 

έληαμε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ θαηαγξάθεηαη ηφζν ζηε δηεζλή 

φζν ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία, ελψ αθνινχζσο αλαθέξεηαη φιν ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ Physion, Yenka θαη Algodoo θαη πψο απηά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη φιν πιηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

λα ππνζηεξηρζεί ε δηδαζθαιία ελφο επαγγεικαηηθνχ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ ινγηζκηθψλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κηα παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ 

αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ηα επξήκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Γξ. πκεψλ Ρεηάιε, γηα ηελ επίβιεςε, γηα ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  

Δπίζεο, λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

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

πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, ζέισ ζεξκά λα επραξηζηήζσ ηελ θνπέια κνπ, Διέλε, γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ. 
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Κεθάιαην 1
ν
   Δηζαγσγή 

1.1 Γεληθά 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) αιιάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγψληαο λέα πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ηε ρξήζε εμνκνηψζεσλ, 

απηηθνπνηήζεσλ θαη κνληέισλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ζηε Γεληθή 

φζν θαη ζηελ Σερληθή εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ. 

H  αλακθηζβήηεηε αμία ηεο εηζαγσγήο απηψλ ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηππψλεηαη κε ζηγνπξηά ζηελ 

αλαβάζκηζε απηήο. χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξαηηέξσ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηδηαίηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εκπέδσζήο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηδαζθφκελεο έλλνηεο (δχλακε, ηξηβή, ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, 

θέληξν βάξνπο, άλησζε, θ.ά.) παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζεσξεηηθφ 

ηξφπν θαη ρσξίο λα ππάξρεη ζχλδεζε κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία απηψλ ησλ καζεκάησλ δελ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ,  κε άκεζν απνηέιεζκα λα ράλεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο 

κεζνδνινγίαο. 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

ηεο Μεραληθήο-Ζιεθηξνινγίαο- Ναπηηιίαο θ.ά. θαηά ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ  (McDermott, 1984). Οη καζεηέο εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή 

ηνπο εξκελεία γηα απηά κέζσ ησλ δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ θαη 

ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985).  
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Απνηειέζκαηα δηαθφξσλ δηεζλψλ εξεπλψλ (TMSS, PISA, ROSE) 

επηβεβαηψλνπλ ηελ αζηνρία ησλ ζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο ε 

απνγνήηεπζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

δηαδηθαζίαο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο φπνπ ε επηζηεκνληθή ζθέςε δελ 

θαίλεηαη λα απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην ιήςεο απνθάζεσλ. Έηζη, ε αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ απέλαληη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

απνηειεί ηελ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζηελ Δπξψπε. 

Έλα εξγαιείν ησλ ΣΠΔ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ, πνπ απνηεινχλ κηα 

ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξφηαζε (Βνζληάδνπ,1998 θαη Κφκεο,2004). χκθσλα κε ηνλ 

Charles Xie, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ινγηζκηθψλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζνκνηψζεηο.  

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

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί κηα ζχγρξνλε 

δηδαθηηθή πξφηαζε. Με ηα ινγηζκηθά απηά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κε έληνλα γξαθηθά θαη ήρνπο, ψζηε λα 

παξνπζηαζηνχλ νη λέεο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν 

θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  

Ζ νπηηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ, ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ ησλ 

καζεκάησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ, ζέηεη 

ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή κε παξνπζία θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

1.2 Ζ δηδαζθαιία-κάζεζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο. 

1.2.1 Γεληθά-Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ δηεζλψο θαηαγεγξακκέλσλ πξνβιεκάησλ. 
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Ζ δηδαζθαιία ηφζν ησλ καζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φζν θαη ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ επσθειείηαη απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αθνχ 

απηνί πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. πληεινχλ έηζη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο 

παξέρνληαο κνλαδηθέο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα παξαηεξήζνπλ ηα 

θαηλφκελα, ηα πιηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπρλά είλαη δχζθνιν ή αθφκα θαη 

επηθίλδπλν λα παξαηεξήζνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα εθηειέζνπλ εηθνληθά 

πεηξάκαηα θαη λα παξέκβνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ππνζέζεηο 

θαη λα κειεηήζνπλ αιιαγέο ηεο χιεο ηφζν ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν φζν θαη ζε 

ελαιιαθηηθνχο. 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη νπδέηεξε απφ 

ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή άπνςε. Δκπλέεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ κηα νξηζκέλε 

ζεσξία κάζεζεο, είηε γλσζηηθή φπσο ν επνηθνδνκεηηζκφο είηε θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθή. Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κεηαηφπηζε ηεο αληίιεςεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζηελ 

αληίιεςε γηα ηελ νηθνδφκεζή ηεο, θαζψο επίζεο απφ ηε κάζεζε πνπ ζεσξείηαη σο 

εμσηεξηθά θαζνδεγνχκελε δηαδηθαζία  ζηε κάζεζε σο απηφ-πξνζδηνξηδφκελε 

δηαδηθαζία ππνβνεζνχκελε απφ ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο (Underwood & 

Underwood 1994, Bacon 1996). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ππνινγηζηήο γίλεηαη έλα 

εξγαιείν  έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή αιιάδεη απφ ππνινγηζηήο-δάζθαινο ζε ππνινγηζηή-ζπλεξγάηε θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Έηζη, ν εθπαηδεπφκελνο δε δηδάζθεηαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο, 

αιιά καζαίλεη κε ηε βνήζεηά ηνπο. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ςπρνθνηλσληθνχ θιίκαηνο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε: ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γίλεηαη δεκνθξαηηθφηεξνο, αλαζηέιιεηαη ε 

καζεζηαθή απνμέλσζε θαη επλνείηαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα (Laurillard 1992, Crook 

1994, Osborne & Hennessy 2003).   

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο 

ηεο επνηθνδνκεηηθήο αληίιεςεο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. Οη ππνινγηζηέο δελ 

πεξηιακβάλνπλ έηνηκε ηε γλψζε, αιιά δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο θαη παξέρνπλ 

εξγαιεία πνπ ππνθηλνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θάλνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε 

ησλ δηθψλ ηνπο γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ   (Clements 1991, Jonassen 1996). Ο 
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ππνινγηζηήο πξνζθέξεη δηεπζπληηθνχο φξνπο γηα ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ: ρεηξνπηαζηά εξγαιεία, δπλαηφηεηα πεηξακαηηζκνχ, ζηξαηεγηθέο 

ζηαδηαθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εηζαγσγηθέο θαη απνθαιππηηθέο κεζφδνπο  (Bruce 

& Levin 1997). Ζ κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ απνθάιπςε ή ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεγψλ, 

ησλ πιηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ (Inquiry Based Science Education - IBSE) θαη 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε δχζθνια πξνζεγγίζηκα ή επηθίλδπλα πεξηβάιινληα κέζσ 

ππνινγηζηή, ν φπνηνο δηαζέηεη ηελ εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ.  

Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζπκβάιιεη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κάζεζε λα γίλεη ηφζν πξνζσπηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ, εθφζνλ ν θαζέλαο καζαίλεη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, φζν θαη θνηλσληθή, εθφζνλ ν εθπαηδεπφκελνο 

ζπκκεηέρεη ζε ζπλεξγαηηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο (νινκσλίδνπ 1999, ηαπξίδνπ 

2000). Ζ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν ππνινγηζηήο λα πξνγξακκαηίδεηαη, λα αιιειεπηδξά 

κε ην ρξήζηε θαη λα ζπληειεί ζηε κνληεινπνίεζε πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ, απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη κηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ 

ην θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηα άιια κέζα δηδαζθαιίαο (Ράπηεο & Ράπηε,1999). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο πξνζνκνηψζεσλ 

ζηνλ ππνινγηζηή απνηειεί έλα επίηεπγκα πνπ δηαθξίλεηαη απφ φια ηα ππφινηπα 

γλσζηηθά αληηθείκελα  (Poole 1997, νινκσλίδνπ 2006). 

1.2.2 Ζ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζην 

Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα επελδχνληαη πνιιά ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε 

εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε παγθνζκίσο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

ηελ Διιάδα ε εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ ζε φια ηα καζήκαηα άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη ην 

1996 απφ ηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ.ΠΑ., 

ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθή (πξψελ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) θαη ην 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, ην νπνίν αλέιαβε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο Δλέξγεηαο «ΟΓΤΔΗΑ». 



` 

ηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο ήηαλ ε ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη θηλνχηαλ ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 Γεκηνπξγία θαηάιιειεο ηερληθήο ππνδνκήο. 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Δπηκφξθσζε θαη ζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

1.2.3 Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηα καζήκαηα ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

θνπφο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε απφθηεζε επαξθψλ 

ηερληθψλ-επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ ζχλδεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ κε ηα ηζρχνληα ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

επηβάιινπλ ηε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ, ηφζν ηνπ 

ζεσξεηηθνχ φζνπ θαη ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο, κε ηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ.  

Με ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ νη εθπαηδεπφκελνη 

εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ξεαιηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνζνκνηψζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία 

ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή θαη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε θαηαλφεζε ησλ δχζθνισλ ελλνηψλ ηεο Μεραλνινγίαο, ηεο 

Ζιεθηξνινγίαο θαη ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε έρνπλ εληαρζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ εηδηθνηήησλ αξθεηά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, θπξίσο 

φκσο δηαγλσζηηθά. Γπζηπρψο, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δελ έρνπλ πάξεη 

νπζηαζηηθή ζέζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ 

θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

Έλα κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη ε έληαμε 

απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο 

δηακεζνιαβεηηθνχ, αιιειεπηδξαζηηθνχ εξγαιείνπ, ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζθέςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη κπνξεί λα δξάζεη ππνζηεξηθηηθά ζηελ 
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επηρεηξνχκελε ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νηθνδφκεζε ησλ 

λνεηηθψλ παξαζηάζεσλ. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλνπκε ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ αξρηθά ζηελ ελλνηνινγηθή ζχγθξνπζε θαη 

ηειηθά ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα. 

1.3 θνπφο ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία 

δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα ρξήζε ζε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη tablet 

pc, γηα ηα Δπαγγεικαηηθά καζήκαηα ησλ ηνκέσλ: Μεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο θαη 

Ναπηηθψλ-Πινίαξρσλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Σν πιηθφ απηφ ζα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ θαη ζα ζηνρεχεη:  

   ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

   ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

πξνζνκνίσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ 

καζεκάησλ. 

1.4 εκαζία ηεο έξεπλαο  

χκθσλα κε  ηνλ Παξαζθεπφπνπιν, έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο κίαο έξεπλαο είλαη «λα εμεηάδεη θάηη ην άγλσζην. Θα πξέπεη λα 

απνηειεί […]  πξσηόηππε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε» (Παξαζθεπφπνπινο Η., 1993:53). 

Με βάζε ην θξηηήξην ηεο πξσηνηππίαο θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζεκαληηθφηεηα, 

αιιά θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ γλσξίδνπλ φηη νη καζεηέο δελ 

επηηπγράλνπλ ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ.  Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο  ηνπ Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 



` 

ζπζηήκαηνο, ε ηάμε σο ηάμε πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ νη εμεηάζεηο απηέο, έρεη 

σο απνηέιεζκα ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο χιεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ λα 

είλαη, άηππα βέβαηα, πεξίπνπ «απαγνξεπκέλε». Έηζη παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν, ε 

έξεπλα ζην πεδίν απηφ λα είλαη πεξηνξηζκέλε, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα ηε 

ραξαθηεξίζνπκε ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζπλεηζθνξά θαη ε πξσηνηππία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

έγθεηηαη θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο: 

 Γηεμαγσγήο εθηεηακέλεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ. 

 Γεκηνπξγίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Λπθείσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο.  

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο αξράξηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα ζέκαηα ησλ ζχλζεησλ πεδίσλ 

γλψζεο, λα κεηψζνπλ ηηο παξαλνήζεηο (επεηδή ζα παξέρνληαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

ηεο: νπηηθνπνίεζεο, αιιειεπίδξαζεο, πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαη λα 

ηνπο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε απέλαληη ζην αληηθείκελν  

πνπ δηδάζθνληαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

πην ειθπζηηθέο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζήισζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ψζηε 

απηνί λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε απηέο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ ελζσκάησζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ν ζηφρνο λα δεκηνπξγεζεί κηα 

δηδαζθαιία πην  ειθπζηηθή θαη παξαθηλεηηθή  ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή κνξθή 

δηδαζθαιίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο 

ινγηζκηθά: Physion,  Yenka θαη Algodoo, ινγηζκηθά πνπ δελ έρνπλ αθφκα 
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ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν φζν 

θαη ζεκαληηθφ λα επηρεηξεζεί ε δεκηνπξγία, ε ρξήζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

ινγηζκηθψλ απηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ πην 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη ζηελ θαιχηεξε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ 

δηαθφξσλ ελλνηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζελαξίσλ ηφζν  ηνπ Μεραλνινγηθνχ  

φζν θαη ηνπ Ναπηηθνχ ηνκέα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα ηξία ινγηζκηθά. Με 

ηε βνήζεηα ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ γίλεηαη ε κειέηε θαη θαηαλφεζε δηαθφξσλ  

θαηλνκέλσλ (φπσο ηεο ηξηβήο, αληίζηαζεο, κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο 

θ.ά.). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηεο αληίδξαζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ πξνζνκνίσζή ηνπο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί 

πσο ην ινγηζκηθφ Yenka θαιχπηεη ηδαληθά ην θεθάιαην ηνηρεία Μεηάδνζεο 

Κηλήζεσο (Οδνληψζεηο, Αιπζίδεο, Ηκάληεο). 

Γηα ηνλ ειεθηξνινγηθφ ηνκέα ελδείθλπηαη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Yenka, ην 

νπνίν δηαζέηεη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ελλνηψλ (φπσο 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα, καγλεηηθή επαγσγή θ.ά) κέζσ ηεο ρξήζεο δηαγξακκάησλ 

ξνήο θαη κπνξεί λα θαιχςεη έλα κεγάιν κέξνο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ καζεκάησλ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επηλφεζε θαη θαηαζθεπή κνληέισλ, ηε δνθηκή ηνπο κέζα απφ 

πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ απνξξέεη απφ απηά θαη ηε βειηίσζή ηνπο κέζα 

απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε απηά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  Βαζηθφ 

ζηνηρείν ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ είλαη νη πξνζνκνηψζεηο ησλ ππφ κειέηε θαηλνκέλσλ  

άιια θαη ε νπηηθνπνίεζε ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (de Jong et all. 1999, Mayer & 

Moreno, 2002, Smith & Blankinship, 1999) . 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα θαλεξσζνχλ ηα δηάθνξα 

δεηήκαηα ζρεδίαζεο ηνπο θαη νη αλεπάξθεηέο ηνπο, ψζηε λα βειηησζνχλ θαη λα 

εμειηρζνχλ ζε κειινληηθέο εθδφζεηο ηνπο. Οη αμηνινγήζεηο είραλ σο ζηφρν λα γίλεη 

κηα απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ  θαζψο θαη κηα απνηίκεζε ηεο επρξεζηίαο θαη αξεζηφηεηαο ηνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ έδεημαλ φηη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζα ήηαλ ρξήζηκε ζηελ δηδαζθαιία θαη φηη ζπκβάιινπλ ζε κηα πην 

δηαζθεδαζηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε  ηε ζπκβαηηθή.  

Σέινο, ζε κειινληηθέο εθδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο κε ηε δπλαηφηεηα αξθεηψλ πξνζζεθψλ θαη αλαβαζκίζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πξνζζήθεο εθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, βξίζθνληαη ζην 

Παξάξηεκα κε ηε κνξθή πηλάθσλ. 

1.5 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνηειείηαη απφ ηα εμήο πέληε θεθάιαηα: 

 ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο Διιεληθήο θαη δηεζλνχο  

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο έληαμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  Σέινο, αλαθέξεηαη ν ζθνπφο 

ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έληαμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Γίλεηαη κηα αλαθνξά απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ ζηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ δηέπνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά. ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη πψο κπνξνχλ ηα  εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο  

Physion, Yenka θαη Algodoo. Αλαιχνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

πψο απηά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ νξγάλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ 

ηνπο. ην παξάξηεκα πεξηιακβάλνληαη  εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ ινγηζκηθψλ ζηα 

φπνηα γίλεηαη κηα ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή δεκηνπξγίαο ζθελψλ. 
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 Αθνινχζσο ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα 

θάζε κηα δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ.  

Δθηφο απφ απηά, ζην παξάξηεκα, πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

εθπαηδεπηηθά ππνζηεξηθηηθά πιηθά (Οδεγίεο εθπαηδεπηή θαη Φχιια εξγαζηψλ) 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε. Αξρηθά γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ησλ ζηφρσλ, πνηνπο αθνξά θαη πνηνη κεηέρνπλ ζε απηήλ ηε 

δηαδηθαζία. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ηχπνο  ην νπνίν επηιέρηεθε ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σέινο αλαιχνληαη 

ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε θαη νη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Κεθάιαην 2
ν  

Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
 

2.1 Γεληθά 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο γηα ηε πξνζνκνίσζε 

πξαγκαηηθψλ ή εηθνληθψλ θφζκσλ κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ, 

θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα γλσζηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηνλ 

ππνινγηζηή, δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε δηεμαγσγή ππνζεηηθψλ πεηξακάησλ 

ζηε ζρνιηθή ηάμε, ππνζηεξίδνληαο απνθαζηζηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ έληαμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπο (Davidson & Ritchie 1994). Ζ δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή  

ζχγρξνλσλ  θαη δπλακηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εηδηθέο 

γλψζεηο πάλσ ζε απηέο. 

Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

κάζεζεο απνηειεί ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ησλ 

δηαθφξσλ επηζηεκψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηέο νη πξνζπάζεηεο έρνπλ επεθηαζεί θαη 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο κε απψηεξν ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ωο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ νξίδεηαη ην πξντφλ 

ηεο ηερλνινγίαο κε ην νπνίν πξνζπαζνχκε λα δηδάμνπκε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

πινπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή (Μηθξφπνπινο 2000). 

Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο θέξνπλ ην ηίηιν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη είλαη 

πνιιά θα δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Κπξίσο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, σο πξνο ηε θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ (EAITY,ζει3). 
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2.2 Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

Ο Means (1994) πεξηγξάθεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: 

 Γηα ηε δηδαζθαιία. 

 Γηα εμεξεχλεζε. 

 Ωο εξγαιείν 

 Γηα επηθνηλσλία. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί πνιιά είδε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ, πνπ ζέηνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηή ελψ άιια 

αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε δπλαηφηεηα γηα εμεξεχλεζε θαη επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πινπνηψληαο κηα πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε. 

χκθσλα κε ηνπο Paterson θαη Strickland (Paterson, Strickland, 1986) ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί: 

 Λνγηζκηθφ εμάζθεζεο (Drill & Practice).  

 Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (Tutorial).  

 Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη (Educational game).  

 Πξνζνκνίσζε (Simulation).  

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (Problem solving).  

 Πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Virtual Reality)  

Έλα άιιν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ κέζσλ ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπο. Απηά είλαη ηα πνιπκέζα, ππεξκέζα (multimedia) θαη ππεξθείκελα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε απηά ελππάξρνπλ πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, (π.ρ έλα 

ινγηζκηθφ εμάζθεζεο ή έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο κπνξεί λα είλαη multimedia). 

Ο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο είλαη θαη απηφο θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Με βάζε ηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ηα ινγηζκηθά 

δηαθξίλνληαη ζε αλνηρηά θαη θιεηζηά πεξηβάιινληα. 
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Σειεπηαίν θξηηήξην είλαη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ην ινγηζκηθφ. 

Αλαιφγσο ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ απνδίδεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο 

δηεξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

2.3 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο 

 χκθσλα κε ηνλ Ford νη πξνζνκνηψζεηο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ ηφζν γηα ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ 

φζν θαη γηα ηα Δπαγγεικαηηθά. Οη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πξνζνκνηψζεηο κπνξνχλ λα 

παξαηεξήζνπλ θαη λα δηεξεπλνχλ θπζηθά θαηλφκελα πνπ είλαη δχζθνιν ή αδχλαην λα 

δηεξεπλεζνχλ πεηξακαηηθά, κειεηψληαο ηηο ζπλέπεηεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αιιαγψλ 

ζηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αξθεηνί εξεπλεηέο 

έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη 

ζε πξνζνκνηψζεηο  κέζα απφ θαηάιιεια ζελάξηα θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο γλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

νθείινληαη ζηηο παξαλνήζεηο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο  

(Trowbridge et al. 1999, de Jong, et al.1999, Jimoyiannis & Komis 2001, Jimoyannis 

et al. 2000).   

Με ηνλ ηξφπν απηφλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

δνθηκαζηεί ε ηθαλφηεηά ηνπο θαη ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Γεκηνπξγείηαη κηα αλαπαξάζηαζε ή έλα κνληέιν ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ή 

θαηλνκέλνπ ζηελ νζφλε θάησ απφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Ο εθπαηδεπφκελνο 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία 

ηνπ, πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη. 

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ ζηεξίδνληαη ζε κηα ζεηξά 

αιγνξίζκσλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηηο ηηκέο 

νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη λα παξαηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο ηνπο. 

2.4 Γηεξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

Με ηνλ φξν «δηεξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

εθείλν ην ινγηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ρξήζηε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. 

Βαζίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 
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αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ πλεχκαηνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηε 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα εμήο (EAITY,ζει11): 

 Ζ δπλαηφηεηα πεηξακαηηζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο θαηλνκέλσλ.  

 Ζ δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο θαη θξηηηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο κηαο άπνςεο.  

 Ζ δπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηψλ ψζηε ε απνθηψκελε 

γλψζε λα κελ είλαη απνζπαζκαηηθή.  

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη θνηλήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

κέζα απφ ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε.  

Ζ ρξήζε ηνπ δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ αιιάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή σο απφιπηνο θπξίαξρνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

κνλαδηθφο θάηνρνο ηεο γλψζεο γίλεηαη ζπλεξγάηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε 

δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο ηνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπφκελν κε ηελ θαηάιιειε ππφδεημε θαη ελζάξξπλζε. 

2.5 Θεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσο. 

2.5.1 Γεληθά 

Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ. πκθψλα κε ηνλ Κφκε 

(2002) ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηεξίδνληαη ζην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν 

κάζεζεο. 

Ο επνηθνδνκεηηζκφο είλαη έλα ζχλζεην ξεχκα πνπ δηαρέεηαη απφ απφςεηο ηεο 

θηινζνθίαο κέρξη ηεο ςπρνινγίαο αξθεηά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ζ θνηλή 

αθεηεξία φισλ ησλ ηάζεσλ είλαη φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη απφ θάζε άηνκν 

δηακέζνπ πξνζσπηθψλ (Kelly 1955, Piaget 1968) ή θνηλσληθψλ (Vygotski 1978) 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν 

(Biggs 1996).  

ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο. 
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2.5.2 Απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ ζηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο (behaviorism) έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ήηαλ ε 

θπξίαξρε ζεσξία κάζεζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ ε ζεσξία 

απηή επεξέαζε ζεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νξγάλσζή ηεο 

δηαηππψλνληαο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ε ρακειή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηα 

καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

Ζ.Π.Α. νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970 (Duit & Treagust 1998). Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθαλ ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα βαζίζηεθε ζηε ζεσξία 

ηνπ Bruner πνπ δηαηππψζεθε ζην βηβιίν ηνπ «The process of Education», πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 1960. πκθψλα κε ηε ζεσξία απηή, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δνκή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζηελ απνθαιππηηθή 

κέζνδν κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά έπξεπε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο. 

Ζ ζεσξία ηνπ Bruner επηθεληξσλφηαλ ζηε κάζεζε θαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη 

έθαλε ηηο εμήο βαζηθέο παξαδνρέο: 

 Ζ κάζεζε γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή, εάλ ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ επηθεληξσζεί ζηε ‗δνκή ηεο επηζηήκεο‘ παξά ζηελ 

κάζεζε επηκέξνπο γεγνλφησλ θαη ηερληθψλ. 

 Ζ κάζεζε ηεο λέαο γλψζεο γίλεηαη πην εχθνιε, αλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο πξνζεγγίδνπλ ζηαδηαθά θαη επαλέξρνληαη ζε 

δηάθνξεο ηάμεηο εκπινπηίδνληαο θάζε θνξά ην πεξηερφκελν ηνπο (ζπεηξνεηδήο 

δηάηαμε ηεο χιεο). 

 Ζ κάζεζε επλνείηαη, αλ αμηνπνηείηαη ε έκπλεπζε θαη ε αλαιπηηθή ζθέςε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο 

έξεπλαο (απνθαιππηηθή δηδαζθαιία). 

 Σέινο γηα λα ππάξρεη κάζεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηζπκία γηα κάζεζε, 

επνκέλσο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε ζεσξία ηνπ Piaget. Ο 

ζεσξεηηθφο εηζήγαγε λέεο απφςεηο γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε 

ζεσξία ηνπ γηα ηα ζηάδηα λνεηηθήο αλάπηπμεο ηξνθνδφηεζε έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ 



` 

ηηο πξνυπνζέζεηο κεηάβαζεο απφ έλα ζηάδην ζην άιιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 

ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζην ζηάδην ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. 

Μηα άιιε ζεσξία πνπ άζθεζε επηξξνή ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη ηνπ ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ ηεο εθπαίδεπζεο Ausubel πνπ 

εθθξάζηεθε ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν ―Educational psychology: a cognitive view‖ πνπ 

εθδφζεθε ην 1968. Ζ ζεκαληηθή πξνζθνξά  ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη έθεξε ζην 

πξνζθήλην ην καζεηή θαη ηδηαίηεξα απηφ πνπ επηθαιείηαη γλσζηηθή δνκή ηνπ καζεηή, 

δειαδή ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ είδε θαηέρεη, θαη αλέδεημε ηε ζεκαζία ηνπο γηα 

ηε κάζεζε ησλ λέσλ ελλνηψλ.  

Σν  απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο 

γλψζεο νθείιεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky (1978) πνπ ζεσξεί φηη ην παηδί 

αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη 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. Γειαδή ε απφζηαζε 

αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν εμέιημεο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα 

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

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

ζπλεξγαζία ζπλνκειίθσλ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ ην παηδί θάλεη ζήκεξα απφ 

θνηλνχ, αχξην ζα είλαη ηθαλφ λα ην θάλεη απφ κφλν ηνπ. Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηεο ZPD 

εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Μηα ζπλαθήο ηδέα ηεο ―Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμήο‖ είλαη ε άπνςε ησλ 

Wood, Bruner θαη Ross (1976) γηα ην ξφιν ηεο ππνβνήζεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην 

δάζθαιν, νη νπνηνη ηελ παξνκνίσζαλ ζαλ κηα ―ζθαισζηά‖ (scaffolding)  πνπ ζα 

βνεζήζεη ην παηδί πηαζηεί, ψζηε λα θέξεη ζε πέξαο θαη κε επηηπρία κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ελίζρπζε ηελ άπνςε γηα ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ, δηφηη κηα δξαζηεξηφηεηα είλαη δχζθνιε γηα έλα κεκνλσκέλν 

εθπαηδεπφκελν ελψ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πην εχθνια ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε 

ηεο νκάδαο γεγνλφο πνπ βνεζάεη ηνπο αδχλακνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο ζρεδηάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

πξνζνκνηψζεσλ ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ελλνηψλ, 

ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη 
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ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζηαδηαθή δφκεζε ηεο γλψζεο ζε αηνκηθφ αιιά θαη νκαδηθφ 

επίπεδν. 

2.5.3 Σν επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο 

ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο ε λέα γλψζε δε κεηαδίδεηαη, αιιά 

νηθνδνκείηαη. Ο  εθπαηδεπφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νηθνδφκεζε ή αλαδφκεζε 

ηεο λέαο γλψζεο βαζηδφκελνο ζε παιηφηεξεο εκπεηξίεο ηνπ, θαη γλψζεηο 

ζπκκεηέρνληαο ζε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ηεο λέαο γλψζεο θαζψο θαη  

ζε ζπιινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ επλνείηαη ε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε 

άιινπο ζπλεθπαηδεπηέο ηνπ (Jonassen, 1991, Bednar, Cunningham, Duffy and 

Perry,1992). 

χκθσλα κε ηνπο van Gorp θαη Grissom (2001), o επνηθνδνκεηηζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ηξία C: ‗Context, Construction and Collaboration‘: 

 Πιαίζην πξνβιεκάησλ (Context): ηα πξνβιήκαηα ζέηνπλ έλα απζεληηθφ 

πιαίζην ψζηε λα δνζεί θίλεηξν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ελαζρφιεζε, 

δπλαηφηεηα γηα εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη ελεξγή εκπινθή ζε δηαδηθαζίεο 

αλαζηνραζκνχ θαη δηεξεχλεζεο. 

 Οηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Construction): νη εθπαηδεπφκελνη νηθνδνκνχλ νη 

ίδηνη ηε γλψζε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 πλεξγαζία (Collaboration): νη εθπαηδεπφκελνη ζα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο. Ο θαζέλαο 

ζα κπνξεί λα εθζέηεη ηηο απφςεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή άπνςε-ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε ιχζε 

ηνπ πξνο δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο. 

 

Σέινο ν Jonnaert  θαη ε Van der Borgh (1999) ηνλίδνπλ πσο δελ πξέπεη θάλεηο λα 

βιέπεη ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο ζηαηηθά αιιά δπλακηθά, κε φιεο ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ λα αιιειεπηδξνχλ ζην εζσηεξηθφ κηαο ‗δψλεο δηαιφγνπ‘  ρσξίο ηελ 

νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κάζεζε.  
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2.6. Σν δηδαθηηθφ κνληέιν 

2.6.1 Γεληθά 

«...Αλ ππάξρεη έλα πεδίν ζην νπνίν ε ελεξγόο ζπκκεηνρή είλαη αλαγθαία κε όιε ηελ 

έλλνηα ηεο ιέμεο, απηό είλαη ην πεδίν ζην νπνίν δηδάζθεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

Έλα πείξακα ην νπνίν δελ εθηειείηαη απηόλνκα κε όιε ηελ ειεπζεξία ηεο πξσηνβνπιίαο, 

δελ είλαη εμ νξηζκνύ πείξακα, είλαη απιό παίδεκα ρσξίο εθπαηδεπηηθή αμία...»                                                                                                                      

                                                                                                                            J. Piaget 

Σν δηδαθηηθφ κνληέιν απνηειεί έλα ζρήκα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

δνκή θαη ζηε κεζνδνινγία, φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαθηηθήο καζεζηαθήο πνξείαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θαηαλνκή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ην ζρέδην πινπνίεζεο 

ηνπ καζήκαηνο ζε ζπλάξηεζε  κε ηηο γεληθέο αληηιήςεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηηο 

λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ην ζρέδην ηεο ινγηθήο εμέιημεο ηνπ 

καζήκαηνο αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  (Bleichroth, 

1991). Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ θαη ηα δηαζέζηκα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη λα εμππεξεηεί ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη  ζηφρνπο. 

Ζ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. Ζ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο παξαηήξεζεο, ηεο ζπζηεκαηηθήο πεξηγξαθήο, ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο πεηξακάησλ, ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ, επηηπγράλνληαη κφλν κέζσ ελεξγεηηθψλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. «Η απηνλνκία, ε πξσηνβνπιία θαη  ε δεκηνπξγηθή ζθέςε 

θαιιηεξγνύληαη κόλν εθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δίλνληαη ζηνπο καζεηέο 

επθαηξίεο λα ελεξγνύλ απηόλνκα, λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζθέθηνληαη 

δεκηνπξγηθά» (Bleichroth, 1991). 

2.6.2  Δθπαηδεπηηθφ κνληέιν Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο 

Σν κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο  (Inquiry Based Learning) γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ  καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

καζεκάησλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο) έρεη καθξά ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε. Έρεη σο 

καθξηλφ πξφδξνκν ην ιφγν ηνπ σθξάηε ν νπνίνο πξφηεηλε θαη ηε καηεπηηθή κέζνδν. 
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Βαζηθή ζέζε ηνπ θηινζφθνπ είλαη φηη ε αιεζηλή γλψζε είλαη θξπκκέλε πίζσ απφ ηα 

πξάγκαηα θαη κπνξεί λα απνθαιπθζεί κφλν κε ηε ινγηθή αλάιπζε ησλ εκπεηξηψλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2000). Ο εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα πξνζθέξεη έηνηκε ηε γλψζε, 

αιιά λα δεκηνπξγεί ηηο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ηελ αλαθαιχςνπλ κφλνη 

ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζθφπηκεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα 

έρεη νξγαλσζεί θαη δνκεζεί γχξσ απφ ζχλζεηα, απζεληηθά θαη πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ε πνιιέο ρψξεο πξνσζείηαη επίζεκα σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Bybee, Powell & Trowbridge, 

2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner, Levy & Century, 2010). Ύζηεξα απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο κε ηνλ ηίηιν ΄΄Science Education Now: A renewed 

Pedagogy for the Future of Europe΄΄ (΄Δθπαίδεπζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ηψξα: Μηα 

αλαλεσκέλε παηδαγσγηθή γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο΄) (Rocard et al., 2007) ε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε πξνσζείηαη επίζεκα θαη σο έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξψπεο. Γεληθφηεξα κε ηνλ φξν δηεξεχλεζε ελλνείηαη: 

«ε ζπλεηδεηή δηαδηθαζία δηάγλσζεο πξνβιεκάησλ, θξηηηθήο ζεψξεζεο πεηξακάησλ, 

θαη δηάθξηζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζρεδηαζκνχ εξεπλψλ, δηεξεχλεζεο εηθαζηψλ, 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, θαηαζθεπήο κνληέισλ, ζπδήηεζεο κε «νκνίνπο» (press), 

θαη δηαηχπσζεο ζπλεθηηθψλ επηρεηξεκάησλ  (Linn, Davis & Bell 2004, p4). 

Ζ δηεξεπλεηηθή κάζεζε είλαη κηα καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία 

ν εθπαηδεπφκελνο ιεηηνπξγεί  σο κηθξφο εξεπλεηήο πνπ δηεμάγεη ηελ εξεπλά ηνπ θαη 

θαηαιήγεη ζε δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ 

νπνία ν εθπαηδεπφκελνο κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαιείηαη λα θάλεη 

ηηο αξρηθέο ηνπ ππνζέζεηο θαη λα εμάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ.  ηε ζπλέρεηα, εξεπλά, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, 

δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο ζπλεθπαηδεπηέο ηνπ θαη ειέγρεη αλαζεσξεί ή εκπινπηίδεη 

ηελ αξρηθή ηνπ ππφζεζε. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα είλαη θπθιηθή θαη λα 

επαλαιακβάλεηαη, θαζψο ε γλψζε επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζπλερψο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ ν εθπαηδεπφκελνο αθνινπζεί κηα πνξεία πνπ ηνλ βνεζάεη λα 

ειέγρεη ηε καζεζηαθή ηνπ πξφνδν θαη λα θαηαθηά απηφκαηα ηε γλψζε. 

χκθσλα  κε ην επξσπατθφ έξγν, κε ηίηιν  ΄The Pathway to Inquiry Based 

Teaching΄, ε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη νη 
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θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο είλαη εθείλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ θάπνηνο έρεη νξίζεη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

«πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε δηεξεχλεζε απνηειεζκάησλ» γηα ηελ κάζεζε ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. Απηά κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Καηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο. 

 Αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο. 

 Αλάπηπμε θαηαλφεζεο ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο. 

Δπίζεο νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ψζηε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηεξεχλεζε, ιακβάλνληαο ππφςε 

θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα:  

 Αζρνιείηαη κε εξσηήκαηα κε επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Γίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ απάληεζε ησλ 

εξσηεκάησλ. 

 Γηαηππψλεη εξσηήζεηο βαζηδφκελνο ζηα ζηνηρεία. 

 πλδέεη ηηο εμεγήζεηο κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. 

 Παξνπζηάδεη θαη δηθαηνινγεί ηηο εμεγήζεηο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο απαηηείηαη έλα ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν εθπαηδεπφκελνο ζα είλαη ειεχζεξνο λα εθθξάζεη ηελ γλψκε 

ηνπ θαη λα δηαηππψζεη ηηο αξρηθέο ηνπ ππνζέζεηο. Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπκέλν λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εθφδηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

2.6.3  Ζ  επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ 

Ζ πνξεία θαη ε εμέιημή ηεο δηδαζθαιίαο δελ κπνξεί λα είλαη ηπραία θαη νχηε 

λα βαζίδεηαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο ζηηγκήο. Ζ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο αξρέο, 

ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη δηδαθηηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη. Ζ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο 

ζα θαζνξίζεη ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, αθνχ πξψηα πξνδηαγξαθεί ε δνκή ηνπ 

καζήκαηνο θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. 
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Ζ πηνζέηεζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζα βνεζήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζηελ θαηάθηεζε 

ησλ «λέσλ» καζεζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην  De l'Art de persuader ("On the Art of 

Persuasion") ηνπ Pascal απνηππψλεηαη ε βαζηθή απηή ζέζε: «Πεηζόκαζηε γεληθά 

επθνιόηεξα από ηα αίηηα ηα νπνία αλαθαιύπηνπκε κόλνη καο παξά από εθείλα ηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ ζην κπαιό άιισλ». 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ην 

«αλνηρηφ κάζεκα». Ζ πξνέιεπζε απηφ ηνπ φξνπ βξίζθεηαη ζηηο παηδαγσγηθέο ηνκέο 

ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ζηε δεθαεηία ηνπ 1920. χκθσλα κε ηνλ Wallrabenstein 

(1992): «Αλνηρηό κάζεκα είλαη έλαο γεληθόο ραξαθηεξηζκόο γηα δηαθνξεηηθέο 

κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο κε πνιπκνξθία αλνίγκαηνο πεξηερνκέλνπ, κεζνδνινγίαο 

θαη νξγαλσηηθήο δνκήο, κε ζηόρν ηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο κε ην παηδί θαη κε βάζε κία 

λέα αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο κάζεζεο». 

Ζ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ έρεη ζηφρν ηε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε πξνο πην «αλνηρηφ» 

κάζεκα. Δπηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ καζήκαηνο ζην καζεηή, κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθιίλεη απφ ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο 

δηδαθηέαο χιεο θαζνξίδνληαο ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο δηδαζθαιίαο θάζε 

πξνβιήκαηνο. Κάζε θνξά πνπ εληνπίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ν 

εθπαηδεπηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη κε αλαθνξέο ζε εθαξκνγέο θαη 

παξαδείγκαηα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο αδηαθνξίαο ηνπο, κπνξεί λα επηηπγράλεη ην 

ξπζκφ δηδαζθαιίαο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ έρεη επηιεγεί ην κνληέιν, ην 

εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν δηδαθηηθφ ησλ Schmidkunz θαη Lindeman (1992). Ζ 

επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ πξνυπνζέηεη ηελ θαζηέξσζε 

θαηάιιεινπ καζεηηθνχ  θιίκαηνο πνπ θαηνρπξψλεη ην «άλνηγκα» ηνπ καζήκαηνο 

επεηδή βαζίδεηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ καζεηή λα ζπγθαζνξίδεη ηε καζεζηαθή ηνπ 

πνξεία, λα εθθξάδεη ειεχζεξα θαη ρσξίο θφβν ηηο απφςεηο ηνπ. 

2.6.4 Σν εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν δηδαθηηθφ κνληέιν 

Σν κνληέιν εμειίζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θαη κεζνδεχεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο. Ο εθπαηδεπηήο  έρεη  θάζε ζηηγκή ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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δηαδηθαζίαο  ειέγρεηαη απζηεξά κε γλσζηηθά-καζεζηαθά ζηάδηα πνπ δηαδέρεηαη ην 

έλα ην άιιν:  «ην εξεπλεηηθά εμειηζζόκελν κνληέιν δηδαζθαιίαο ππάξρεη δνκή, ε 

νπνία επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε, ηελ εθηέιεζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

εθηίκεζε βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο» (Schmidkunz and Lindeman 1992). Ζ 

αλαθαιππηηθή δηάζηαζε έγθεηηαη ζηε κεηαηφπηζε ηνπ καζήκαηνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ζηελ αλαγσγή ησλ θαηλνκέλσλ ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία νη 

καζεηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ απηφλνκα. Καινχληαη λα πξνβιεκαηίδνληαη 

απφ ηηο θαζεκεξηλέο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, λα ηηο ειέγρνπλ 

κε απιά πεηξάκαηα, λα παξαηεξνχλ ηελ εμέιημή ηνπο θαηαγξάθνληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ θνλζηξνθηηβηζκνχ (constructivism) ν θάζε 

εθπαηδεπφκελνο δνκεί ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. Ζ θπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη δεδνκέλε φπσο ν θαζέλαο καο ηελ πξνζεγγίδεη δηαθνξεηηθά. Ζ 

πνξεία πνπ νδεγεί θάζε θνξά ζην θαηλνχξγην δελ είλαη δεδνκέλε θαη ην ζρνιείν 

πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ παξά ζηα 

πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο απηά θάζε απηά.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάςθ 2θ  
 

Προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ 
προβλιματοσ 

Φάςθ 1θ  
 

Αναγωγι του φαινομζνου  
ςε πρόβλθμα 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 1 

 

Παρουςίαςθ 

 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 3 

 

Επιςτθμονικι πρόβλζψθ 
 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 2 

 

υηιτθςθ  
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Διάγραμμα  1 Οι κφριεσ φάςεισ και οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ του ερευνθτικά 
εξελιςςόμενου διδακτικοφ μοντζλου. 

 

Φάςθ 3θ  
 

Εφαρμογι τθσ πρόταςθσ 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 4 

 

Οργάνωςθ του πειράματοσ 
 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 7 

 

υηιτθςθ  
 

Φάςθ 4θ  
 

Μοντελοποίθςθ ευρθμάτων  

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 6 

 

φγκριςθ προβλζψεων με τα αποτελζςματα/ 
Αξιολόγθςθ 

 

Φάςθ 5θ  
 

Εμπζδωςθ  

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 8 

 

Ερωτιςεισ, αςκιςεισ και εργαςίεσ. 
 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα 5 

 

Μζτρθςθ καταγραφι 
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 Απηφ πνπ θάλεη λα μερσξίδεη ην εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν κνληέιν απφ ηα 

ππφινηπα αλαθαιππηηθά είλαη ε αλαγσγή ησλ θαηλνκέλσλ ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ηα ιχζνπλ. Ο ζηφρνο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

αλάγεηαη ζε πξφβιεκα, ην νπνίν θαινχληαη λα ην αλαγλσξίζνπλ, λα ην δηαηππψζνπλ, 

λα επηδηψμνπλ ηελ επίιπζή ηνπ, αλαπαξάγνληάο ην ζην κηθξφθνζκφ ηνπ ζρνιείνπ κε 

ζπλέπεηα ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Καινχληαη λα δηαηππψζνπλ κηα ππφζεζε, 

λα πινπνηήζνπλ κηα πεηξακαηηθή πξφηαζε αληηκεηψπηζεο (επηινγή ζηξαηεγηθήο) θαη 

λα θαηαγξάςνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο. Οη δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζπδεηηνχληαη θαη αθεξεκαηνπνηνχληαη θαη ε λέα γλψζε εκπεδψλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ εθπαηδεπηή ν νπνίνο επηιέγεη παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο αλάινγα κε ηα εηδηθά 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνθαιψληαο έηζη ηε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 Με ηνλ φξν «εξεπλεηηθά» ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

πξνζπάζεηα λα βνεζεζεί ν εθπαηδεπφκελνο κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη 

ηα κέζα πνπ δηαζέηεη θαη κε κεζφδνπο αληίζηνηρεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ, 

ψζηε λα θαηαθηεζεί απηφκαηα ε λέα γλψζε. 

 Αληίζηνηρα κε ηνλ φξν «εμειηζζφκελν», ηνλίδεηαη ην γεγνλφο πσο ε 

εξεπλεηηθή πνξεία ηνπ καζεηή δελ είλαη ηπραία θαη ειεχζεξε, αιιά δηαδξακαηίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα κε ρξνληθή αιιεινπρία. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα 

νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη  ηελ εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε φπνηα θαζνδήγεζε λα ζηνρεχεη ζηε κεζφδεπζε ηεο 

δνπιεηάο ηνπ ρσξίο λα γίλεηαη ζηξαγγαιηζκφο ηεο θαληαζίαο ηνπ, λα θαηαπηέδεηαη, 

αιιά λα έρεη ηελ πξσηνβνπιία: «Δλώ ζεβόκαζηε ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνύ ζην δηθό ηνπ 

ηξόπν εμεξεύλεζεο, κπνξεί λα καο είλαη δύζθνιν λα αληηζηαζνύκε ζηνλ πεηξαζκό λα ην 

πηέζνπκε λα «αλαθαιύςεη» απηό πνπ εκείο ήδε γλσξίδνπκε. Πξέπεη λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί λα κελ ακβιύλνπκε ηε θιόγα ηεο αλεζπρίαο θαη αλαδήηεζεο κε έλα βαξύ 

πέπιν από νδεγίεο θαη δεδνκέλα...» (Bybee, 2000, Bellet al., 2004). 

 ηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ ηα δηδαθηηθά ζηάδηα ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ 

πνπ ρξνληθά δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν θαη αληηζηνηρνχλ ζηα βαζηθά ζηάδηα ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο. Σα δηδαθηηθά ζηάδηα ζηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη:  
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 Δηζαγσγηθφ εξέζηζκα-Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ: ζην ζηάδην απηφ επηδηψθεηαη 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» θαη λα δνζνχλ ηα 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε 

κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή, αιιά θαη κε κηα ζχληνκε ζπδήηεζε 

καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ αλάθιαζε πξφηεξεο γλψζεο απφ 

πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο πξέπεη λα επηδηψθεηαη, ψζηε λα γίλεηαη ε ζχλδεζε 

κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη θαη ε 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ. Ο εθπαηδεπηήο δελ πξέπεη λα πηέδεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, αιιά λα είλαη πξφζπκνο λα απαληάεη φζν ην δπλαηφλ 

νξζφηεξα ζε νπνηνδήπνηε εξψηεκα πξνθχπηεη. 

 Πεηξακαηηθή αληηκεηψπηζε: νη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ην πείξακα, 

παξαηεξνχλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Πξέπεη λα επηηεπρζεί ε 

φζν ην δπλαηφ επξχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη είλαη πξνηηκφηεξε ε εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο ζε νκάδεο.  Ο 

εθπαηδεπηήο κε ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηελ νκάδα 

λα αληηκεησπίδεη απηφλνκα ην πξφβιεκα ρσξίο λα πξνζθέξεη έηνηκεο ιχζεηο 

θαη απαληήζεηο.  

 Δμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο: κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πεηξακαηηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη κέζα απφ ζπδήηεζε επηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε 

γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε ηε δηαπίζησζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο. Σηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα ηα θαηαγξάθνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο 

πνπ ζα ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί. Ζ αθεξεκαηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαη επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά,. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, αλαηξέρνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ 

δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ηα ειέγρνπλ κε βάζε φζα 

κειέηεζαλ πεηξακαηηθά, ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

Μέζα απφ απφ ηε ζπδήηεζε νη εθπαηδεπφκελνη ζρνιηάδνπλ, 

επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ. 

 Δκπέδσζε –Γελίθεπζε: κε ην ηειεπηαίν ζηάδην επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη 

ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο αλαθέξνληαη ζε εθαξκνγέο απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία 

θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο, δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο 

επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηελ εθαξκνγή κε 

ηελ νπνία ηα ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. Σέινο, ν βαζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εξγαζίεο δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηελ 

πιεξνθνξία γηα ηελ επηηπρία ηεο εδξαίσζεο ησλ λέσλ γλσζηηθψλ δεδνκέλσλ, 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

Με βάζε ην παξαπάλσ δηδαθηηθφ κνληέιν ζα ζρεδηαζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηα επαγγεικαηηθά καζήκαηα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

2.7. Γηδαθηηθή Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ 

2.7.1  Δηζαγσγή 

Ζ Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα απφ ηηο δχν εθπαηδεπηηθέο 

επηινγέο ζην επίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο απξηαλνχο εξγαδφκελνπο κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (ΠΑΗ.ΔΠ.ΔΚ.ΟΑΔΓ, 

ζει3): 

 Αιιαγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Έθξεμε ησλ γλψζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. 

 ηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ επέιηθηε εηδίθεπζε, ε νπνία έρεη αλάγθε απφ 

εξγαδφκελνπο κε πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα, θαληαζία, επηλνεηηθφηεηα θαη 

αηζζεηηθή αληίιεςε. 

 Δπαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ην Η.Δ.Π. (πξψελ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) ε Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε πξνζειθχεη εθπαηδεπκέλνπο κε ρακειέο επηδψζεηο ζηα ζρνιηθά 

καζήκαηα. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη θαη ζπρλά είλαη 

πεπεηζκέλνη φηη δελ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. 
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Δίλαη κεγάιε πξφθιεζε γηα ηε ζχγρξνλε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε πνηεο κεζφδνπο 

θαη πξαθηηθέο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ απηψλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

2.7.2 θνπνί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή  ηερληθήο εμεηδίθεπζεο, 

απφθηεζεο εξγαζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο πξνζάιακνο βαζηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμάζθεζεο ζηηο απαηήζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ ν ηχπνο απηφο εθπαίδεπζεο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη.  

χκθσλα κε ηνπο Kane, Berryman, Goslin, and Meltzer, (1990) ζθνπφο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη εηδηθφηεξα γηα ηα καζήκαηα εηδηθνηήησλ ηεο, είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα ηθαλνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα κπνξεί λα παξάγεη 

πςειήο απφδνζεο εξγαζία, ελψ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ απαηηνχληαη λένη 

ηξφπνη απφθηεζεο ηεο γλψζεο.  

Ο O. F. Bollnow αλαθέξεη πσο  ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή επηβάιιεη απφ ηε θχζε ηεο πεξηζζφηεξν επέιηθηεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, κε 

θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πξάμε. 

Ζ δηδαθηηθή ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ βάδεη ζην επίθεληξν ηνλ 

εθπαηδεπφκελν κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Ο John Deway έρεη 

επηζεκάλεη πσο απηά πνπ καζαίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηα ζρνιεία είλαη ηειείσο 

άζρεηα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο έμσ απφ απηά. Ζ εθπαίδεπζε έρεη 

αλάγθε απφ επνπηηθέο θαη νιηζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε κεηάδνζε θαη νηθεηνπνίεζε 

ηεο γλψζεο φπσο θαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο αθνκνησκέλεο γλψζεο ζε νηθεηφηεηα θαη 

δεμηφηεηα. 

Ο Giel πξνηείλεη κηα δηδαθηηθή σο «ζεσξία ηνπ ελεξγείλ» γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο γλψζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπαίλεη έλα ηέινο ζην ζρνιηθφ κάζεκα πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζρνιηθή γλψζε σο «ζχλζεζε κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνπζηάδεη» θαη δελ 

θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Ζ εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ εηδηθνηήησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, βνεζά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  
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2.7.3  Πξνυπνζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Μαζεκάησλ  

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο  γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Μαζεκάησλ είλαη 

νη εμήο: 

 Βαζηθφο ζπλδεηηθφο άμνλαο ησλ καζεκάησλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο είλαη λα ζπλδέεηαη ην ηερληθφ ππφβαζξν ην νπνίν απνθηά ν 

εθπαηδεπφκελνο ζηα επηκέξνπο καζήκαηα  κε ηηο επξχηεξεο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα αζθήζεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

 Ζ δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ. 

 Ζ δηδαζθαιία λα εζηηάδεηαη ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηέξρεηαη απφ ηελ επνηθνδνκεηηθή 

πξνζέγγηζε. 

2.7.4 Βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ.  

Σν Η.Δ.Π. πξνηείλεη ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο αξρέο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο γηα 

ηα καζήκαηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΑΗ.ΔΠ.ΔΚ.ΟΑΔΓ,ζει8): 

 Οη εθπαηδεπφκελνη λα κελ κέλνπλ γηα πνιιή ψξα παζεηηθνί αθξναηέο. Να 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεηξάκαηα, εξγαζίεο θ.α. 

  Σα καζήκαηα λα έρνπλ εθαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

πνπ επέιεμαλ. 

 Να θαινχληαη θάπνηεο θνξέο εηδηθνί κέζα ζηελ ηάμε θαη λα ζπδεηνχλ κε ηνπο 

καζεηέο ή λα πξαγκαηνπνηνχληαη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο. 

 Να ζπλδεζεί ην ζρνιείν κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη κε ηελ θνηλσλία. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη λα ζπλεζίζνπλ θαη λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ βηβιία ηεο 

εηδηθφηεηαο, λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο εθηφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, λα 

αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα εθπνλνχλ κηθξέο εξγαζίεο θαη λα παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο. Να θαηαλννχλ θαη φρη λα απνκλεκνλεχνπλ ηελ 

χιε. 

 Ο θάζε εθπαηδεπφκελνο λα αθήλεηαη λα καζαίλεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη κε 

ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο. 



` 

 Να θαιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ ηνπο, 

ελζαξξχλνληαο ηνπο κε ζρφιηα. 

 Να απνθεχγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε βάζε ηηο 

ηθαλφηεηεο ή ηηο γλψζεηο ή ηελ επίδνζή ηνπο, δηφηη ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά 

γηα ηνπο αδχλακνπο. 

 Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα επηδηψθεη λα ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα 

ην ζέκα πνπ πξνηίζεηαη λα δηδάμεη. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη ν εθπαηδεπφκελνο ηηο ηερληθέο έλλνηεο ηεο 

εηδηθφηεηαο, λα θαηαλνήζεη πξψηα πνηνηηθά ηα θαηλφκελα θαζψο επίζεο θαη 

λα απνθηήζεη βαζηθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο ζην εξγαζηήξην, φπνπ ζα γίλεηαη ε 

πεηξακαηηθή επαιήζεπζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ελεξγεηηθφ ηξφπν. Απηφ βνεζά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

θαη δελ ζπζζσξεχεη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο. 

 Ζ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ εθηφο απφ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηα εμήο ζηνηρεία πξνο φθεινο ησλ εθπαηδεπφκελσλ: ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξνπ, ηελ πξφζθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πεξηέξγεηαο, 

ηελ ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. 

 Σα ζέκαηα ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη φηη ε κάζεζε πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζπληειείηαη κέζα απφ 

κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-

πνιηηηθφ-πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 Ζ ζχδεπμε ζεσξίαο θαη πξάμεο πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ζπλέπεηα θαη 

ζπλέρεηα. 

Σέινο, ε ελζσκάησζε θαη ε έληαμε ησλ Ζ/Τ θαη  πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα είλαη έλαο ζχγρξνλνο, αλαγθαίνο θαη θηιφδνμνο ζηφρνο 

κε κεγάιε επξχηεηα. 
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Κεθάιαην 3
ν
 Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

3.1 Γεληθά 

Όπσο έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη εθπαηδεπηέο γηα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε κάζεζε αθεξεκέλσλ επηζηεκνληθψλ 

ελλνηψλ ρξεζηκνπνηνχλ παξαδείγκαηα ηεο άκεζεο εκπεηξίαο ηνπο, επηδείμεηο 

πεηξακάησλ αιιά θαη απιέο ή ζχλζεηεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ ζρεδηάδνληαη γηα ηε δηδαζθαιία, 

κειέηε θαη θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο αληίδξαζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

πξνζνκνίσζή ηνπ. Ζ εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επηλφεζε θαη θαηαζθεπή κνληέισλ, ηε 

δνθηκή ηνπο κέζα απφ πξνζνκνίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ απνξξέεη απφ απηά θαη ηε 

βειηίσζή ηνπο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε απηά ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ είλαη νη πξνζνκνηψζεηο 

ησλ ππφ κειέηε θαηλνκέλσλ  άιια θαη ε νπηηθνπνίεζε ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (de 

Jong et all. 1999, Mayer & Moreno, 2002, Smith & Blankinship, 1999) .  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Μαζήκαηα ησλ ηνκέσλ Μεραλνινγίαο, 

Ζιεθηξνινγία θαη Ναπηηθψλ –Πινηάξρσλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά: Physion, Yenka θαη Algodoo, ηα νπνία ζα ηα πεξηγξάςνπκε 

παξαθάησ. 

3.2 Λνγηζκηθφ Physion 

3.2.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Physion 

Σν Physion είλαη έλα 2D ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο Φπζηθήο, είλαη κηα δνπιεηά 

ηνπ Γεκήηξε Ξαλζφπνπινπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη εχθνια 

κηα επξεία γθάκα απφ δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο θαηλνκέλσλ ηεο θπζηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθά πεηξάκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ην βξνπλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν, 
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δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εηθνληθφ εξγαζηήξην θπζηθήο, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Φπζηθήο ζηελ ηάμε. 

Ο ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ Physion, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη δηάθνξα θπζηθά αληηθείκελα (θχθινπο, πνιχγσλα, εξγαιεία, θ.ιπ.) θαη 

ηηο αξζξψζεηο (π.ρ. ειαηήξηα, ηξνραιίεο θ.ιπ.), πνπ ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο 

Φπζηθήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί δεκηνπξγψληαο 

δηάθνξεο ζθελέο / ζελάξηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε απιά πεηξάκαηα θπζηθήο 

είηε πνιχπινθεο δνκέο / κεραληζκνχο. 

Σν Physion έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο εμήο γιψζζεο: Αγγιηθά, Διιεληθά, Ρσζηθά, 

Ηαπσληθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά θαη ζη γιψζζα ηεο Ηλδνλεζίαο. Σν ινγηζκηθφ είλαη 

δηαζέζηκν ηφζν γηα ηα Windows θαη Linux (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα) θαη ην πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη είλαη 100% δσξεάλ. Μπνξεί θαλείο λα ην δνθηκάζεη ζηε 

δηεχζπλζε http://physion.net. 

3.2.2 χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ- νζφλε-εξγαιεία 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ην ινγηζκηθφ Physion είλαη έλα 2D 

ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο Φπζηθήο γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ. Ζ 

αξρηθή νζφλε-δηεπαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο θαη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη-πεηξακαηηζηεί  είλαη ε παξαθάησ (Δηθφλα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Αρχικι οκόνθ Physion. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2BPhysion%2B%2B%2Bphysion%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DgjG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://wiki.physion.net/doku.php%3Fid%3Dtranslations:translating&usg=ALkJrhiNfHLGP4DpU44KPAspJctb7aHpAg#_blank
http://physion.net/
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ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 2), παξνπζηάδνληαη νη γξακκέο ειέγρνπ ηνπ 

ινγηζκηθνχ: ε γξακκή ηνπ Menu, γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο, ε γξακκή 

εξγαιείσλ, ηδηφηεηεο ζθελήο, επεμεξγαζηήο ηδηνηήησλ θαη γξήγνξν άλνηγκα αξρείσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Οκόνθ Physion. 

 

Πην αλαιπηηθά γηα ηηο γξακκέο ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ: 

 Γξακκή Menu 

 

 

 

 

                                             Εικόνα 3 Γραμμι Menu Physion. 

. 
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Εικόνα 4 Αρχείο Menu Physion.                          Εικόνα 5 Επεξεργαςία Menu Physion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Εικόνα 6 Προβολι Menu Physion. 

 

 

 

 

 

                    Εικόνα 7 Βοικεια Menu Physion. 
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 Γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο  - Simulation control 

Ζ γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο (Δηθφλα 8) καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεξγνπνηνχκε θαη λα ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη, γηα λα ηηο ειέγμνπκε αιιά θαη γηα λα πεηξακαηηζηνχκε κε απηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Εικόνα 8 Γραμμι ζλεγχου προςομοίωςθσ Physion. 

 

    Γξακκή Δξγαιείσλ 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ (Δηθφλα 9) πεξηέρεη φια ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ησλ δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ.  

 

. 

Εικόνα 9 Γραμμι εργαλείων Physion. 

 Ηδηφηεηεο ζθελήο 
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ηηο ηδηφηεηεο ζθελήο (Δηθφλα 10) πεξηέρνληαη φιεο εθείλεο νη ξπζκίζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο  γηα ηε ξχζκηζε  ησλ δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ (βαξχηεηα, ζπρλφηεηα 

βήκαηνο, ην θφλην θ.α) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10 Ιδιότθτεσ ςκθνισ Physion. 

 

 

 

 

 

 

 Δπεμεξγαζηήο ηδηνηήησλ 

ηνλ επεμεξγαζηή ηδηνηήησλ (Δηθφλα 11) πεξηέρνληαη 

φιεο εθείλα ηα πεδία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη 

επηιεγεί  (δηαζηάζεηο, ρξψκα, θίλεζε, ηξηβή θ.ά).  
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Εικόνα 11 Ιδιότθτεσ ςκθνισ 
Physion. 

 

 

 

 Γξήγνξν άλνηγκα αξρείσλ. 

ην γξήγνξν άλνηγκα αξρείσλ 

(Δηθφλα 12) πεξηέρνληαη 

δηάθνξα αξρεία απφ  έηνηκεο 

εθαξκνγέο (βηβιηνζήθε 

εξγαζηψλ)  πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12 Γριγορο άνοιγμα αρχείων Physion. 
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3.3 Λνγηζκηθφ Yenka 

3.3.1 Γεληθά 

Σν Yenka είλαη κηα ζεηξά ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηεο 

Crocodile Clips, ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα ρξήζε απφ ηα ζρνιεία.  

Γηαζέηεη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε 

πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο δηαγξακκάησλ ξνήο. Απφ απιέο 

ρνξεπηηθέο θηλήζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ κέρξη ζχλζεηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα.  

Σν πεξηβάιινλ ηνπ Yenka επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ κε αξθεηά 

κεγάιε ηαρχηεηα. Αμηνζεκείσηεο είλαη αθφκα νη δπλαηφηεηεο ηνπ debugger ηνπ (π.ρ. 

βήκα-βήκα εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη monitoring ησλ κεηαβιεηψλ), θαζψο θαη 

ε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη θαλείο έηνηκα 3D κνληέια απφ ην 3D Warehouse (έλα ρψξν 

κε ρηιηάδεο ηξηζδηάζηαηα κνληέια πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ).  

Δίλαη δσξεάλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε απφ θαζεγεηέο θαη καζεηέο θαη κπνξεί 

θαλείο λα ην δνθηκάζεη ζηε δηεχζπλζε http://www.yenka.com. 

3.3.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Yenka 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Yenka, κπνξνχκε λα ηα 

ζπλνςίζνπκε ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Ζ δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ καζεκάησλ 

     Κάζε πξντφλ Yenka είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζε κηα ηζρπξή κεραλή 

κνληεινπνίεζεο. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ην πινχζην, δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν απφ ηελ εθηεηακέλε online 

βάζε δεδνκέλσλ ή αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ καζήκαηα απφ ηελ 

αξρή κε κεξηθά κφλν θιηθ. Απηά κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αλέβνπλ ζηελ VLE 

ηνπ, αλ ην επηζπκεί. 

 Ζ βειηησκέλε δηεπαθή θαη πεξηερφκελν 

Δάλ ν ρξήζηεο έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξντφληα Yenka (ηερλνινγία, 

επηζηήκε, καζεκαηηθά), απηά ηαηξηάδνπλ απφιπηα κεηαμχ ηνπο, κνηξάδνληαη έλα 

http://www.yenka.com/


` 

εληαίν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θξαηψληαο ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο 

ελεκεξσκέλα. 

 

 Οη δηαζέζηκεο εθδφζεηο 

    Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο εθδφζεηο γηα φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Linux, Mac 

OS, Windows). 

 Οη γιψζζεο 

Σν πξφγξακκα έρεη κεηαθξαζηεί ζηα Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ηζπαληθά, 

Πνξηνγαιηθά, Ηηαιηθά, Σνχξθηθα θαη Οιιαλδηθά. 

 Ζ δνθηκαζηηθή άδεηα 

Τπάξρεη κία δνθηκαζηηθή έθδνζε, 15 εκεξψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα δνθηκάζεη νιφθιεξε ηε ζνπΐηα ινγηζκηθνχ πξηλ θάλεη ηελ αγνξά. 

Γηα θαζεγεηέο θαη καζεηέο ππάξρεη απεξηφξηζηεο ρξήζεο γηα ην ζπίηη (κε 

εηζαγσγή ηνπ e-mail), νη νπνίεο φκσο είλαη ελεξγέο απφ ηηο 15.30κκ.  

 Γσξεάλ άδεηεο γηα ην ζπίηη  

Πξνζθέξνληαη δσξεάλ άδεηεο γηα ρξήζε ζην ζπίηη γηα φια ηα εξγαιεία ηνπ 

Yenka. Γελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα αγνξαζηεί νηηδήπνηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

απιά λα θαηεβάζεη ην Yenka θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα 

πξντφληα Yenka ζην ζπίηη ηνπ εληειψο δσξεάλ. 

 Γελ ππάξρνπλ επαλαιακβαλφκελα έμνδα  

Γελ ππάξρεη επαλαιακβαλφκελν θφζηνο εγγξαθήο - απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

ρξήζηεο αγνξάζεη ην πξφγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ινγηζκηθφ ζε 

θάζε ππνινγηζηή ζην ζρνιείν. 

3.3.3 χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ- νζφλε-εξγαιεία 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ Yenka είλαη 

ζρεδηαζκέλν εηδηθά γηα ρξήζε απφ ηα ζρνιεία θαη ηνπο καζεηέο ηνπο, θαιχπηνληαο ηα 

παξαθάησ πεδία: 

 Σερλνινγία 

 Δπηζηήκε 
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 Μαζεκαηηθά 

 Πιεξνθνξηθή  

Ζ αξρηθή νζφλε (Δηθφλα 13)ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο είλαη ε  εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 Αρχικι οκόνθ Yenka. 

 

Καιείηαη λα επηιέμεη ηελ επηινγή «Βξίζθνκαη ζην ζπίηη», γηα δσξεάλ εθαξκνγή 

ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο 15:30 κ.κ.. 

ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη θαηεγνξία θαη αληηθείκελν απφ ηελ 

ιίζηα (Δηθφλα 14). Αλάινγα κε ην παθέην πνπ ζα επηιέμεη, έρεη πξφζβαζε ζε κηα 

πνηθηιία αληηθεηκέλσλ πξνζνκνίσζεο θαη πεξηερνκέλνπ.  
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Δηθφλα .Αξρηθή νζφλε Yenka 

Εικόνα 14 Αρχικι οκόνθ Yenka. 

Αθνινχζσο ην ινγηζκηθφ Yenka αλνίγεη κε κηα πνιχ πξνζεγκέλε νζφλε «πινεγφ»:  

Εικόνα 15 Οκόνθ «πλοθγόσ» Yenka. 

Ο «πινεγφο» επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα μεθηλήζεη ακέζσο επηιέγνληαο απφ κηα 

κεγάιε πνηθηιία έηνηκσλ αληηθείκελσλ ηεο online βάζεο. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί κε βάζε ην ζέκα ή/θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Πην αλαιπηηθά ε Οζφλε «πινεγφο» Yenka θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

 

Εικόνα 16 Οκόνθ «πλοθγόσ» Yenka. 

Με ηε γξακκή menu κπνξνχκε λα:  

 Γεκηνπξγήζνπκε κηα λέα ζθελή (new scene) 

 Αλνίμνπκε ζθελέο ηεο online βάζεο (open on line) 

 Δθηππψζνπκε  (print) 

 Δπηιέμνπκε λέα αληηθείκελα πξνζνκνίσζεο (change protract)  

 Κάλνπκε ξπζκίζεηο νζφλεο (setting) 

 Να ζπκβνπιεπηνχκε απφ ηε βνήζεηα (help) 

Έπεηηα επηιέγνληαο «Νέν» ζηνλ πινεγφ, παξνπζηάδεηαη έλαο θελφο 

θακβάο(Δηθφλα17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 Οκόνθ «νζοσ καμβάσ» Yenka. 

 

Πην αλαιπηηθά γηα ηηο γξακκέο ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ: 

 Γξακκή Menu 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 Γραμμι menu Yenka. 
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 Γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο   

Ζ γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο (Δηθφλα 19) καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεξγνπνηνχκε θαη λα ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη, γηα λα ηηο ειέγμνπκε αιιά θαη γηα λα πεηξακαηηζηνχκε κε απηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19 Γραμμι ελζγχου προςομοίωςθσYenka. 

 

 

 

 Γξακκή Δξγαιείσλ- αληηθεηκέλσλ 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ (Δηθφλα 20) πεξηέρεη φια ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ησλ δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ.  
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Εικόνα 20 Γραμμι εργαλείων-αντικειμζνων Yenka. 

 

 

3.4 Λνγηζκηθφ Algodoo 

3.4.1 Γεληθά 

Σν Algodoo είλαη έλα κνλαδηθφ ινγηζκηθφ πξνζεκείσζεο καζεκάησλ ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο Φπζηθήο απφ ηελ Algoryx. Δίλαη 

ζρεδηαζκέλν κε έλα παηρληδηάξηθν, cartoony ηξφπν, θαζηζηψληαο ην έλα ηέιεην 

εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη πεηξακάησλ θπζηθήο. Σν 

ινγηζκηθφ ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ, 

ζηελ ηθαλφηεηα θαη ην θίλεηξν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θάλνληαο ην ηφζν 

δηαζθεδαζηηθφ φζν θαη εθπαηδεπηηθφ. Δπίζεο είλαη έλα ηέιεην εξγαιείν εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο  ψζηε  νη εθπαηδεπφκελνη  λα κπνξνχλ λα εμαζθνχληαη ζε ζέκαηα 

θπζηθήο θαη  ζην ζπίηη ηνπο. 
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Σν Algodoo έρεη εμειηρζεί απφ ην εμαηξεηηθά δεκνθηιέο Phun - 2D θπζηθήο 

sandbox. Σν  Phun δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Emil Ernerfeldt. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 

ην Phun κεηαηξάπεθε  ζε εκπνξηθφ πξντφλ Algodoo - 2D Φπζηθήο Sandbox, ην νπνίν 

είλαη έλα πιήξεο ινγηζκηθφ εθκάζεζεο ηεο θπζηθήο. Πεξηιακβάλεη πνιιέο 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο, ηα εξγαιεία θαη ηα πξνεγκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηα ηελ απεηθφληζε θαη ηε ζρεδίαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζρνιεία ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Ζ Algoryx κε ην Algodoo θαη ηελ SMART Technologies έρνπλ θάλεη αθφκε 

έλα βήκα γηα λα θαηαζηεί  ην Algodoo ην λνχκεξν έλα  ινγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία, 

ηε κάζεζε θαη ηελ εμεξεχλεζε ηεο θπζηθήο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ζ SMART 

θαη ε Algoryx έρνπλ ζπλεξγαζηεί γηα λα εληζρπζεί ην Algodoo ζηελ απαίηεζε ηεο  

πνιιαπιήο αθήο γηα ην SMART Board δηαδξαζηηθνχ πίλαθα.  

3.4.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Algodoo 

Σν Algodoo είλαη έλα 2D-πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ θάλνληαο ρξήζε ηεο θπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

εμεγήζνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν καο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ελζαξξχλεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ ηθαλφηεηα θαη ην θίλεηξν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο ηνπ Algodoo, 

ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Σν ινγηζκηθφ εθαξκφδεη ην 

επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο. Μάζεζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Οη πξνζνκνηψζεηο ζην ινγηζκηθφ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε απιψλ 

εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ πξνζνκνίσζε 

θάλνληαο θιηθ, λα κεηαθηλήζεη δηαθνξά αληηθείκελα θαη λα ηα αθηλεηνπνηήζεη. Ζ 

θαηεχζπλζε ησλ δπλάκεσλ θαη ηα δηαλχζκαηα ηεο ηαρχηεηαο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απεηθφληζεο. Πεξηέρεη κνληέια ζηεξεψλ 

ζσκάησλ, πγξά, αιπζίδεο, εξγαιεία, ειαηήξηα, απνζβεζηήξεο, θηλεηήξεο, αθηίλεο 

ιέηδεξ θαη νπηηθά. Ζ πξνζνκνίσζε γίλεηαη κε  βάζε ηελ αθαδεκατθή έξεπλα ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Umea ζηελ νπεδία. 

  Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Σα δηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν κάζεζεο - ηε «κάζεζεο κέζα απφ 
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ηελ πξάμε». Παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα 

παίμνπλ κε δηάθνξα θαηλφκελα ηεο Φπζηθήο κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. 

  Γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αλάιπζε  

Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά  εξγαιείσλ γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ αλάιπζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ ηεο θπζηθήο: 

 Γίλεηαη πξνβνιή δπλάκεσλ κε βέιε, γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  

λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηξηβή, ηε δχλακε, ηελ ηαρχηεηα, ηελ νξκή θαη ηα 

θαηλφκελα ηεο βαξχηεηαο γηα δηάθνξα αληηθείκελα.  

 Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο ή λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηε βηβιηνζήθε γηα 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Algodoo θαη λα επσθεινχληαη απφ απηέο.  

 Οη εθαξκνγέο ζην ινγηζκηθφ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο. 

  Γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

Σν ινγηζκηθφ θαιχπηεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ζεκάησλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ είλαη πνιχ πην εχθνιν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  λα 

θαηαλνήζνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο:  

 Γηεξεπλνχληαη νη έλλνηεο ηεο θηλεκαηηθήο, ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ηεο πεξηζηξνθήο, ηεο ξνπήο, ηεο ζηξνθνξκήο, ησλ πγξψλ, ηεο 

νπηηθήο, ηεο δηάζιαζεο θαη πνιιά άιια. 

 Παξαθηλεί θαη απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ επηζηήκε. 

 Οη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη ζα  κπνξνχλ λα «παίδνπλ» κε ηηο παξακέηξνπο θαη 

λα βιέπνπλ ηα άκεζα  απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο.  

  Γηα SMART Board θαη ηνπο Γηαδξαζηηθνχο  Πίλαθεο  

Σν ινγηζκηθφ είλαη πιήξσο ππνζηεξηδφκελν γηα ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, αιιά 

θαη ππνζηεξίδεη άιινπο θαηαζθεπαζηέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ: 

 Multitouch, ππνζηήξημε κε multi-user ζρέδην, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο  δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο. 
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 Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο αθήο θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε απφ πνιινχο 

ρξήζηεο πνπ επηηξέπεη λα δνπιεχνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δηαδξαζηηθά. 

 Οη δηαδξαζηηθέο «ρεηξνλνκίεο» επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ.  

 Πιήξεο ππνζηήξημε ρξσκάησλ κε ηηο πέλεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

SMART, ηνπ εηδηθνχ ζθνπγγαξηνχ θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε 

εηδηθέο «ρεηξνλνκίεο» γηα δηαπεξαζηηθά κέζα. 

Σν ινγηζκηθφ είλαη δηζέζην γηα  κηα δνθηκαζηηθή έθδνζε γηα 15 ψξεο, απαηηείηαη 

αγνξά γηα θάπνηα απφ ηηο πιήξεο εθδφζεηο:  http://www.algodoo.com. 

3.4.3 χληνκε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ- νζφλε-εξγαιεία 

Σν 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 (Δηθφλα 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21 Αρχικι οκόνθ Algodoo. 

Οη γξακκέο ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε γξακκή ηνπ Menu, ε γξακκή 

εξγαιείσλ, ε γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ε γξακκή ξπζκίζεσλ νζφλεο-

αληηθεηκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 22): 

 

http://www.algodoo.com/
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Εικό
να 
22 

Γραμμζσ ελζγχου Algodoo. 

 

Πην αλαιπηηθά γηα ηηο γξακκέο ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ: 

 Γξακκή Menu 

Με ηε γξακκή απηή ειέγρνπκε πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ καο πξνζθέξεη ην 

Algodoo (Δηθφλα 23-24). 

 

 

 

 

 

                                                    Εικόνα 23 Γραμμι menu Algodo 
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Εικόνα 24 Γραμμι menu Algodoo. 

Με ηε γξακκή menu κπνξνχκε λα :  

 Γεκηνπξγήζνπκε κηα λέα ζθελή (new scene). 

 ψζνπκε κηα ζθελή (save scene). 

 Μεηαθνξηψζνπκε κηα ζθελή (load scene). 

 Καζαξίζνπκε κηα ζθελή (clear scene). 

 Αιιάμνπκε ηε γιψζζα παξνπζίαζεο (change language). 

 Δλεξγνπνηήζνπκε ηε γξακκή εξγαιείσλ.  

 Δλεξγνπνηήζνπκε ηε γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Διέγμνπκε θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηεο πξνζνκνίσζεο, κέζα απφ 

ηελ νζφλε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ΕιλΕικόνα 25 Πεδίο ελζγχου προςομοίωςθσ Algodoo. 
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 Γξακκή Δξγαιείσλ 

Ζ γξακκή εξγαιείσλ πεξηέρεη φια ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δηαδξαζηηθψλ ζθελψλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 26) γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26 Γραμμι εργαλείων Algodoo. 

 

 Γξακκή ειέγρνπ πξνζνκνίσζεο  - Simulation control 

Ζ γξακκή ειέγρνπ ηεο πξνζνκνίσζεο επηηξέπεη λα ελεξγνπνηνχκε θαη λα 

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

ειέγμνπκε αιιά θαη γηα λα πεηξακαηηζηνχκε κε απηέο (Δηθφλα 27). 
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                          Εικόνα 27 Γραμμι ελζγχου προςομοίωςθσ Algodoo. 

 

 Γξακκή ξπζκίζεσλ νζφλεο-αληηθεηκέλσλ 

Ζ γξακκή ησλ ξπζκίζεσλ νζφλεο-αληηθεηκέλσλ  (Δηθφλα 28)  καο επηηξέπεη λα 

πξνβνχκε ζε επηινγέο πνπ αθνξνχλ ην πιηθφ, ηελ εκθάληζε-ρξψκα θαη ίρλε 

δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηά. 

 

 

 

 

 

 

   Εικόνα 28 Γραμμι οκόνθσ-αντικειμζνων Algodoo. 

 

 

 

 

Πην αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 

Τιηθφ αληηθεηκέλνπ 
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  Εικόνα 29 Τλικοφ -αντικειμζνου Algodoo. 

 
 

Δκθάληζε – ρξψκα αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30 Εμφάνιςθ – χρϊμα αντικειμζνου Algodoo. 
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Ίρλε δπλάκεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31 Ίχνθ δυνάμεων του αντικειμζνουAlgodoo. 
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Κεθάιαην 4
o
  Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ-Γξαζηεξηφηεηεο  

4.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα-Γεληθά 

Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζεσξείηαη ε πεξηγξαθή κηα δηδαζθαιίαο κε εζηηαζκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγία, 

ην νπνίν κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δηδαθηηθή ψξα. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία φπσο ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, νη ξφινη ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηα ελδερφκελα δηδαθηηθά εκπφδηα θαη 

γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηε ζχγρξνλε ζεσξία. 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη κέζα απφ κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  Ζ δνκή θαη ε ξνή θάζε δξαζηεξηφηεηαο, νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηή-

εθπαηδεπφκελσλ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα  ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη πιηθά 

πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ζελαξίνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη απιέο ή ζχλζεηεο. 

Σν θχιιν εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε βάζε ην νπνίν πινπνηείηαη ζηελ ηάμε έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην. Με ηε βνήζεηα απηψλ ησλ θχιισλ νη εθπαηδεπφκελνη θαζνδεγνχληαη θαη 

ππνζηεξίδνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Καιφ είλαη ηα θχιια εξγαζίαο λα πεξηέρνπλ, αλ φρη φια, ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηα 

νπνία δηακνξθψλνπλ θαη ηε δνκή ηνπ (Πηιάηνπ & ηαπξίδνπ 2005): 

 Δηζαγσγή-θαηάζηαζε πξνβιεκαηηζκνχ: ε εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ζηηο λέεο έλλνηεο θαη θαηλφκελα πξέπεη λα γίλεηαη κε παξαζηαηηθφ θαη 

ελδηαθέξνλ ηξφπν θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί έλαο 

ζχληνκνο δηάινγνο, κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ψζηε λα πξνθιεζεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. 

 Αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ: θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ ειεπζέξα ηηο απφςεηο ηνπο γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ, 

θαζψο επίζεο λα δηαηππψζνπλ πξνβιέςεηο γηα πξνβιήκαηα ή θαηαζηάζεηο 

πνπ ζα κειεηήζνπλ ή πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 Οκαδηθέο-δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπφκελνη λα πξαγκαηνπνηνχλ 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ηνπο θηλεηνπνηνχλ λνεηηθά-γλσζηηθά. Δηδηθφηεξα λα 

ζπλεξγάδνληαη ζηελ νκάδα, λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, λα 

δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο, λα εξγάδνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κε θαηάιιειεο πξνζνκνηψζεηο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ εηθνληθά 

πεηξάκαηα, λα θαηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα, λα ζπδεηνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ 

ζπκπεξάζκαηα.  

 Εψλε δηαιφγνπ: αθνχ νινθιεξσζεί ν θχθινο ησλ πεηξακάησλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε 

νκάδαο θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ επηζπκεηνχ 

ζπκπεξάζκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπηχζζεηαη κηα δψλε δηαιφγνπ ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα πνπ επλνεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο.  

 Μεηαγλσζηηθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο: κέζα απφ θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην θχιιν εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απφςεσλ θαη 

ηδεψλ ζπγθξίλνληαο ην ηί έιεγαλ ζηελ αξρή γηα θάπνην θαηλφκελν ή θάπνηα 

έλλνηα θαη ηί δηαηχπσζαλ ζην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν επηηξέπεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθνχ 

ηχπνπ δεμηφηεηεο. 

 Δθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο: 

γηα ηε ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζα πξέπεη 

λα πξνηείλνληαη ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο 

κε θαηαζηάζεηο, πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη γλψζεηο ρξήζηκεο θαη 

ιεηηνπξγηθέο. 

Οη Οδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή απνηεινχλ θαη απηέο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

νξζή πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ν εθπαηδεπηήο πξψηνπ μεθηλήζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο ην απαηηνχκελν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο, νη 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, νη ζηφρνη θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ. 
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4.2 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ 

Σα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δηδαρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Μεραλνινγηθνχ, 

Ζιεθηξνινγηθνχ θαη Ναπηηθνχ Σνκέα  ησλ ΔΠΑ.Λ. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο αθνινπζήζεθαλ φια ηα απαηηνχκελα βήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ. 

Ζ δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ είλαη ε αθφινπζε:  

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ. 

2.   Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα. 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπφκελσλ. 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ.  

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο - Υξνλνδηάγξακκα 

Τινπνίεζεο. 

8. Ρφινη. 

9. Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη Πφξνη. 

 Σα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ππνζηεξηθηηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ θαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Οη ελφηεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί είλαη απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ 

ηνκέσλ: 

Μεραλνινγηθνχ Σνκέα 

 Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ  

(Β΄ Λπθείνπ, Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 

 Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ 

 (Β΄ Λπθείνπ, Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 

 ηνηρεία Μεραλψλ 
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(Γ΄ Λπθείνπ Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θα Καηαζθεπώλ, 

Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ   πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Ζιεθηξνινγηθνχ Σνκέα   

 Ζιεθηξνηερλία 

(Β΄ Λπθείνπ, Σκήκαηα: Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) 

Ναπηηθνχ Σνκέα   

 Δπζηάζεηα - Φφξησζε 

           (Β΄ Λπθείνπ, Σκήκαηα: Ναπηηθψλ Πινίαξρσλ) 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα 

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

1. Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ   

 Σξηβή, Δλφηεηα: 14.1-14.3 

 Απιέο Μεραλέο (Μνριφο) Δλφηεηα: 13.4-13.4.1. 

2. ηνηρεία Μεραλψλ 

 πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, Δλφηεηα: 

10.1.5. 

 πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, Δλφηεηα: 

10.1.5. 

 πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ 

(θνξψλαο), Δλφηεηα: 10.1.5. 

 πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο αιπζνθίλεζεο, Δλφηεηα: 10.3.5. 

3. Ζιεθηξνηερλία 

 Ζιεθηξηθφ Κχθισκα, Δλφηεηα: 1.2.2 

 Παξαγσγή εκηηνληθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο-Αξρή ιεηηνπξγίαο 

γελλήηξηαο, Δλφηεηα: 5.1.2. 5.1.3 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή (Ζιεθηξηθή δχλακε εμ επαγσγήο), Δλφηεηα: 

3.4. 

4. Δπζηάζεηα – Φφξησζε 

 Δγθάξζηα Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ, Δλφηεηα: 8.1- 
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4.2.1 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Σξηβή 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Σξηβή 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) Σνκέαο: Μεραλνινγίαο 

Μάζεκα:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ Κεθάιαην: 14
ν
 Σξηβή Δλφηεηα: 14.1-14.3 

 
Βηβιίν:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθώλ, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο:  2ώξεο  (2 Υ 45 ιεπηά) 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

Σξηβή       (Γεληθά, Η θπζηθή εξκελεία ηεο ηξηβήο, Κηλεηήξηα δύλακε-αληίζηαζε-παζεηηθέο αληηζηάζεηο). 

 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 
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πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να εμεγνχλ ηηο έλλνηεο: θηλεηήξηα δχλακε – αληίζηαζε. 

 Να αλαθέξνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο θαη αληηζηάζεηο. 

 Να νξίδνπλ ηελ ηξηβή θαη λα αλαθέξνπλ ηα είδε ηεο. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να ππνινγίδνπλ ηελ ηξηβή. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηξηβή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ην θαηλφκελν θαη  ην ξφιν ηεο ηξηβήο ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  Γλσζηηθά. 
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Δθπαηδεπφκελσλ  Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Μαζεκαηηθψλ 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξηβή (αλάιπζε δπλάκεσλ, βάξνο, ζπληειεζηήο ηξηβήο), 

θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη, αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ γηα ηελ ηξηβή. 

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξηβήο. 

 Καηαλφεζε 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 
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 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επζχγξακκε νκαιά κεηαβαιιφκελε θίλεζε θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ 

ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  
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Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο   1Υ20  ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1Υ70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

 Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka  

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο  

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε   ηεο  

έλλνηαο  ηεο ηξηβήο θαη ν ζπληειεζηήο ηεο. 

Γηάιεμε  2 
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Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ  έλλνηα ηεο ηξηβήο θαη ηνλ ζπληειεζηήο ηεο). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

πδήηεζε  2 

Γηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα. ην θχιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

δχλακεο ηξηβήο). 

 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 
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Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (δχλακε θαη αλάιπζήο 

ηεο ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζηεξενχ ζψκαηνο) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα 

δηεξεπλεζεί. 

   

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε ζρεηηθά κε ην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηεο κεραληθήο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή  (Ζ έλλνηα ηεο ηξηβήο θαη ν ζπληειεζηήο ηεο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
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 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

5 
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Tablet PC 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο, θαη θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Αλνίγεηαη ην πξφγξακκα Yenka (ζθελή: trivi 1). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παχζεο ηνπ κνληέινπ πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ  

ην αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε, λα παξαηεξήζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηφ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να εθαξκφζνπλ ηε δχλακε σο πξνο ηνλ άμνλα ρ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Να 

αιιάμνπλ ηηο ηηκέο ζην βάξνο θαη ζηελ αληίζηαζε ηξηβήο ηνπ ζψκαηνο, λα εθαξκφζνπλ μαλά ηε δχλακε 

(ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ελέξγεηαο)  θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 
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Έπεηηα λα επηιέμνπλ αληηθείκελν απφ ηελ παιέηα (ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ αληηθείκελν) θαη λα ην 

ηνπνζεηήζνπλ ζην επίπεδν. 

Να επαλαιάβνπλ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία γηα ην θάζε αληηθείκελν μερσξηζηά θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο ηξηβήο θαη θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Αλνίγεηαη ην πξφγξακκα  Yenka (ζθελή: trivi 2). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παχζεο ηνπ κνληέινπ πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ  

ην αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε, λα παξαηεξήζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηφ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να εθαξκφζνπλ σο πξνο ηνλ άμνλα ρ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Να αιιάμνπλ ηηο 

ηηκέο ζην βάξνο θαη ζηελ αληίζηαζε ηξηβήο ηνπ ζψκαηνο, λα εθαξκφζνπλ μαλά ηε δχλακε θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Έπεηηα  λα  επηιέμνπλ αληηθείκελν  απφ ηελ παιέηα (ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ αληηθείκελν) θαη λα ην 

ηνπνζεηήζνπλ ζην θεθιηκέλν επίπεδν. Θα παξαηεξήζνπλ ηελ θίλεζή ηνπο θαζψο επίζεο ηηο δπλάκεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε απηά θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Γηα θάζε έλα αληηθείκελν μερσξηζηά ζα επεμεξγαζηνχλ ην ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο, 

(απφ ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ελέξγεηαο), ψζηε λα θηλεζεί ζην θεθιηκέλν επίπεδν θαηαγξάθνληαο ηα 
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απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ. 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Yenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ  αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ  ηξηβήο  φηαλ εθαξκφδνληαη ζε αληηθείκελν απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ 

(μχιηλν αληηθείκελν, ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ αληηθείκελν). 

 Σελ  αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν. Δπίζεο νη εθπαηδεπφκελνη  ζα  

ππνινγίζνπλ ηελ απαηηνχκελε δχλακε πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην θάζε αληηθείκελν μερσξηζηά, 

ψζηε λα θηλεζεί αιιάδνληαο ην δεχγνο ηηκψλ βάξνπο-ζπληειεζηή ηξηβήο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 
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 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  πδήηεζε  5 
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Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαηχπσζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία. 

Παξνπζίαζε- 

πδήηεζε 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

πδήηεζε 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

10 
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8. Ρφινη 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ – δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο. 

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη 

Πφξνη 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 
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4.2.2 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Απιέο Μεραλέο (Μνριφο) 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL : http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text 

 Slide 

 Exercise /Problem Definitio 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Απιέο Μεραλέο (Μνριφο) 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) Σνκέαο: Μεραλνινγίαο 

Μάζεκα:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ Κεθάιαην: 13
ν
 Έξγν-Ιζρύο-Απιέο Μεραλέο Δλφηεηα: 13.4-13.4.1 

 
Βηβιίν:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθώλ, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2ώξεο  (2 Υ 45 ιεπηά) 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

Απιέο Μεραλέο       (Μνριόο, πξώηνπ είδνπο, δεπηέξνπ είδνπο, ηξίηνπ είδνπο θαη ζύγρξνλνη κνρινί ). 

 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

http://www.yenka.com/
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καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984). 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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να εμεγνχλ ηη είλαη απιή κεραλή. 

 Να αλαθέξνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο απιέο κεραλέο . 

 Να πεξηγξάθνπλ ηνλ κνριφ θαη λα αλαθέξνπλ ηα είδε ηνπ. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να ππνινγίδνπλ ηελ ηζνξξνπία κηαο ξάβδνπ. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα είδε ηνπ κνρινχ (πξψηνπ, δεπηέξνπ, ηξίηνπ θαη ζχγρξνλνπ) ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  
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ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ην θαηλφκελν θαη  ην ξφιν ησλ απιψλ κεραλψλ ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Μαζεκαηηθψλ 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζνξξνπία αληηθεηκέλνπ (αλάιπζε δπλάκεσλ, ξνπή, βάξνο), 

θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη, αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 
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 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηηο απιέο κεραλέο:  

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απιψλ κεραλψλ. 

 Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα είδε ηνπ κνρινχ θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ 

ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 
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ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1Υ 70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

 Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Physion. 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «επίιπζεο πξνβιεκάησλ», (problem-solving model), (Eggen & Kauchak ,2006)] 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Γηάιεμε  2 



` 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε  ησλ  

ελλνηψλ ησλ απιψλ κεραλψλ-ηα είδε ηεο ξάβδνπ. 

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία  απιψλ κεραλψλ). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

πδήηεζε  2 

Γηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα. ην θχιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 



` 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

απιψλ κεραλψλ). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ( δχλακε θαη αλάιπζή 

ηεο ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζηεξενχ ζψκαηνο) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα 

δηεξεπλεζεί. 

   

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηεο κεραληθήο απφ ηνλ εθπαηδεπηή  

(Ζ έλλνηα ησλ απιψλ κεραλψλ-ηα είδε ηεο ξάβδνπ). 
πδήηεζε 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 



` 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Physion. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

5 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνρινχ θαη θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_1). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

 Να επεμεξγαζηνχλ ηνλ κνριφ πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 



` 

εθαξκφδνληαη ζε απηφλ. Ο κνριφο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα ζηεξεσκέλν ζην θέληξν βάξνπο ηνπ 

θαη βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

Να  πξνζζέζνπλ ηα βάξε Β1 θαη Β2 πάλσ ζην κνριφ ψζηε λα αληρλεχζνπλ κία λέα ζέζε ηζνξξνπίαο. ηε 

ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέα βάξε αλαδεηψληαο ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο, κεηαθηλψληαο απηά πάλσ ζηε 

ξάβδν. 

Να δηεξεπλήζνπλ ηε ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη  ψζηε ε ξάβδνο λα ηζνξξνπεί θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_2). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα (ζψκα Α θαη ζψκα Β) ζηε ζθελή κε ην ινγηζκηθφ θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ  

πάλσ ζην κνριφ, ψζηε λα αληρλεχζνπλ κία λέα ζέζε ηζνξξνπίαο. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέα βάξε 

αλαδεηψληαο ηηο λέεο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

 

3
ε
 Γξαζηεξηφηεηα:  Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_3). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να επεμεξγαζηνχλ ηνλ κνριφ πξψηνπ είδνπο  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

Να  εθαξκφζνπλ κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ ηα αληηθείκελα-βάξε. ηε 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

Tablet PC 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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5 

 

 

 

 



` 

ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη λέα αληηθείκελα-βάξε ζηε ζθελή κε ην ινγηζκηθφ θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ  λα ηα κεηαθηλήζνπλ. 

Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπ κνρινχ πξψηνπ είδνπο θαη λα  θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο.  

Να αλαθέξνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

αξρή ηνπ κνρινχ πξψηνπ είδνπο. 

 

4
ε
 Γξαζηεξηφηεηα:  Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_4). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να επεμεξγαζηνχλ ηνλ κνριφ δεπηέξνπ  είδνπο  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

Να εθαξκφζνπλ κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα ζεθσζεί ην ζχζηεκα-θαξνηζάθη θαη λα 

κεηαθηλεζνχλ ηα αληηθείκελα-βάξε. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη  λέα αληηθείκελα-βάξε ζηε 

ζθελή κε ην ινγηζκηθφ, λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζην ζχζηεκα-θαξνηζάθη θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα 

κεηαθηλήζνπλ. 

Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπ κνρινχ δεχηεξνπ είδνπο θαη λα  θαηαγξάςνπλ ηηο  

παξαηεξήζεηο ηνπο.  

Να αλαθέξνπλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηα νπνία αθνινπζνχλ 

ηελ αξρή ηνπ κνρινχ δεχηεξνπ είδνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 
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5 



` 

 

5
ε
 Γξαζηεξηφηεηα:  Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_5). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να επεμεξγαζηνχλ ηνλ  κνριφ ηξίηνπ  είδνπο  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

Να  εθαξκφζνπλ κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα ζεθσζεί ην ζχζηεκα θαη λα κεηαθηλεζνχλ 

ηα αληηθείκελα-βάξε. ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη λέα αληηθείκελα-βάξε ζηε ζθελή κε ην 

ινγηζκηθφ, λα ηα  ηνπνζεηήζνπλ ζην ζχζηεκα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα κεηαθηλήζνπλ. 

Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπ κνρινχ ηξίηνπ  είδνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο  παξαηεξήζεηο 

ηνπο.  

Να αλαθέξνπλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηα νπνία αθνινπζνχλ 

ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ είδνπο. 

 

6
ε
 Γξαζηεξηφηεηα:  Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_6). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να επεμεξγαζηνχλ ηνλ κνριφ ζχλζεηνπ είδνπο  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

Να  εθαξκφζνπλ κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ην ζεκείν Τ. ηε 

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα ζπλδέζνπλ ην ζεκείν Α ηνπ κνρινχ κε ην ζεκείν G ησλ 

γξακκψλ θαη εθαξκφζνπλ κηα δχλακή ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ νη γξακκέο. 

Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κνρινχ ζχλζεηνπ είδνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο  

παξαηεξήζεηο ηνπο.  

Να αλαθέξνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

αξρή ηνπ ζχλζεηνπ είδνπο. 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Physion», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σηο δπλάκεηο (βάξνπο) θαη ηηο  ξνπέο δπλάκεσλ  πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ξάβδν αιιά θαη  ηε ζπλζήθε 

πνπ πξέπεη λα ηζρχεη  ψζηε λα ηζνξξνπεί ε ξάβδνο κε ηα δηάθνξα δεχγε ηηκψλ βαξψλ-απνζηάζεσλ θαη 

λα θαηαγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

 Σηο δπλάκεηο (βάξνο) θαη ηηο ξνπέο δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην πξψην, δεχηεξν, ηξίην θαη 

ζχλζεην είδνο κνρινχ αληίζηνηρα, θάλνληαο πεηξάκαηα κε δηαθνξεηηθά βάξε-αληηθείκελα πνπ ζα 

δεκηνπξγνχλ  θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο. 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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` 

 Φάζε 5
ε
:  

Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ. 

πδήηεζε 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

4 

 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

πδήηεζε  5 
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ηε δηαπίζησζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

« Physion»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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8. Ρφινη 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 
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 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη 

Πφξνη 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL : http://www.physion.net/ 

Resources 

 Narrative Text/Slid/ Exercise/Problem Definition 

 

 

http://www.physion.net/
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4.2.3 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Ζιεθηξηθφ Κχθισκα 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Ζιεθηξηθφ Κχθισκα 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) Σνκέαο: Ηιεθηξνινγηθόο 

Μάζεκα:  Ζιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 1
ν
 Βαζηθέο γλώζεηο θαη έλλνηεο Δλφηεηα: 1.2.2 Ηιεθηξηθό θύθισκα 

 
Βηβιίν:  Ηιεθηξνηερλία, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 mim 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

Ζιεθηξηθφ Κχθισκα.  

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 
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πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να αλαθέξνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αζθάιεηα, ην ακπεξφκεηξν θαη βνιηφκεηξν θαζψο θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη απηά. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να ζπλδεζκνινγνχλ έλα απιφ θαη έλα ζχλζεην ειεθηξηθφ θχθισκα. 

 Να ζρεδηάδνπλ ηε ηερληθή αλαπαξάζηαζε  ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο . 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ελφο απινχ θπθιψκαηνο  ζε επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 
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4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Φπζηθήο 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα (έληαζε, ηάζε, αληίζηαζε), θαζψο θαη ηηο 

κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηηο απιέο κεραλέο:  

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ. 
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  Καηαλφεζε. 

 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 



` 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 40 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  2 Υ 25 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

 Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:   Τenka. 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε  

Γηάιεμε  2 
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ιεηηνπξγίαο ελφο απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο.  

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ  ιεηηνπξγία  ιεηηνπξγίαο ελφο απινχ ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

 

 

 

πδήηεζε 

 

 

 

 

2 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (έληαζε, ηάζε, 

αληίζηαζε) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 
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Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή  (Σα βαζηθά κέξε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 
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θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα ζπλδεζκνινγήζνπλ ην ειεθηξηθφ θχθισκα θαη λα  

θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο 

επηινγέο ηνπο. 

Γξαζηεξηφηεηεο 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή: Kikloma_1). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

 Να ζπλδεζκνινγήζνπλ ην ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πεηξακαηηζηνχλ κε ην θχθισκα θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να  ζπλδεζκνινγήζνπλ εθ λένπ ην ειεθηξηθφ θχθισκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αζθάιεηα, ην ακπεξφκεηξν 

θαη ην βνιηφκεηξν απφ ηελ παιέηα ησλ αληηθεηκέλσλ. Θα πεηξακαηηζηνχλ ζην θαηλνχξγην θχθισκα 

θαηαγξάθνληαο ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ U , I αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να ζρεδηάζνπλ ηελ ηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ λένπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο κε βάζε ηα ηερληθά ζχκβνια 

πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο απφ ηελ παιέηα ησλ αληηθεηκέλσλ. 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka  (ζθελή: Kikloma_1). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να ζπλδεζκνινγήζνπλ ην ειεθηξηθφ θχθισκα II πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 
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Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 



` 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πεηξακαηηζηνχλ κε ην θχθισκα, βξαρπθπθιψλνληαο πξψηα ηνλ 

Λακπηήξα 1 θαη κεηά ηνλ  Λακπηήξα 2, θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να ζπλδεζκνινγήζνπλ ην λέν ειεθηξηθφ θχθισκα II, ζχκθσλα κε ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε πνπ ζα 

ηνπο δνζεί. Θα πεηξακαηηζηνχλ ζην θχθισκα II,  βξαρπθπθιψλνληαο ηνλ Λακπηήξα 3, αλνίγνληαο θαη 

θιείλνληαο ηνπο δηαθφπηεο 1 θαη 2, θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα. 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σε ζπλδεζκνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, απνηεινχκελν απφ ηα 

βαζηθά ηνπ κέξε: ειεθηξηθή πεγή, δηαθφπηεο, ιακπηήξαο, αζθάιεηα, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν, 

θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ.  

 Σε ζπλαξκνιφγεζε ελφο ζχλζεηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, θάλνληαο δηάθνξα πεηξάκαηα πάλσ ζην 

κνληέιν (βξαρπθχθισζε ιάκπαο, άλνηγκα/θιείζηκν δηαθνπηψλ) θαηαγξάθνληαο ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ζα ειέγρνπλ 

κε βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαπίζησζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

πδήηεζε  5 

Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

 

 

 

πδήηεζε 

 

 

Ζ/Τ- 

Projector- 
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δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

 

Πξνβνιή 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

8. Ρφινη 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  
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4.2.4 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Παπαγωγή ημιηονικού εναλλαζζόμενος πεύμαηορ-Απσή λειηοςπγίαρ γεννήηπιαρ 

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη 

Πφξνη 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text 

 Slide 

 Exercise 

 Problem Definition 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Παξαγσγή εκηηνληθνύ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο-Αξρή ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο 
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Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) Σνκέαο: Ηιεθηξνινγηθόο 

Μάζεκα:  Ζιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 5
ν
 Δλαιιαζζόκελν ξεύκα (AC) 

Δλφηεηα: 5.1.2. Παξαγσγή εκηηνληθνύ 

ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο-Αξρή ιεηηνπξγίαο 

γελλήηξηαο. 5.1.3.Δλλαιαζόκελν ξεύκα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ 

 
Βηβιίν:  Ηιεθηξνηερλία, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

Παξαγσγή εκηηνληθνύ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο-Αξρή ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Ζιεθηξηζκνχ θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 
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πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να  αλαγλσξίδνπλ θαη λα  αλαθέξνπλ ηα βαζηθά κέξε κηαο γελλήηξηαο (AC). 

 Να πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο. 

 Να αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να ζπλδένπλ κηα ζπζθεπή θαηαλάισζεο κε ηε γελλήηξηα . 

 Να αλαιχνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε τθσ τάςθσ ωσ προσ τον χρόνο. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κηα γελλήηξηαο  (AC) ζε επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηελ  αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο γελλήηξηαο  (AC) ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Φπζηθήο 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή εκηηνληθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (έληαζε, 

ηάζε, γσληαθή ηαρχηεηα, καγλεηηθή επαγσγή, πεξίνδνο, ζπρλφηεηα), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηηο απιέο κεραλέο:  

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο  αξρήο ιεηηνπξγίαο κηα γελλήηξηαο  (AC) . 
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  Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  
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Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1 Υ 25 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «επίιπζεο πξνβιεκάησλ», (problem-solving model), (Eggen & Kauchak ,2006)] 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δίλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζηνπο καζεηέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηηθφο θαη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη.  

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

Γηάιεμε  4 
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κηθξφηεξεο. 

Γηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα. ην θχιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  

Αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή  ηεο 

ιεηηνπξγίαο κηα γελλήηξηαο  (AC) ). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  4 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή  (Σα βαζηθά κέξε κηαο γελλήηξηαο  (AC). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
8 
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 Φάζε 3
ε
:  

Δπηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2)ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη ζπλεξγάδνληαη 

γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  5 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

 Φάζε 4
ε
:  

Δθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα ζπλδεζκνινγήζνπλ ην ειεθηξηθφ θχθισκα θαη λα  

θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο 
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επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή: Arxi leitourgias gennitrias AC_). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να ζπλδέζνπλ ην ιακπάθη κε ηε γελλήηξηα πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πεηξακαηηζηνχλ κε ηε γελλήηξηα γπξλψληαο ηνλ δξνκέα κε ην πνληίθη 

ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ αλ παξάγεηαη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα αλάςεη ην ιακπάθη θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ δίλνληαο ηηκή ζηε γσληαθήο ηαρχηεηαο 10 rpm ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ θαη 

παξαηεξήζνπλ ηε ιάκςε απφ ην ιακπάθη. ηε ζπλέρεηα ζα πεηξακαηηζηνχλ αιιάδνληαο ηελ ηηκή ηεο 

γσληαθή ηαρχηεηα ζε 40rpm ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψ θαη ζα παξαηεξήζνπλ μαλά ηε ιάκςε ηνπ 

ιακπηήξα. 

Να αιιάμνπλ ηε δχλακε ηνπ καγλήηε ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ (mt) ψζηε λα δηεξεπλήζνπλ πσο  

επεξεάδεη ηελ ηάζε πνπ παξάγεηαη απφ ηε γελλήηξηα. ηε ζπλέρεηα ζα αλαδεηήζνπλ ηε κέγηζηε ηάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ιακπηήξα, θαζψο επίζε πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή γσληαθήο ηαρχηεηαο σmax=…………….. 

(rpm ), ψζηε λα κελ θαεί ην ιακπάθη. 

Να δεκηνπξγήζνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηάζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν, πνπ παξάγεηαη απφ ηε γελλήηξηα, 

βάδνληαο δηαθνξέο ηηκέο ζην δεχγνο γσληαθή ηαρχηεηα-δχλακε καγλήηε, θάλνληαο παξαηεξήζεηο  γηα ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε αλάινγα κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δξνκέα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ αξρή ιεηηνπξγία κηαο γελλήηξηαο παξαγσγήο εκηηνληθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, 

απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ηνπ κέξε: ζηάηε, δξνκέαο θαη ιακπηήξαο,  θάλνληαο δηάθνξα πεηξάκαηα 

πάλσ ζην κνληέιν (βάδνληαο δηάθνξεο ηηκέο δεχγνο γσληαθή ηαρχηεηα-δχλακε καγλήηε) 

θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, δεκηνπξγψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε  

ηεο ηάζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν, παξαηεξψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 
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 Φάζε 5
ε
:  

Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ. 

πδήηεζε 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

4 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία. 

Παξνπζίαζε- 

πδήηεζε 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

1 
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Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

8. Ρόλοι 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Εργαλεία – Τπθρεςίεσ και Πόροι 

Hardware 

 Computer 

 Projector 
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 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viewer 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative ,Text Slide Problem Definition and Exercise 
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4.2.5 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Σςνθήκερ – Σσέζειρ λειηοςπγίαρ παπάλληλων οδονηωηών ηποσών 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη   

                              Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ     

                             πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:  Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:  ηνηρεία Μεραλψλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,   

                   10.1 Οδνληώζεηο 

Δλφηεηα: 10.1.5. πλζήθεο-ρέζεηο  

                                  ιεηηνπξγίαο.  

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 
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δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ  ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε νδνλησηνχο ηξνρνχο 

παξάιιειεο νδφλησζεο. 

 Να αλαθέξνπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

o  Να αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. 

 Να αλαιχνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ι τθσ διαμζτρου ενόσ οδοντωτοφ τροχοφ  ωσ προσ 

τον χρόνο. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα θπζηθά κεγέζε πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο  ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  
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ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηελ  αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε νδνλησηνχο ηξνρνχο παξάιιειεο 

νδφλησζεο ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ 

πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Φπζηθήο 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ξνπή, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο-ζηξνθέο, 

ζρέζε κεηάδνζεο), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηα ζηνηρεία κεηάδνζεο θίλεζεο:  

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. 

 Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ κεηάδνζε 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   
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6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1 Υ 70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 
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Γηδαζθαιίαο Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε   κε ηελ 

ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο παξάιιειεο νδφλησζεο (ζπλζήθεο 

– ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Γηάιεμε  2 

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ  ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε 

δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο παξάιιειεο νδφλησζεο). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

πδήηεζε  2 

Γηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα. ην θχιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 
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ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο παξάιιειεο νδφλησζεο). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 
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Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, δηάκεηξνο ) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην 

λέν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν  ησλ παξάιιεισλ νδνλησηψλ 

ηξνρψλ (ζπλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 
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 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα  θαηαλνήζνπλ ην  ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε δχν 

νδνλησηνχο ηξνρνχο παξάιιειεο νδφλησζεο θαη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο 
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αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή: Gear parallel _). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο 1, αλλάηοντασ τον αρικμό των οδόντων ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

τιμϊν και παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1, λα δηεξεπλήζνπλ 

ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ 1 φηαλ απμήζνπλ / κεηψζνπλ  ησλ αξηζκφ 

ησλ δνληηψλ ηνπ,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ παρατθριςεισ τουσ αναλφοντασ τθ 

ςχζςθ (7).  

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο 2, αλλάηοντασ τον αρικμό των οδόντων ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

τιμϊν και παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ  ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1, λα δηεξεπλήζνπλ 

ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ 2 φηαλ απμήζνπλ / κεηψζνπλ  ησλ αξηζκφ 

ησλ δνληηψλ ηνπ ηξνρνχ 1,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ παρατθριςεισ τουσ 

αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7).  
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Να επαναλάβουν τα προθγοφμενα πειράματα ςτα αντίςτοιχα ςυςτιματα μετάδοςθσ (1&2), αιιάδνληαο 

ηελ επηινγή αξηζκνχ ησλ νδφλησλ ηνπ ηξνρνχ 1,κε ηε δηάκεηξν ηνπ ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ.  

Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (8)  d 1/ d 2= z2/z1  λα δηεξεπλήζνπλ:   

α. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1, φηαλ απμεζεί /κεησζεί  ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 1, ηη ζα 

ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ, παξαηεξψληαο ην γξάθεκα. 

β. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2, φηαλ απμεζεί /κεησζεί  ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 1, ηη ζα 

ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηξνρνχ 2, παξαηεξψληαο ην γξάθεκα. 

Να εμεηάζνπλ θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηαρπηήησλ πεξηζηξνθήο ησλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ 1 & 2 κε ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ησλ ηαρπηήησλ πεξηζηξνθήο ησλ θηλεηήξσλ ησλ δχν 

ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ, παρατθρϊντασ το γράφθμα: 

α. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1; 

β. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2; 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, λα δψζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο I,  

ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:  «Πνηνο είλαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο νδφλησλ  Zmin= ……… πνπ κπνξεί λα θέξεη έλαο νδνλησηφο ηξνρφο; Αλαθέξεηε ηξεηο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφ ζπκβαίλεη». 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 
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Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ δχν ηξνρνχο κε 

παξάιιειε νδφλησζε  θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Σηο ζπλζήθεο-ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο νδνλησηψλ ηξνρψλ κε παξάιιειεο νδνληψζεηο, 

παξαηεξψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

απνηειεζκάησλ 

 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

 

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαηχπσζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

πδήηεζε  5 
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Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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8. Ρόλοι 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 



` 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 
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9.Εργαλεία – Τπθρεςίεσ και Πόροι 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text Slide 

 Exercise 

 Problem Definition 
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4.2.6  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 
  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο θσληθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη   

                              Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ     

                             πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:  Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:  ηνηρεία Μεραλψλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,   

                   10.1 Οδνληώζεηο 

Δλφηεηα: 10.1.5. πλζήθεο-ζρέζεηο  

                                  ιεηηνπξγίαο.  

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  θσληθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 
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δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να  αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε θσληθνχο 

νδνλησηνχο ηξνρνχο. 

 Να αλαθέξνπλ  ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

o  Να αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. 

 Να αλαιχνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ι τθσ διαμζτρου ενόσ κωνικοφ οδοντωτοφ τροχοφ  

ωσ προσ τον χρόνο. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα θπζηθά κεγέζε πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο  ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  
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Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηελ  αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε  θσληθνχο νδνλησηνχο ηξνρνχο ζε 

απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Φπζηθήο 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ξνπή, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο-ζηξνθέο, 

ζρέζε κεηάδνζεο), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Ανάγκθ δθμιουργίασ και προςζγγιςθσ τθσ ανακαλυπτικισ διαδικαςίασ μζςω πειραματικϊν δρϊμενων. Η προςπάκεια 

εξωραϊςμοφ των προβλθμάτων κατανόθςθσ φυςικϊν μεγεκϊν και κινιςεων ςε ςυνδυαςμό με τισ ομαδοςυνεργατικζσ 

διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται αναμζνεται να εξαςφαλίςουν το ενδιαφζρον και τθ ςυμμετοχι του μεγαλφτερου 

μζρουσ των εκπαιδευομζνων. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 
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 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηα ζηνηρεία κεηάδνζεο θίλεζεο.  

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. 

 Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ κεηάδνζε 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο  θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 
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σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1 Υ 70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Γηάιεμε  2 
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Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε   κε ηελ 

ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο  κε δεχγνο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ  (ζπλζήθεο – ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο). 

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε 

δεχγνο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

πδήηεζε  2 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 
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εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε δεχγνο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ). 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, δηάκεηξνο ) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην 

λέν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν  ησλ θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

(ζπλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. Δπίδεημε Λνγηζκηθφ 5 
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εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα  θαηαλνήζνπλ ην  ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε δεχγνο 

θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο 

επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή:  Gears bevel _). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 
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θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ, ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο 1, αλλάηοντασ των αρικμό των οδόντων ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο τιμϊν και παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ ηε ζρέζε (6):  n1/n2= z2/z1, λα 

δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ θσληθνχ νδνλησηνχ ηξνρνχ 2 φηαλ απμήζνπλ / 

κεηψζνπλ  ησλ αξηζκφ ησλ δνληηψλ ηνπ,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη καταγράψουν τισ παρατθριςεισ 

τουσ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (6).  

Να πεηξακαηηζηνχλ, ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο 2, αλλάηοντασ των αρικμό των οδόντων ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο τιμϊν και παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ  ηε ζρέζε (6):  n1/n2= z2/z1, λα 

δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ θσληθνχ νδνλησηνχ ηξνρνχ 2 φηαλ απμήζνπλ / 

κεηψζνπλ  ησλ αξηζκφ ησλ δνληηψλ ηνπ ηξνρνχ 1,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη καταγράψουν τισ 

παρατθριςεισ τουσ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (6).  

Να επαναλάβουν τα προθγοφμενα πειράματα ςτα αντίςτοιχα ςυςτιματα μετάδοςθσ (1&2), αιιάδνληαο 

ηελ επηινγή αξηζκφ ησλ νδφλησλ ηνπ ηξνρνχ 1, κε ηε δηάκεηξφ ηνπ ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ.  

Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (7)   D01 / D02 = z2/z1  λα δηεξεπλήζνπλ:   

α. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1, φηαλ απμεζεί /κεησζεί  ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 2, ηη ζα 

ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ, παξαηεξψληαο ην γξάθεκα. 

β. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2, φηαλ απμεζεί /κεησζεί  ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 1, ηη ζα 

ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηξνρνχ 2, παξαηεξψληαο ην γξάθεκα. 

Να εμεηάζνπλ θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηαρπηήησλ πεξηζηξνθήο ησλ 
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θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 1 & 2 κε ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ησλ ηαρπηήησλ πεξηζηξνθήο ησλ θηλεηήξσλ 

ησλ δχν ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ, παρατθρϊντασ το γράφθμα: 

α. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1; 

β. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2; 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:  « Ση ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία δχν θσληθψλ γξαλαδηψλ;». 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ έλα δεχγνο θσληθψλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Σηο ζπλζήθεο-ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, παξαηεξψληαο ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα  θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 
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 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαηχπσζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

πδήηεζε  5 

Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 
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δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

8. Ρφινη 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη Hardware 



` 

 

 

 

4.2.7 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Σςνθήκερ – ζσέζειρ λειηοςπγίαρ αηέπμονα κοσλία-οδονηωηού ηποσού (κοπώναρ) 

Πφξνη  Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text,Slide,Exercise, Problem Definition 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνύ ηξνρνύ (θνξώλαο) 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη   

                              Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ     

                             πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:  Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 
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Μάζεκα:  ηνηρεία Μεραλψλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,   

                   10.1 Οδνληώζεηο 

Δλφηεηα: 10.1.5. πλζήθεο-ζρέζεηο  

                                  ιεηηνπξγίαο.  

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνύ ηξνρνύ (θνξώλαο) 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γλψζεηο. 
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ελαξίνπ Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να  αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  αηέξκνλα θνριία-

νδνλησηνχ ηξνρνχ. 

 Να αλαθέξνπλ ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

o  Να αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. 

 Να αλαιχνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ι τθσ διαμζτρου του αηέξκνλα θνριία -οδοντωτοφ 

τροχοφ  ωσ προσ τον χρόνο. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα θπζηθά κεγέζε πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο  ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

 

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ ζε 

απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  Γλσζηηθά. 
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Δθπαηδεπφκελσλ  Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Φπζηθήο. 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ξνπή, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο-ζηξνθέο, 

ζρέζε κεηάδνζεο), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηα ζηνηρεία κεηάδνζεο θίλεζεο. 

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. 

 Καηαλφεζε. 
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Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 
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 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1Υ 70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε   κε ηελ 

ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ. (ζπλζήθεο – ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο). 

 

Γηάιεμε 
 

 

2 



` 

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ  ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε  

αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, δηάκεηξνο ) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην 

λέν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 
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Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν  ηνπ αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ 

ηξνρνχ (ζπλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 
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θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα  θαηαλνήζνπλ ην  ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε  αηέξκνλα 

θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ  θαη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο 

ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή:  Gear worm _). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο, αλλάηοντασ τον αρικμό ησλ ζηξνθψλ ηνπ ρότορα (αχμεζε 

/κείσζε) ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ παρατθριςεισ 

τουσ. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο, αλλάηοντασ τον αρικμό των οδόντων τθσ κορϊνασ  ςτο 

αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και να παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ ηε ζρέζε (7):  n1/n2= 

z2/z1, λα δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ αηέξκνλα θνριία φηαλ απμήζνπλ / 

κεηψζνπλ ησλ αξηζκφ ησλ δνληηψλ ηεο θνξψλαο,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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παρατθριςεισ τουσ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7).  

Να επαναλάβουν τα προθγοφμενα πειράματα, αιιάδνληαο ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ νδφλησλ ηεο 

θνξψλαο ,κε ηε δηάκεηξφ ηεο ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ και να παρατθριςουν το γράφθμα. 

Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (3)  d 1/ d 2= n1/n2   λα δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηξνθψλ ηνπ αηέξκνλα θνριία φηαλ απμήζνπλ / κεηψζνπλ  ηε δηάκεηξν  ηεο θνξψλαο,  παξαηεξψληαο ην 

γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ παρατθριςεισ τουσ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (3).  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, λα  ελψζνπλ ηελ ηξνραιία κε ηελ θνξψλα, λα 

παξαηεξήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:  «ε πνηεο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηνχκε ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο αηέξκνλα θνριία –θνξψλα; Ζ ζρέζε κεηάδνζεο έσο πνηα 

ηηκή πξαθηηθά κπνξεί λα πάξεη;». 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ  αηέξκνλα θνριία-

νδνλησηφ ηξνρφ  θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Σηο ζπλζήθεο-ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ, 

παξαηεξψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

 

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαηχπσζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

πδήηεζε  5 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία. 

Παξνπζίαζε- 

πδήηεζε 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ ηειεπηαία θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
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 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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8. Ρόλοι 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 
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 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Εργαλεία – Τπθρεςίεσ και Πόροι 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text 

 Slide 

 Exercise 

 Problem Definition 
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4.2.8 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Σςνθήκερ – ζσέζειρ λειηοςπγίαρ αλςζοκίνηζηρ 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο αιπζνθίλεζεο 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη   

                              Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ     

                             πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:  Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:  ηνηρεία Μεραλψλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,   

                   10.3 Αιπζίδεο 

Δλφηεηα: 10.3.5. πλζήθεο-ζρέζεηο  

                                  ιεηηνπξγίαο.  

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  αιπζνθίλεζεο 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 



` 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να  αλαγλσξίδνπλ θαη λα  αλαθέξνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο αιπζνθίλεζεο. 

 Να αλαθέξνπλ ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

o  Να αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδεο. 

 Να αλαιχνπλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ι τθσ διαμζτρου ενόσ αλυςοτροχοφ  ωσ προσ τον 

χρόνο. 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα θπζηθά κεγέζε πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο  ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 
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 Να θαηαλννχλ ηελ  αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδεο ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα 

δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ξνπή, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο-ζηξνθέο, 

ζρέζε κεηάδνζεο), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 
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καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηα ζηνηρεία κεηάδνζεο θίλεζεο. 

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. 

 Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 
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δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1 Υ 70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

Γηάιεμε  2 
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εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε  ηεο 

αιπζνθίλεζεο (ζπλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ αιπζνθίλεζε). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

πδήηεζε  2 

Γηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα. ην θχιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
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 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδα). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, δηάκεηξνο) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα 

δηεξεπλεζεί. 

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηεο αιπζνθίλεζεο (ζπλζήθεο – 

ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

πδήηεζε  4 
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ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα  θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο επζηάζεηαο  θαη θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή: Gear-chain _). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 
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ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο, αλλάηοντασ τον αρικμό ησλ ζηξνθψλ ηνπ ρότορα (αχμεζε 

/κείσζε)  ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ παρατθριςεισ 

τουσ. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο, αλλάηοντασ τον αρικμό των οδόντων αλυςοτροχοφ 1 ςτο 

αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ  ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1, 

λα δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ αιπζνηξνρνχ 2 φηαλ απμήζνπλ / κεηψζνπλ  

ησλ αξηζκφ ησλ δνληηψλ ηνπ αιπζνηξνρνχ 1,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ 

παρατθριςεισ τουσ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7).  

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο, αλλάηοντασ τον αρικμό των οδόντων αλυςοτροχοφ 2 ςτο 

αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςουν το γράφθμα. τθ ςυνζχεια με βάςθ  ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1, 

λα δηεξεπλήζνπλ ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ αιπζνηξνρνχ 1 φηαλ απμήζνπλ / κεηψζνπλ  

ηνλ αξηζκφ ησλ δνληηψλ ηνπ αιπζνηξνρνχ 2,  παξαηεξψληαο ην γξάθεκα θαη λα καταγράψουν τισ 

παρατθριςεισ τουσ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7).                                                                                                                                                                                                                            

Να επαναλάβουν τα προθγοφμενα πειράματα, αιιάδνληαο ηελ επηινγή αξηζκνχ ησλ νδφλησλ ησλ 

αιπζνηξνρψλ 1 & 2,κε ηηο δηακέηξνπο ηνπο ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ.  

Αθνινχζσο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (8)  d 1/ d 2= n1/n2  λα δηεξεπλήζνπλ:   

α. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο , φηαλ απμεζεί /κεησζεί  ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ αιπζνηξνρνχ 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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ηη ζα ζπκβεί ζησλ αξηζκφ  ησλ ζηξνθψλ ησλ δχν αιπζνηξνρψλ, παξαηεξψληαο ην γξάθεκα. 

β. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, φηαλ απμεζεί /κεησζεί  ε ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ αιπζνηξνρνχ 2, 

ηη ζα ζπκβεί ζησλ αξηζκφ  ησλ ζηξνθψλ ησλ δχν αιπζνηξνρψλ, παξαηεξψληαο ην γξάθεκα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, λα ελψζνπλ ηελ ηξνραιία κε ηελ θνξψλα 

παξαηεξψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξνληαο κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ, θαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:  «Γηα νπνίνπο ιφγνπο ηα πνδήιαηα έρνπλ δηάθνξεο 

δηακέηξνπο αιπζνηξνρψλ ηφζν ζηνλ θηλεηήξην φζν θαη ζηνλ θηλνχκελν;». 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδα θαηαγξάθνληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Σηο ζπλζήθεο-ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο κηαο αιπζνθίλεζεο, παξαηεξψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε θαη λα  

θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 
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 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

 

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

10 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαπίζησζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

 

πδήηεζε 
 

 

 

5 

Ζ θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

 

 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 
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αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

8. Ρόλοι 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 
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9.Εργαλεία – Τπθρεςίεσ και Πόροι 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text 

 Slide 

 Exercise 

 Problem Definition 
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4.2.9 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Ηλεκηπομαγνηηική Επαγωγή ( Ηλεκηπική δύναμη εξ επαγωγήρ) 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Ηιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή ( Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο) 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) Σνκέαο: Ηιεθηξνινγηθόο 

Μάζεκα:  Ζιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 3
ν
 Μαγλεηηθό πεδίν 

Δλφηεηα: 3.4. Ηιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή 

5.1.3.Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο 

 
Βηβιίν:  Ηιεθηξνηερλία, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

Ηιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή ( Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο) 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Ζιεθηξηζκνχ θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 
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πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να  αλαγλσξίδνπλ θαη λα  αλαθέξνπλ ηα βαζηθά κέξε κηαο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο αλάπηπμεο ειεθηξεγεξηηθήο 

δχλακεο εμ επαγσγήο. 

 Να πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν  αλάπηπμεο ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο εμ επαγσγήο ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα . 

 Να εληνπίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ επηδξά πάλσ ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ειεθηξεγεξηηθψλ δπλάκεσλ. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να ζπλδένπλ κεηξεηηθφ φξγαλν (γαιβαλφκεηξν) κε ην πελίν . 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηελ  αξρή παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 



` 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο Φπζηθήο 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο (καγλήηεο, 

ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, καγλεηηθή ξνή, ) θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 

δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο. 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηελ αλάπηπμε ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο εμ επαγσγήο ζε έλα ειεθηξηθφ 

θχθισκα. 
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  Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε ηεο αξρήο παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο . 

 Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 

(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 
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νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 40 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  2 Υ (10+25) ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 

     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ «πξνβιήκαηνο» 

θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

 

Γηάιεμε 
 

 

2 



` 

παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο.  

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

πδήηεζε  2 

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ ειεθηξεγεξηηθή 

δχλακε εμ επαγσγήο). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

4 
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Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (καγλεηηθφ πεδίν, 

δχλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ειεθηξηθφ θνξηίν) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα 

δηεξεπλεζεί. 

 

Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή  (παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Τenka. 

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

5 
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πίλαθαο- 

Tablet PC 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 

θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα ζπλαξκνινγήζνπλ ην θχθισκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο θαη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο 

επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα Τenka (ζθελή: Electromagnetic induction__). 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο (ΖΔΓ) εμ απαγσγήο, 

απνηεινχκελε απφ έλα πελίν θαη έλαλ καγλήηε.  ηε ζπλέρεηα λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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ηέηνησλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε, μετακινϊντασ τον μαγνιτθ ςε διάφορεσ κζςεισ,  

παξαηεξψληαο αλ ην πελίν δηαξξέεηαη απφ ξεχκα  θαη  λα καταγράψουν τισ παρατθριςεισ τουσ. 

ηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλήζνπλ ηνλ καγλήηε  κέζα  ζην πελίν παξαηεξψληαο ην πελίν θαηαγξάθνληαο  ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να αθηλεηνπνηήζνπλ  ηνλ καγλήηε κέζα ζην πελίν θαη λα δηεξεπλήζνπλ εάλ ην πελίν δηαξξέεηαη απφ ξεχκα 

θαηαγξάθνληαο  ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Με βάζε ηε δηεξεχλεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο λα  ζπδεηήζνπλ  

κε ηα κέιε ηεο νκάδα ηνπο  θαηά πφζν έλα κεηαβαιιφκελν καγλεηηθφ πεδίν πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ΖΔΓ 

ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ είλαη θνληά ηνπ ή ην πεξηβάιιεη. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, ζα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:  «Έλα ζηαζεξφ (κε  

κεηαβαιιφκελν) καγλεηηθφ πεδίν  επεξεάδεη ή φρη ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα;». 

 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Τenka  (ζθελή: Magnetic field in a solenoid_). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο, απνηεινχκελε απφ έλα 

πελίν, έλα γαιβαλφκεηξν θαη έλαλ καγλήηε θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

Πείξακα-

Άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 
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Να  γπξίζνπλ ην θνπκπί ηνπ κεηξεηηθνχ νξγάλνπ ψζηε λα απμεζεί  ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο  πνπ δηαξξέεη ην 

πελίν  

ηε ζπλέρεηα λα αυξιςουν  τθν τιμι τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ που διαρρζει το πθνίο  παξαηεξψληαο ηηο 

γραμμζσ τθσ ένταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ηνπ πελίνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ  ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να αλαδεηήζνπλ ηελ ηηκή ηεο έληαζεο πνπ πξέπεη λα δηαξξέεη ην πελίν ψζηε ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ λα είλαη πεξίπνπ ίζε κε εθείλε ηνπ καγλήηε ΗΔΠ≈≈………………….mA. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαη έπεηηα απφ ζπδήηεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

ηνπο, λα δψζνπλ κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο  

θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Τenka», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

Σελ αξρή παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο, θάλνληαο δηάθνξα πεηξάκαηα πάλσ ζηελ πεηξακαηηθή 

δηάηαμε  (κεηαθηλψληαο ηνλ μαγνιτθ ςε διάφορεσ κζςεισ) παξαηεξψληαο ηηο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ, ηε δηαξξνή ηνπ πελίνπ  κε επαγσγηθφ ξεχκα  θαη  λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 

 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

πδήηεζε  5 



` 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαηχπσζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

πδήηεζε  5 

Ζ θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
 

 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

 

 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

8. Ρόλοι 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 

 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Εργαλεία – Τπθρεςίεσ και Πόροι 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 



` 

 

 

4.2.10 Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Εγκάπζια Εςζηάθεια Μικπών Γωνιών Κλίζεων 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viewer 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text 

 Slide 

 Exercise 

 Problem Definition 

  Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Δγθάξζηα Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ 

Πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ ζε Μνξθή Ρένληνο Κεηκέλνπ 

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Ναπηηθώλ Πινίαξρσλ) 
Σνκέαο:   Σνκέαο Ναπηηθόο-Πινηάξρσλ 

 

Μάζεκα:  Δπζηάζεηα - Φφξησζε 
Κεθάιαην: 8

ν
  Δγθάξζηα Δπζηαζία Μηθξώλ 

Γσληώλ Κιίζεσλ 

Δλφηεηα: 8.1. Γεληθά. θνπόο κειέηεο ηεο 

επζηάζεηαο. 



` 

 8.2. Ρνπή πδξνζηαηηθήο πξνειεύζεσο. Η 

έλλνηεο ηνπ εγθάξζηνπ κεηαθέληξνπ. 

  

 
Βηβιίν:    Δπζηάζεηα - Φφξησζε , Ισάλλε Δκ. Κνιιηαληάηε  

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

Δγθάξζηα Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ 

2. Δθπαηδεπηηθφ Πξφβιεκα 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μεραληθήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (McDermott 1984).  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 εξρφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα, δίλνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα απηά, κέζσ 

δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Trowbridge and McDermott, 1981). Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ αξρψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηε κέζνδν πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Halloun & Hestenew,1985). 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. 

 



` 

3. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

Γλψζεηο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να δηαηππψλνπλ ηνλ  νξηζκφ ηεο επζηάζεηαο ελφο πινίνπ. 

 Να πεξηγξάθνπλ ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο εγθάξζηαο επζηάζεηαο ελφο πινίνπ. 

 Να αλαθέξνπλ  ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ επζηάζεηα. 

Γεμηφηεηεο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επζηάζεηαο ελφο πινίνπ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα /δεηνχκελα. 

 Να ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 

έλα  πξφβιεκα.  

ηάζεηο.  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη: 

 Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζίαο ηεο εγθάξζηαο επζηάζεηαο ελφο πινίνπ ζε απιά πξαθηηθά ζέκαηα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα 

παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Να είλαη ζεηηθνί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ζέκαηα  θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο. 

4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ  

Δθπαηδεπφκελσλ 

Γλσζηηθά. 

 Να δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο ηερληθήο κεραληθήο θέληξνπ βάξνπο - επζηάζεηαο. 

 Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζνξξνπία ελφο ζψκαηνο (βάξνο ζψκαηνο, άλησζε, θέληξν 

βάξνπο, ηζνξξνπία), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

 Να είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη γλσξίδνπλ πψο λα πινεγεζνχλ ζην 
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δηαδίθηπν 

Φπρνθνηλσληθά. 

 Δπηζπκία ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ππεπζπλφηεηα θαη αιιεινβνήζεηα. 

 Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζεβαζκφο θαη αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ πεηξακαηηθψλ δξψκελσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

εμσξατζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλφεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη θηλήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Γεκνγξαθηθά. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη θαη ησλ δχν θχισλ. 

 Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ηα 17 έηε, ελψ ζε απνγεπκαηηλά ΔΠΑ.Λ. ππάξρνπλ θαη ελήιηθεο 

καζεηέο 

 

5. Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ζηα ζηνηρεία κεηάδνζεο θίλεζεο. 

 Αλάθιεζε πξφηεξεο θαη απφθηεζε λέαο γλψζεο, θαζψο θαη θαηαλφεζε  ηνπ θέληξνπ βάξνπο –επζηάζεηαο. 

 Καηαλφεζε. 

Αλάγθε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη έκπλεπζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 Πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηεθκήξηα, ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφ πάλσ ζηε λέα γλψζε θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ 

πξφηεξε. 

Αλάγθε νκαδηθήο δηεξεχλεζεο. 
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(θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπιινγηθήο-ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο): 

 Ηθαλνπνίεζε αηζζήκαηνο πιεξφηεηαο κέζσ νκαδηθψλ επηηεπγκάησλ.   

 Τινπνίεζε πεηξακαηηθψλ δηεξγαζηψλ γηα εχξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επζηάζηα 

ελφο πινίνπ θαη απνθπγή παξαλνήζεσλ, ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο. 

Αλάγθε  απηελέξγεηαο.  

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο, εξκελείαο ηεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ απηή. 

Καιιηέξγεηα  θξηηηθήο ζθέςεο.   

 

6. Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Οη επηδησθφκελνη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκνπο (short-term learning 

objectives) θαη καθξνπξφζεζκνπο (long-term objectives) (Eggen & Kauchak ,2006). Ωο βξαρππξφζεζκνο καζεζηαθφο 

ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε, ε εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απφ ηελ  άιιε πιεπξά, 

σο καθξνπξφζεζκνο καζεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (self-directed learning) θαη απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο (self-regulated learning). 

Ο καζεηήο δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kam Hou Vat, 2006).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο, ελεξγνπνηψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο: Θεσξεηηθφ κέξνο  1 Υ 20 ιεπηά /Δθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  1 Υ 70 ιεπηά. 

 Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, Progector, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο. 
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     Λνγηζκηθά πξνζνκνίσζεο:  Τenka 

 

 

7. Πνξεία Γηδαζθαιίαο- Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο -Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

 

Πνξεία Γηδαζθαιίαο 

[Γηδαθηηθφ κνληέιν «εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν»,  (inquiry model) ( Schmidkunz and Lindeman, 1992) 
Μεζνδνινγία 

Δπνπηηθά 

Μέζα 

Γηδαζθαιίαο 

Αλακελφκελνο 

Υξφλνο  (min) 

Τινπνίεζεο 

 Φάζε 1
ε
:  Αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξφβιεκα. 

Γ.01 -Παξνπζίαζε 

Δίλαη ην ζεκείν  εθθίλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε βάζε ηνπ 

«πξνβιήκαηνο» θαη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν πξφβιεκα είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επζηάζείαο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ζηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ. 

 

Γηάιεμε 
 

 

2 

 

Γ.02 -πδήηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

πδήηεζε  2 
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ζπλεξγάδνληαη.  

Σν πξφβιεκα αλαδεηθλχεηαη κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε κηα ζχληνκε 

ζπδήηεζε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (ζρεηηθά κε ηελ επζηάζεηα). 

Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ν ρσξηζκφο ηνπο ζε 

κηθξφηεξεο. 

Γηαλέκεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο, ην ζεσξεηηθφ πιηθφ θαζψο θαη ην πξνο 

επίιπζε πξφβιεκα. ην θχιιν εξγαζίαο νη καζεηέο ζα θαηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

ηε θάζε απηή πξνζπαζνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θεληξίδνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. 
 

 Φάζε 2
ε
:  Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γ.03 –Δπηζηεκνληθή πξφβιεςε 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα απφ ηελ επζηάζεηα ελφο 

πινίνπ). 

 

Δπίδεημε- 

Πξνβνιή 

 

Ζ/Τ- 

Projector 

 

4 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο (θέληξν βάξνπο ελφο 

αληηθεηκέλνπ-επζηάζεηα) ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην λέν πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 
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Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 
πδήηεζε  2 

Παξνπζηάδεηαη ε λέα γλψζε πάλσ ζην πξνο δηεξεχλεζε λέν αληηθείκελν ηεο επζηάζεηαο (ε ζεκαζία ηεο 

επζηάζεηαο ζε έλα πινίν, ε εγθάξζηα επζηάζεηα θαη νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηεο). 

Γηάιεμε- 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector 
6 

 Φάζε 3
ε
:  Δθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 

Γ.04 –Οξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο 

Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο  ηνπ πξνβιήκαηνο. ην θχιιν εξγαζίαο θάζε νκάδα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο: (1) Κάζε εθπαηδεπφκελνο  πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο βήκαηα πξνο ην ζθνπφ απηφ. (2) ηα πιαίζηα ηεο νκάδαο νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο, αηηηνινγψληαο απηή ηελ επηινγή. 

πδήηεζε  4 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη επίδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ  Algodoo.  

Δπίδεημε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

Λνγηζκηθφ 

«algodoo»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 

5 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαιιηεξγεί ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

Γ.05 –Μέηξεζε -θαηαγξαθή 

Οη εθπαηδεπφκελνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επέιεμαλ. Ο 
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θάζε έλαο πεηξακαηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο. ηε θάζε απηή αλακέλνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πεηξακαηίδνληαη ψζηε λα  θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο επζηάζεηαο  θαη θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο  

Γξαζηεξηφηεηα: Υξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα  Algodoo ζθελή: Eustathia_). 

Οη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη: 

Να παηήζνπλ ην θνπκπί αλαίξεζεο παύζεο ηνπ κνληέινπ  πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε θαη λα παξαηεξήζνπλ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ (εγκάρςια τομι του πλοίου που επιπλζει). ηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ παξαηεξψληαο ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ δίλνληαο ηνλ 

νξηζκφο ηεο επζηάζεηαο  θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Να πεηξακαηηζηνχλ ζην κνληέιν, κεηαθέξνληαο απφ ηελ πξνβιήηα ζηελ επηθάλεηα ηεο εγθάξζηαο ηνκήο 

ηνπ πινίνπ ηα αληηθείκελα-βάξε θαη  δηεξεπλήζνπλ θαηά πφζν ηα αληηθείκελα-βάξε επεξεάδνπλ ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

                                                                                                                                                                                                                         

Να επαλαιάβνπλ ην πξνεγνχκελν πείξακα,  δεκηνπξγψληαο λέα αληηθείκελα, επηιέγνληαο ηελ ηηκή ηνπ 

βάξνπο απφ ην αληίζηνηρν πεδίν επηινγήο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ηηο λέεο ζέζεο ηζνξξνπίαο ηνπ πινίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθφ 
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Να αλαδεηήζνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ βάξνπο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην πινίν ψζηε λα κελ βπζηζηεί θαη λα 

δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε ζεκαζία πνπ έρεη  γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ επζηάζεηα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα:  «Πνηεο άιιεο 

πηζαλέο αηηίεο ππάξρνπλ  γηα ηε δεκηνπξγία εγθαξζίσλ θιίζεσλ ελφο πινίνπ εθηφο απφ ηα αληηθείκελα-

θνξηία;» αλαθέξνληαο ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

Οη εθπαηδεπφκελνη αθνχ πεηξακαηηζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «algodoo», ηνπο δεηείηαη λα 

δηεξεπλήζνπλ: 

 Σελ ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ παξαηεξψληαο ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο  ηνπ βάξνπο ηνπ δίλνληαο 

ηνλ νξηζκφο ηεο επζηάζεηαο  θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Καηά πφζν ηα αληηθείκελα-βάξε επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ θαη πνηα  είλαη ε ζεκαζία πνπ 

έρεη  γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ επζηάζεηα  θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



` 

 Φάζε 4
ε
:  Μνληεινπνίεζε επξεκάησλ.  

Γ.06 –χγθξηζε πξνβιέςεσλ κε ηα απνηειέζκαηα 

Αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. Οη καζεηέο ζην θχιιν εξγαζίαο ζεκεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο αηηηνινγψληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με βάζε ην ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αλαηξέμνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπλ κε 

βάζε φζα κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ψζηε λα ηα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηα απνξξίςνπλ. 

πδήηεζε  5 

Γ.07 –πδήηεζε  

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ-πεηξακάησλ, ζρνιηάδνπλ, επαλαδηαηππψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

δηνξζψλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Δπηδηψθεηαη ε αθεξεκαηνπνίεζε θαη ε γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηε δηαπίζησζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο.  

 

πδήηεζε 
 

 

 

5 

Ζ θάζε ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμή ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζε άιιν πιαίζην. 
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 Φάζε 5
ε
: Δκπέδσζε-Γελίθεπζε  

Δπηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε ηηο πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο δίλεη ηε 

δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε 

αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θάζε θνξά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε. 

Γ.08 –Δξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο 

Ο θαζεγεηήο αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη  θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνλίδνληαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία θαη δηεπθξηλίδεη ηπρφλ απνξίεο ηνπο. 

πδήηεζε 

 

Πξνβνιή 

Ζ/Τ- 

Projector- 

Λνγηζκηθφ 

«Τenka»- 

Γηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο- 

Tablet PC 
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8. Ρόλοι 

Δθπαηδεπφκελνη. 

 Παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. 

 Δπηθνηλσλνχλ –δηαιέγνληαη. 

 ρεδηάδνπλ-αλαιχνπλ. 

 Δξεπλνχλ, παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ. 

 Κάλνπλ  πεηξάκαηα, παξαηεξήζεηο.  

 Καηαγξάθνπλ απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαη εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 

 πδεηνχλ, αμηνινγνχλ θαη παξνπζηάδνπλ. 

Δθπαηδεπηήο. 

 Δγγπάηαη ην πιαίζην ηεο  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδεη θαηάιιειν πιηθφ. 
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 Παξαθηλεί θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Δπηθνηλσλεί –δηαιέγεηαη. 

 Θέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

 Αμηνινγεί θαη απηναμηνινγείηαη. 

9.Εργαλεία – Τπθρεςίεσ και Πόροι 

Hardware 

 Computer 

 Projector 

 Tablet PC 

Software 

 Microsoft Word 

 Word Processor 

 Tex, image, audio or video viever 

 URL :  http://www.yenka.com/ 

Resources 

 Narrative Text 

 Slide 

 Exercise 

 Problem Definition 
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4.3 Σα θχιια εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ   

 Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο αθνινπζήζεθαλ φια ηα απαηηνχκελα βήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο ηερλνινγηθά  εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

Ζ δνκή ησλ θχιισλ εξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ε αθφινπζε:  

1. Πεξηγξαθή. 

2. ηφρνο. 

3. Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο. 

4. Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

5. Γξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη. 

Σα θχιια εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

4.4 Οδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή 

 Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ νδεγηψλ αθνινπζήζεθαλ φια ηα απαηηνχκελα βήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο ηερλνινγηθά  εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

Ζ δνκή ησλ νδεγηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηή είλαη ε αθφινπζε:  

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ. 

2. Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε. 

4. Πξναπαηηνχκελεο Γλψζεηο. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ. 

6. ηφρνη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ. 

7. Μέζνδνο –νξγάλσζε ηεο ηάμεο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη. 

Οη νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 5
Ο

 Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ 

 

Δηζαγσγή-Ση είλαη ε αμηνιφγεζε. 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάζηεθε έλα πξντφλ ή 

κέξνο απηνχ. 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). 

5.1 Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ αμηνιφγεζε, σο πνιπεπίπεδε θαη ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία 

απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηφζν ησλ εθπαηδεπφκελσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, 

ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, ησλ πιηθψλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα αληηθεηκεληθά θαη 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 

Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηνρεχεη ζηε ιήςε έγθπξσλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, ηξνπνπνίεζε θαη απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο (ΔΑΠ,2008,ζει126). 

5.1.1 Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

Ζ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία μεθηλά 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο παξαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη  ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ ζρεδίαζή ηνπ. Δπηηξέπεη ζε ηξίηνπο λα εθηηκήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πνιχ ζπρλά ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζπλερψο κεηαβαιιφκελα 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα (Καξνχιεο Α.,2001). 

5.1.2 ηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο 

Γεληθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα εμεηαζηεί ν δηδαθηηθφο θαη 

παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ζε έλα επξχ θάζκα καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ην 
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εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη λα βξεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα γηα ηνλ άξηζην ζρεδηαζκφ 

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

χκθσλα κε ηνλ Nielsen (1997) νη εδηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπ σο 

πξνο ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σελ εμαζθάιηζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο 

ζρεδηάζηεθε λα ηθαλνπνηήζεη. 

 Σελ ηερληθή αξηηφηεηα σο ινγηζκηθφ πνιπκέζσλ. 

 Σν χθνο ηνπ δηαινγηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ζε ζρέζε 

κε ηηο απαηήζεηο ηεο νκάδαο ζηφρνπ πνπ απεπζχλεηαη. 

 Σε κεζνδνινγία έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο λέαο γλψζεο. 

 Σελ απνδνρή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη 

εθπαηδεπφκελνπο. 

 Σε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ψζηε κε επέιηθην ηξφπν λα απνθαιχπηεη ηα 

λεφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Ζ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη επηβεβιεκέλε. Σν 

γεγνλφο απηφ βνεζά ηνπο δεκηνπξγνχο ινγηζκηθνχ ζηε ζρεδίαζε κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 

5.1.3 Πνηνπο αθνξά ε αμηνιφγεζε  

Βαζηθφ ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε  θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ζε φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα. 

Οη απνδέθηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο  ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα είλαη νη εμήο (Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & 

Πηληέιαο, Π.,2001): 

 Οη ζρεδηαζηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ ην πινπνίεζαλ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη θαινχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

 Οη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. 

 Δηδηθεπκέλε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 
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 Φνξείο-εηαηξίεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη επελδχνπλ 

θεθάιαηα ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.                                                                  

5.1.4 Πνηνη αμηνινγνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη πσο 

επηιέγνληαη 

Ζ αμηνιφγεζε απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε απηνχο πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηνί είλαη  νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθπαηδεπφκελνη. Σν δείγκα ην 

νπνίν πξέπεη λα επηιεγεί απφ ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφ πην αληηπξνζσπεπηηθφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθπαηδεπηέο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη ειηθηψλ θαη  εθπαηδεπφκελνη κε δηαθνξεηηθφ δείθηε 

επθπΐαο θαη σξηκφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη επαξθή κεγέζε δείγκαηνο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί θαη κηα θαηεγνξία αηφκσλ κε κηθξή εμνηθείσζε ζηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζην ρεηξηζκφ παθέησλ ινγηζκηθνχ ελ γέλεη 

(Παλαγησηαθφπνπινο, θ.ά 2003 θαη Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & Πηληέιαο, Π. 2001). 

5.1.5 Θεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

φπσο επίζεο θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ  επηδξνχλ ζε έλα ππφ αμηνιφγεζε ζχζηεκα θαη επεξεάδνπλ ην 

ζεσξεηηθφ ή ελλνηνινγηθφ πιαίζηφ ηεο, είλαη νη εμήο: 

 Πξνζσπηθνί, δειαδή νη ηθαλφηεηεο, νη πξνζδνθίεο, νη ζηάζεηο, νη εκπεηξίεο θαη 

νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θιπ. 

 Παηδαγσγηθνί, δειαδή ην γλσζηηθφ επίπεδν, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη, ηα είδε 

κάζεζεο, θιπ. 

 Οξγαλσηηθνί δειαδή ε αλζξψπηλε ππνδνκή, ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο πφξσλ, θιπ. 

 Γεκνγξαθηθνί, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηφρνπ φπσο είλαη ην 

θχιν, ε ειηθία, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, θιπ.) 

 Σερλνινγηθνί, δειαδή ε δηαζέζηκε πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

Ζ γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηεξεχλεζε ζεσξεηηθνχ ή ελλνηνινγηθνχ  

πιαηζίνπ, έρεη κεγάιε  ζεκαζία δηφηη αλ είλαη γλσζηή ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη 
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κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην 

κέγεζνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

5.1.2 Σχπνη αμηνιφγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία είλαη πινχζηα ζε κεζφδνπο, πξνζεγγίζεηο θαη 

εξγαιεία πνπ αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Μία πξψηε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γίλεηαη κε θξηηήξην ην ζθνπφ ηεο, ζε 

δηακνξθσηηθή θαη απνινγηζηηθή. 

5.1.2.1 Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative evaluation) 

Ζ δηακνξθσηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εμέιημεο ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. θνπφο 

ηεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο θαηά ηε θάζε 

ηεο εμέιημήο ηνπ. 

Οη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηα παξαθάησ 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 κάζεζεο. 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε εθαξκφδεηαη έρνληαο ζαλ ζηφρνπο: 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ψζηε ην ινγηζκηθφ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. 

 Σελ αληηζηνηρία πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη βαζκνχ πινπνίεζήο ηνπο. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.  

 (Μαξθέα, Υ. & Πηληέιαο, Π. 2000 θαη Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & Πηληέιαο, 

Π.,2001). 

5.1.2.2 Ζ απνινγηζηηθή  αμηνιφγεζε (summative evaluation) 

Ζ απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε επηιέγεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ. 

Ζ απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε αθνινπζεί ηελ πνζνηηθή ζηξαηεγηθή εμεηάδνληαο 

ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Ζ εμέηαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνο ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

 Αμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο, φπνπ εμαθξηβψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ή φρη ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. 

 Αμηνιφγεζε επίδξαζεο, φπνπ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

ινγηζκηθνχ θαζψο θαη απνηειέζκαηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί. 

 Γεπηεξεχνπζα αμηνιφγεζε, φπνπ αμηνινγνχληαη λέεο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. 

 Αμηνιφγεζε κεηα-αλάιπζεο, φπνπ εθηηκά ηα απνηειέζκαηα απφ φιεο ηηο 

αμηνινγήζεηο ζπλνιηθά θαη πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο βιέπνληάο ηα γεληθά θαη απφ λέεο νπηηθέο γσλίεο. 

(Μαξθέα, Υ. & Πηληέιαο, Π. 2000 θαη Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & Πηληέιαο, 

Π.,2001). 

5.1.3 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

Σα θπξηφηεξα κέζα γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα εμήο: 

 Σν εξσηεκαηνιφγην (questionnaire). 

 Ζ ζπλέληεπμε (interview). 

 Ζ παξαηήξεζε (observation). 

 Ζ απηνκαηνπνηεκέλε κέηξεζε (automated measure). 

 Σν ςπρνκεηξηθφ ηεζη (psychometric test). 

 Ζ θξηηηθή (review). 

 Ζ ιίζηα αμηνιφγεζεο (checklist). 

 Ζ κειέηε πεδίνπ (field study). 
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5.1.3.1 Ζ ιίζηα αμηνιφγεζεο (checklist) 

Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα δεηήκαηα ηα νπνία επηρεηξεί λα ζίμεη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν ζχλνιν εξσηήζεσλ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δηακνξθψλνπλ κηα ιίζηα αμηνιφγεζεο, εκπιέθνπλ ζέκαηα 

αηζζεηηθήο, θαηαιιειφηεηαο, ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, επθνιίαο ζηε ρξήζε, 

πνηφηεηαο, ζπκβνιήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη πνιιψλ αθφκα πηπρψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Μαξθέα, Υ. & Πηληέιαο, Π. 2000 θαη 

Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & Πηληέιαο, Π.,2001). 

5.1.4 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμηνιφγεζεο 

Σα βαζηθά  ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε είλαη ηα εμήο (Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., 

Πηεξξαθέαο, Υ. & Πηληέιαο, Π. 2003): 

 Ζ θαηαιιειφηεηα (applicability). Σν πξντφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη θαη εάλ εθπιεξψλεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

είλαη ζρεδηαζκέλν. 

 Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα (adaptability). Σν πξντφλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

είλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, 

αιιά είλαη επηζπκεηφ λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηχπνπο κάζεζεο θαη νκάδεο ρξεζηψλ. 

 Ζ απνδνηηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness). Δμεηάδεηαη θαηά 

πφζν έλα πξντφλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ απνδίδεη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. ζεσξείηαη  έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα αμηνινγνχληαη.  

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο (instructional design). Σν θξηηήξην απηφ 

αθνξά ζηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρεδίαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Ο έιεγρνο ζην καζεηή (learner control). Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ειεγρφκελε θαη λα ππάξρεη ξπζκηδφκελνο ξπζκφο ξνήο.  
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 Ζ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε (learner access). Ζ θηιηθφηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο 

ηνπ ρξήζηε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη βαζηθφο 

παξάγνληαο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζήο ηνπ. Μηα θαιά ζρεδηαζκέλε 

δηεπηθάλεηα ρξήζηε δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κηαο θαη γίλεηαη επθνιφηεξε 

θαη ειθπζηηθφηεξε ε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε. 

 Ζ εκθάληζε θαη ε αηζζεηηθή (appearance and aesthetics). Κχξην ζηνηρείν 

ειθπζηηθφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ε εηθφλα, θηλνχκελε ή 

φρη θαη ν ήρνο. Οξηζκέλεο ηερληθέο πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ, ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί, θαζηζηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

ιεηηνπξγηθφηεξν αιιά θαη αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλν. 

 Ζ επθνιία ζηε ρξήζε (ease of use). Οη επθνιίεο ηηο νπνίεο  παξέρεη έλα 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζηε ρξήζε θαη ε επειημία ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε 

πνπ κπνξεί λα έρεη απνηεινχλ έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

ελφο πξντφληνο. ηνηρεία φπσο ε παξνρή βνήζεηαο ζην ρξήζηε ζρεηηθά κε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ή ε επθνιία πξαγκαηνπνίεζεο 

δηάθνξσλ ελεξγεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε γξήγνξε έμνδνο απφ αλεπηζχκεηεο 

θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθά εθφδηα ελφο ινγηζκηθνχ. 

 Ζ παξνπζίαζε (presentation). Ζ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηξφπν θαηάιιειν, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

 Απνηίκεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε (assessment-feedback). Σα εμειηγκέλα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλε ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο 

θαη αλαηξνθνδφηεζεο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε. Σν γεγνλφο απηφ πξνάγεη 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαζψο πνιιέο θνξέο δίλεηαη ε αίζζεζε ζην ρξήζηε 

φηη έρεη απέλαληί ηνπ έλα πξαγκαηηθφ εθπαηδεπηή. 

 Ο ρεηξηζκφο (management). Ο  ρεηξηζκφο έρεη λα θάλεη κε ηελ επθνιία 

δηαρείξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη έλα πξντφλ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Ζ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε επθνιία εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ε 

δηαθχιαμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε ρξήζηε είλαη νξηζκέλα απφ ηα δεηήκαηα 

ρεηξηζκνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηελ αμηνιφγεζε. 
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 Ζ ηεθκεξίσζε θαη πξφζζεην πιηθφ (documentation and supplementary 

material). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζα πξέπεη απηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν 

πιηθφ ηεθκεξίσζεο ην νπνίν ζα ελεκεξψλεη αλαιπηηθά ην ρξήζηε-

εθπαηδεπφκελν γηα ην ζχλνιν ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη. Αθφκα, ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο ζα αλαθέξεη θαη φινπο ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθπιεξψλεη 

δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ εθπαηδεπηή πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ απηνχ. 

 Σν θίλεηξν ρξήζεο (motivation). Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπλερφκελε ρξήζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζα πξέπεη απηφ λα 

παξέρεη θίλεηξα ρξήζεο θαη λα κελ κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεγάιε 

πνηθηιία αζθήζεσλ θαη λα πξνζθέξεη δηαξθψο λέα ζηνηρεία αθφκα θαη κε ηε 

κέζνδν ησλ ζπλερψλ ελεκεξψζεσλ ηνπ (updates) απφ ην δηαδίθηπν. 

5.1.5 Ζ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο  

Ζ πνξεία αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ε αθφινπζε: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καζνξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ 

ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε 

 

πιινγή δεδνκέλσλ 

 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

Δξκελεία απνηειεζκάησλ 

 

Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

 
Βειηίσζε ηνπ πξντφληνο 
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Διάγραμμα  2 Η πορεία τθσ αξιολόγθςθσ 

 

5.1.6 πκκεηέρνληεο ζηε κειέηε αμηνιφγεζεο 

ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί, 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα, εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ζιεθηξνινγηθνχ ηνκέα, 

εθπαηδεπηηθνί Ναπηηθψλ –Πινηάξρσλ  θαη   εθπαηδεπηηθνί ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξψηα  κειέηεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ απεπζχλεηαη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ζελάξηα καζήκαηνο, νδεγίεο εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ηα θχιια 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ). Μεηά απφ απηή ηε κειέηε αμηνιφγεζαλ ην 

ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο εθπαηδεπφκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί 

ζπλέβαιαλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

ηφρνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ θαη ε 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε βειηίσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ηφζν ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ φζν  θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

5.2 Δπξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

5.2.1 Σν πξνθίι ηνπ δείγκαηνο 

Γηα λα δηακνξθσζεί ην πξνθίι ηνπ δείγκαηνο, νη εθπαηδεπηέο  απάληεζαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην (checklist). ην εξσηεκαηνιφγην απηφ θαηαγξάθεθαλ νη εμήο 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ:  

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: φπσο ην θχιιν, ε ηδηφηεηα, ν ηνκέαο θαη ε εηδηθφηεηα 

ζηελ νπνία δηδάζθνπλ. 

 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ: φπσο ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ην επίπεδφ ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Απφςεηο  ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθψλ (ελφηεηεο Α 

έσο Ζ). 
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5.2.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

Σν πιήζνο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  ήηαλ 37 άηνκα. 

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θχιιν, ηελ ηδηφηεηα θαη ηνλ ηνκέα-εηδηθφηεηα 

ζηελ νπνία δηδάζθνπλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 

(Γηάγξακκα5.1,5.2,5.3): 

 

Διάγραμμα  3 Φφλλο αξιολογθτϊν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα  4 Ιδιότθτα των αξιολογθτϊν. 

Φύλλο αξιολογηηών

Άνηπαρ

73%

Γςναίκα

27%

Γςναίκα Άνηπαρ

Η ιδιόηηηα ηων Αξιολογηηών

Εκπαιδεςηικόρ/ 

Εκπαιδεςηήρ 

–Δημόζιο

90%

Εκπαιδεςηικόρ/ 

Εκπαιδεςηήρ-

Ιδιωηικόρ

10%

Εκπαιδεςηικόρ/ Εκπαιδεςηήρ –Δημόζιο
Εκπαιδεςηικόρ/ Εκπαιδεςηήρ-Ιδιωηικόρ
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Διάγραμμα  5 Ο τομζασ και θ ειδικότθτα που διδάςκουν. 

 

5.2.3 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαίδεπζε 

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

πξνζνκνίσζεο θαζψο επίζεο ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηψλ ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαίλνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 5.4,5.5): 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα  6 Λογιςμικό που επιλζχκθκε. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ο ηομές και η ειδικόηηηα ποσ διδάζκοσν

Μησανολογίαρ

47%

Φςζικών 

Επ ιζηημών

20%

Ναςηικών-

Πλοιάπσων

13%

Ηλεκηπολογίαρ

20%

Μησανολογίαρ Ηλεκηπολογίαρ Ναςηικών-Πλοιάπσων Φςζικών Επ ιζηημών

Το επίπεδο ζτεηικά με ηην τρήζη Τ.Π.Ε.

Απσάπιορ σπήζηηρ

14%

Δεν σπηζιμοποιώ 

ΤΠΕ ζηην 

εκπαίδεςζη

3%

Έμπειπορ σπήζηηρ

31%

Μέηπιορ σπήζηηρ

52%

Δεν σπηζιμοποιώ ΤΠΕ ζηην εκπαίδεςζη Απσάπιορ σπήζηηρ

Μέηπιορ σπήζηηρ Έμπειπορ σπήζηηρ

Λογιζμικό ποσ επιλέκηηκε

Physion

39%

Yenka

34%

Algodoo

27%

Physion Yenka Algodoo
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Διάγραμμα  7 Σο επίπεδο των αξιολογθτϊν με τθν χριςθ των Σ.Π.Ε. 

5.2.4 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγηζκηθψλ 

Δλφηεηα Α: Αμηνιφγεζε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. 

1. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ελαξκνλίδεηαη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη;». 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

          Πίνακασ 1 Μ.Ο.Απαντιςεων ερωτιματοσ 1. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 20% 60% 20% 

Yenka 0% 0% 17% 83% 0% 

Algodoo 0% 0% 0% 50% 50% 

Πίνακασ 2 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 3,5

Yenka. 2,5

Algodoo. 4,16

0
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2. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζπκπιεξψλεη θαη εκπινπηίδεη ηε δηδαθηέα χιε;». 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 3 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 2. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 67% 33% 

Yenka 0% 0% 0% 50% 50% 

Algodoo 0% 0% 0% 33% 67% 

Πίνακασ 4 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 2. 

 

3. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη επαξθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ 

ζηφρν;». 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

      Πίνακασ 5 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 3. 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,12
Yenka. 4,4 Algodoo. 4,25

0

1

2

3

4

5

Λογιζμικά

Κ
λ
ίμ

α
κ
α

 L
ik

e
rt

Physion Yenka Algodoo

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,3
Yenka. 4,7

Algodoo. 3,8
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 67% 33% 

Yenka 0% 0% 0% 25% 75% 

Algodoo 0% 0% 20% 0% 80% 

Πίνακασ 6 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 3. 

 

4. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ζ ππθλφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο είλαη 

θαηάιιειε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

           Πίνακασ 7 Απαντιςεων ερωτιματοσ 4. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 67% 33% 

Yenka 0% 0% 0% 50% 50% 

Algodoo 0% 0% 0% 75% 25% 

Πίνακασ 8 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 4. 

 

5. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Δίλαη πξνζδηνξηζκέλνο ν κέζνο 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε κειέηε επηκέξνπο ελνηήησλ θαη ηκεκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ;» 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,3

Yenka. 4,5

Algodoo. 4,25

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8
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Physion Yenka Algodoo
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Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

           Πίνακασ 9 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 5. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% % 100% % 

Yenka 0% 0% 25% 50% 25% 

Algodoo 0% 0% % 50% 50% 

Πίνακασ 10 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 5. 

 

Δλφηεηα Β: Αμηνιφγεζε ηεο Γηδαθηηθήο θαη Παηδαγσγηθήο 

Μεζνδνινγίαο. 

6. Απαληήζεηο  ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Δίλαη εκθαλήο ν ζθνπφο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

        

  

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,4
Yenka. 4

Algodoo. 4,4
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M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,5

Yenka. 4,75
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4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Λογιζμικά

Κ
λ
ίμ

α
κ
α

 L
ik

e
rt

Physion Yenka Algodoo



` 

       Πίνακασ 11 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 6. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 50% 50% 

Yenka 0% 0% 0% 25% 75% 

Algodoo 0% 0% 20% 20% 60% 

Πίνακασ 12 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 6. 

 
 

7. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Τπάξρεη ελεκέξσζε γηα ηηο 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 13 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 7. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 60% 40% 

Yenka 0% 20% 0% 20% 60% 

Algodoo 0% 0% 0% 50% 33% 

Πίνακασ 14 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 7. 

 
 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4

Yenka. 4,75
Algodoo. 4,4
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8. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ζπλδέεη ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη αξρέο πνπ παξνπζηάδεη κε 

αληίζηνηρεο εληφο ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

         

 

 

 

        Πίνακασ 15 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 8. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 50% 50% 

Yenka 0% 25% 0% 25% 50% 

Algodoo 0% 0% 20% 40% 40% 

Πίνακασ 16 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 8. 

 

9. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ είλαη ζπλδεδεκέλν, φζν είλαη δπλαηφλ, κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

      

   Πίνακασ 17 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 9. 

 
 
 

M.O. Απανηήζεων
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 50% 50% 

Yenka 0% 25% 0% 50% 25% 

Algodoo 0% 0% 0% 40% 60% 

Πίνακασ 18 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 9. 

 

10. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγεί θίλεηξα ελαζρφιεζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρεη ή πνπ 

πξνηείλεη;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

          Πίνακασ 19 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 10. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 33% 67% 

Yenka 0% 14% 0% 14% 72% 

Algodoo 0% 0% 0% 60% 40% 

Πίνακασ 20 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 10. 

 

Δλφηεηα Γ: Αμηνιφγεζε ηεο ζρεδίαζεο θαη δφκεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,6

Yenka. 4,25

Algodoo. 4,4
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11. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ 

ελλνηψλ βνεζά ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζή ηνπο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

  

     Πίνακασ 21 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 11. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 83% 17% 

Yenka 0% 25% 0% 50% 25% 

Algodoo 0% 0% 0% 40% 60% 

Πίνακασ 22 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 11. 

 

12. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 
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       Πίνακασ 23 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 12. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 33% 67% 

Yenka 0% 0% 0% 67% 33% 

Algodoo 0% 0% 0% 60% 40% 

Πίνακασ 24 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 12. 

 

13. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη 

θαηάιιειν γηα νινθιεξσκέλε ρξήζε ζηελ ηάμε απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη 

κε ηελ ελεξγφ παξνπζία ηνπ δαζθάινπ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

       Πίνακασ 25 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 13. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 29% 71% 

Yenka 0% 0% 0% 17% 83% 

Algodoo 0% 0% 0% 80% 20% 

Πίνακασ 26 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 13. 

 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,6 Yenka. 4,75

Algodoo. 4

0

1

2

3

4

5

Λογιζμικά

Κ
λ
ίμ

α
κ
α

 L
ik

e
rt

Physion Yenka Algodoo



` 

14. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη αμηνπνηεί ηε 

θαληαζία ηνπο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 27 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 14. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 17% 83% 

Yenka 0% 0% 0% 25% 75% 

Algodoo 0% 0% 0% 60% 40% 

Πίνακασ 28 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 14. 

 

15. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη γηα λα απνδερζνχλ, λα απνξξίςνπλ, λα 

θξίλνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ φζα ηνπο παξέρνληαη θαη ηνπο 

πξνβάιινληαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 
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Πίνακασ 29 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 15. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 17% 50% 33% 

Yenka 0% 0% 0% 50% 50% 

Algodoo 0% 0% 0% 75% 25% 

Πίνακασ 30 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 15. 

 

Δλφηεηα Γ: Αμηνιφγεζεο ηεο Γηεπηθάλεηαο Υξήζηε (User Interface). 

16. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σα θείκελα είλαη επαλάγλσζηα θαη 

γξακκέλα ζε γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

         Πίνακασ 31 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 16. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 50% 50% 

Yenka 0% 0% 0% 75% 25% 

Algodoo 0% 0% 0% 80% 20% 

Πίνακασ 32 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 16. 

 

M.O. Απανηήζεων
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17. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ απαηηεί πνιχπινθνπο ρεηξηζκνχο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 33 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 17. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 33% 33% 17% 17% 

Yenka 0% 25% 0% 50% 25% 

Algodoo 0% 0% 0% 50% 50% 

Πίνακασ 34 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 17. 

 

18. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ζ δνκή ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ λα πινπνηεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

     

   

          Πίνακασ 35 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 18. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 83% 17% 

Yenka 0% 0% 0% 33% 67% 

Algodoo 0% 0% 0% 67% 33% 

Πίνακασ 36 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 18. 

 

19. Απαληήζεηο  ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ (εθθίλεζε, 

επαλεθθίλεζε, δηαθνπή, παχζε θιπ.) ηνπ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ (animation) είλαη 

απιφο γηα ην καζεηή;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

       Πίνακασ 37 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 19. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 83% 17% 

Yenka 0% 20% 0% 40% 40% 

Algodoo 0% 0% 0% 80% 20% 

Πίνακασ 38 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 19. 
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20. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σα εηθνλίδηα θαη ηα ζχκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νηθεία ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη απνδεθηά απφ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο νκάδα;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 39 Μ.Ο.Απαντιςεων ερωτιματοσ 20. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 33% 67% 

Yenka 0% 0% 0% 80% 20% 

Algodoo 0% 0% 0% 67% 33% 

Πίνακασ 40 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 20. 

 

Δλφηεηα Δ: Αμηνιφγεζε άιισλ δπλαηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

 

21. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα γλσξίδεη ην ξπζκφ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, έηζη ψζηε λα επεκβαίλεη φηαλ ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη δπζθνιίεο ή ρξεηάδεηαη βνήζεηα (δεκηνπξγία log file);» 
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Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

           Πίνακασ 41 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 21. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 33% 50% 17% 

Yenka 0% 0% 0% 80% 20% 

Algodoo 0% 33% 0% 67% 0% 

Πίνακασ 42 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 21. 

 

22. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Δίλαη θαηαλνεηφο γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ν ηξφπνο πνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

                Πίνακασ 43 Απαντιςεων ερωτιματοσ 22. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 17% 50% 33% 

Yenka 0% 0% 25% 75% % 

Algodoo 0% 0% 0% 80% 20% 

Πίνακασ 44 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 22. 

 

23. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Τπάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

ησλ ιχζεσλ ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθπνλεί ν καζεηήο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 45 .Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 23. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 16% 67% 17% 

Yenka 0% 0% 50% 50% 0% 

Algodoo 0% 0% 25% 50% 25% 

Πίνακασ 46 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 23. 
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24. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πξνζθέξεη πνηθηιία δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

         Πίνακασ 47 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 24. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 33% 0% 67% 0% 

Yenka 0% 0% 25% 75% 0% 

Algodoo 0% 20% 20% 60% 0% 

Πίνακασ 48 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 24. 

 

25. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Οη αζθήζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

           Πίνακασ 49 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 25. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 
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Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 50% 0% 0% 50% 

Yenka 0% 0% 17% 33% 50% 

Algodoo 0% 0% 0% 57% 43% 

Πίνακασ 50 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 25. 

 

Δλφηεηα Σ: Αμηνιφγεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο (functionality) ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

26. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 51 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 26. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 43% 57% 

Yenka 0% 0% 0% 67% 33% 

Algodoo 0% 0% 20% 80% % 

Πίνακασ 52 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 26. 

 

27.    Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο ηειηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο φπνπ απηφ εληάζζεηαη;» 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 4,6

Yenka. 4 Algodoo. 3,8
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Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

         

 
  Πίνακασ 53 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 27. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 43% 57% 

Yenka 0% 25% 0% 75% 0% 

Algodoo 0% 0% 0% 83 % 17% 

Πίνακασ 54 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 27. 

28. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Δίλαη εχθνιν γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 
          Πίνακασ 55 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 28. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 43% 57% 

Yenka 0% 0% 25% 75% 0% 

Algodoo 0% 0% 20% 60% 20% 

Πίνακασ 56 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 28. 

 

29. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ 

εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ;» 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 57 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 29. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 17% 33% 17% 33% 

Yenka 0% 50% 25% 0% 25% 

Algodoo 0% 0% 50% 25% 25% 

Πίνακασ 58 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 29. 

 
 

 

30. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Παξέρεηαη πξνζηαζία απφ ρξήζηεο 

πνπ δελ έρνπλ άδεηα πξφζβαζεο ζε ηκήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη 

δεδνκέλα;» 

M.O. Απανηήζεων

Physion. 3,6
Yenka. 4 Algodoo. 4
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Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

            Πίνακασ 59 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 30. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 40% 0% 20% 40% 0% 

Yenka 0% 20% 60% 20% 0% 

Algodoo 14% 29% 43% 14% 0% 

Πίνακασ 60 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 30. 

 

Δλφηεηα Ζ: Ζ ζπλνιηθή παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

31. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη 

θαηάιιειν γηα λα εηζαρζεί ζηε δηδαθηηθή πξάμε;». 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

          Πίνακασ 61 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 31. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 17% 50% 33% 

Yenka 0% 0% 0% 67% 33% 

Algodoo 0% 0% 0% 60% 40% 

Πίνακασ 62 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 32. 

 

32. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ην δηδαθηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη επαξθψο επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλν;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

            Πίνακασ 63 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 32. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 0% 67% 33% 

Yenka 0% 0% 34% 33% 33% 

Algodoo 0% 0% 0% 75% 25% 

Πίνακασ 64 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 32. 

 

33.  Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ελεξγνπνηεί θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα κάζεζε, δειαδή δεκηνπξγεί 

θίλεηξα, πξνθαιεί θαη ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή, ηε ζπλεξγαηηθή, ηε 

δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο;» 

M.O. Απανηήζεων
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0

1

2

3

4

5

Λογιζμικά

Κ
λ
ίμ

α
κ
α

 L
ik

e
rt

Physion Yenka Algodoo



` 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

                Πίνακασ 65 Απαντιςεων ερωτιματοσ 33. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 20% 40% 40% 

Yenka 0% 0% 0% 17% 83% 

Algodoo 0% 0% 0% 75% 25% 

Πίνακασ 66 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 33. 

 

34. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε πσο ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη νπζηαζηηθή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακασ 67 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 34. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 20% 80% 0% 

Yenka 0% 0% 33% 0% 67% 

Algodoo 0% 0% 0% 80% 20% 

Πίνακασ 68 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 34. 

 

35. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Ζ δνκή θαη ε ζρεδίαζε ηεο 

δηεπηθάλεηαο ρξήζηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή;» 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ γηα ην θάζε ινγηζκηθφ  είλαη ν εμήο: 

 

 

 

 

 

 

            Πίνακασ 69 Μ.Ο. Απαντιςεων ερωτιματοσ 35. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νη εμήο: 

 

 

Λνγηζκηθφ 

Γπλαηέο απαληήζεηο 

Γηαθσλψ 
Γηαθσλψ 

Δλ Μέξεη 

Γελ Έρσ 

Άπνςε 

πκθσλψ 

Δλ Μέξεη 

 

πκθσλψ 

Physion 0% 0% 16% 67% 17 % 

Yenka 0% 0% 25% 25% 50% 

Algodoo 0% 0% 20% 80% 0% 

Πίνακασ 70 Απαντιςεισ ερωτιματοσ 35. 
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36. Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε «Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε/ ζρνιηάζεηε/ 

παξαηεξήζεηε θάηη άιιν ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ;» 

Με ηελ εξψηεζε απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αμηνινγεηέο λα 

εθθξαζηνχλ γξαπηψο ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαζψο θαη γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά Physion, Algodoo θαη Yenka. Δθθξάζζεθαλ ειεχζεξα γηα ην 

πιηθφ θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηε βειηίσζε φζν θαη γηα 

ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο. 

Οξηζκέλα απφ ηα ζρφιηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: «Ζ εηζαγσγή ησλ ινγηζκηθψλ είλαη ρξήζηκε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία»,  «ελδηαθέξνπζα δνπιεηά, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε φιεο 

ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑΛ», «πνιχ θαιφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα 

ππφινηπα  καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηαο», φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπο: «Δίλαη πνιχ 

ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην!» 

Σέινο, έλαο αμηνινγεηήο-εθπαηδεπηήο αλέθεξε: «Αξθεηά θαιή θαη 

πξνζεγκέλε δνπιεηά, ε νπνία κπνξεί λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ». 

 

5.3 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεδηαζηήθαλ, πινπνηήζεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ ειεθηξνληθά δηαδξαζηηθά εθπαηδεπηηθά πιηθά γηα ηα Δπαγγεικαηηθά 

Μαζήκαηα ηνπ Μεραλνινγηθνχ, Ζιεθηξνινγηθνχ θαη Ναπηηθνχ (Πινηάξρσλ) ηνκέα 

ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ δέθα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ αληίζηνηρσλ δηαδξαζηηθψλ πιηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ 

έμη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα ηνλ Μεραλνινγηθνχ ηνκέα, ηξία γηα ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ 

θαη έλα γηα ηνλ ηνκέα Ναπηηθψλ Πινηάξρσλ. Δπίζεο ζρεδηάζηεθαλ ηα αληίζηνηρα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ηα ηξία ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο θαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πιηθφ. Απνηίκεζαλ ζεηηθά ηελ 

εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο 

ζεψξεζαλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 



` 

 Καιχπηεη πιήξσο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη. 

 Δίλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζέηεη ην Τ.ΠΑ.Θ.Π.Α.,  

 Δίλαη ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε κηα δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε (ηεο 

δηεξεπλεηηθή κάζεζεο). 

 Σν ππνζηεξηθηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ είλαη επηζηεκνληθά αθξηβή θαη 

έγθπξν. 

 Δπίζεο απφ ηελ αμηνιφγεζε ζπκπεξάλνπκε πσο εληζρχνληαη νη απφςεηο ζρεηηθά 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηή πνπ αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Με ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ έρνπκε παξαθίλεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ελζάξξπλζε απηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή αιιάδεη. Απφ κεηαθνξέαο ηεο γλψζεο 

γίλεηαη θαζνδεγεηήο θαη ζπληνληζηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Ζ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ε πξνζδνθία ηνπο λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο 

απνηειεζκαηηθήο επίδξαζεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ δνκψλ ηεο 

δηεξεχλεζεο, ηεο αθνινπζίαο θαη ηεο επαλάιεςεο. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηηο Σ.Π.Δ. θαζηζηά ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο πνιιά ππνζρφκελεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ. 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαηαιήγνπκε ζε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα έρνπκε άξζε 

ησλ ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δηδαζθαιία ηφζν ησλ 

καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα φια ηα καζήκαηα 

φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. 

Κιείλνληαο, έρνληαο σο δεδνκέλν φηη θαζεγεηέο πξνζπαζνχλ ζπλέρεηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπκβάιινπλ ζε έλα αθφκα βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, Physion, Yenka θαη 

Algodoo κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.  
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Παξάξηεκα Η 

Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη δεκηνπξγίαο ζθελψλ ζηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο 

Physion θαη Algoodo. 

ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο Physion θαη Algoodo, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία δπν ζθελψλ, πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: 

 θελή:  Απιέο Μεραλέο-Ζ αξρή ηνπ κνρινχ , φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα 

γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηε δεκηνπξγία  ελφο ζπκκεηξηθνχ κνρινχ πνπ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα ζηεξεσκέλν ζην θέληξν βάξνπο ηνπ.  

 θελή: Απιφ Ζιεθηξηθφ θχθισκα, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα γηα ηε 

ζρεδίαζε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 

Γεκηνπξγία θελήο: Απιέο Μεραλέο-Ζ αξρή ηνπ κνρινχ, κε ινγηζκηθφ Physion 

Με ην ινγηζκηθφ Physion ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζπκκεηξηθφ κνριφ, ν νπνίνο ζα 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα. 

 

Βήκα 1
ν
 : Άλνηγκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ξπζκίζεηο ηεο ζθελήο. 

Αλνίγνληαο ην πξφγξακκα θαίλεηαη ε παξαθάησ ζθελή (Δηθφλα 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Εικόνα 32  Αρχικι οκόνθ Physion. 

  



` 

 
 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνπκε ηα παξάζπξα Ηδηφηεηεο ηεο ζθελήο θαη Δπεμεξγαζηήο 

ηδηνηήησλ (Δηθφλα 33): 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 33 Οκόνθ Physion. 

  
 

 

Μεηά απφ ηηο επηινγέο απηέο ε ζθελή καο ζα είλαη ε εμήο (Δηθφλα 34):   
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 34 Οκόνθ Physion. 

  
 
 
 

 ην παξάζπξν ηδηφηεηεο ζθελήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 1. Φπζηθφο θφζκνο: ηε 

βαξχηεηα, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ επηινγή πλερήο Φπζηθή 2. Γξαθηθή απεηθφληζε: 

Φφλην (φπνπ επηιέγνπκε έλα ρξψκα) θαη ηελ Κιίκαθα ηεο ζθελήο  (Δηθφλα 35): 

  



` 

 

 

 

     

 

 

 
Εικόνα 35 Ιδιότθτεσ ςκθνισ του Physion. 

  

 

Ζ λέα καο ζθελή είλαη ε αθφινπζε (Δηθφλα 36):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 36 Οκόνθ Physion. 

 

Βήκα 2
ν
 : Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ. 



` 

Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ αληηθεηκέλσλ δεκηνπξγνχκε ηε βάζε ηνπ κνρινχ 

(Δηθφλα 37): 

 

Αξρηθά επηιέγνπκε ην αληηθείκελν: 

 

 

 

     

 

 

 
Εικόνα 37 Εργαλείο δθμιουργίασ ορκογωνίου 

 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ην νξζνγψλην:    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Έπεηηα ην πάλσ κέξνο ηεο βάζεο, κε ην εξγαιείν πνιχγσλν:  

 

   

 

 

Αθνινχζσο ελνπνηνχκε ηα δχν αληηθείκελα κε ην εξγαιείν έλσζε:    

     

 

 

 

 

  

 



` 

Δίλαη ζεκαληηθφ απφ ηνλ Δπεμεξγαζηή ηδηνηήησλ λα θάλνπκε ην αληηθείκελν ζηαηηθφ 

θαη λα επηιέμνπκε ρξψκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ηε ξάβδν κε ηνλ ίδην ηξφπν:   

     

 

 

 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εζνρήο: 

 

 

     

 

 

 

 



` 

Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ δηαθνξά νινθιεξψλνπκε ηε ξάβδν (Δηθφλα 38):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 38 Οκόνθ Physion. 

 

 

Με ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο νξζνγσλίσλ, δεκηνπξγνχκε δηάθνξα αληηθείκελα ηα 

φπνηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο:  

 

   

 

Βήκα 3
ν
 : Δηζαγσγή νδεγηψλ ζηε ζθελή. 

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη ζηε ζθελή 

λα ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Ζ εηζαγσγή γίλεηαη σο εμήο: 

Γεκηνπξγνχκε παξαιιειφγξακκν απφ ην αληίζηνηρν εξγαιείν.  

 
 

     
 
 

 
 

Απφ 

ηνλ 

Δπεμεξγαζηή ηδηνηήησλ αξρηθά 

ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε ζηαηηθφ: 



` 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ηε ζπλέρεηα απφ ην εηθνλίδην Δπηινγή έρνπκε δχν επηινγέο:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πξψηε καο επηινγή είλαη αλ ζέινπκε λα γξάςνπκε θείκελν ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε 

ηελ Δπηινγή ηνπ ρξψκαηνο: ρσξίο ρξψκα.    

 

 

   

  

 

 

 

 

  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα 



` 

γξάςνπκε ζην θείκελν, πεγαίλνληαο πάιη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ:  

   

   

 

 

 

 

 

Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη λα εηζάγνπκε κηα εηθφλα: 

 

Απφ ηνλ Δπεμεξγαζηή ηδηνηήησλ επηιέγνπκε ηελ εηθφλα: 
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Γεκηνπξγία θελήο: Απιφ Ζιεθηξηθφ θχθισκα, κε ινγηζκηθφ Yenka 

Με ην ινγηζκηθφ Yenka ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα απιφ ειεθηξηθφ θχθισκα 

απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ηνπ κέξε:  ειεθηξηθή πεγή, δηαθφπηε, ιακπηήξα, 

αζθάιεηα, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν.   

Βήκα 1
ν
 : Άλνηγκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ξπζκίζεηο ηεο ζθελήο. 

Αλνίγνληαο ην πξφγξακκα θαίλεηαη ε παξαθάησ ζθελή. Δπηιέγνπκε ηελ  θαηεγνξία 

Technology  θαη ην  αληηθείκελν  Basic Circuits  απφ ηε ιίζηα (Δηθφλα 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39 Αρχικι οκόνθ Yenka 

ηε ζπλέρεηα ηελ επηινγή New, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ θαηλνχξγηα καο ζθελή 

(Δηθφλα 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Εικόνα 40 κθνι Yenka 



` 

Οπφηε ε λέα καο ζθελή είλαη ε αθφινπζή (Δηθφλα 41):  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 41 κθνι Yenka 

  

Με δηπιφ θιηθ έρνπκε ηηο ξχζκηζεο ηεο νζφλεο, φπνπ επηιέγνπκε ηελ θιίκαθα αιιά 

θαη ην ρξψκα ηεο ζθελήο (Δηθφλα 42):    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 42 Ρυκμίςεισ ςκθνισ Yenka 

  

Βήκα 2
ν
 : Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ. 

Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ αληηθεηκέλσλ δεκηνπξγνχκε ζηε ζθελή ηα βαζηθά 

κέξε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 



` 

Αξρηθά επηιέγνπκε ην αληηθείκελν, απφ ηε ιίζηα θαη ην κεηαθέξνπκε ζηε ζθελή 

(Δηθφλα 43): 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43 κθνι Yenka (θλεκτρικό κφκλωμα) 

 

 

Ο εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα ηα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο, θαη λα πεηξακαηηζηεί: 

(Δηθφλα 44):    



` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 44 κθνι Yenka (θλεκτρικό κφκλϊμα) 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ηελ παιέηα ησλ αληηθεηκέλσλ: αξρηθά ηελ επηιέγνπκε 

απφ ηε ιίζηα ησλ εξγαιείσλ (ξπζκίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θειηψλ) θαη ηε 

κεηαθέξνπκε ζηε ζθελή. Δπίζεο επηιέγνπκε πνηα αληηθείκελα ζα πεξηιακβάλεη θαη ηα 

ηνπνζεηνχκε ζε απηήλ (αζθάιεηα, ακπεξφκεηξν θαη βνιηφκεηξν) (Δηθφλα 45): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Εικόνα 45 κθνι Yenka (παλζτα αντικειμζνων) 

 

Βήκα 3
ν
 : Δηζαγσγή νδεγηψλ ζηε ζθελή. 

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη ζηε ζθελή 

λα ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Ζ εηζαγσγή γίλεηαη σο εμήο: 

Δπηιέγνπκε ην αληηθείκελν παξνπζίαζεο, απφ ηε ιίζηα ησλ εξγαιείσλ θαη ην 

κεηαθέξνπκε ζηε ζθελή: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

Με ην Text, κπνξνχκε λα γξάςνπκε θείκελν ζηε ζθελή:    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ην Picture,  κπνξνχκε λα βάινπκε εηθφλα ζηε ζθελή:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ην Instruction, κπνξνχκε λα βάινπκε ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε ζθελή:

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη  λα εηζάγνπκε ζηε ζθελή ην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, κε ηε κνξθή 

εξψηεζεο πνιιαπιψλ επηινγψλ ή επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ:  



` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέινο ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε θαη ηα θνπκπηά ελέξγεηαο, έλαξμε / παχζε θαη 

επαλεθθίλεζεο ηνπ κνληέινπ ηεο ζθελή καο: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ηειηθή κνξθή ηεο ζθελήο είλαη ε παξαθάησ (Δηθφλα 46):    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 46 κθνι Yenka (θλεκτρικό κφκλωμα) 



` 

Παξάξηεκα ΗΗ 
 

Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Σξηβή 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 
Σνκέαο: Μεραλνινγίαο 

Μάζεκα:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ Κεθάιαην: 14
ν
 Σξηβή Δλφηεηα: 14.1-14.3 

 
Βηβιίν:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθώλ, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2ώξεο  (2 Υ 45 ιεπηά) 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 

 Σξηβή        

(Γεληθά, Η θπζηθή εξκελεία ηεο ηξηβήο, Κηλεηήξηα δύλακε-αληίζηαζε-παζεηηθέο αληηζηάζεηο). 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

Yenka 

Αξρεία  
1. (ζθελή: trivi 1) 

2. (ζθελή: trivi 2)   
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) : http://www.yenka.com/ 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 
Γχλακε, ηξηβή, δπλάκεηο αληίζηαζεο, ζπληειεζηήο ηξηβήο. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Βαζηθέο γλψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ κνλάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ. 

Γλψζεηο πεξί δπλάκεσλ θαη αλάιπζήο ηνπο ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζηεξενχ ζψκαηνο. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Yenka», ζα δηεξεπλεζεί ην θαηλφκελν ηεο 

ηξηβήο κέζα απφ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θχζε. 

Με ηελ 1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ ηξηβήο φηαλ εθαξκφδνληαη 

ζε αληηθείκελα απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ (μχιηλν αληηθείκελν, ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ 

αληηθείκελν). 

Σέινο κε ηελ 2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα  ζα δηεξεπλεζεί ε  αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε θεθιηκέλν επίπεδν. Δπίζεο νη εθπαηδεπφκελνη  ζα  ππνινγίζνπλ  ηελ απαηηνχκελε δχλακε 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην θάζε αληηθείκελν μερσξηζηά, ψζηε λα θηλεζεί αιιάδνληαο ην 

δεχγνο ηηκψλ  βάξνπο- ζπληειεζηή ηξηβήο. 

6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Να εμεγνχλ ηηο έλλνηεο θηλεηήξηα δχλακε-αληίζηαζε. 

 Να πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο ηξηβήο. 

http://www.yenka.com/


` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Να γλσξίδνπλ ηη είλαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο θαη λα ηνλ πξνζδηνξίδνπλ ζην θεθιηκέλν 

επίπεδν. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 



` 

 

Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Σξηβή 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 
Σνκέαο: Μεραλνινγίαο 

Μάζεκα:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ Κεθάιαην: 14
ν
 Σξηβή Δλφηεηα: 14.1-14.3 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο  

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 Yenka 

Αξρεία  

 

1. (ζθελή: trivi 1) 

2. (ζθελή: trivi 2) 
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) : http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Να εμεγείηε ηηο έλλνηεο θηλεηήξηα δχλακε-αληίζηαζε. 

 Να πεξηγξάθεηε ην θαηλφκελν ηεο ηξηβήο. 

 Να γλσξίδεηε ηη είλαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο θαη λα ηνλ πξνζδηνξίδεηε ζην θεθιηκέλν επίπεδν. 

 

Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Yenka», ζα δηεξεπλήζεηε ην θαηλφκελν ηεο ηξηβήο κέζα 

απφ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηελ θχζε. 

Με ηελ  1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα  ζα δηεξεπλήζεηε πσο αλαιχνληαη νη δπλάκεηο ηξηβήο  φηαλ εθαξκφδνληαη ζε 

αληηθείκελα απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ (μχιηλν αληηθείκελν, ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ αληηθείκελν). 

Σέινο κε ηελ 2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε ηηο δπλάκεηο ηξηβήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θεθιηκέλν 

επίπεδν. Δπίζεο θαιείζηε λα ππνινγίζεηε ηελ απαηηνχκελε δχλακε πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην θάζε 

αληηθείκελν μερσξηζηά ψζηε λα θηλεζεί, αιιάδνληαο ην δεχγνο ηηκψλ  βάξνπο- ζπληειεζηή ηξηβήο. 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

 

 
 

http://www.yenka.com/
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Όηαλ έλα ζψκα νιηζζαίλεη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα, ηφηε πάλσ ζην ζψκα αζθείηαη απφ ηελ επηθάλεηα δχλακε πνπ κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζε δχν ζπληζηψζεο: 

1. Μηα θάζεηε ζηελ επηθάλεηα, πνπ νλνκάδεηαη θάζεηε αληίδξαζε (Ν) θαη 

2. Μηα παξάιιειε πξνο ηελ επηθάλεηα, πνπ νλνκάδεηαη ηξηβή νιίζζεζεο (Σ). 

 

Ζ ηξηβή νιίζζεζεο έρεη θαηεχζπλζε αληίζεηε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζψκαηνο θαη ην κέηξν ηεο είλαη αλάινγν 

ηεο θάζεηεο αληίδξαζεο Ν: 

                                                                            Σ=κΝ                                                                                                (1) 

 

Ζ ζηαζεξά κ νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο. Ζ ηηκή ηνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ εθαπηφκελσλ επηθαλεηψλ. 

 

Όηαλ ην ζψκα ηνπνζεηεζεί ζε νξηδφληην επίπεδν, ηφηε ε θάζεηε αληίδξαζε Ν είλαη ίζε κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο: Ν=mg, θαη 

ε πξνεγνχκελε ζρέζε ιακβάλεη ηε κνξθή: 

                                                                            Σ=κmg                                                                                               (2) 

 

Όηαλ ην ζψκα ηνπνζεηεζεί ζε θεθιηκέλν επίπεδν θαη ε γσλία θιίζεο ζ είλαη κηθξή, ηφηε ην ζψκα παξακέλεη αθίλεην: Ζ 

ζπληζηψζα mgεκζ ηνπ βάξνπο ηνπ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηελ αληίζεηή ηεο ζηαηηθή ηξηβή, πνπ αζθεί ε επηθάλεηα ζην ζψκα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



` 

Αλ απμήζνπκε πξννδεπηηθά ηε γσλία θιίζεο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, ηφηε γηα θάπνηα ηηκή ηεο γσλίαο ζ, ζα πεηχρνπκε ην 

ζψκα λα θηλείηαη αξγά, κε (ζρεδφλ) ζηαζεξή ηαρχηεηα. Ζ γσλία απηή νλνκάδεηαη γσλία ηξηβήο ζ. Όηαλ ε γσλία ηνπ 

θεθιηκέλνπ επηπέδνπ είλαη ίζε κε ηε γσλία ηξηβήο, ην ζψκα θηλείηαη επζχγξακκα θαη νκαιά, επνκέλσο ηζρχεη: 

 

Σ=mgεκζ                                                                                 (3) 

 

                                                                                               Ν=mgζπλζ                                                                               (4) 

 

                                                                                                Σ=κΝ                                                                                       (5) 

 

Απφ ηηο ζρέζεηο απηέο πξνθχπηεη φηη: 

                                                                                              κ=εθζ                                                                                        (6) 

 

Αλ θαηαθέξνπκε λα κεηξήζνπκε ηε γσλία ηξηβήο ζ, απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πεηξακαηηθά ην 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο 

1
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Γηεξεχλεζε ηεο 

ηξηβήο ζε έλα 

νξηδφληην 

 επίπεδν) 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  yenka (ζθελή: trivi 1), ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 
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   ηε  ζθελή θαίλεηαη  έλα μχιηλν αληηθείκελν ζε έλα νξηδφληην επίπεδν.  

 

     Καιείζηε λα παηήζεηε ην θνπκπί αναίρεςθ παφςθσ του μοντζλου  και να 

επεμεξγαζηείηε ην αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε ζαο θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε απηφ. 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

 Δθαξκφζηε ηε δχλακε σο πξνο ηνλ άμνλα ρ θαη παξαηεξείζηε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. 

Αιιάμηε ηηο ηηκέο ζην βάξνο θαη ζηελ αληίζηαζε ηξηβήο ηνπ ζψκαηνο θαη εθαξκφζηε μαλά ηε δχλακε 

(απφ ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ελέξγεηαο).  

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

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

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

 

Έπεηηα  επηιέμηε αληηθείκελν απφ ηελ παιέηα (ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ αληηθείκελν), 

ηνπνζεηήζηε ην ζην επίπεδν. 

Δπαλαιάβεηε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία  γηα ην θάζε 

 αληηθείκελν μερσξηζηά. 

Γηεξεπλήζεηε ηελ έλλνηα ηεο ηξηβήο θαη θαηαγξάςηε 

 ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Με βάζε ηε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε ζπδεηείζηε κε ηελ νκάδα ζαο ζε πνην 

αληηθείκελν εθαξκφζαηε ηελ ειάρηζηε δχλακε γηα λα κεηαθηλεζεί; 

 Ξχιηλν αληηθείκελν 

 Σνχβιν 

 Πάγνο 

 Μεηαιιηθφ αληηθείκελν. 

2
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Γηεξεχλεζε ηεο 

ηξηβήο ζε θεθιηκέλν 

επίπεδν θαη 

ππνινγηζκφο ηνπ 

ζπληειεζηή ηξηβήο) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  yenka (ζθελή: trivi 2), ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 

ηε  ζθελή θαίλεηαη  έλα μχιηλν αληηθείκελν ζε έλα  θεθιηκέλν  επίπεδν.  

 

  Καιείζηε λα παηήζεηε ην θνπκπί αναίρεςη παφςησ του μοντζλου  και να επεμεξγαζηείηε 

ην αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζηελ νζφλε ζαο θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

απηφ. 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 Δθαξκφζηε ηε δχλακε σο πξνο ηνλ άμνλα ρ θαη παξαηεξείζηε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. 

Αιιάμηε ηηο ηηκέο ζην βάξνο θαη ζηελ αληίζηαζε ηξηβήο ηνπ ζψκαηνο θαη εθαξκφζηε μαλά ηε δχλακε. 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

 

 Έπεηηα επηιέμηε αληηθείκελν απφ ηελ παιέηα (ηνχβιν, πάγνο, κεηαιιηθφ αληηθείκελν), 

ηνπνζεηήζηε ην  ζην θεθιηκέλν επίπεδν. Παξαηεξήζηε ηελ θίλεζή ηνπο θαζψο επίζεο ηηο δπλάκεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε απηά. 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Γηα θάζε έλα αληηθείκελν μερσξηζηά επεμεξγαζηείηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο θαη ην βάξνο ηνπ 

ζψκαηνο, (απφ ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ελέξγεηαο), ψζηε λα θηλεζεί ζην θεθιηκέλν επίπεδν 

θαηαγξάθνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ: 
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Αληηθείκελν 
 

 

πληειεζηήο  

Σξηβήο (κ) 

Βάξνο (W) 

Kg 

Ξχιν 

1   

2   

3   

Σνχβιν 

1   

2   

3   

Πάγνο 

1   

2   

3   

Μέηαιιν 

1   

2   

3   

 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο απφ ηελ θίλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Απιέο Μεραλέο- Ζ αξρή ηνπ Μνρινχ 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 
Σνκέαο: Μεραλνινγίαο 

Μάζεκα:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ Κεθάιαην: 13
ν
 Έξγν-Ιζρύο-Απιέο Μεραλέο Δλφηεηα: 13.4 

 
Βηβιίν:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθώλ, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2ώξεο  (2 Υ 45 ιεπηά) 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
Απιέο Μεραλέο-  Ζ αξρή ηνπ Μνρινχ 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

Physion 

Αξρεία  

 

 

 

1. (ζθελή: Moxlos_1) 

2. (ζθελή: Moxlos_2) 

3. (ζθελή: Moxlos_3) 

4. (ζθελή: Moxlos_4) 

5. (ζθελή: Moxlos_5) 

6. (ζθελή: Moxlos_6) 

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://physion.net/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 
Αλάιπζε δπλάκεσλ, ξνπή θαη βάξνο . 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Βαζηθέο γλψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ κνλάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ. 

Γλψζεηο πεξί δπλάκεσλ θαη αλάιπζή ηνπο ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζηεξενχ ζψκαηνο. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «physion», ζα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ απιψλ κεραλψλ κέζα απφ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θχζε. 

Με ηελ 1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζνχλ νη δπλάκεηο (βάξνπο) θαη νη ξνπέο δπλάκεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε έλα κνριφ. 

Με ηελ 2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα  ζα δηεξεπλεζεί ε ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη ψζηε λα ηζνξξνπεί 

ε ξάβδνο, αλαδεηψληαο δηάθνξεο ηηκέο βάξνπο-απφζηαζεο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα. 

Με ηελ 3
ε
 , 4

ε
 5

ε  
θαη 6

ε
  Γξαζηεξηόηεηα  ζα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ, 

δεπηέξνπ, ηξίηνπ θαη ζχγρξνλνπ είδνπο κνρινχ αληίζηνηρα θαζψο επίζεο ζα δηεξεπλεζνχλ νη 

δπλάκεηο (βάξνπο) θαη νη ξνπέο δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη.
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6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελφηεηα 

«Απιέο κεραλέο-Μνριφο»: 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο απιέο κεραλέο . 

 Δ.Γ..2: πεξηγξάθνπλ ηνλ κνριφ θαη λα αλαθέξνπλ ηα είδε ηνπ. 

 Δ.Γ..2: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα θαη 

       πξνβιήκαηα ησλ κνριψλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: δηαηππψλνπλ ηε  ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη  ψζηε ε ξάβδνο λα ηζνξξνπεί θαη 

λα  αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο (βάξε) θαη ηηο ξνπέο δπλάκεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην πξψην, δεχηεξν, ηξίην θαη ζχλζεην είδνο κνρινχ αληίζηνηρα. 

o Γ.Γ..2:  ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαπεξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην: Απιέο Μεραλέο- Ζ αξρή ηνπ Μνρινχ 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 
Σνκέαο: Μεραλνινγίαο 

Μάζεκα:  Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ Τιηθψλ Κεθάιαην: 13
ν
 Έξγν-Ιζρύο-Απιέο Μεραλέο Δλφηεηα: 13.4 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 Physion 

Αξρεία  

 

1. (ζθελή: Moxlos_1) 

2. (ζθελή: Moxlos_2) 

3. (ζθελή: Moxlos_3) 

4. (ζθελή: Moxlos_4) 

5. (ζθελή: Moxlos_5) 

6. (ζθελή: Moxlos_6) 

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://physion.net/  

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα  αλαγλσξίδεηαη ηηο απιέο κεραλέο .  

 Πεξηγξάθεηε ηνλ κνριφ θαη λα αλαθέξεηαη ηα είδε ηνπ. 

 Γηαηππψλεηε ηε ζπλζήθε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη  ψζηε  ε ξάβδνο  λα ηζνξξνπεί. 

 Αλαιχεηε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο (βάξε) θαη ηηο ξνπέο δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

πξψην, δεχηεξν, ηξίην θαη ζχλζεην είδνο κνρινχ αληίζηνηρα. 

 

Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  « Physion », ζα δηεξεπλήζεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ απιψλ 

κεραλψλ κέζα απφ πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θχζε. 

Με ηηο 
 
Γξαζηεξηόηεηεο  ζα δηεξεπλήζεηε ηηο απιέο κεραλέο, ηελ αξρή ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ξάβδνπ θαζψο 

επίζεο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ, δεπηέξνπ, ηξίηνπ θαη ζχγρξνλνπ κνρινχ. 

 



` 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

 

Απιέο Μεραλέο- Ζ αξρή ηνπ κνρινχ 

 

 

 

 

 

Ζ αξρή πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνριψλ κπνξεί λα εμαρζεί κε ηε ρξήζε ησλ λφκσλ θίλεζεο ηνπ Νεχησλα θαη ηεο 

ζηαηηθήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην κεραληθφ έξγν πνπ εθηειείηαη δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ηεο δχλακεο επί ηελ 

απφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα κπνξέζνπκε κε ηε ρξήζε κνρινχ λα ζεθψζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν βάξνο 

ρξεζηκνπνηψληαο δχλακε φζν ην κηζφ βάξνο, ε απφζηαζε απφ ην ππνκφριην έσο ην ζεκείν πνπ αζθείηαη ε δχλακε πξέπεη λα 

είλαη ε δηπιάζηα ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζην ππνκφριην θαη ην βάξνο. Γειαδή, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κηζή δχλακε 

απφ έλα βάξνο πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ απφ ην ππνκφριην, ζα έπξεπε λα αζθήζνπκε ηε δχλακε απηή ζε 

απφζηαζε δχν κέηξσλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ππνκφριηνπ. Σν έξγν πνπ εθηειείηαη είλαη πάληνηε ην ίδην, αλεμάξηεην απφ 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνρινχ (γηα ηδαληθφ κνριφ, φπνπ φιε ε δχλακε πνπ αζθείηαη "πεξλάεη" ζην ζψκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε 

άθξε). Με άιια ιφγηα, ν κνριφο καο επηηξέπεη λα αληαιιάμνπκε δχλακε κε απφζηαζε. 

 

Ο Αξρηκήδεο ήηαλ ν πξψηνο πνπ εμήγεζε ην λφκν ησλ κνριψλ, δηαηππψλνληάο ηνλ σο εμήο:  

 

 

 

 

Σν ζεκείν φπνπ αζθείηαη ε δχλακε ιέγεηαη ζεκείν εθαξκνγήο. Σν ζψκα πνπ δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηεο δχλακεο ιέγεηαη 

θνξηίν. Έηζη ν λφκνο ησλ κνριψλ δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

 

 

Απφζηαζε θνξηίνπ (β) απφ ην ππνκφριην X δχλακε θνξηίνπ (Β1) = απφζηαζε εθαξκνγήο δχλακεο (α) X εθαξκνδφκελε 

"(ίςα) βάρθ ςε ίςεσ αποςτάςεισ βρίςκονται ςε ιςορροπία, και άνιςα βάρθ 

ςε ίςεσ αποςτάςεισ δεν βρίςκονται ςε ιςορροπία, αλλά κλίνουν προσ το 

βάροσ που βρίςκεται ςτθ μεγαλφτερθ απόςταςθ." 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1


` 

δχλακε (Β2). 

 

Αλ γηα παξάδεηγκα, έλα πνχπνπιν βάξνπο ελφο γξακκαξίνπ έπξεπε λα εμηζνξξνπήζεη κε κηα πέηξα ηνπ ελφο θηινχ, ην 

πνχπνπιν ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζε ρίιηεο θνξέο κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην ππνκφριην απφ φηη ε πέηξα. Αλ ε πέηξα 

έπξεπε λα ηζνξξνπεί κε κηα άιιε πέηξα ίδηνπ βάξνπο, νη δπν πέηξεο ζα ήηαλ ζε ίζεο απνζηάζεηο απφ ην ππνκφριην. 

 

Μνριφο Πξψηνπ είδνπο 

ε έλαλ κνριφ πξψηνπ ηχπνπ ην ππνκφριην βξίζθεηαη αλάκεζα ζην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο θαη ην θνξηίν. Καηά ηε 

ιεηηνπξγία, κηα δχλακε αζθείηαη ζε έλα ηκήκα ηεο ξάβδνπ, κε απνηέιεζκα ν κνριφο λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ην ππνκφριην, 

ππεξληθψληαο ηελ αληίζηαζε ηνπ θνξηίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε πιεπξά. Σν ππνκφριην κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην θέληξν 

ηνπ κνρινχ, φπσο ζε κηα ηξακπάια, ή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν αλάκεζα. Τπνζηεξίδεη ην βξαρίνλα θαη ην θνξηίν. 

 

 
Σν ππνκφριην κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ κνρινχ, φπσο ζε κηα ηξακπάια, ή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν αλάκεζα. 

Τπνζηεξίδεη ην βξαρίνλα θαη ην θνξηίν. 

Παξαδείγκαηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1


` 

Μνριφο Γεπηέξνπ είδνπο 

ε έλα κνριφ δεχηεξνπ ηχπνπ ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο βξίζθεηαη ζην έλα άθξν ηνπ βξαρίνλα θαη ην ππνκφριην ζην 

άιιν άθξν, ελψ ην θνξηίν βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε. 

 

 

 

                                

    

 

 

 

 

                                                                                                                                    Παξάδεηγκα 

Μνριφο Σξίηνπ είδνπο 

ε απηφ ηνλ ηχπν ε δχλακε πνπ αζθείηαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θνξηίν, αληίζεηα κε ηνπο κνρινχο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

ηχπνπ. Όκσο, ε κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απηέο νη θηλήζεηο γίλνληαη αθξηβψο ζηνλ ίδην ρξφλν, ην θνξηίν κεηαθηλείηαη ηαρχηεξα απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο. Έηζη, ν 

κνριφο ηξίηνπ ηχπνπ ρξεζηκεχεη γηα αλάινγεο εξγαζίεο. ε απηνχο ηνπο κνρινχο ε δχλακε αζθείηαη αλάκεζα ζην θνξηίν θαη 

ην ππνκφριην. 

 

 

  Παξάδεηγκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χγρξνλνη κνρινί-  Μνριφο δηβξαρηφληνο κε αληίβαξν  

Ο κνριφο ηζνξξνπεί αξθεί ε κηθξφηεξε δχλακή λα έρεη βξαρίνλα, αλάινγα κεγαιχηεξν ηεο άιιεο δχλακεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ν κνριφο ιεηηνπξγεί σο απιή κεραλή, φπνπ ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ βάδνπκε κπνξεί λα ππεξληθήζεη κηα 

αληίδξαζελπνιχ κεγαιχηεξεο έληαζεο. 



` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο κνρινί ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ρεηξνθίλεηεο αιιαγέο ησλ ζηδεξνδξφκσλ. 

 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο 

1
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Απιέο Μεραλέο- 

Ζ αξρή ηνπ κνρινχ) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα   Physion  (ζθελή:  Moxlos_1)  θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζθελή θαίλεηαη έλαο ζπκκεηξηθφο κνριφο πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα 

ζηεξεσκέλν ζην θέληξν βάξνπο ηνπ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

 

Καιείζηε λα πξνζζέζεηε ηα βάξε Β1 θαη Β2 πάλσ ζην κνριφ, ψζηε λα αληρλεχζηε κία λέα ζέζε 

ηζνξξνπίαο. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζηε λέα βάξε αλαδεηψληαο ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο, 

κεηαθηλψληαο πάλσ ζηε ξάβδν. 



` 

  Γηεξεπλήζεηε ηελ ηζνξξνπία ηεο ξάβδνπ. Πνηα ζπλζήθε πξέπεη λα ηζρχζεη ψζηε ν κνριφο 

λα   βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία: Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο. 

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

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

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

πκπέξαζκα: Έλαο κνριφο ηζνξξνπεί αλ ην άζξνηζκα ησλ ξνπψλ πνπ πξνθαινχλ πεξηζηξνθή ηνπ 

πξνο ηα δεμηά ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ξνπψλ πνπ πξνθαινχλ πεξηζηξνθή ηνπ πξνο ηα αξηζηεξά 

 

2
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Απιέο Μεραλέο- 

Ζ αξρή ηνπ κνρινχ) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_1) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζθελή θαίλεηαη έλαο ζπκκεηξηθφο κνριφο πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα 

ζηεξεσκέλν ζην θέληξν βάξνπο ηνπ. Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

 

Καιείζηε  λα δεκηνπξγήζεηε  αληηθείκελα (ζψκα Α θαη ζψκα Β) ζηε ζθελή κε ην ινγηζκηθφ, λα ηα 

ηνπνζεηήζεηε  πάλσ ζην κνριφ ψζηε λα αληρλεχζηε κία λέα ζέζε ηζνξξνπίαο.  



` 

 ηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεηε λέα αληηθείκελα, αλαδεηψληαο ηηο λέεο ζέζεηο ηζνξξνπίαο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. 

 

3
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Μνριφο 

Πξψηνπ είδνπο) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_3) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 ηε ζθελή θαίλεηαη έλαο κνριφο πξψηνπ είδνπο ηνπ νπνίνπ ην ππνκφριην Τ, βξίζθεηαη 

κεηαμχ ηνπ ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο Γ θαη ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο Α ηεο αληίδξαζεο Α. 

Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

 

Καιείζηε λα εθαξκφζηε κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ ηα αληηθείκελα-

βάξε. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζηε λέα αληηθείκελα-βάξε θαη πξνζπαζήζηε λα ηα κεηαθηλήζεηε. 



` 

  Γηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο ξάβδνπ θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

Αλαθέξεηαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληάηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

αξρή ηνπ πξψηνπ κνρινχ. 

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

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

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

4
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Μνριφο 

Γεπηέξνπ είδνπο) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_3) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 ηε ζθελή θαίλεηαη έλαο κνριφο δεπηέξνπ είδνπο ηνπ νπνίνπ ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο 

αληίδξαζεο Α, βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ππνκνριίνπ Τ θαη ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο Γ ηεο δχλακεο Γ. 

Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

 

Καιείζηε λα εθαξκφζηε κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα ζεθσζεί ην ζχζηεκα-

θαξνηζάθη θαη λα κεηαθηλεζνχλ ηα αληηθείκελα-βάξε. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζηε λέα αληηθείκελα-

βάξε, ηνπνζεηήζηε ηα ζην ζχζηεκα-θαξνηζάθη  πξνζπαζήζηε λα ηα κεηαθέξεηε. 

 

  Γηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο ξάβδνπ θαη θαηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο. 

Αλαθέξεηαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληάηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

αξρή ηνπ δεχηεξνπ κνρινχ. 



` 

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

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

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

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

 

 

 

5
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Μνριφο Γεπηέξνπ 

είδνπο) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα Physion  (ζθελή:  Moxlos_5)  θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 ηε ζθελή θαίλεηαη έλαο κνριφο ηξίηνπ είδνπο ηνπ νπνίνπ ην ζεκείν εθαξκνγήο Γ ηεο 

δχλακεο Γ, βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ππνκνριίνπ Τ θαη ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο Α ηεο αληίδξαζεο Α. 

Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

 

Καιείζηε λα εθαξκφζηε κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα ζεθσζεί ην ζχζηεκα θαη λα 

κεηαθηλεζνχλ ηα αληηθείκελα-βάξε. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζηε λέα αληηθείκελα-βάξε, ηνπνζεηήζηε 

ηα ζην ζχζηεκα πξνζπαζήζηε λα ηα κεηαθηλήζηε. 

  Γηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο ξάβδνπ θαη θαηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο. 

Αλαθέξεηαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληάηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

αξρή ηνπ ηξίηνπ κνρινχ. 

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

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

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

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



` 

 
 

 

 

6
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(χγρξνλνη κνρινί- 

Μνριφο 

δηβξαρηφληνο κε 

αληίβαξν) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  Physion  (ζθελή:  Moxlos_6) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 ηε ζθελή θαίλεηαη έλαο ζχλζεηνο κνριφο  ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο απιή κεραλή. 

Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία. 

 

Καιείζηε λα εθαξκφζηε κηα δχλακε Γ ζηελ άθξε ηνπ κνρινχ ψζηε λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ην 

ζεκείν Τ. ηε ζπλέρεηα ζπλδέζεηε ην ζεκείν Α ηνπ κνρινχ κε ην ζεκείν G ησλ γξακκψλ θαη 

εθαξκφζηε κηα δχλακή ψζηε λα κεηαθηλεζνχλ νη γξακκέο. 

  Γηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο ξάβδνπ θαη θαηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο. 

Αλαθέξεηαη κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληάηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ 

αξρή ηνπ κνρινχ. 

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

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

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

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

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

 



` 
Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:   Ζιεθηξηθφ Κχθισκα 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) 
Σνκέαο: Ηιεθηξνινγίαο  

Μάζεκα:   Ηιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 1
ν
 Βαζηθέο γλώζεηο θαη έλλνηεο Δλφηεηα: 1.2.2 

 
Βηβιίν:  Ηιεθηξνηερλία, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 mim 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
Ζιεθηξηθφ Κχθισκα 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή: Kikloma_1) 

(ζθελή: Kikloma_2) 

 
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 
Ζιεθηξηθφ θχθισκα, ειεθηξηθή πεγή, δηαθφπηεο, ιακπηήξαο, βνιηφκεηξν, ακπεξφκεηξν. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα (έληαζε, ηάζε, 

αληίζηαζε) θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζεί ε ζπλδεζκνινγία θαη 

ε ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

Με ηελ 1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζνχλ  ν ηξφπνο ζπλδεζκνινγίαο θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ηνπ κέξε:  ειεθηξηθή πεγή, 

δηαθφπηε, ιακπηήξα, αζθάιεηα, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν,  ε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ 

απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα (βνιηφκεηξν, ακπεξφκεηξν) θαζψο επίζεο ν ζρεδηαζκφο ηεο 

ηερληθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπ. 

Με ηελ 2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα  ζα δηεξεπλεζεί   ν ηξφπνο  ζπλδεζκνινγίαο θαη ε ιεηηνπξγίαο ελφο 

ζχλζεηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, πξαγκαηνπνηψληαο δηάθνξα πεηξάκαηα πάλσ ζην κνληέιν 

(βξαρπθχθισζε ιάκπαο, αλνηγφθιεηκα  δηαθνπηψλ). 
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6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελφηεηα 

«1.2.2. Ζιεθηξηθφ Κχθισκα»: 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο.  

 Δ.Γ..2:δηαθξίλνπλ ηα ηερληθά ζχκβνια ησλ κεξψλ ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 Δ.Γ..3: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα θαη 

       πξνβιήκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε   

       πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπλδεζκνινγία ελφο απινχ θαη ζχλζεηνπ ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο κεηξήζεηο απφ ηα φξγαλα (βνιηφκεηξν, 

ακπεξφκεηξν). 

o Γ.Γ..2:  ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαπεξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:  Ζιεθηξηθφ Κχθισκα 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Ηιεθηξνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ) 

Σνκέαο:  Ηιεθηξνινγίαο 

Μάζεκα:   Ηιεθηξνηερλία 
Κεθάιαην: 1

ν
 Βαζηθέο γλώζεηο θαη 

έλλνηεο 
Δλφηεηα: 1.2.2 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Τenka Αξρεία 

 

   

  1. (ζθελή: Kikloma_1) 

2. (ζθελή: Kikloma_2) 

 

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά κέξε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο.  

 Πξαγκαηνπνηείηε ηε  ζπλδεζκνινγία απινχ θαη ζχλζεηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 Γηαθξίλεηε ηα ηερληθά ζχκβνια ησλ κεξψλ ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο. 

 

Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «Τenka», ζα δηεξεπλεζεί ε ζπλδεζκνινγία θαη ε 

ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

Με ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζα δηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο θαη  ιεηηνπξγίαο ελφο απινχ 

ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ηνπ κέξε:  ειεθηξηθή πεγή, δηαθφπηε, 

ιακπηήξα, αζθάιεηα, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν,  ζα πξαγκαηνπνηήζεηε κεηξήζεηο κε ηα αληίζηνηρα 

φξγαλα (βνιηφκεηξν, ακπεξφκεηξν) θαζψο επίζεο ζα  ζρεδηάζεηε ηελ ηερληθή αλαπαξάζηαζή ηνπ. 

Με ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζα δηεξεπλήζεηε ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο 
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ζχλζεηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, θάλνληαο δηάθνξα πεηξάκαηα πάλσ ζην κνληέιν (βξαρπθχθισζε 

ιάκπαο, άλνηγκα/θιείζηκν δηαθνπηψλ). 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

 

Κχθισκα νλνκάδεηαη κία θιεηζηή αγψγηκε απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα δηαδξνκή. Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην 

θχθισκα νλνκάδνληαη ειεθηξηθά ζηνηρεία. 

 

Σα κέξε ελφο απινχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 Ζιεθηξηθή πεγή ελέξγεηαο: κπαηαξία. 

 Λακπάθη: ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζεξκηθή θαη θσηεηλή κνξθή. 

 Αγσγνί ζχλδεζεο: ζχλδεζε ηεο πεγήο κε ην ιακπάθη. 

 

 

 

 

ε έλα ειεθηξηθφ θχθιψκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ν δηαθφπηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα δηαθφπηνπκε φπνηε επηζπκνχκε ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην πξψην θχθιψκα ην ιακπάθη ζα αλάςεη γηαηί φηαλ ν δηαθφπηεο είλαη θιεηζηφο ηα ειεθηξφληα κπνξνχλ λα 

θπθινθνξνχλ απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο πεγήο πξνο ην ζεηηθφ κέζσ ηνπ αγσγνχ θαη ηεο ιάκπαο. Αληίζεηα ζην δεχηεξν 

θχθιψκα ην ιακπάθη δελ ζα αλάςεη γηαηί ν δηαθφπηεο είλαη αλνηρηφο θαη δελ επηηξέπεη ζηα ειεθηξφληα λα πεξάζνπλ. 
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Σα ειεθηξηθά θπθιψκαηα πεξηιακβάλνπλ επίζεο, εθηφο απφ ηηο πεγέο, ηνπο αγσγνχο θαη ηνπο δηαθφπηεο, θαη ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθφ ξεχκα γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο (φπσο ιακπηήξεο θσηηζκνχ, ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη άιια) 

,ηηο ζπζθεπέο απηέο ηηο νλνκάδνπκε γεληθά θαηαλαισηέο. 

 

ην ειεθηξηθφ θχθιψκα κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο αζθάιεηεο θαη φξγαλα κεηξήζεσλ. 

Σν φξγαλν πνπ κεηξά ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ιέγεηαη ακπεξφκεηξν, θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Α 

εληφο θχθινπ. 

 

 

 

 

 

Σν ακπεξφκεηξν ζπλδέεηαη ζε ζεηξά ζην θχθισκα ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ην ξεχκα. Γηαθξίλνληαη: 

1. αλάινγα κε ηε βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο: 

 θηινακπεξφκεηξα 

 ακπεξφκεηξα 

 κηιηακπεξφκεηξα 

 

2. αλάινγα κε ηε ρξήζε 

 ακπεξφκεηξα πίλαθα 

 θνξεηά 

 εξγαζηεξηαθά 

 

Σελ ηάζε ηε κεηξάκε κε ην βνιηφκεηξν, πνπ ζηελ εκθάληζε κνηάδεη κε ην ακπεξφκεηξν. Σν ζπκβνιίδνπκε κε ην γξάκκα 

V κέζα ζε θχθιν. 

 

 

 

 

Σν βνιηφκεηξν ζπλδέεηαη πάληα παξάιιεια κε ην ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο, ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηελ ηάζε. 

Γηαθξίλνληαη ζε: 

 βνιηφκεηξα ζπλερνχο ηάζεο 

 ελαιιαζζφκελεο ηάζεο 

 εξγαζηεξηαθά 

 βνιηφκεηξα πίλαθα 

 κηιηβνιηφκεηξα, θ.ά. 
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Πίλαθαο πκβφισλ                                                                                  Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

απιψλ ζηνηρείσλ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Έληαζε ξεχκαηνο I Ακπέξ (Α) 

Ζιεθηξηθή ηάζε U Βνιη (1V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Απιφ 

ειεθηξηθφ 

θχθισκα) 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα   Τenka   (ζθελή: Kikloma_1) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

 ηε ζθελή θαίλνληαη ηα βαζηθά κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα ειεθηξηθφ θχθισκα. 

 

Καιείζηε λα ζπλαξκνινγείζηε ην ειεθηξηθφ θχθισκα. ηε ζπλέρεηα θιείζηε ηνλ δηαθφπηε. Ση 

παξαηεξείηαη; Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείιεηαη ην θαηλφκελν απηφ;  

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

Έπεηηα ζπλαξκνινγείζηε εθ λένπ ην ειεθηξηθφ θχθισκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αζθάιεηα, ην 

ακπεξφκεηξν θαη ην βνιηφκεηξν απφ ηελ παιέηα ησλ αληηθεηκέλσλ. Κιείζε ην δηαθφπηε θαη 

θαηέγξαςε ηηο ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ U = ……volt θαη I = ………A . Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ αζθάιεηα ζε έλα ειεθηξηθφ θχθιψκα; 

 

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

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

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

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

  Αθνχ νινθιεξψζηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θηηάμηε ηελ ηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ  θπθιψκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε, επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια ζρήκαηα-αληηθέηκελα 

απφ ηελ παιέηα αληηθείκέλσλ. 

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

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

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

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

 



` 

2
ή 

Γξαζηεξηφηεηα 

(χλζεην 

ειεθηξηθφ 

θχθισκα) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  Τenka (ζθελή: Kikloma_2) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζθελή θαίλνληαη ηα βαζηθά κέξε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. 

 

Καιείζηε λα ζπλαξκνινγείζηε ην ειεθηξηθφ θχθιψκα I, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ πεγή, ην 

δηαθφπηε θαη δχν ιακπηήξεο ζε ζεηξά. ηε ζπλέρεηα θιείζηε ηνλ δηαθφπηε θαη  παξαηεξείζηε ηνπο 

ιακπηήξεο. Έπεηηα βξαρπθπθιψζηε ηνλ ιακπηήξα 1 θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ιακπηήξα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ρεκαηηθή παξάζηαζε ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο I. 
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Ση παξαηεξείηαη; Πνπ ζεσξείηε φηη νθείιεηαη απηφ ην θαηλφκελν;  

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

 

 Αθνχ νινθιεξψζηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία,  θαιείζηε λα ζπλαξκνινγείζεηε ην 

ειεθηξηθφ θχθιψκα IΗ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν πεγέο, δχν δηαθφπηεο θαη ηξεηο φκνηνπο 

ιακπηήξεο ,ζχκθσλα κε ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε. Σα αληηθείκελα ζα ηα επηιέμεηε  απφ ηελ 

παιέηα αληηθείκέλσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεκαηηθή παξάζηαζε ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο IΗ. 

 

 

Καιείζηε λα αλνίγεηε θαη λα θιείλεηε ηνπο δηαθφπηεο, λα βξαρπθπθιψζεηε ηνλ ιακπηήξα 3 θαη λα 

παξαηεξήζεηε ηε θσηνβνιία ησλ ιακπηήξσλ θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα βάδνληαο Κ ζηνλ θιεηζηφ δηαθφπηε, Α ζηνλ αλνηθηφ, ΝΑΗ ζηνλ αλακκέλν ιακπηήξα θαη ΟΥΗ 

ζηνλ ζβεζηφ. 

 

 

 

 

 



` 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακασ Ηλεκτρικοφ κυκλϊματοσ II 

Δ1 Δ2 Λ1 Λ2 Λ3 

Α Α    

Α Κ    

Κ Α    

Κ Κ    

Κ Κ    

Δ= Διακόπτθσ, Λ= Λαμπτιρασ, Α= Ανοικτό, Κ= Κλειςτό 
 

Γξαζηεξηφηεηα 

Γηα ην ζπίηη 

 

Αμίδεη λα δείηε ζην δίθηπν ζρεηηθά βίληεν (youtube)  γηα απηά πνπ πέηπραλ νη δπν θαηλνηφκνη 

εξεπλεηέο ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

Γηα ηηο πςειέο ηάζεηο πνπ παξήγαγε ν Tesla: http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κπαηαξίαο ηνπ Volta: http://www.youtube.com/watch?v=sXZP-ijB9-Y 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw
http://www.youtube.com/watch?v=sXZP-ijB9-Y
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Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) 
Σνκέαο: Ηιεθηξνινγίαο  

Μάζεκα:   Ηιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 5
ν
 Δλαιιαζζόκελν ξεύκα (AC) Δλφηεηα: 5.1.2-5.1.3 

 
Βηβιίν:  Ηιεθηξνηερλία, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
Παξαγσγή εκηηνληθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο-Αξρή ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή: Arxi leitourgias gennitrias AC_)  

Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 
Δλαιιαζζφκελν ξεχκα, ζηάηεο, δξνκέαο, καγλεηηθή επαγσγή, γσληαθή ηαρχηεηα. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή εκηηνληθνχ 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (έληαζε, ηάζε, γσληαθή ηαρχηεηα, καγλεηηθή επαγσγή, πεξίνδνο, 

ζπρλφηεηα), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο 

γελλήηξηαο (AC). 

Με ηε παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο γελλήηξηαο παξαγσγήο 

εκηηνληθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ηνπ κέξε: ζηάηε, 

δξνκέαο θαη ιακπηήξαο,  πεηξακαηίδνληαο πάλσ ζην κνληέιν (βάδνληαο δηάθνξεο ηηκέο ηεφγοσ 

γωνιακι ταχφτθτα-δφναμθ μαγνιτθ). 

Δπίζεο ζα δηεξεπλεζνχλ ηα  ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο τθσ τάςθσ ωσ προσ τον χρόνο, παξαηεξψληαο ηελ 

κεηαβνιή ηεο αλάινγα κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δξνκέα. 
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6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«5.1.2. Παξαγσγή εκηηνληθνύ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο-Αξρή ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο. 

5.1.3.Δλλαιαζόκελν ξεύκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ». 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε κηαο γελλήηξηαο (AC).  

 Δ.Γ..2: πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο. 

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα  

      ηεο παξαγσγήο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε      

      πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπλδεζκνινγία ζπζθεπήο θαηαλάισζεο κε ηε γελλήηξηα. 

o Γ.Γ..2: θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. 

o Γ.Γ..3: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..4:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαπεξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) 
Σνκέαο:  Ηιεθηξνινγίαο 

Μάζεκα:   Ηιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 5
ν
 Δλαιιαζζόκελν ξεύκα (AC) Δλφηεηα: 5.1.2-5.1.3 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Τenka 
 

Αξρεία 

 

   

(ζθελή: Arxi leitourgias gennitrias AC_) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά κέξε κηαο γελλήηξηαο (AC).   

 Πξαγκαηνπνηείηε  ηε ζπλδεζκνινγία ηεο ζπζθεπήο θαηαλάισζεο κε ηε γελλήηξηα. 

 Καηαλνήηε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. 

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλή ζαο δσήο. 

 

Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγία γελλήηξηαο 

(AC). 

Με ηε παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε θαη ζα παξαηεξείζηε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο 

γελλήηξηαο παξαγσγήο εκηηνληθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ηνπ κέξε: 

ζηάηεο, δξνκέαο θαη ιακπηήξαο, θάλνληαο πεηξάκαηα πάλσ ζην κνληέιν (βάδνληαο δηάθνξεο ηηκέο 

ηεφγοσ γωνιακι ταχφτθτα-δφναμθ μαγνιτθ). 

Δπίζεο ζα δηεξεπλήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο κε ηε δεκηνπξγία  

ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο  τθσ τάςθσ ωσ προσ τον χρόνο, παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο αλάινγα κε 
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ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δξνκέα. 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

Δηζαγσγή 

 Ζ γελλήηξηα (generator) είλαη κηα κεραλή πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο, εηδηθφηεξα ηεο 

ειεθηξνθπζηθήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο πνπ αλαθάιπςε ν δηάζεκνο άγγινο 

θπζηθφο Μηραήι Φαξαληέη ην 1831 θαη πνπ αθνξά ηελ ελέξγεηα θαη ηε κεηαηξνπή ηεο απφ κηα κνξθή ζε κηα άιιε. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε γελλήηξηα κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή,  

ζχκθσλα κε θαηλφκελν ηεο θπζηθήο θαηά ην νπνίν αλ έλα πελίν ζηξαθεί κέζα  

ζε έλα καγλεηηθφ πεδίν, ηφηε ζηηο άθξεο ηνπ πελίνπ δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθφ  

ξεχκα.  Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο νκνγελνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ησλ 

δπλάκεσλ  Laplace πνπ αλαπηχζζνληαη, ψζηε λα έρνπκε κία ζπλερή πεξηζηξνθή 

 ελφο πιαηζίνπ.                                                                                                                      Μηραήι Φαξαληέη 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο γελλήηξηαο 

Έλα νξζνγψλην πιαίζην είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ελφο νκνγελνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη θαζψο πεξηζηξέθεηαη 

αζθνχληαη ζηηο πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ δπλάκεηο  Laplace, έηζη ην πιαίζην δηαξξέεηαη απφ ξεχκα δεκηνπξγψληαο ζηα άθξα 

ηνπ κηα πεγή ζπλερνχο ηάζεο U. 

 

  

 

 

 

Σν νξζνγψλην πιαίζην πνπ δηαξξέεηαη απφ ξεχκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθφ πεδίν. 

Σα κέξε ηεο γελλήηξηα 

Ζ γελλήηξηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην αθίλεην κέξνο ηεο πνπ ιέγεηαη ζηάηεο, ζην νπνίν ππάξρνπλ καγλήηεο 

(ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνκαγλήηεο) θαη ην θηλεηφ κέξνο ηεο πνπ ιέγεηαη δξνκέαο ζην νπνίν ππάξρνπλ πελία. Γπξίδνληαο ην 

δξνκέα κέζα ζηνλ ζηάηε παξάγεηαη Ζιεθηξηθφ Ρεχκα.  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit


` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πην γλσζηή γελλήηξηα είλαη ην "δπλακφ" ησλ πνδειάησλ. 
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Δλαιιαζζφκελε ηάζε θαη ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε 

 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπνπ: u: ζηηγκηαία ηάζε, δειαδή ε ηάζε ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή t 

           Uo: πιάηνο, δειαδή ε κέγηζηή ηηκή ηεο ηάζεο 

           T: πεξίνδνο, δειαδή ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί έλαο θχθινο 

           F:ζπρλφηεηα, δειαδή ν αξηζκφο ησλ θχθισλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ 

           σ=2πf θπθιηθή ζπρλφηεηα (κνλάδα 1 rad/sec) 

           θ=σt ζηηγκηαία θάζε, δειαδή ε γσλία ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή t 

 

Παξαηήξεζε 

Ζ ελαιιαζζφκελε ηάζε είλαη δπλαηφ λα απνθηά ηελ ηηκή κεδέλ (θαηά ηε ζεηηθή θνξά) θαη ζε κηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή 

π.ρ. ζε κηα γσλία θ πξηλ απφ σt=0. 
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 Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Έληαζε ξεχκαηνο I Ακπέξ (Α) 

Ζιεθηξηθή ηάζε U Βνιη (1V) 

Γχλακε (Laplace) F Newton (N) 

Μαγλεηηθή επαγσγή B Tesla (T) 

πρλφηεηα Σ 
1Hz= 1 

θχθινο/sec 

Κπθιηθή ζπρλφηεηα σ 1 rad/sec 

ηηγκηαία θάζε θ 

ε κνίξεο/γσλία 

ζηε κνλάδα ηνπ 

ρξφλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

(Αξρή 

ιεηηνπξγίαο 

γελλήηξηαο AC) 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα   Τenka   (ζθελή: Arxi leitourgias gennitrias AC_) θαη ζα εκθαληζηεί ε 

παξαθάησ νζφλε: 
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 ηε ζθελή θαίλνληαη ηα βαζηθά κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα γελλήηξηα παξαγσγήο 

ελαιιαζζφκελεο ξεχκαηνο (AC) γηα  λα ηξνθνδνηήζεη έλα ιακπάθη. 

 

 

Καιείζηε λα ζπλδέζεηε ην ιακπάθη κε ηε γελλήηξηα θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί αναίρεςη 

παφςησ του μοντζλου. ηε ζπλέρεηα  γπξίζηε ηνλ δξνκέα κε ην πνληίθη ζαο ψζηε λα δηεξεπλήζεηε αλ 

παξάγεηαη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα αλάςεη ην ιακπάθη. Ση παξαηεξείηαη;  Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείιεηαη 

ην θαηλφκελν απηφ;  

Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

 

Έπεηηα βάλτε τθν τιμι τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ 10 rpm  

ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςτε τθ λάμψθ  

από το λαμπάκι.  

……………………………….…………………………………… 

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

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

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

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

 

Από τθν παραπάνω δραςτθριότθτα κα παρατθριςατε ότι θ τάςθ ε νπνία παξάγεηαη είναι 

μικρι και επομζνωσ ο φωτιςμόσ από το λαμπάκι  είναι πολφ αμυδρόσ. Αλλάξτε  τθν τιμι τθσ 

γωνιακισ ταχφτθτασ ςε 40rpm ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςτε ξανά τθ λάμψθ του 

λαμπτιρα. 

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

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

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

 

Σψξα αιιάμηε ηε δχλακε ηνπ καγλήηε ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ 

 (mt). 

 Πψο επεξεάδεη ηελ ηάζε πνπ παξάγεηαη απφ ηε γελλήηξηα; 

 

……………………………….……………………………………… 

……………………………….……………………………………… 

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

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

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

 

Αναηθτείςτε τθ μζγιςτθ τάςθ λειτουργίασ του λαμπτιρα. Ποια είναι θ μζγιςτθ τιμι 

γωνιακισ ταχφτθτασ ωmax=…………….. (rpm ), ϊςτε να μθν καεί το λαμπάκι; 

 

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

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

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

 

 

 

Πξνζνρή!  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ιακπάθη ζαο εθξαγεί  

κπνξείηε λα ην επηδηνξζψζεηε εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο 

 ην θιεηδί πνπ εκθαλίδεηαη δίπια ηνπ. 

 

 

 

 

   

Αθνχ νινθιεξψζηε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ςυνδζςτε τθ γραφικι παράςταςθ με τον 

ζναν  πόλο από το λαμπάκι, ϊςτε να δθμιουργιςουμε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ τάςθ που 

παράγεται από τθν γεννιτρια σ ωσ προσ τον χρόνο. 
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Παρατθρείςτε τισ αλλαγζσ τθσ τάςθσ ανάλογα με τθν περιςτροφι του δρομζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

Γηα ην ζπίηη 

 

Αμίδεη λα δείηε ζην δίθηπν ζρεηηθά βίληεν (youtube) γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 

ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

Παξαγσγή ξεχκαηνο κε πελίν θαη καγλήηε:http://www.youtube.com/watch?v=V74ADnwwsRk 

Γπλακφ πνδειάηνπ: http://www.youtube.com/watch?v=L_ITJi0JiRc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V74ADnwwsRk
http://www.youtube.com/watch?v=L_ITJi0JiRc


` 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:     πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη 

Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ  

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο 

θίλεζεο,   10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 mim 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή: Gear parallel _)  
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 

Οδνληψζεηο, ηζρχο, ξνπή, πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, 

δηάκεηξνο. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, δηάκεηξνο), θαζψο θαη ηηο 

κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – 

ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηψλ ηξνρψλ.  

Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο απνηεινχκελν απφ δχν ηξνρνχο κε παξάιιειε νδφλησζε. 

Δπίζεο ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο νδνλησηψλ ηξνρψλ κε 

παξάιιειεο νδνληψζεηο, (αξηζκφο ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε 

κεηαβνιή ηεο γξαθηθή παξάζηαζεο. 



` 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«10.1.5. πλζήθεο-ρέζεηο  ιεηηνπξγίαο.»: 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο  κε παξάιιεινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο.    

 Δ.Γ..2: νξίδνπλ ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε.  

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα  

      κεηαθνξάο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο κε παξάιιεινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε  πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε παξάιιεινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο.    

o Γ.Γ..2: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:    πλζήθεο – ρέζεηο ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ 

θαη Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:   Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,    

                  10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Τenka 
 

Αξρεία 

 

   

(ζθελή: Gear parallel _) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε 

παξάιιεινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο.       

 Καηαλνήηεθαη λα νξίδεηε ηα βαζηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε παξάιιεινπο 

νδνλησηνχο ηξνρνχο.    

 Γηαηππψλεηε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε 

παξάιιεινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο.    

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή. 

 

 

Πεξηγξαθή  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο παξάιιεισλ νδνλησηψλ ηξνρψλ.  
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 Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε θαη ζα παξαηεξήζεηε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο 

ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ δχν ηξνρνχο κε παξάιιειε νδφλησζε 

θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

Δπίζεο ζα δηεξεπλήζεηε ηηο ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο νδνλησηψλ ηξνρψλ κε παξάιιειεο 

νδνληψζεηο, (αξηζκφο ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο γξαθηθή 

παξάζηαζεο. 

 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

 

Δηζαγσγή-Οξηζκνί 

 Οδνλησηόο ηξνρόο είλαη δίζθνο πνπ ε πεξηθέξεηα ηνπ είλαη δηακνξθσκέλε ζε εζνρέο θαη εμνρέο κε θαηάιιειε κνξθή 

ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ δφληηα κε νξηζκέλε θαηαηνκή. 

Οδνληνθίλεζε είλαη κία δηάηαμε γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο, ε νπνία γίλεηαη κε ζηνηρεία κεραλψλ γεληθνχ πξννξηζκνχ 

πνπ ιέγνληαη νδνλησηνί ηξνρνί (γξαλάδηα). 

 

 

 

 

 

Γηάθνξνη ηχπνη νδνλησηψλ ηξνρψλ 

 

 

Παξάιιεινη νδνληνηξνρνί ηξνρνί 

Οη νδνλησηνί ηξνρνί κε παξάιιεινπο νδφληεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηθξέο πεξηθεξεηαθέο ηαρχηεηεο θαη θαλνληθέο 

απαηηήζεηο π.ρ. ζε κεησηήξεο γεληθήο ρξήζεο , κηθξά ζρεηηθά αλπςσηηθά κεραλήκαηα , βαξνχιθα, δνκηθέο θαη αγξνηηθέο 

κεραλέο, θηβψηηα αιιαγήο ηαρπηήησλ ζε εξγαιεηνκεραλέο. 

 

 



` 

 

 

 

 

 

 

                    

Παξάιιεινη νδνληνηξνρνί ηξνρνί 

 

Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ησλ παξάιιεισλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

Πιενλεθηήκαηα 

Γελ εκθαλίδνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία αμνληθέο δπλάκεηο θαη επνκέλσο ηα έδξαλα δέρνληαη κηθξφηεξα θνξηία. 

Ο βαζκφο απφδνζεο είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο. 

Οη νδφληεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε κεγαιχηεξν πιάηνο. Έηζη πξνθχπηνπλ κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο επαθήο, 

κηθξφηεξεο πηέζεηο επηθάλεηαο θαη αληίζηνηρα κηθξφηεξε θζνξά. 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζρεηηθά ζνξπβψδεο θαη φρη ηφζν ήξεκε, ηδηαίηεξα ζε πςειφ αξηζκφ ζηξνθψλ. 

Ζ αληνρή ηνπο, γηα ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, είλαη ιίγν κηθξφηεξε. 

Δίλαη επαίζζεηνη έλαληη ιαζψλ κνξθήο ηνπ νδφληα θαη πξφζζεησλ δπλακηθψλ θνξηίσλ δειαδή εκθαλίδνπλ επθνιφηεξα 

ηαιαληψζεηο θαη δπλακηθέο ζξαχζεηο. 
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Παξαδείγκαηα 

Ο κεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ (γλσζηφο θαη σο αζηξνιάβνο ησλ Αληηθπζήξσλ ή ππνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ) είλαη 

έλα αξραίν ηέρλεκα πνπ πηζηεχεηε φηη ήηαλ έλαο κεραληθφο ππνινγηζηήο θαη φξγαλν αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ, πνπ 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε πνιχπινθν σξνινγηαθφ κεραληζκφ. 

  

 

 

 

 

Ο Μεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ 

 

Ο κεραληζκφο είλαη ε αξραηφηεξε ζσδφκελε δηάηαμε κε γξαλάδηα. Δίλαη θηηαγκέλνο απφ κπξνχηδν ζε έλα μχιηλν πιαίζην 

θαη έρεη πξνβιεκαηίζεη θαη ζπλαξπάζεη πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο αθφηνπ αλαθαιχθζεθε. 

Ζ πην απνδεθηή ζεσξία, ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη ήηαλ έλαο αλαινγηθφο ππνινγηζηήο ζρεδηαζκέλνο 

γηα λα ππνινγίδεη ηηο θηλήζεηο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ φηη ν κεραληζκφο θέξεη ηξηάληα νδνλησηνχο ηξνρνχο νη νπνίνη 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ 10 άμνλεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ θαηέιεγε ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε θαληξάλ, κε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο δείθηεο γηα ην θαζέλα. 

 

 

πλζήθεο θαη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο 

Έζησ φηη έρνπκε εκπινθή δχν ηξνρνχο, ηνλ θηλεηήξην (1) θαη ηνλ θηλνχκελν (2). Γηαδνρηθά θάζε δφληη ηνπ (1) αζθεί 

δχλακε F ζην αληίζηνηρν ηνπ (2) ε φπνηα είλαη θάζεηε ζηελ επηθάλεηα επαθήο ηνπο. Ο (2) αζθεί βέβαηα ίζε θαη αληίζεηε 

δχλακε ζηνλ (1). Ο ηξνρφο ράξαμεο ησλ θαηαλνκψλ ησλ δνληηψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε δηεχζπλζε ηεο F λα πεξλά απφ 

ην ζεκείν επαθήο ησλ αξρηθψλ πεξηθεξεηψλ. Έηζη κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δχν ζπληζηψζεο: ηελ αθηηληθή Fr (πνπ έρεη σο 

ζπλέπεηα κηα ηάζε απνκάθξπλζεο ησλ αηξάθησλ) θαη ηελ πεξηθεξεηαθή δχλακε Fπ πνπ είλαη εθαπηφκελε ησλ αξρηθψλ 

πεξηθεξεηψλ. Ζ δχλακε απηή είλαη ε αηηία ηεο ξνπήο Μ πνπ αλαγθάδεη ηνλ (2) λα πεξηζηξέθεηαη θαη δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε: 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
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M2=Fπ R2                                                                                       (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπλάκεηο επί ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξνρψλ 

 

Δπίζεο θαηά ηελ  εκπινθή  ησλ δχσλ ηξνρψλ, ηνπ θηλεηήξηνπ (1) θαη ηνπ θηλνχκελνπ (2), ην έξγν W θαη ε ηζρχο P δελ 

κπνξνχλ κε ηε κεηάδνζε νχηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νχηε λα κεησζνχλ, άξα ζα ηζρχεη: 

P1= P2                                                                                                                                            (2) 

Καη θαηά ζπλέπεηα:   M1n1= M2n2      

                                                                               M1/ M1= n2/  n1                                                                                                                                       (3) 

φπνπ, n1 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλεηήξηαο αηξάθηνπ θαη n2 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλνχκελεο αηξάθηνπ. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηε κεηάδνζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξην (1) θαη 

ζηνλ θηλνχκελν (2) ηξνρφ, νη ξνπέο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ ζηξνθψλ ηνπο. 

 

Οη ζπλεξγαδφκελνη ηξνρνί έρνπλ θνηλή πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα λ, δειαδή   λ1=λ2 , αθνχ   λ=πdn άξα  

πd1n1= πd2n2  θαηά ζπλέπεηα 

n2/ n1= d1 / d2                                                                                  (4) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ δηακέηξσλ ηνπο. 

 

Ζ ζρέζε  κεηάδνζεο θηλήζεσο εθθξάδεηαη σο ν αξηζκφο εθείλνο πνπ αλαπαξηζηά ην πφζεο θνξέο ζα απμεζεί ή ζα 

κεησζεί ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θαζψο κεηαθέξεηαη απφ ηελ θηλεηήξηα ζηελ θηλνχκελε άηξαθην θαη ππνινγίδεηαη κε 

ηνλ ιφγν: 

i=n2/n1                                                                                                                                       (5) 

 

Ζ ηηκή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζπλήζσο ην 1/6 θαη ζπάληα ην 1/8. Αλ απαηηείηαη κεγαιχηεξε ηηκή 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν (ή θαη πεξηζζφηεξα) δεπγάξηα κε ελδηάκεζν άμνλα. Σφηε ε ζπλνιηθή ζρέζε είλαη iνι= i1 i2 i3…. 
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Ηζρχεη αθφκα πσο ε ζρέζε κεηάδνζεο θίλεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

i=z2/z1                                                                                      (6) 

φπνπ z1 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλεηήξηνπ ηξνρνχ θαη z2 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλνχκελνπ ηξνρνχ. 

 

Απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο (6) θαη (7), πξνθχπηεη φηη:   n1/n2= z2/z1                                                                            (7)  

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ  ηνπο.           

 

 

Σέινο απφ ηηο ζρέζεηο (4) θαη (7), πξνθχπηεη φηη:   d 1/ d 2= z2/z1                                                                                         (8)                                                                                                                                                                                                                                                       

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη δηάκεηξνη ησλ ηξνρψλ είλαη αλάινγνη ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ  ηνπο 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεσλ ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ σο πξνο ηνλ ρξφλν  θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδίαζε γξαλαδηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδίαζε γξαλαδηνχ κε παξάιιεια δφληηα 
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Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Ρνπή Μ (daNm) 

Ηζρχο P (PS) 

 n (rpm) 

Γηάκεηξνο d (mm) 

Αξηζκφο νδφλησλ Ε  

ρέζε  κεηάδνζεο 

θηλήζεσο 
i  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

( πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

παξάιιεισλ 

νδνλησηώλ 

ηξνρώλ ) 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  Τenka  (ζθελή: Gear parallel _) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζθελή θαίλνληαη δχν ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο (1&2) ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο κε παξάιιειε νδφλησζε (θηλεηήξην θαη θηλνχκελν). 
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Γξαζηεξηφηεηα 

( πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

παξάιιεισλ 

νδνλησηώλ 

ηξνρώλ ) 

Καιείζηε λα  παηήζηε ην θνπκπί αναίρεςη παφςησ του μοντζλου και να παρατθριςετε τθ λειτουργία 

των ςυςτθμάτων μετάδοςθσ κίνθςθσ. Ση παξαηεξείηε; Γψζηε κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη  θαηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

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

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

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

Παξαηήξεζε: 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζπλδεκέλε κε ηα δχν ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο (1&2), 

δεκηνπξγψληαο ην γξάθεκα ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) πξνο τον χρόνο. 

 

 Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ 1 είναι ςυνδεμζνο με τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ 

περιςτροφισ (ςτροφζσ) του τροχοφ 1 προσ τον χρόνο. Αλλάξτε των αρικμό ησλ νδφλησλ ηνπ τροχοφ 

1 ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςτε το γράφθμα.  

Σι παρατθρείτε;   

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1. Ση ζπκβαίλεη φηαλ 

απμήζεηε  / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ηνπ  

νδνλησηνχ ηξνρνχ 1, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7):   

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

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

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

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

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

……………………………….…………………………………………………………………………… 
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 Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ 2 είναι ςυνδεμζνο με τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ 

περιςτροφισ (ςτροφζσ) του τροχοφ 2 προσ τον χρόνο. Αλλάξτε των αρικμό ησλ νδφλησλ ηνπ τροχοφ 

1 ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςτε το γράφθμα.  

Σι παρατθρείτε;   

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1. Ση ζπκβαίλεη φηαλ 

απμήζεηε  / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ηνπ  

νδνλησηνχ ηξνρνχ 1, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ 

ηνπ ηξνρνχ 2; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7):   

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

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

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

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

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

 

 

 Δπαλαιάβεηε ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα ζηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο (1&2), 

αιιάδνληαο ηελ επηινγή αξηζκφ ησλ νδφλησλ ηνπ ηξνρνχ 1, 

κε ηε δηάκεηξφ ηνπ ζην αληίζηνηρν πεδίν επηινγήο.  

 

 

χκθσλα κε ηελ ζρέζε (8)  d 1/ d 2= z2/z1  δηεξεπλείζηε:   

                            

                                                                                                                                                                                                                     

α. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1, φηαλ απμήζεηε ηελ 

ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 1, ηη ζα ζπκβεί ζηνλ  

αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (8):   

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

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

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

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

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



` 

 

β. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2, φηαλ απμήζηε / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 1, 

ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηξνρνχ 2; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (8):   

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

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

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

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

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

 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάζηε θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηαρπηήησλ 

πεξηζηξνθήο ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 1 & 2 κε ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ησλ ηαρπηήησλ πεξηζηξνθήο 

ησλ θηλεηήξσλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο 

ζην αληίζηνηρν πεδίν επηινγήο. 

 

Ση παξαηεξείηε ζην γξάθεκα:  

α. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1; 

………………………………………………………… 

……………………………….………………………… 

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

β. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2; 

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

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

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

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

 

Αθνχ νινθιεξψζηε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, δψζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο I ελφο 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο νδφλησλ  Zmin= ……… πνπ κπνξεί λα θέξεη έλαο νδνλησηφο 

ηξνρφο; Αλαθέξεηε ηξεηο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

Γηα ην ζπίηη 

 

Αμίδεη λα δείηε ζην δίθηπν ζρεηηθά βίληεν (youtube)  γηα νδνλησηνχο ηξνρνχο κε παξάιιειε 

νδφλησζε ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

 

Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο νδνληψζεσλ: http://www.youtube.com/watch?v=H1cfbv7iqsY 

Μεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ: http://www.youtube.com/watch?v=cjtgQ2-kW4c 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H1cfbv7iqsY
http://www.youtube.com/watch?v=cjtgQ2-kW4c
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:     πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  θσληθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη 

Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ  

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο 

θίλεζεο,   10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  θσληθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή:  Gears bevel _)  
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 

Οδνληψζεηο, ηζρχο, ξνπή, πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, 

δηάκεηξνο. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, εμσηεξηθή δηάκεηξν δηάκεηξνο), 

θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – 

ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ.  

Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν ελφο δεχγνο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο  ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο  θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, 

(αξηζκφο ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, εμσηεξηθνχ δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο 

γξαθηθή παξάζηαζεο. 
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6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«10.1.5. πλζήθεο-ζρέζεηο  ιεηηνπξγίαο.»: 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε θσληθνχο νδνλησηνχο ηξνρνχο.    

 Δ.Γ..2: νξίδνπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε.  

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα 

κεηαθνξάο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο κε θσληθνχο νδνλησηνχο ηξνρνχο κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή εκπιεθφκελνη ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε θσληθνχο νδνλησηνχο ηξνρνχο.   

o Γ.Γ..2: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:    πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  θσληθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ 

θαη Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:   Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,    

                  10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Τenka 
 

Αξρεία 

 

   

(ζθελή:  Gears bevel _) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θσληθψλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ.    

 Καηαλνήηε θαη λα νξίδεηε ηα βαζηθά κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θσληθψλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ. 

 Γηαηππψλεηε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θσληθψλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ. 

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο. 
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Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ.  

Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε θαη ζα παξαηεξείζηε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο 

ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ δχν ηξνρνχο κε θσληθή νδφλησζε  θαηαγξάθνληαο 

παξάιιεια ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλήζεηε  ηηο ζρέζεηο  ιεηηνπξγίαο ελφο δεχγνπο θσληθψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, (αξηζκφο 

ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, εμσηεξηθή δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο γξαθηθή παξάζηαζεο. 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

 

Δηζαγσγή-Οξηζκνί 

 Οδνλησηόο ηξνρόο είλαη δίζθνο πνπ ε πεξηθέξεηά ηνπ είλαη δηακνξθσκέλε ζε εζνρέο θαη εμνρέο κε θαηάιιειε κνξθή 

ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ δφληηα κε νξηζκέλε θαηαηνκή. 

Οδνληνθίλεζε είλαη κία δηάηαμε γηα ηε κεηάδνζε ηεο θηλήζεσο, ε νπνία γίλεηαη κε ζηνηρεία κεραλψλ γεληθνχ 

πξννξηζκνχ πνπ ιέγνληαη νδνλησηνί ηξνρνί (γξαλάδηα). 

 

   

 

 

 

Γηάθνξνη ηχπνη νδνλησηψλ ηξνρψλ 
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Κσληθνί νδνληνηξνρνί ηξνρνί 

Υξεζηκεχνπλ γηα ηε κεηάδνζε θίλεζεο κεηαμχ ηεκλφκελσλ αηξάθησλ. Οη γεσκεηξηθνί άμνλεο ησλ αηξάθησλ 

ζρεκαηίδνπλ ζπλήζσο γσλία 90
ν
 αιιά κεξηθέο θνξέο κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ 90

ν
. 

 

 

 

                    

Κσληθνί νδνληνηξνρνί ηξνρνί 

Παξαδείγκαηα 

Γηαθνξηθφ 

θνπφο ηνπ δηαθνξηθνχ ζε θάζε απηνθίλεην είλαη λα κεηαδίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε δχλακε ηνπ κνηέξ ζην δξφκν. 

Με βάζε ην παξαπάλσ, κία βειηίσζε ζηνλ θηλεηήξα πνπ ζα απνθέξεη αχμεζε ζηελ ηππνδχλακε δελ ζα βειηηψζεη 

δξακαηηθά θαη ηηο επηδφζεηο αλ δελ «πεξάζεη» νιφθιεξε ζην δξφκν. 

  

 

 

 

 

Σν δηαθνξηθφ είλαη έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ θσληθά γξαλάδηα θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ θηβσηίνπ 

ηαρπηήησλ, ελψ ε ηζρχο κεηαθέξεηαη απφ εθείλν ζηνπο ηξνρνχο κέζσ εκηαμνλίσλ. 

Γεληθά 

Όηαλ νη άμνλεο ησλ αηξάθησλ ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ ηέκλνληαη, ηφηε γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηε κηα άηξαθην 

ζηελ άιιε ρξεζηκνπνηνχληαη νη θσληθνί νδνλησηνί ηξνρνί κε ίζηα δφληηα. 

ε απηνχο νη βαζηθνί δίζθνη θπιίζεσο (Α) θαη (Β) είλαη θφινπξνη θψλνη κε θνηλή 

θνξπθή s (ζρήκα 1). Αληί δειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή λα έρνπκε θχιηζε δχν  

θπιίλδξσλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο παξαιιήινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο, εδψ έρνπκε  

θχιηζε δχν θφινπξσλ θψλσλ. Ζ γσλία ησλ αμφλσλ κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε  

ηηκή, ζπλεζίδεηαη φκσο θαηά θαλφλα  ε ηηκή ησλ 90
0 
δειαδή νη άμνλεο λα είλαη θάζεηνη  

κεηαμχ ηνπο. 
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Παξαηεξήζακε γηα ηνπο παξαιιήινπο νδνλησηνχο ηξνρνχο φηη ζε έλα παξάιιειν ηξνρφ κπνξεί λα ηαηξηάδεη 

νπνηνζδήπνηε άιινο παξάιιεινο νδνλησηφο ηξνρφο, αξθεί λα έρεη ην ίδην βήκα t θαη ηνλ ίδην ηξφπν ραξάμεσο ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ. 

ηνπο θσληθνχο νδνλησηνχο ηξνρνχο απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί. ε θάζε θσληθφ ηξνρφ κε νξηζκέλν αξηζκφ δνληηψλ, 

αληηζηνηρεί έλαο θαη κφλν έλαο θσληθφο ηξνρφο, νη δπν καδί  δελ απνηεινχλ αρψξηζην δεπγάξη. 

ηνλ ηξνρφ Α κε θάζεηε δηάηαμε αμφλσλ κφλν ν ηξνρφο Β εθαξκφδεη. Μεγαιχηεξνο ηξνρφο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, 

γηαηί νη δχν θνξπθέο ησλ θψλσλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη ηξνρνί δελ ζπκπίπηνπλ (ζρήκα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 

πλζήθεο θαη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο 

Γηα ηνπο θσληθνχο νδνλησηνχο ηξνρνχο ηζρχνπλ αληίζηνηρεο ζρέζεηο κε απηνχο ηεο παξάιιειεο νδφλησζεο. Αλ D01 θαη 

D02  νη κεγάιεο εμσηεξηθέο αξρηθέο δηάκεηξνη, ηφηε ζα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 

Καηά ηελ  εκπινθή  ησλ δχσλ ηξνρψλ, ηνπ θηλεηήξηνπ (1) θαη ηνπ θηλνχκελνπ (2), ην έξγν W θαη ε ηζρχο P δελ κπνξνχλ 

κε ηε κεηάδνζε νχηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νχηε λα κεησζνχλ, άξα ζα ηζρχεη: 

P1= P2                                                                                                                                            (1) 

Καη θαηά ζπλέπεηα:   M1n1= M2n2      

                                                                               M1/ M1= n2/  n1                                                                                                                                       (2) 

φπνπ, n1 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλεηήξηαο αηξάθηνπ θαη n2 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλνχκελεο αηξάθηνπ. 
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Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηε κεηάδνζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο απφ ην θηλεηήξην (1) θαη ζηνλ 

θηλνχκελν (2) ηξνρφ, νη ξνπέο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ ζηξνθψλ ηνπο. 

 

Οη ζπλεξγαδφκελνη ηξνρνί έρνπλ θνηλή πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα λ, δειαδή   λ1=λ2 , αθνχ   λ=πdn άξα  

π D01n1= π D02n2  θαηά ζπλέπεηα 

n2/ n1= D01 / D02                                                                                  (3) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ δηακέηξσλ ηνπο. 

 

Ζ ζρέζε  κεηάδνζεο θηλήζεσο εθθξάδεηαη σο ν αξηζκφο εθείλνο πνπ αλαπαξηζηά ην πφζεο θνξέο ζα απμεζεί ή ζα 

κεησζεί ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θαζψο κεηαθέξεηαη απφ ηελ θηλεηήξηα ζηελ θηλνχκελε άηξαθην θαη ππνινγίδεηαη κε 

ηνλ ιφγν: 

i=n2/n1                                                                                                                                       (4) 

 

Ζ ηηκή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζπλήζσο ην 1/6 θαη ζπάληα ην 1/8. Αλ απαηηείηαη κεγαιχηεξε ηηκή 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν (ή θαη πεξηζζφηεξα) δεπγάξηα κε ελδηάκεζν άμνλα. Σφηε ε ζπλνιηθή ζρέζε είλαη iνι= i1 i2 i3…. 

 

Ηζρχεη αθφκα πσο ε ζρέζε κεηάδνζεο θίλεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

i=z2/z1                                                                                      (5) 

φπνπ z1 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλεηήξηνπ ηξνρνχ θαη z2 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλνχκελνπ ηξνρνχ. 

 

Απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο (5) θαη (6), πξνθχπηεη φηη:   n1/n2= z2/z1                                                                            (6)  

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ  ηνπο.           

 

 

Σέινο απφ ηηο ζρέζεηο (3) θαη (6), πξνθχπηεη φηη:   D01 / D02  = z2/z1                                                                                   (7)                                                                                                                                                                                                                                                       

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη δηάκεηξνη ησλ ηξνρψλ είλαη αλάινγνη ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ ηνπο 
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Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεσλ ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, σο πξνο ηνλ ρξφλν  θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδίαζε γξαλαδηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδίαζε ζπλεξγαδφκελσλ θσληθψλ γξαλαδηψλ κε ίζηα δφληηα 
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Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Ρνπή Μ (daNm) 

Ηζρχο P (PS) 

 n (rpm) 

Γηάκεηξνο εμσηεξηθή D (mm) 

Αξηζκφο νδφλησλ Ε  

ρέζε  κεηάδνζεο 

θηλήζεο 
i  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

( πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

θσληθώλ 

νδνλησηώλ 

ηξνρώλ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα   Τenka   (ζθελή:  Gears bevel_) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζθελή θαίλνληαη δχν ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο (1&2) ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 
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Γξαζηεξηφηεηα 

 ( πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

θσληθώλ 

νδνλησηώλ 

ηξνρώλ ) 

δχν νδνλησηνχο ηξνρνχο κε παξάιιειε νδφλησζε (θηλεηήξην θαη θηλνχκελν). 

 

Καιείζηε λα  παηήζηε ην θνπκπί αλαίξεζε παύζεο ηνπ κνληέινπ θαη λα παξαηεξήζηε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο. Ση παξαηεξείηε; Γψζηε κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη  θαηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

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

 

Παξαηήξεζε: 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζπλδεκέλε κε ηα δχν ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο (1&2), 

δεκηνπξγψληαο ην γξάθεκα ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) πξνο ηνλ ρξόλν. 

 

 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο 1 είλαη ζπλδεκέλν κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) ηνπ ηξνρνχ 1 πξνο ηνλ ρξφλν. Αιιάμηε ησλ αξηζκφ ησλ νδφλησλ ηνπ ηξνρνχ 1 

ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ θαη παξαηεξήζηε ην γξάθεκα.  

Ση παξαηεξείηε;    

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (6):  n1/n2= z2/z1. Ση ζπκβαίλεη  

Όηαλ απμήζεηε  / κεηψζηε ηελ ηηκή  ηνπ αξηζκνχ ησλ  

δνληηψλ ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ 2, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (6):   

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

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

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

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

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

……………………………….…………………………………………………………………………… 
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 Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ 2 είναι ςυνδεμζνο με τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ 

περιςτροφισ (ςτροφζσ) του τροχοφ 2 προσ τον χρόνο. Αλλάξτε τον αρικμό ησλ νδφλησλ ηνπ τροχοφ 1 

ςτο αντίςτοιχο πεδίο τιμϊν και παρατθριςτε το γράφθμα.  

Σι παρατθρείτε;   

 

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (6):  n1/n2= z2/z1. Ση ζπκβαίλεη φηαλ 

απμήζεηε  / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ηνπ  

νδνλησηνχ ηξνρνχ 1, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ 

ηνπ ηξνρνχ 2; 

 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (6):   

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

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

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

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

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

 

 

 Επαναλάβετε τα προθγοφμενα πειράματα ςτα αντίςτοιχα ςυςτιματα μετάδοςθσ (1&2), 

αιιάδνληαο ηελ επηινγή αξηζκφ ησλ νδφλησλ ηνπ ηξνρνχ 1, 

κε ηε δηάκεηξφ ηνπ ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ.   

 

χκθσλα κε ηε ζρέζε (7)   D01 / D02  = z2/z1                                                                                   

δηεξεπλείζηε:   

         

                                                                                                                                                                                                                                        

α. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1, φηαλ απμήζηε ηελ 

ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 2, ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7):   

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

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

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

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

β. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2, φηαλ απμήζηε / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ ηξνρνχ 1, 

ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηξνρνχ 2; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ αναλφοντασ τθ ςχζςθ (7):   

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

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

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

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

 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάζηε θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηαρπηήησλ 

πεξηζηξνθήο ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 1 & 2 κε ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ησλ ηαρπηήησλ πεξηζηξνθήο 

ησλ θηλεηήξσλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο 

ςτο αντίςτοιχο πεδίο επιλογισ. 

 

Ση παξαηεξείηε ζην γξάθεκα:  

α. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 1; 

………………………………………………………… 

……………………………….………………………… 

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

β. Γηα ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 2; 

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

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

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

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

 

 Ση ζα πξέπεη λα ηζρχεη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία δχν θσληθψλ γξαλαδηψλ; 

 



Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:       πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνύ ηξνρνύ (θνξώλαο) 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη 

Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ  

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο 

θίλεζεο,   10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνύ ηξνρνύ (θνξώλαο) 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή:  Gear worm_)  
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 

Οδνληψζεηο, ηζρχο, ξνπή, πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, 

δηάκεηξνο. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, δηάκεηξνο), θαζψο θαη ηηο 

κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «Τenka», ζα δηεξεπλεζoνχλ νη ζπλζήθεο – 

ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ.  

Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν  απφ ηνλ  αηέξκνλα θνριία θαη νδνλησηφ ηξνρφ. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ, 

(αξηζκφο ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο. 
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6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«10.1.5. πλζήθεο-ζρέζεηο  ιεηηνπξγίαο.»: 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ. 

 Δ.Γ..2: νξίδνπλ ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε.  

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα  

κεηαθνξάο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε  πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηφ ηξνρφ. 

o Γ.Γ..2: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:    πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνύ ηξνρνύ (θνξώλαο) 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ 

θαη Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:   Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,    

                  10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

Γηδάζθσλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Τenka 
 

Αξρεία 

 

   

(ζθελή:  Gear worm _) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

τόχοσ  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  αηέξκνλα 

θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ.    

 Καηαλνήηε  θαη λα νξίδεηε  ηα βαζηθά κεγέζε  ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  αηέξκνλα 

θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ. 

 Γηαηππψλεηε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  αηέξκνλα 

θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ. 

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο. 

 

 

Περιγραφι  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ .  
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 Με ηελ παξνχζα  Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε θαη ζα παξαηεξήζεηε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο 

ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ ηνλ  αηέξκνλα θνριία θαη ηνλ νδνλησηφ ηξνρφ 

θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλήζεηε  ηηο ζρέζεηο  ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο  αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ 

ηξνρνχ, (αξηζκφο ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο. 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

 

Δηζαγσγή-Οξηζκνί 

 Οδνλησηόο ηξνρόο είλαη ν δίζθνο πνπ ε πεξηθέξεηά ηνπ είλαη δηακνξθσκέλε ζε εζνρέο θαη εμνρέο κε θαηάιιειε κνξθή 

ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ δφληηα κε νξηζκέλε θαηαηνκή. 

Οδνληνθίλεζε είλαη κία δηάηαμε γηα ηε κεηάδνζε ηεο θηλήζεο, ε νπνία γίλεηαη κε ζηνηρεία κεραλψλ γεληθνχ πξννξηζκνχ 

πνπ ιέγνληαη νδνλησηνί ηξνρνί (γξαλάδηα). 

 

 

 

   

 

 

 

Γηάθνξνη ηχπνη νδνλησηψλ ηξνρψλ 
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Αηέξκνλα θνριίαο-νδνλησηφο ηξνρφο (θνξψλα) 

Σν ζχζηεκα  αηέξκνλα θνριία – νδνλησηνχ ηξνρνχ παξνκνηάδεηαη κε δεχγνο ειηθνεηδψλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν έλαο ηξνρφο έρεη κφλν έλα δφληη, πξάγκα πνπ είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί πξαθηηθά ζηνπο θπξίσο ειηθνεηδείο 

νδνλησηνχο ηξνρνχο. 

 

 

 

                    

 

χζηεκα αηέξκνλα θνριία – νδνλησηνχ ηξνρνχ (θνξψλα) 

 

Πην αλαιπηηθά ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλαλ αηέξκνλα θνριία, πνπ είλαη νπζηαζηηθά έλαο θνριίαο θηλήζεσο 

θαηάιιεινπ ζπεηξψκαηνο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ αξρψλ, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ε ζπλεξγαζία ηνπο λα κνηάδεη κε ηνλ ηξφπν εκπινθήο ζηε ζπλεξγαζία ελφο θνριία κε ην πεξηθφριηφ ηνπ. Οη 

άμνλέο ηνπο είλαη ζπλήζσο θάζεηνη, αλ θαη είλαη δπλαηφλ λα ζρεκαηίδνπλ άιιε γσλία. Σν ζχζηεκα απηφ ελδείθλπηαη γηα 

κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ θαη γηα κεγάιεο ζρέζεηο κείσζεο, έσο θαη 200:1. 

 

Παξαδείγκαηα 

 

Ο Αηέξκσλ θνριίαο (287-212π.Υ) 

Δθεπξέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ είλαη αλακθηζβήηεηα ν Αξρηκήδεο. Αθνξκή γηα ηελ εθεχξεζε ηνπ νξγάλνπ 

δφζεθε ζην κεγάιν καζεκαηηθφ, φηαλ ν ηειεπηαίνο επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πηνιεκαίνπ Β΄ 

ηνπ Φηιάδειθνπ. Δθεί εκπλεχζηεθε ηνλ θνριία θαη ηνλ θαηαζθεχαζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο ρσξηθνχο 

λα αληιήζνπλ λεξφ απφ ηνλ Νείιν. 
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Βαξνχιθα αλπςψζεσο αληηθεηκέλσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλζήθεο θαη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο 

Γηα ην ζχζηεκα αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ ηξνρνχ (θνξψλαο)  ηζρχνπλ αληίζηνηρεο ζρέζεηο κε απηνχο ηεο παξάιιειεο 

νδφλησζεο.  

 

Καηά ηελ  εκπινθή  ησλ δχσλ ηξνρψλ, ηνπ θηλεηήξηνπ (1) θαη ηνπ θηλνχκελνπ (2), ην έξγν W θαη ε ηζρχο P δελ κπνξνχλ 

κε ηε κεηάδνζε νχηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νχηε λα κεησζνχλ, άξα ζα ηζρχεη: 

P1= P2                                                                                                                                            (1) 

Καη θαηά ζπλέπεηα:   M1n1= M2n2      

                                                                               M1/ M1= n2/  n1                                                                                                                                        (2) 

φπνπ, n1 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλεηήξηαο αηξάθηνπ θαη n2 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλνχκελεο αηξάθηνπ. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηε κεηάδνζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξην (1) ζηνλ 

θηλνχκελν (2) ηξνρφ, νη ξνπέο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ ζηξνθψλ ηνπο. 

 

Οη ζπλεξγαδφκελνη ηξνρνί έρνπλ θνηλή πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα λ, δειαδή   λ1=λ2 , αθνχ   λ=πdn άξα  

π d1n1= π d2n2  θαηά ζπλέπεηα 

n2/ n1= d1 / d2                                                                                  (3) 
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Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ δηακέηξσλ ηνπο. 

 

Ζ ζρέζε κεηάδνζεο θηλήζεο εθθξάδεηαη σο ν αξηζκφο εθείλνο πνπ αλαπαξηζηά ην πφζεο θνξέο ζα απμεζεί ή ζα κεησζεί 

ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θαζψο κεηαθέξεηαη απφ ηελ θηλεηήξηα ζηελ θηλνχκελε άηξαθην θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ ιφγν: 

i=n2/n1                                                                                                                                       (4) 

 

Ζ ηηκή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζπλήζσο ην 1/6 θαη ζπάληα ην 1/8. Αλ απαηηείηαη κεγαιχηεξε ηηκή 

ρξεζηκνπνηνχληαη δπν (ή θαη πεξηζζφηεξα) δεπγάξηα κε ελδηάκεζν άμνλα. Σφηε ε ζπλνιηθή ζρέζε είλαη iνι= i1 i2 i3…. 

 

Ηζρχεη αθφκα πσο ε ζρέζε κεηάδνζεο θίλεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

i=z2/z1                                                                                      (5) 

φπνπ z1 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλεηήξηνπ ηξνρνχ θαη z2 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλνχκελνπ ηξνρνχ. 

 

Απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο (5) θαη (6), πξνθχπηεη φηη:   n1/n2= z2/z1                                                                            (6)  

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ  ηνπο.           

 

 

Σέινο απφ ηηο ζρέζεηο (3) θαη (6), πξνθχπηεη φηη:   d1 / d2  = z2/z1                                                                                       (7)                                                                                                                                                                                                                                                       

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη δηάκεηξνη ησλ ηξνρψλ είλαη αλάινγνη ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ  ηνπο 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεσλ ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, σο πξνο ηνλ ρξφλν  θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 
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ρεδίαζε γξαλαδηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδίαζε δεχγνπο αηέξκνλα θνριία- νδνλησηνχ ηξνρνχ 

 

 

  

Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Ρνπή Μ (daNm) 

Ηζρχο P (PS) 

 n (rpm) 

Γηάκεηξνο  d (mm) 

Αξηζκφο νδφλησλ Ε  

ρέζε  κεηάδνζεο 

θηλήζεσο 
i  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

`[327] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

 ( πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο  

αηέξκνλα 

θνριία-

νδνλησηνχ 

ηξνρνχ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμηε ην πξφγξακκα  Τenka  (ζθελή: Gear worm_) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ηε ζθελή θαίλνληαη δχν ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο αηέξκνλα θνριία-νδνλησηνχ 

ηξνρνχ (θνξψλαο). 

 

Καιείζηε λα  παηήζεηε ην θνπκπί αναίρεςη παφςησ του μοντζλου και να παρατθριςετε τθ 

λειτουργία των ςυςτθμάτων μετάδοςθσ κίνθςθσ. Ση παξαηεξείηαη; Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο 

ζαο: 

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

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

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

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

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

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

 

Παξαηήξεζε: 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζπλδεκέλε κε ην ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο, δεκηνπξγψληαο ην 

γξάθεκα ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) πξνο τον χρόνο. 
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Γξαζηεξηφηεηα 

 ( πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο  

αηέξκνλα 

θνριία-

νδνλησηνχ 

ηξνρνχ ) 

 

 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο είλαη ζπλδεκέλν κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) ηνπ αηέξκνλα θνριία θαη ηεο θνξψλαο σο πξνο ηνλ ρξφλν. Αιιάμηε ηνλ 

αξηζκφ ηνπ ξφηνξα ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ  

θαη παξαηεξήζηε ην γξάθεκα.  

Ση παξαηεξείηε;   

 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο:   

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

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

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

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

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

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

 

 

 Γηεξεπλήζηε θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) ηνπ αηέξκνλα θνριία θαη ηεο θνξψλαο σο πξνο ηνλ ρξφλν, κε ηελ αληίζηνηρε 

αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ησλ νδφλησλ ηεο θνξψλαο ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ θαη παξαηεξήζηε ην 

γξάθεκα.  

Ση παξαηεξείηε;   

 

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1.  

Ση ζπκβαίλεη φηαλ απμήζεηε  / κεηψζεηε  ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ηεο θνξψλαο, ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ζηξνθψλ ηνπ αηέξκνλα θνριία; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (7):   

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

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

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

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

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

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

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

 

 Δπαλαιάβεηε ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα αιιάδνληαο ηελ επηινγή αξηζκνχ ησλ νδφλησλ 

ηεο θνξψλαο, κε ηε δηάκεηξφ ηνπ ζην αληίζηνηρν  

πεδίν επηινγήο.  

 

 

χκθσλα κε ηε ζρέζε (3)   n2/ n1= d1 / d2                                                                            

δηεξεπλείζηε:   

                                                                                                                                                                                                                                                

ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο , φηαλ απμήζεηε ηελ 

ηηκή ηεο δηακέηξνπ θνξψλαο , ηη ζα ζπκβεί ζηνλ  

αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ αηέξκνλα θνριία; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (3):   

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

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

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

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

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

 

  Δλψζηε ηελ ηξνραιία κε ηελ θνξψλα θαη παξαηεξείζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αλαθέξεηε κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.  

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 ε πνηεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχκε ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο αηέξκνλα –θνξψλα; Ζ 

ζρέζε κεηάδνζεο έσο πνηα ηηκή πξαθηηθά κπνξεί λα πάξεη; 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:      πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο αιπζνθίλεζεο 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη 

Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο: Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ  

Μάζεκα:   ηνηρεία Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο 

θίλεζεο,   10.1 Οδνληώζεηο 
Δλφηεηα: 10.15 

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο αιπζνθίλεζεο 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή: Gear-chain _) 
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 

Οδνληψζεηο, ηζρχο, ξνπή, πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, αξηζκφο νδφλησλ, 

δηάκεηξνο. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε (ηζρχο, ξνπή, 

πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα, ζρέζε κεηάδνζεο, δηάκεηξνο), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 

απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – 

ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο κηαο αιπζνθίλεζεο.  

Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο  ελφο ζπζηήκαηνο 
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κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ δχν αιπζνηξνρνχο. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο κηαο αιπζνθίλεζεο, (αξηζκφο ζηξνθψλ, 

νδνληψζεσλ, δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο γξαθηθή παξάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«10.3.5. πλζήθεο-ζρέζεηο  ιεηηνπξγίαο.»: 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε αιπζίδεο.    

 Δ.Γ..2: νξίδνπλ ηα βαζηθά θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε.  

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα  

      ηεο κεηαθνξάο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο κε αιπζίδεο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη 

ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: αλαιχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο κε αιπζίδεο. 

o Γ.Γ..2: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξά 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:     πλζήθεο – ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο αιπζνθίλεζεο 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:  Γ΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Μεραλνινγηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη   Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ 

θαη Ηιεθηξνινγηθώλ  πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ) 

Σνκέαο:   Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ 

Μάζεκα:   ηνηρεηά Μεραλώλ 
Κεθάιαην: 10

ν
 ηνηρεηά κεηάδνζεο θίλεζεο,    

                  10.3 Αιπζίδεο 
Δλφηεηα: 10.3.5 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Τenka 
 

Αξρεία 

 

   

(ζθελή: Gear-chain _) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαθέξεηε θαη λα αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά κέξε ελφο  ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδεο.    

 Καηαλνήζεηε  θαη λα νξίδεηε  ηα βαζηθά κεγέζε  ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδεο.    

 Γηαηππψλεηε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα κεγέζε ελφο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδεο.    

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο. 

 

Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «Τenka», ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο – ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο κηαο αιπζνθίλεζεο. 

Με ηελ παξνχζα Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε θαη ζα παξαηεξήζεηε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο   ελφο 
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ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, απνηεινχκελν απφ δχν αιπζνηξνρνχο θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλήζεηε ηηο ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο  κηαο αιπζνθίλεζεο, (αξηζκφο ζηξνθψλ, νδνληψζεσλ, 

δηακέηξνπ) παξαηεξψληαο ηε κεηαβνιή ηεο γξαθηθή παξάζηαζεο. 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

Δηζαγσγή-Οξηζκνί 

 Έλαο άιινο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο είλαη ε αιπζνθίλεζε. Με ηελ αιπζνθίλεζε 

είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε ηεο πεξηζηξνθήο απφ ηελ θηλεηήξηα άηξαθην ζηελ θηλνχκελε, κε δηαηήξεζε ή κεηαηξνπή ηεο 

ηαρχηεηάο ηεο κε βάζε ηελ επηζπκεηή ζρέζε κεηάδνζεο. Οη ξνπέο ησλ αηξάθησλ ζα είλαη θαη εδψ αληηζηξφθσο αλάινγεο 

ησλ ζηξνθψλ ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

Γηάθνξνη ηχπνη αιπζίδσλ θαη αιπζνηξνρψλ 

Δίλαη θαηάιιειεο φπσο θαη νη ηκάληεο γηα πεξηπηψζεηο αηξάθησλ πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο, νπφηε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γξαλάδηα ιφγσ ησλ κεγάισλ δηακέηξσλ πνπ ζα έπξεπε λα είραλ. Δπεηδή δε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη εηδηθνί 

ράιπβεο κεγάιεο αληνρήο, είλαη θαηαιιειφηεξεο απφ ηνπο ηκάληεο ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ ηζρχσλ θαη δπλάκεσλ, φπνπ 

ζα ρξεηαδφληνπζαλ ηκάληεο κεγάινπ φγθνπ. 

 

Αιπζίδεο 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ζε απηή ηε κέζνδν κεηάδνζεο θίλεζεο είλαη ε αιπζίδα. Γειαδή ε αιπζνθίλεζε είλαη κηα 

ηκαληνθίλεζε, κε ηε δηαθνξά φηη έρεη αληηθαηαζηαζεί ν ηκάληαο κε ηελ αιπζίδα θαη νη ηξνραιίεο κε ηνπο αιπζνηξνρνχο 

(ζρήκα 1). 

H απινχζηεξε κνξθή αιπζνθηλήζεσο απνηειείηαη απφ δχν αιπζνηξνρνχο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θηλεηήξην άμνλα, ν δε άιινο κε ηνλ θηλνχκελν άμνλα θαη απφ κηα αηέξκνλε αιπζίδα, ε νπνία πεξηβάιιεη ηνπο δχν απηνχο 

ηξνρνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηαθέξεηαη ε θίλεζε απφ ηνλ έλα άμνλα ζηνλ άιιν. 

 



` 

`[334] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 

 

Οη αιπζίδεο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

Α. ηηο θνηλέο ή αιπζίδεο δπλάκεσο  (αιπζίδεο φκηθξνλ). 

β. ηηο ζχλζεηεο ή αιπζίδεο θηλήζεσο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Αιπζίδεο 

 

 



` 

`[335] 
 

Πιενλεθηήκαηα ηεο αιπζνθίλεζεο 

 Απιφηεηα ζηε ζπλαξκνιφγεζε. 

 Απινπνίεζε ζηηο θαηαζθεπέο. 

 Θεηηθφηεηα ζηε κεηάδνζε. 

 Οκαιή θαη αζφξπβε ιεηηνπξγία. 

 Δπθακςία. 

 Διαζηηθφηεηα. 

 Αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο. 

 Τςειφο βαζκφο απνδφζεο. 

 Οηθνλνκία ρψξνπ. 

 Μηθξέο δαπάλεο ζηε ζπληήξεζε. 

 Υακειφ αξρηθφ θφζηνο ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Παξαδείγκαηα 

  Κιαζζηθφ παξάδεηγκα αιπζνθίλεζεο απνηειεί ε θίλεζε ηνπ πνδειάηνπ. 

 

 

 

 

Πνδήιαην 

πλζήθεο θαη ζρέζεηο ιεηηνπξγίαο 

Ζ ξνπή πνπ αλαγθάδεη ηνλ θηλνχκελν ηξνρφ λα πεξηζηξαθεί παξάγεηαη απφ ηελ πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζην ηφμν επαθήο ηεο αιπζίδαο θαη ηνπ αιπζνηξνρνχ. Ζ δχλακε αλαπηχζζεηε κε ηελ απεπζείαο επαθή ζηνηρείνπ-δνληηνχ.  

Ζ ηηκή ηεο δχλακεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ πνπ κεηαθέξεηαη θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα. Αλ αιπζνηξνρφο έρεη 

δηάκεηξν d (mm) θαη ζηξέθεηαη ζε n ζηξνθέο ην ιεπηφ, ηφηε:  

 

            λ=πdn m/sec                                                                                     (1) 

Αλ ε ηζρχο κεηξάηαη ζε PS θαη ε ηαρχηεηα ζε m/sec ηφηε ε δχλακε ζε daN (Kp) δίλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζρέζε: 

F=75 P/λ                                                                                        (2) 

Ζ ζηξεπηηθή ξνπή ζα είλαη:                                          M=Fd/2                                                                                       (3) 



` 

`[336] 
 

Δπεηδή ην κήθνο θάζε ηκήκαηνο ηεο αιπζίδαο θαηά ηε ιεηηνπξγία παξακέλεη ζηαζεξφ, φια ηα ζεκεία ηεο ζα έρνπλ ηελ 

ίδηα ηαρχηεηα. Δπεηδή δελ ππάξρεη νιίζζεζε κεηαμχ ηνπ ηξνρνχ θαη ηεο αιπζίδαο, νη πεξηθεξεηαθέο ηαρχηεηεο ησλ 

ζεκείσλ ηεο αιπζίδαο θαη ησλ αληίζηνηρψλ ηνπο ζηξνθψλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηφμνπ επαθήο είλαη ίζεο. 

Άξα νη δχν ηξνρνί έρνπλ θνηλή πεξηθεξεηαθή ηαρχηεηα θαη ίζε κε απηήλ θάζε ζεκείνπ ηεο αιπζίδαο. 

 

Δπνκέλσο   λ1=λ2  θαη αθνχ   λ=πdn πd1n1= πd2n2  θαηά ζπλέπεηα: 

                                                                                n2/ n1= d1 / d2                                                                                       (4) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ δηακέηξσλ ηνπο. 

 

Ζ ζρέζε κεηάδνζεο θηλήζεο εθθξάδεηαη σο ν αξηζκφο εθείλνο πνπ αλαπαξηζηά ην πφζεο θνξέο ζα απμεζεί ή ζα κεησζεί 

ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θαζψο κεηαθέξεηαη απφ ηελ θηλεηήξηα ζηελ θηλνχκελε άηξαθην θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ ιφγν: 

i=n2/n1                                                                                                                                       (5) 

 

Ηζρχεη αθφκα πσο ε ζρέζε κεηάδνζεο θίλεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

i=z2/z1                                                                                      (6) 

φπνπ z1 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλεηήξηνπ ηξνρνχ θαη z2 ν αξηζκφο νδφλησλ ηνπ θηλνχκελνπ ηξνρνχ. 

 

Απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζρέζεηο (5) θαη (6), πξνθχπηεη φηη:   n1/n2= z2/z1                                                                            (7)  

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη ζηξνθέο ησλ ηξνρψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ  ηνπο.           

 

 

Απφ ηηο ζρέζεηο (4) θαη (7), πξνθχπηεη φηη:   d 1/ d 2= z2/z1                                                                                                  (8)                                                                                                                                                                                                                                                       

 

πνπ ζεκαίλεη φηη  νη δηάκεηξνη ησλ ηξνρψλ είλαη αλάινγνη ησλ αξηζκψλ ησλ δνληηψλ  ηνπο 

 

 

 

Δπίζεο ηζρπεί:   M1n1= M2n2      

                                                                               M1/ M1= n2/  n1                                                                                                                                       (9) 

φπνπ, n1 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλεηήξηαο αηξάθηνπ θαη n2 ε πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα θηλνχκελεο αηξάθηνπ. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηε κεηάδνζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο απφ ην θηλεηήξην (1) θαη ζηνλ 

θηλνχκελν (2) ηξνρφ, νη ξνπέο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ησλ ζηξνθψλ ηνπο. 
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Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεσλ ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο πεξηζηξνθηθήο ηαρχηεηαο ησλ αιπζνηξνρψλ σο πξνο ηνλ ρξφλν  θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Ρνπή Μ (daNm) 

Ηζρχο P (PS) 

 n (rpm) 

Γηάκεηξνο d (mm) 

Αξηζκφο νδφλησλ Ε  

ρέζε  κεηάδνζεο 

θίλεζεο 
i  
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Γξαζηεξηφηεηα 

(πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

αιπζνθίλεζεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα   Τenka   (ζθελή: Gear-chain _) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζθελή  θαίλεηαη  έλα ζπζηήκαηα αιπζνθίλεζεο, απνηεινχκελν απφ δχν αιπζνηξνρνχο, 

ηνλ θηλεηήξην (ηξνρφο 1) θαη ηνλ θηλνχκελν αληίζηνηρα (ηξνρφο 2).  

 

Καιείζηε λα  παηήζεηε ην θνπκπί αλαίξεζε παύζεο ηνπ κνληέινπ θαη λα παξαηεξήζεηε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. Ση παξαηεξείηαη; Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

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

 

Παξαηήξεζε: 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζπλδεκέλε κε ην ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο, δεκηνπξγψληαο ην 

γξάθεκα ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) σο πξνο ηνλ ρξόλν. 
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Γξαζηεξηφηεηα 

(πλζήθεο – 

ζρέζεηο 

ιεηηνπξγίαο 

αιπζνθίλεζεο ) 

 

 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο είλαη ζπλδεκέλν κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) ηνπ αιπζνηξνρνχ 1 θαη 2 σο πξνο ηνλ ρξφλν. Αιιάμηε ηνλ αξηζκφ ησλ 

νδφλησλ ηνπ ξφηνξα (αχμεζε /κείσζε) ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ θαη παξαηεξήζηε ην γξάθεκα.  

 

Ση παξαηεξείηε;   

 

 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

 

 

 Γηεξεπλήζηε θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) ηνπ αιπζνηξνρνχ 1 θαη 2 σο πξνο ηνλ ρξφλν, κε ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νδφλησλ ηνπ αιπζνηξνρνχ 1 ζην αληίζηνηρν πεδίν  

ηηκψλ θαη παξαηεξήζηε ην γξάθεκα.  

Ση παξαηεξείηε;   

 

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1. Ση ζπκβαίλεη φηαλ 

απμήζεηε  / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ηνπ  

αιπζνηξνρνχ 1,  ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηξνρνχ 2; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (7):   

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

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

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

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

……………………………….…………………………………………………………………………… 
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 Γηεξεπλήζηε θαηά πφζν επεξεάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο (ζηξνθέο) ηνπ αιπζνηξνρνχ 1 θαη 2 σο πξνο ηνλ ρξφλν, κε ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νδφλησλ ηνπ αιπζνηξνρνχ 2 ζην αληίζηνηρν πεδίν  

ηηκψλ θαη παξαηεξήζηε ην γξάθεκα.  

Ση παξαηεξείηε;   

 

Γηεξεπλήζηε ηε ζρέζε (7):  n1/n2= z2/z1. Ση ζπκβαίλεη φηαλ 

απμήζεηε  / κεηψζηε  ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ηνπ  

αιπζνηξνρνχ 2, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηξνρνχ 1; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (7):   

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

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

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

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

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

 

 Δπαλαιάβεηε ηα πξνεγνχκελα πεηξάκαηα αιιάδνληαο ηελ επηινγή αξηζκνχ ησλ νδφλησλ 

ησλ αιπζνηξνρψλ 1 & 2, κε ηηο δηακέηξνπο ηνπο  

ζην αληίζηνηρν πεδίν επηινγήο.  

 

χκθσλα κε ηε ζρέζε (8)  d 1/ d 2= n1/n2  δηεξεπλείζηε:   

                                                                                                                                                                                                                                                

α. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο , φηαλ απμήζεηε ηελ 

ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ αιπζνηξνρνχ 1, ηη ζα ζπκβεί ζηνλ  

αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ησλ δχν αιπζνηξνρψλ; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (8):   

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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β. ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο , φηαλ απμήζεηε ηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ ηνπ αιπζνηξνρνχ 2, ηη ζα 

ζπκβεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ησλ δχν αιπζνηξνρψλ; 

Παξαηεξήζηε ην γξάθεκα θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο αλαιχνληαο ηε ζρέζε (8):   

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

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

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

 

Με βάζε ηελ δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε, αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

πνδήιαηα έρνπλ δηάθνξεο δηακέηξνπο αιπζνηξνρψλ ηφζν ζηνλ θηλεηήξην φζν θαη ζηνλ θηλνχκελν. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:     Ηιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή (Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο) 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) 
Σνκέαο: Ηιεθηξνινγίαο  

Μάζεκα:   Ηιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 3
ν
 Μαγλεηηθό πεδίν Δλφηεηα: 3.4.1 

 
Βηβιίν:  Ηιεθηξνηερλία, 1

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
Ηιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή (Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο) 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Τenka 

 

 

 

Αξρεία  

 

 

 

1.(ζθελή:  Electromagnetic induction_) 

2. (ζθελή: Magnetic field in a solenoid_) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 
Μαγλεηηθφ πεδίν, ειεθηξεγεξηηθή δχλακε εμ επαγσγήο, καγλεηηθή ξνή. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή εκηηνληθνχ 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (έληαζε, ηάζε, καγλεηηθή ξνή, καγλεηηθή επαγσγή, πεξίνδνο, 

ζπρλφηεηα), θαζψο θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «Τenka», ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή παξαγσγήο 

επαγσγηθνχ ξεχκαηνο. 

Με ηελ 1
Ζ
 Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλεζεί πσο αλαπηχζζεηαη ειεθηξεγεξηηθή δχλακε εμ 

επαγσγήο ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα (πελίν), πεηξακαηηδφκελνη πάλσ ζην κνληέιν 

(κεηαθηλψληαο ηνλ μαγνιτθ ςε διάφορεσ κζςεισ) παξαηεξψληαο παξάιιεια ηεο καγλεηηθέο 

γξακκέο ηνπ καγλήηε αιιά θαη ηε δηαξξνή ηνπ πελίνπ κε ξεχκα. 

Δπίζεο κε ηε 2
Η
 Γξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλδεζκνινγία ελφο κεηξεηηθνχ 

νξγάλνπ (γαιβαλφκεηξν) κε ην πελίν θαη ε παξαηήξεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ γξακκψλ ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ επηδξά πάλσ ζην  ειεθηξηθφ θχθισκα (πελίν).   
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6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«5.1.3.Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο»: 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα βαζηθά κέξε κηαο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

αλάπηπμεο ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο εμ επαγσγήο. 

 Δ.Γ..2: πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο εμ επαγσγήο ζε έλα 

ειεθηξηθφ θχθισκα. 

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα  ηεο 

παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε πξαθηηθέο 

εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1: πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπλδεζκνινγία ελφο κεηξεηηθνχ νξγάλνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο (γαιβαλφκεηξν) κε ην ειεθηξηθφ θχθισκα (πελίν). 

o Γ.Γ..2: θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ επαγσγηθνχ ξεχκαηνο. 

o Γ.Γ..3: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..4:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:    Ηιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή (Ηιεθηξηθή δύλακε εμ επαγσγήο) 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε: Β΄ Λπθείνπ  

(Σκήκαηα: Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ) 
Σνκέαο:  Ηιεθηξνινγίαο 

Μάζεκα:   Ηιεθηξνηερλία Κεθάιαην: 3
ν
 Μαγλεηηθό πεδίν Δλφηεηα: 3.4.1 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Εκπαιδευτικό 

Λογιςμικό 

 

Τenka 
 

Αξρεία 

 

   

  1.(ζθελή:  Electromagnetic induction_) 

2. (ζθελή: Magnetic field in a solenoid_) 
Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www.yenka.com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

τόχοσ  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Αλαγλσξίδεηε θαη λα αλαθέξεηε ηα βαζηθά κέξε κηαο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο αλάπηπμεο 

ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο εμ επαγσγήο. 

 Πξαγκαηνπνηείηε  ηε ζπλδεζκνινγία κεηξεηηθνχ νξγάλνπ (γαιβαλφκεηξν) κε ειεθηξηθφ θχθισκα 

(πελίν). 

 Καηαλνήηε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο. 

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο. 

 

Περιγραφι  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο «Τenka», ζα δηεξεπλεζεί ε αξρή παξαγσγήο 

επαγσγηθνχ ξεχκαηνο. 

Με ηελ 1
Ζ
 Γξαζηεξηόηεηα ζα δηεξεπλήζεηε θαη ζα παξαηεξήζεηε πσο αλαπηχζζεηαη ειεθηξεγεξηηθή 

δχλακε εμ απαγσγήο ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα (πελίν), πεηξακαηηδφκελνη πάλσ ηελ πεηξακαηηθή 

δηάηαμε (κεηαθηλψληαο ηνλ μαγνιτθ ςε διάφορεσ κζςεισ) παξαηεξψληαο παξάιιεια ηεο καγλεηηθέο 

γξακκέο ηνπ καγλήηε αιιά θαη ηελ δηαξξνή ηνπ πελίνπ κε ξεχκα. 
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Δπίζεο κε ηε 2
Η
 Γξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε ηε ζπλδεζκνινγία ελφο κεηξεηηθνχ νξγάλνπ 

(γαιβαλφκεηξν) κε ην πελίν θαη ζα  παξαηεξήζεηε ηε κεηαβνιήο ησλ γξακκψλ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ 

πνπ επηδξά πάλσ ζην  ειεθηξηθφ θχθισκα (πελίν).   

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

Δηζαγσγή 

Σν πείξακα ηνπ Oersted, κε ην νπνίν αλαθαιχθζεθε ζηα 1820 φηη ν αγσγφο πνπ δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα 

δεκηνπξγεί γχξσ ηνπ καγλεηηθφ πεδίν, νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο εθείλεο λα κειεηήζνπλ ην αληίζηξνθν 

πξφβιεκα ην νπνίν δηαηππσλφηαλ σο εμήο: Δίλαη δπλαηό από ην καγλεηηθό πεδίν λα δεκηνπξγήζνπκε ειεθηξηθό ξεύκα; 

Ο Michael Faraday (Φαξαληέη) ήηαλ ν πξψηνο πνπ κειέηεζε ζπζηεκαηηθά απηφ ην πξφβιεκα. ηα 1831 χζηεξα απφ κηα 

ζεηξά επηηπρψλ πεηξακάησλ, αλαθάιπςε ην λφκν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο ή λφκν ηεο επαγσγήο φπσο ιέκε γηα 

ζπληνκία. 

 

 

 

 

 

Σν πείξακα ηνπ Oersted  ην 1820 απνδεηθλχεη φηη ν αγσγφο πνπ δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα δεκηνπξγεί γχξσ ηνπ 

καγλεηηθφ πεδίν. 

Σα πεηξάκαηα απηά νδήγεζαλ ηνλ Faraday ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα ζηαζεξφ καγλεηηθφ πεδίν δελ δεκηνπξγεί ειεθηξηθφ 

ξεχκα. Αληίζεηα, αλ κεηαβιεζεί ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ επηθάλεηα πνπ νξίδεη ην θχθισκα, ζην θχθισκα 

εκθαλίδεηαη έλα απξνζδφθεην ξεχκα 

 

 

 

Ο δίζθνο ηνπ Faraday, ε πξψηε γελλήηξηα. 
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Ζιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή (ή απιψο ειεθηξηθή επαγσγή) (Electric Induction) νλνκάδεηαη ε εκθάληζε ειεθηξηζκνχ 

εμαηηίαο καγλεηηθνχ πεδίνπ. πγθεθξηκέλα είλαη ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο δηαθνξάο δπλακηθνχ ζηα άθξα ελφο 

αγσγνχ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα φηαλ κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ επηθάλεηα πνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο νξίδεη. Έηζη, ε δηαηαξαρή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πξνθαιεί δηαηαξαρή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. 

Παξάδεηγκα 

Μηα απφ ηηο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηνπ λφκνπ ηεο επαγσγήο είλαη ν βεκαηνδφηεο. 

 

 

 

 

 

Σν πξψην πελίν ηνπνζεηείηαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζηήζνπο θαη έμσ απφ ην 

ζηήζνο ηνπνζεηείηαη ην δεχηεξν πελίν. Με εηδηθή γελλήηξηα ζηέιλνληαη ειεθηξηθνί παικνί ζην δεχηεξν πελίν θαη κε 

επαγσγή δεκηνπξγείηαη ηάζε ζηα άθξα ηνπ πξψηνπ πελίνπ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηνπο κχεο ηεο θαξδηάο. Έηζη κηα 

άξξπζκε θαξδηά κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά κε ειεγρφκελν ξπζκφ 

Δπαγσγηθφ ξεχκα 

ηηο άθξεο ελφο πελίνπ ζπλδένπκε έλα  επαίζζεην γαιβαλφκεηξν. Γλσξίδνπκε φηη φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή ηεο 

καγλεηηθήο ξνήο, ζην πελίν αλαπηχζζεηαη ειεθηξεγεξηηθή δχλακε απφ επαγσγή. Απηή ε επαγσγηθή ηάζε ζα πξνθαιέζεη 

ζην θχθισκα ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ ξεχκαηνο. Σν ξεχκα απηφ νλνκάδεηαη επαγσγηθφ ξεχκα. 

Δπνκέλσο: Δπαγσγηθφ ξεχκα νλνκάδεηαη ην ξεχκα πνπ πξνθαιείηαη  απφ ηελ ειεθηξεγεξηηθή δχλακε απφ επαγσγή, ε 

νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο ζην πελίν.  
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Σν ξεχκα απηφ  ζα δηαξθεί φζν ρξφλν δηαξθεί θαη ε κεηαβνιή  ηεο καγλεηηθήο ξνήο. Ζ δεκηνπξγία επαγσγηθήο  ηάζεο 

είλαη απνηέιεζκα  ηεο κεηαβνιήο ηεο ξνήο . Όκσο γηα λα δεκηνπξγεζεί επαγσγηθφ ξεχκα πξέπεη  ην θχθισκα ζην νπνίν 

ζπκβαίλεη ε κεηαβνιή  ηεο καγλεηηθήο ξνήο λα είλαη θιεηζηφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα άθξα ηνπ αγσγνχ είλαη ζπλδεδεκέλα κε αγψγηκν πιηθφ, νπφηε δεκηνπξγείηαη θιεηζηφ ειεθηξηθφ 

θχθισκα, ην θαηλφκελν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο εθθξάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο (ΖΔΓ) 

ζην θχθισκα. χκθσλα κε ηνλ λφκν ηεο επαγσγήο (ή λφκν ηνπ Faraday), ε ειεθηξεγεξηηθή δχλακε είλαη αλάινγε ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο: 

                                                                                                                                                    (1) 

φπνπ: 

είλαη ε ειεθηξεγεξηηθή δχλακε, εθθξαζκέλε ζε volt, θαη 

Φ είλαη ε καγλεηηθή ξνή, εθθξαζκέλε ζε Weber 

ηελ εηδηθή, αιιά φρη ηφζν ζπάληα, πεξίπησζε πνπ ην θαηλφκελν εμειίζζεηαη ζε πελίν, ν λφκνο ηεο επαγσγήο έρεη ηε 

κνξθή 

                                                                                           (2) 

Όπνπ: 

είλαη ε ειεθηξεγεξηηθή δχλακε, εθθξαζκέλε ζε volt, 

Φ είλαη ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη απφ κία ζπείξα ηνπ πελίνπ, εθθξαζκέλε ζε Weber θαη 

N είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπεηξψλ ηνπ πελίνπ 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην αξλεηηθφ πξφζεκν (-) ζηε καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ λφκνπ ηεο επαγσγήο δηθαηνινγείηαη 

απφ ηνλ θαλφλα ηνπ Λεληο. Ο θαλφλαο ηνπ Lenz πξνζδηνξίδεη ηε θνξά ηνπ επαγσγηθνχ ξεχκαηνο, άξα θαη ηελ 

πνιηθφηεηα ηεο  επαγσγηθήο ηάζεο.  

 Ο θαλφλαο ηνπ Lenz απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο 

 

 

Όηαλ ζπλδέζνπκε κηα αληίζηαζε R  ζηα άθξα ηνπ πελίνπ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί θιεηζηφ θχθισκα, ηφηε ε επαγσγηθή 

ηάζε πξνθαιεί ζην θχθισκα ειεθηξηθφ ξεχκα, ηνπ νπνίνπ ε έληαζε δίλεηαη απφ ηνλ γλσζηφ λφκν ηνπ Ohm: 

 

                                                                                       ΗΔΠ=ΔΔΠ/R                                                                                       (3) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Volt
http://el.wikipedia.org/wiki/Weber
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Παξαγσγή Δπαγσγηθνχ ξεχκαηνο 

Όηαλ πιεζηάδνπκε ην λφηην πφιν ηνπ καγλήηε, ην θχθισκα δηαξξέεηαη απφ ξεχκα νπφηε ην δεμηφ άθξν ηνπ 

ζσιελνεηδνχο  γίλεηαη λφηηνο πφινο. 

 

 

 

 

 Αληίζηνηρα φηαλ απνκαθξχλνπκε ην λφηην πφιν ηνπ καγλήηε, ην θχθισκα δηαξξέεηαη απφ ξεχκα νπφηε ην δεμηφ 

άθξν ηνπ ζσιελνεηδνχο  γίλεηαη  βφξεηνο πφινο. 

Τπνινγηζκφο Δπαγσγηθνχ ξεχκαηνο 

Απφ ην λφκν ηνπ Ohm ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο είλαη (3): 

                                                                            ΗΔΠ=ΔΔΠ/R 

 Όκσο ε ειεθηξεγεξηηθή δχλακε ηζνχηαη: 

 

                                                                                    ΔΔΠ=- ΓΦ/Γ                                                                                       (4)   

 

Απφ ηηο δπν ζρέζεηο κε απιή αληηθαηάζηαζε πξνθχπηεη φηη ην επαγσγηθφ ξεχκα ηζνχηαη: 

 

ΗΔΠ=- ΓΦ/RΓt                                                                                       (5)   

 Πίλαθαο πκβφισλ θαη Μνλάδσλ 

 

Μέγεζνο χκβνιν Μνλάδα 

Έληαζε ξεχκαηνο I Ακπέξ (Α) 

Ζιεθηξηθή ηάζε U Βνιη (1V) 

Μεηαβνιή 

καγλεηηθήο ξνήο 
ΓΦ Βέκπεξ (Wb) 

ΖΔΓ Δ Βνιη    (Volt) 

Αληίζηαζε R               (Ω) 

Μαγλεηηθή επαγσγή B Tesla (T) 
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1ε 

Γξαζηεξηφηεηα 

 ( Ηλεκηπική 

δύναμη εξ 

επαγωγής ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  Τenka   (ζθελή:  Electromagnetic induction_) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ 

νζφλε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ζ ζθελή πεξηιακβάλεη πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο 

(ΖΔΓ) εμ επαγσγήο απνηεινχκελε απφ έλα πελίν θαη έλαλ καγλήηε.   

 

 

  Καιείζηε λα παηήζεηε ην θνπκπί αλαίξεζε παύζεο ηνπ κνληέινπ  θαη λα παξαηεξήζεηε ην 

πελίν (ην φπνην δελ ηξνθνδνηείηαη απφ θακία πεγή) θαη ηηο καγλεηηθέο γξακκέο ελφο ξαβδφκνξθνπ 

καγλήηε. 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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1ε 

Γξαζηεξηφηεηα 

 ( Ηλεκηπική 

δύναμη εξ 

επαγωγήρ ) 

 

  Μεηαθηλήζηε ηνλ καγλήηε ζε δηάθνξεο ζέζεηο καθξηά απφ ην πελίν. Ση ζπκβαίλεη ζην 

πελίν; Γηαξξέεηαη απφ ξεχκα; Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

 

……………………………….…………………………………… 

……………………………….…………………………………… 

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

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

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

 

 ηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ηνλ καγλήηε  κέζα  ζην πελίν. Ση ζπκβαίλεη ζην πελίν; 

Γηαξξέεηαη απφ ξεχκα; Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

 

 

……………………………….…………………………………… 

……………………………….…………………………………… 

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

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

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

 

Αθηλεηνπνηείζηε ηνλ καγλήηε κέζα ζην πελίν. Ση ζπκβαίλεη ζην πελίν; Γηαξξέεηαη απφ 

ξεχκα; Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.  

 

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

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

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

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

Με βάζε ηε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε ζπδεηείζηε κε ηελ νκάδα ζαο θαηά πφζν έλα 

κεηαβαιιφκελν καγλεηηθφ πεδίν πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ΖΔΓ ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα πνπ είλαη 

θνληά ηνπ ή ην πεξηβάιιεη. 
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Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε, έλα ζηαζεξφ (κε  κεηαβαιιφκελν) καγλεηηθφ 

πεδίν  επεξεάδεη ή φρη ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα;. 

……………………………….……………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………….……………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ε 

Γξαζηεξηφηεηα 

 ( Παπαγωγή 

επαγωγικού 

πεύμαηορ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα  Τenka   (ζθελή: Magnetic field in a solenoid_) θαη ζα εκθαληζηεί ε 

παξαθάησ νζφλε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζθελή πεξηιακβάλεη πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηελ παξαγσγή επαγσγηθνχ ξεχκαηνο, 

απνηεινχκελε απφ έλα πελίν, έλα γαιβαλφκεηξν θαη έλαλ καγλήηε.   

 

 Καιείζηε λα παηήζεηε ην θνπκπί αλαίξεζε παύζεο ηνπ κνληέινπ  θαη λα ζπλδέζεηε ην  

πελίν κε ην γαιβαλφκεηξν θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο καγλεηηθέο γξακκέο ελφο ξαβδφκνξθνπ καγλήηε. 
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2ε 

Γξαζηεξηφηεηα 

 ( Παπαγωγή 

επαγωγικού 

πεύμαηορ) 

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

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

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

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

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

 

 Γπξίζηε ην θνπκπί ηνπ κεηξεηηθνχ νξγάλνπ ψζηε λα απμεζεί  ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο  πνπ 

δηαξξέεη ην πελίν. Ση ζπκβαίλεη ζην πελίν;  

Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

……………………………….…………………………………. 

……………………………….…………………………………… 

……………………………….…………………………………… 

……………………………….…………………………………… 

……………………………….…………………………………… 

 

 ηε ζπλέρεηα απμήζηε ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πελίν θαη 

παξαηεξήζηε ηηο γξακκέο ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

 

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

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

 

Παξαηήξεζε 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα  επηινγήο  ηνπ αξηζκνχ   

ησλ ζπεηξψλ ηνπ πελίνπ, ζην αληίζηνηρν πεδίν ηηκψλ. 

 

 

Με βάζε ηε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε αλαδεηήζηε ηελ ηηκή ηεο έληαζεο πνπ πξέπεη 

λα δηαξξέεη ην πελίν ψζηε ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ λα είλαη πεξίπνπ ίζε κε εθείλε ηνπ 

καγλήηε. 

ΗΔΠ≈≈………………….mA 

 



` 

`[353] 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, ζπδεηήζηε  κε ηα κειή ηεο νκάδαο ζαο 

θαη  δψζηε κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ  παξαγσγήο επαγσγηθνχ ξεχκαηνο  

θαη θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.  

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

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

 

Δραςτθριότθτα 

για το ςπίτι 

 

Αμίδεη λα δείηε ζην δίθηπν ζρεηηθά βίληεν (youtube)  γηα ηελ παξαγσγή επαγσγηθνχ  ξεχκαηνο ζηελ 

αθφινπζε δηεχζπλζε: 

Παξαγσγή ξεχκαηνο κε πελίν θαη καγλήηε: http://www.youtube.com/watch?v=rOEwphpJlds 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rOEwphpJlds
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:       Δγθάξζηα Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:   Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Ναπηηθώλ Πινίαξρσλ) Σνκέαο:  Σνκέαο Ναπηηθόο-Πινηάξρσλ 

Μάζεκα:    Δπζηάζεηα - Φφξησζε 
Κεθάιαην: 8

ν
  Δγθάξζηα Δπζηάζεηα 

Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ 

Δλφηεηα: 8.1-8.2 

 

 
Βηβιίν:   ηνηρεία Μεραλψλ-ρέδην ,21

νο
 Κύθινο  Α΄ Σάμε 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο: 2 ώξεο Υ 45 min 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή 

 

1. Σίηινο Δθπαηδεπηηθνχ 

ελαξίνπ 
Δγθάξζηα Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ 

2. Λνγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

Αlgodoo  

 

 

Αξρεία  

 

 

 

(ζθελή: Eustathia_) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www. algodoo .com/ 

 

3. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

κεγέζε 
Κέληξν βάξνο, άλησζε, επζηάζεηα, ηζνξξνπία. 

4. Πξναπαηηνχκελεο 

Γλψζεηο 

Να γλσξίδνπλ ηα θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ζε βαζηθέο γλψζεηο ηερληθήο κεραληθήο 

θέληξνπ βάξνπο -επζηάζεηαο (βάξνο ζψκαηνο, άλησζε, θέληξν βάξνπο, ηζνξξνπία), θαζψο 

θαη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο απηψλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «algodoo», ζα δηεξεπλεζεί ε Δγθάξζηα 

Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ.  

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα δηεξεπλεζεί ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ παξαηεξψληαο ην ζεκείν 

εθαξκνγήο ηεο δχλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ δίλνληαο ηνλ νξηζκφο ηεο επζηάζεηαο  θαηαγξάθνληαο 

ηηο παξαηεξήζεηο. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλεζεί  θαηά πφζν ηα αληηθείκελα-βάξε επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

πινίνπ θαη πνηα  είλαη ε ζεκαζία πνπ έρεη  γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ 

επζηάζεηα  θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο. 



` 

`[355] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ηφρνη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αλακελφκελνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχο θαη γεληθνχο ζηφρνπο. Οη Δηδηθνί Γηδαθηηθνί 

ηφρνη (Δ.Γ.) ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελφηεηεο 

«8.1. Γεληθά. θνπόο κειέηεο ηεο επζηάζεηαο & 8.2. Ρνπή πδξνζηαηηθήο πξνειεύζεσο. Η 

έλλνηεο ηνπ εγθάξζηνπ κεηαθέληξνπ.»: 

 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

 Δ.Γ..1: δηαηππψλνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο επζηάζεηαο ελφο πινίνπ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηηο 

πηζαλέο θαηαζηάζεηο εγθάξζηαο επζηάζεηαο ηνπ. 

 Δ.Γ..2: νξίδνπλ  ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ επζηάζεηα. 

 Δ.Γ..4: ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ζπλδένπλ ζέκαηα  ηεο 

επζηάζεηαο ελφο πινίνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή εκπιεθφκελνη ζε πξαθηηθέο εκπεηξίεο. 

Οη Γεληθνί Γηδαθηηθνί ηφρνη (Γ.Γ.) νξίδνληαη κε βάζε ηα ηξία αλψηεξα επίπεδα ηεο 

αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom  (αλάιπζε, αμηνιφγεζε, ζχλζεζε). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ηθαλνί λα: 

o Γ.Γ..1:  αλαιχνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επζηάζεηαο ελφο πινίνπ.  

o Γ.Γ..2: ειέγρνπλ θαη λα επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ψζηε λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα. 

o Γ.Γ..3:  θαηαλννχλ ηα θαηλφκελα, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα παξάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

7.Μεζνδνο –νξγάλσζε ηεο 

ηάμεο 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά (αλάινγα κε ην κνληέιν). 

To θχιιν εξγαζίαο ζα δηαλεκεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

8. Απαηηνχκελνη Πφξνη 

Απαηηείηαη ε ρξήζε: 

 Ζ/Τ θαη  projector. 

Γηαπεξαζηηθνχ πίλαθα ή tablet pc. 
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Δθπαηδεπηηθφ ελάξην:      Δγθάξζηα Δπζηάζεηα Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ 

Φχιιν Δξγαζίαο  

γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  ελαξίνπ  

Σάμε:   Β΄ Λπθείνπ (Σκήκαηα: Ναπηηθώλ 

Πινίαξρσλ) 
Σνκέαο:    Σνκέαο Ναπηηθόο-Πινηάξρσλ 

Μάζεκα:    Δπζηάζεηα - Φφξησζε 
Κεθάιαην: 8

ν
  Δγθάξζηα Δπζηαζία Μηθξώλ    

                          Γσληώλ Κιίζεσλ 

Δλφηεηα: 8.1-8.2 

 

Γηδάζθνλ Καζεγεηήο: ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ.Λ. 

 

Φχιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Μαζεηψλ (Οκάδα): 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ 

 

Αlgodoo 
 

Αξρεία 

 

   

(ζθελή: Eustathia_) Γηάζεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

(URL) :  http://www. algodoo com/ 

 

ηφρνο θαη Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ηφρνο  

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα είζηε ζε ζέζε λα: 

 Γηαηππψλεηε ηνλ νξηζκφ ηεο επζηάζεηαο ελφο πινίνπ θαη λα πεξηγξάθεηε ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο 

εγθάξζηαο επζηάζεηάο ηνπ.    

 Οξίδεηε  ηα βαζηθά  θπζηθά κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ επζηάζεηα.  

 πγθξίλεηε θαη λα αλαιχεηε ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα ηα ζπλδέεηε κε  ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα 

απφηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο. 

 

Πεξηγξαθή  

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο  «algodoo», ζα δηεξεπλεζεί  ε Δγθάξζηα Δπζηάζεηα 

Μηθξώλ Γσληώλ Κιίζεσλ.  

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή  ζα δηεξεπλήζεηε  ηελ ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ παξαηεξψληαο ην ζεκείν 

εθαξκνγήο ηεο δχλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ δίλνληαο ηνλ νξηζκφο ηεο επζηάζεηαο  θαηαγξάθνληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο. 

Δπίζεο ζα  δηεξεπλήζεηε  θαηά πφζν ηα αληηθείκελα-βάξε επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ θαη 
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πνηα είλαη ε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ επζηάζεηα   

θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο. 

 

Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο 

Δηζαγσγή 

ην πινίν, φπσο θαη ζε θάζε αληηθείκελν πνπ επηπιέεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ λεξνχ, αζθνχληαη δχν ίζεο θαη αληίζεηεο 

δπλάκεηο. Σν βάξνο (W) ηνπ θαη ε άλησζε (Γ). Ζ ηζνξξνπία ησλ δχν απηψλ δπλάκεσλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

λα επηπιέεη ην πινίν, δελ εμαζθαιίδεη, φκσο, ηελ επζηάζεηά ηνπ. εκεηψλεηαη φηη νη δχν απηέο δπλάκεηο είλαη ίζεο θαη 

αληίζεηεο, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ελφο πινίνπ πνπ επηπιέεη φξζην φζν θαη ελφο πινίνπ πνπ έρεη αλαηξαπεί.  

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1 

Οξηζκφο επζηάζεηαο 

Με ηνλ φξν εςζηάθεια ελλννχκε γεληθά ηελ ηάζε πνπ έρεη ή φρη έλα πινίν (έλα ζψκα γεληθφηεξα) λα επαλέιζεη ζηελ 

αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, φηαλ παχζεη λα επηδξά πάλσ ζε απηφ κηα δηέγεξζε. Σέηνηεο δηεγέξζεηο, γηα ην πινίν, κπνξεί 

λα νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε απηφ ην ίδην, φπσο π.ρ ε κεηαθίλεζε βαξψλ, ή θαη ζε 

εμσηεξηθά αίηηα, φπσο είλαη ν άλεκνο.  

 

Σελ επζηάζεηα ηνπ πινίνπ δηαθξίλνπκε ζε εγκάπζια (transverse stability), φηαλ αθνξά δηεγέξζεηο πνπ ηείλνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θιίζεηο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ρ, θαη ζε διαμήκη (longitudinalstability) φηαλ εμεηάδνληαη θιίζεηο γχξσ 

απφ ηνλ άμνλα y. 

 

 

 

ρήκα 2. χζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πινίνπ 
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Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ην πινίν, φηαλ εμεηάδνκε ηελ επζηάζεηά ηνπ, 

δηαθξίλνκε εγκάπζια εςζηάθεια ζηην άθικηη καηάζηαζη (intact stability) ή ζε καηάζηαζη βλάβηρ (damaged stability). 

Μηα άιιε δηάθξηζε ηεο εγθάξζηαο επζηάζεηαο πξνθχπηεη απφ ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηε κειέηε ησλ 

ζρεηηθψλ ζεκάησλ. Γηα κηθξέο γσλίεο εγθάξζηαο θιίζεσο, φπσο κπνξνχλ γηα ηα ζπλεζηζκέλα εκπνξηθά πινία λα 

ζεσξεζνχλ νη γσλίεο κέρξη 10°, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζζεί κηα ζρεηηθά απινπνηεκέλε κεζνδνινγία. Έηζη δηαθξίλνπκε 

εςζηάθεια μικπών γωνιών εγκάπζιαρ κλίζεωρ ε νπνία ιέγεηαη θαη απσική εςζηάθεια (initial stability) θαη εςζηάθεια 

μεγάλων γωνιών (stability at large angles). 

 

Ζ έλλνηα ηνπ εγθάξζηνπ κεηαθέληξνπ 

        χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηά ηε ζηαηηθή ζεψξεζε ηνπ πινίνπ, νη δπλάκεηο πνπ ελεξγνχλ πάλσ ζε απηφ είλαη ην 

βάξνο θαη ε άλησζε. Οη δχν απηέο δπλάκεηο φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη ζε θαηαθφξπθε ζέζε (κε ηνλ ηζηφ ηνπ 

θαηαθφξπθν), είλαη ίζεο θαη αληίζεηεο θαη δξνπλ πάλσ ζηνλ ίδην θνξέα. 

        Ζ δχλακε ηεο αληψζεσο είλαη αλάινγε ηνπ φγθνπ ηνπ πινίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην λεξφ θαη ην ζεκείν 

εθαξκνγήο ηεο (θέληξν αληψζεσο) ζπκπίπηεη κε ην θέληξν φγθνπ ηνπ παξαπάλσ φγθνπ. 

       Αλ ηψξα δψζνπκε ζην πινίν κηθξή εγθάξζηα θιίζε θαη ην αθήζνπκε ειεχζεξν (δειαδή ην αίηην πνπ δεκηνχξγεζε 

ηελ θιίζε ζηακαηήζεη λα ππάξρεη) εχθνια κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθήλνκε ην 

πινίν ειεχζεξν ζπκβαίλνπλ ηα παξαθάησ: 

 Ζ δχλακε ηνπ βάξνπο παξακέλεη ζηαζεξή, δειαδή ίζε κε ην εθηφπηζκα ηνπ πινίνπ Γ θαη θαηαθφξπθε (θάζεηε 

πάλσ ζηελ θεθιηκέλε ίζαιν). Σν ζεκείν εθαξκνγήο ηεο παξακέλεη πάληνηε ην θέληξν βάξνπο G ηνπ πινίνπ. 

 Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε δχλακε ηεο αληψζεσο, πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ηηκή Γ θαη λα είλαη θαηαθφξπθε. 

 

   ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε φηη, ελψ ν ζπλνιηθά βπζηζκέλνο κέζα ζην λεξφ φγθνο παξακέλεη ζηαζεξφο, ε 

θαηαλνκή ηνπ έρεη αιιάμεη. πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη κηα ηξηγσληθή ζθήλα απφ ηα χθαια ηνπ πινίνπ ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά απνβπζίδεηαη θαη κηα άιιε ζηε δεμηά πιεπξά βπζίδεηαη κέζα ζην λεξφ. Απνηέιεζκα είλαη ην θέληξν 

φγθνπ λα κελ βξίζθεηαη πηα πάλσ ζην επίπεδν ζπκκεηξίαο, αιιά δεμηφηεξα (γηα θιίζε ηνπ πινίνπ πξνο ηα δεμηά), θαη 

ςειφηεξα, ζηε ζέζε Β. ηελ θαηάζηαζε απηή ην πινίν δελ βξίζθεηαη πηα ζε ηζνξξνπία, αιιά θάησ απφ ηελ επελέξγεηα 

ελφο δεχγνπο δπλάκεσλ (βάξνο - άλησζε) πνπ ηείλεη λα ην πεξηζηξέςεη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ρ. 

   ε έλα πινίν πνπ έρεη εγθάξζηα θιίζε, νη δπλάκεηο βάξνπο θαη αληψζεσο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο ηξεηο 

ζρεηηθέο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

 

 



` 

`[359] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3. Πηζαλέο θαηαζηάζεηο εγθάξζηαο επζηάζεηαο 

α. Δπζηαζήο ηζνξξνπία β. Αζηαζήο ηζνξξνπία γ. Οπδέηεξε ηζνξξνπία 

 

 

  Μπνξεί λα απνδεηρζεί φηη, γηα κηθξέο γσλίεο θιίζεσο, ην ζεκείν όπνπ ν θνξέαο ηεο αληώζεσο ηέκλεη ην επίπεδν 

ζπκκεηξίαο ηνπ πινίνπ είλαη ζηαζεξό, δειαδή αλεμάξηεην απφ ην κέγεζνο ηεο κηθξήο γσλίαο εγθάξζηαο θιίζεσο. Σν 

ζεκείν απηφ νλνκάδνπκε εγθάξζην κεηάθεληξν θαη ην ζπκβνιίδνπκε κε ΜΣ (transverse metacenter). 
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      Ζ ζρεηηθή ζέζε ηνπ κεηαθέληξνπ, σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ πινίνπ, είλαη ελδεηθηηθή ηνπ είδνπο ηεο επζηάζεηαο 

πνπ έρεη ην πινίν. πγθεθξηκέλα: 

α) Αλ ην κεηάθεληξν βξίζθεηαη πάλσ απφ ην θέληξν βάξνπο, ε ξνπή πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη ξνπή επαλαθνξάο, 

δειαδή έρνκε επζηαζή ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ [ζρ.3 (α)]. 

β) Αλ ην κεηάθεληξν βξίζθεηαη θάησ απφ ην θέληξν βάξνπο, ε ξνπή πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη ξνπή αλαηξνπήο, δειαδή 

έρνπκε αζηαζή ηζνξξνπία [ζρ. 3 (β)]. ην αξρηθά αζηαζέο πινίν δεκηνπξγείηαη ζπλήζσο κφληκε αξρηθή θιίζε πξνο 

νπνηαδήπνηε πιεπξά. ηε λέα ζέζε ην πινίν είλαη επζηαζέο πξνο ηε κία θαηεχζπλζε θαη αζηαζέο πξνο ηελ άιιε. 

γ) Αλ ην κεηάθεληξν ζπκπίπηεη κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ πινίνπ, ε ξνπή είλαη κεδεληθή θαη έρνπκε νπδέηεξε 

επζηάζεηα [ζρ. 3 (γ)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3. ρέδην γξακκψλ πινίνπ 
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Γξαζηεξηφηεηα 

(Δγθάξζηα 

Δπζηάζεηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλνίμεηε ην πξφγξακκα   algodoo   (ζθελή: Eustathia_) θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζθελή  θαίλεηαη  έλα ζχζηεκα εγθάξζηαο ηνκήο πινίνπ πνπ επηπιέεη ζε λεξφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δγθάξζηα ηνκή πινίνπ. 
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Γξαζηεξηφηεηα 

(Δγθάξζηα 

Δπζηάζεηα ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καιείζηε λα  παηήζεηε ην θνπκπί αλαίξεζε παύζεο ηνπ κνληέινπ θαη λα παξαηεξήζεηε ηελ εγθάξζηα 

ηνκή ηνπ πινίνπ πνπ επηπιέεη. Γηεξεπλήζηε ηελ ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ παξαηεξψληαο ην ζεκείν 

εθαξκνγήο ηεο δχλακεο  ηνπ βάξνπο ηνπ  

θαη δψζηε ηνλ νξηζκφο ηεο επζηάζεηαο. 

Ση παξαηεξείηε;  

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

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

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

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

 

 Μεηαθέξεηε ηα βάξε απφ ηελ πξνβιήηα ζηελ επηθάλεηα ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ηνπ πινίνπ. 

Γηεξεπλήζηε θαηά πφζν ηα βάξε επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ πινίνπ. 

Ση παξαηεξείηε;  

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο:  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

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

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

 

 Δπαλαιάβεηε ην πξνεγνχκελν πείξακα δεκηνπξγψληαο λέα αληηθείκελα, επηιέγνληαο ηελ 

ηηκή ηνπ βάξνο απφ ην αληίζηνηρν πεδίν επηινγήο. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ηηο λέεο ζέζεηο ηζνξξνπίαο 

ηνπ πινίνπ.  

Ση παξαηεξείηε;  

Καηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο:  

………………………………………… 

…………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Γξαζηεξηφηεηα 

 (Δγθάξζηα 

Δπζηάζεηα)  

 

 

Γηεξεπλήζηε ηελ κέγηζηή ηηκή ηνπ βάξνπο πνπ κπνξεί ιάβεη ην πινίν ψζηε λα κελ βπζηζηεί θαζψο θαη 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ επζηάζεηα ηνπ θαη  λα 

θαηαγξάςηε ηηο  παξαηεξήζεηο ζαο:  

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

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

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

 

Με βάζε ηε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε, αλαθέξεηε άιιεο αηηίεο δεκηνπξγίαο 

εγθαξζίσλ θιίζεσλ ελφο πινίνπ εθηφο απφ ηα αληηθείκελα-θνξηία αλαθέξνληαο ζρεηηθά  

παξαδείγκαηα. 

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

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

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

 

Γξαζηεξηφηεηα 

Γηα ην ζπίηη 

 

Αμίδεη λα δείηε ζην δίθηπν ζρεηηθά βίληεν (youtube)  γηα ηελ επζηάζεηα ελφο πινίνπ απφ ην 

δηαδηθηπαθφ θαλάιη  ηνπ  Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ναπηηθήο Σερλνινγίαο:   

http://www.youtube.com/channel/UCzIJgpr9UDDfawOudinDJcw 

http://www.youtube.com/channel/UCzIJgpr9UDDfawOudinDJcw
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Παξάξηεκα ΗΗΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σνκέαο Μεραλνινγηθφο 
 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα Λνγηζκηθφ 
 

Σερληθή Μεραληθή-Αληνρή ησλ 

Τιηθψλ (Β΄ Λπθείνπ, Σκήκαηα: 

Μεραλνινγίαο-Ορεκάησλ) 

 

 
Α. ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

1. Δηζαγσγή. 

2. Γπλάκεηο  

3. Ρνπή 
4 Γξάζε αληίδξαζε – ζρεδίαζε δπλάκεσλ 

ζε θνξείο 

5. χλζεζε, αλάιπζε θαη ηζνξξνπία 
δπλάκεσλ  

6. Κέληξν βάξνπο, επζηάζεηα 

7. Σξηβή  
8. Δλέξγεηα, Έξγν, Ηζρχο, πληειεζηήο 

Απφδνζεο Μεραλήο 

9. Δίδε θίλεζεο   
10. Μεηάδνζε πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο 

 

Β. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ 

1. Δηζαγσγή. 

2. Βαζηθέο έλλνηεο Αληνρήο Τιηθψλ 

(Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο-
Φνξηία- Σάζε- Καηαπφλεζε- 

Παξακφξθσζε) 

3 Δθειθπζκφο θαη ζιίςε 
4. Φνξείο-θνξηίζεηο-ζηεξίμεηο-ηζνζηαηηθνί 

θνξείο 

5. Γηάηκεζε, θάκςε, ζηξέςε, ιπγηζκφο 

 

Algodoo 

Physion 
 

 

ηνηρεία Μεραλψλ 

(Γ΄ Λπθείνπ Σκήκαηα: 

Μεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

θα Καηαζθεπώλ, Μεραληθώλ θαη 

Ηιεθηξνινγηθώλ   πζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ) 

 

 
Κεθάιαην 2ν  

Μέζα χλδεζεο θαη ηεξεψζεσο. 

 

Κεθάιαην 3ν  

Μέζα Τπνζηήξημεο  Πεξηζηξνθήο 

 

Κεθάιαην 4ν  

ηνηρεία Μεηάδνζεο Κηλήζεσο 

4.1. Οδνληψζεηο  

4.2. Αιπζίδεο 
4.3. Ηκάληεο 

 

Κεθάιαην 5ν  

Μεραληζκφο ηξνθάινπ 

 

 

Algodoo 

Physion 

Τenka 
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Σνκέαο Ζιεθηξνινγηθφο 
 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα Λνγηζκηθφ 
 

Ζιεθηξνηερλία 

(Β΄ Λπθείνπ, Σκήκαηα: Ηιεθηξηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ) 

 
Κεθάιαην 1ν  

Δλφηεηα 1.1 Ζιεθηξηζκφο θαη ειεθηξηθφ 

θνξηίν. 
Δλφηεηα 1.2 Ζιεθηξηθφ ξεχκα – έληαζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Δλφηεηα 1.3. Ζιεθηξηθή ηάζε- 
Ζιεθηξεγεξηηθή δχλακε. 

 

Κεθάιαην 2ν  

Δλφηεηα 2.1  Ζιεθηξηθή αληίζηαζε – 

Νφκνο Ωκ –Ζιεθηξηθή αγσγηκφηεηα. 

Δλφηεηα 2.2  Καλφλεο θαη επίιπζε 
ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ 

 

Κεθάιαην 3ν  

Δλφηεηα 3.1  Μαγλεηηζκφο – 

Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο. 

Δλφηεηα 3.2 Σν ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην 
καγλεηηθφ πεδίν.   

Δλφηεηα 3.3  Μαγλεηηθά θπθιψκαηα –

Μαγλεηηθή αληίζηαζε. 
Δλφηεηα 3.4  Ζιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή. 

Δλφηεηα 3.5   Σν ειεθηξηθφ ξεχκα ζε 

καγλεηηθφ πεδίν.    
 

Κεθάιαην 4ν  

Δλφηεηα 4.1   Σν ειεθηξηθφ πεδίν. 
Δλφηεηα 4.2   Ππθλσηέο  

 

Κεθάιαην 5ν  

Δλφηεηα 5.1  Δλαιιαζζφκελν ξεχκα. 

Δλφηεηα 5.2   Κπθιψκαηα ζην 
ελαιιαζζφκελν ξεχκα.     

Δλφηεηα 5.3   Ηζρχο θαη Δλέξγεηα ζην 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα.    
Δλφηεηα 5.5   Σξηθαζηθφ ξεχκα.       

 

 

 

 

 

 

 

Τenka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ Σάμε  Ναπηηθνχ ΔΠΑ.Λ.   

 

Μάζεκα Βαζηθψλ Ηθαλνηήησλ 

 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα 
Λνγηζκηθφ 

 

ΝΑΤΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ  

Κεθ 2
ν
: πζηήκαηα αλπςψζεσο 

βαξψλ 

Κεθ 6
ν
: Φνξησηέο θαη γεξαλνί. 

Algodoo 
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Β΄ Σάμε ΔΠΑ.Λ. 

 

Σνκέαο Ναπηηθφο-Μεραληθψλ 

 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα Λνγηζκηθφ 

ΜΖΥΑΝΔ ΠΛΟΗΟΤ Η 

 

Κεθ 2
ν
: ηνηρεηψδε Πεξηγξαθή 

ησλ Σκεκάησλ Δκβνινθφξσλ 

ΜΔΚ (βαζηθά κέξε) 

Algodoo 

Physion 

 

 

ΜΖΥΑΝΔ ΠΛΟΗΟΤ ΗΗ 

(ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ) 

 

Κεθ 10
ν
: Βελδηλνθηλεηήξσλ 

(ιεηηνπξγία) 
Algodoo 

Physion 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΛΟΗΟΤ Η 

 

Ζιεθηξνηερλία 

Κεθ 1
0
 : Βαζηθέο γλψζεηο θαη 

έλλνηεο. 

Κεθ 2
ν
 : Ζιεθηξηθά θπθιψκαηα 

Κεθ 3
ν
 : Μαγλεηηθφ πεδίν 

Κεθ5
ν
 : Δλαιιαζζφκελν ξεχκα. 

Τenka 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Η 

 

Κεθ 20
ν
: Μέζα θαη κεραληζκνί 

Φνξηνεθθνξηψζεσο 

Κεθ 21
ν
: Μεραλήκαηα 

Αγθπξνβνιίαο θαη Πξνζδέζεσο 

(κέζα κεηάδνζεο θίλεζεο) 

 

 

Αlgodoo 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ – ΑΝΣΟΥΖ 

ΤΛΗΚΩΝ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΥΑΝΩΝ 

 

Κεθ:13
ν
 Έξγν -Ηζρχο-Απιέο 

Μεραλέο 

Κεθ:14
ν
 Σξηβή 

------------------------------------------ 

Κεθ 10
ν
:ηνηρεία κεηάδνζεο 

θίλεζεο. 

Κεθ 11
ν
: Μεραληζκφο ηξνθάινπ 

Algodoo 

Physion 
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Β΄ Σάμε ΔΠΑ.Λ 

 

Σνκέαο Ναπηηθφο-Πινηάξρσλ 

 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα Λνγηζκηθφ 

ΔΤΣΑΘΔΗΑ - ΦΟΡΣΩΖ 

 

Κεθ 17
ν
: πζηήκαηα 

Φνξηνεθθνξηψζεσο 

 

Αlgodoo 

ΝΑΤΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ/ ΔΚΣΑΚΣΔ 

ΑΝΑΓΚΔ 

 

Κεθ 11
 ν
: Σξφρηινη θαη ζχζπαζηα 

(ηξηβή)
 
 

Algodoo 

Physion 

 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΓΝΩΔΗ 

 

Κεθ 10
ν
: Σα κέζα 

Φνξηνεθθνξηψζεσο ησλ Φνξηεγψλ 

πινίσλ 

Αlgodoo 

Γ΄ Σάμε ΔΠΑ.Λ. 

 

Σνκέαο Ναπηηθφο-Μεραληθψλ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα Λνγηζκηθφ 

ΜΖΥΑΝΔ ΠΛΟΗΟΤ Η 

 

Κεθ 2
 ν

: ηνηρεηψδε 

Πεξηγξαθή ησλ Σκεκάησλ 

Δκβνινθφξσλ ΜΔΚ (βαζηθά 

κέξε) 

Algodoo 

Physion 

 

ΜΖΥΑΝΔ ΠΛΟΗΟΤ ΗΗ 

(ΑΣΜΟΣΡΟΒΗΛΟΗ – ΑΣΜΟΜΖΥΑΝΔ) 

 

Κεθ 10: Βελδηλνθηλεηήξσλ 

(ιεηηνπξγία) 

Algodoo 

Physion 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΠΛΟΗΟΤ ΗΗ 

 

1.Ζιεθηξηθέο Μεραλέο 

Κεθ 3
 ν
: Γελλήηξηεο 

Δλαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο  

Κεθ 5
 ν
: Κηλεηήξεο 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 

 

2.Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

Τenka 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΗΗ 

 

Κεθ 20
ν
: Μέζα θαη κεραληζκνί 

Φνξηνεθθνξηψζεσο 

 

Κεθ 21
ν
:
 
Μεραλήκαηα 

Αγθπξνβνιίαο θαη 

Πξνζδέζεσο (κέζα κεηάδνζεο 

θίλεζεο) 

 

Algodoo 

ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ 

 

Κεθ 15
 ν

:  Καηαπφλεζε θαη 

αληνρή ησλ πινίσλ(δπλάκεηο 

θαη θνξηία) 

Algodoo 

Physion 
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Γ΄ Σάμε ΔΠΑ.Λ. 

 

Σνκέαο Ναπηηθφο-Πινηάξρσλ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
 

ΜΑΘΖΜΑ Πξνηεηλφκελα Κεθάιαηα Λνγηζκηθφ 

ΔΤΣΑΘΔΗΑ - ΦΟΡΣΩΖ 

 

Κεθ 17
 ν
: πζηήκαηα 

Φνξηνεθθνξηψζεσο 

 

Algodoo 
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Παξάξηεκα ΗV 
 

Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ 

Καιψο ήξζαηε ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Physion, Yenka 

θαη  Algodoo. 

Να ζπκάζηε φηη νη πξνζσπηθέο ζαο απφςεηο είλαη πνιχηηκεο θαη φηη δελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. Έρεηε θαηά λνπ φηη ε πξψηε ζαο ζθέςε ζηηο απαληήζεηο 

ζαο είλαη θαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή απάληεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, κελ μνδεχεηε πάξα 

πνιχ ρξφλν ζε κηα εξψηεζε. Οη απαληήζεηο ζαο ζα παξακείλνπλ απνιχησο 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ επηηπρία 

απηήο ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ζαο.  

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

Δξσηεκαηνιφγην Δθπαηδεπηηθψλ 

Γεληθά ζηνηρεία ηνπ αμηνινγεηή 

1. Δηζάγεηε ην θχιν ζαο 

Γπλαίθα                    Άληξαο 

2.Δπηιέμηε ηελ Ηδηφηεηά ζαο 

Δθπαηδεπηηθφο/ Δθπαηδεπηήο (Γεκφζην) 

Δθπαηδεπηηθφο/ Δθπαηδεπηήο (Ηδηψηεο) 

3.Δπηιέμηε ηνλ Σνκέα / ηελ Δηδηθφηεηά ζηελ νπνία δηδάζθεηε:  

Μεραλνινγίαο          Ζιεθηξνινγίαο           Ναπηηθψλ-Πινηάξρσλ            Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

4. Δπηιέμηε ην Λνγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε: 

Physion                    Yenka                      Algodoo 

5. Υαξαθηεξίζηε ην επίπεδφ ζαο ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε. 

Γελ ρξεζηκνπνηψ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Αξράξηνο ρξήζηεο. 
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Μέηξηνο ρξήζηεο 

Έκπεηξνο ρξήζηεο. 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Δλφηεηα Α: Αμηνιφγεζε ηνπ Γηδαθηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. 

1. Σν δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ελαξκνλίδεηαη κε ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη; 

2. Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζπκπιεξψλεη θαη εκπινπηίδεη 

ηε δηδαθηέα χιε; 

3. Σν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη επαξθέο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζηφρν; 

4. Ζ ππθλφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο είλαη θαηάιιειε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ειηθία ησλ καζεηψλ; 

5. Δίλαη πξνζδηνξηζκέλνο ν κέζνο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε κειέηε επηκέξνπο 

ελνηήησλ θαη ηκεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ; 

Δλφηεηα Β: Αμηνιφγεζε ηεο Γηδαθηηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Μεζνδνινγίαο. 

6. Δίλαη εκθαλήο ν ζθνπφο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ; 

7. Τπάξρεη ελεκέξσζε γηα ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ; 

8. ε πνην βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζπλδέεη ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο πνπ παξνπζηάδεη κε αληίζηνηρεο εληφο ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ; 

9. Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ζπλδεδεκέλν, φζν είλαη 

δπλαηφλ, κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ; 

10. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί θίλεηξα ελαζρφιεζεο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρεη ή πνπ πξνηείλεη; 
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Δλφηεηα Γ: Αμηνιφγεζε ηεο ζρεδίαζεο θαη δφκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

11. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ελλνηψλ βνεζά ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζή ηνπο; 

12. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ 

ππάξρνληνο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

13. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη θαηάιιειν γηα νινθιεξσκέλε ρξήζε ζηελ 

ηάμε απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη κε ηελ ελεξγφ παξνπζία ηνπ δαζθάινπ; 

14. Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ θαη αμηνπνηεί ηε θαληαζία ηνπο; 

15. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη γηα λα 

απνδερζνχλ, λα απνξξίςνπλ, λα θξίλνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ φζα ηνπο παξέρνληαη θαη ηνπο πξνβάιινληαη θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Δλφηεηα Γ: Αμηνιφγεζεο ηεο Γηεπηθάλεηαο Υξήζηε (User Interface). 

16. Σα θείκελα είλαη επαλάγλσζηα θαη γξακκέλα ζε γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή; 

17. Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απαηηεί πνιχπινθνπο ρεηξηζκνχο; 

18. Ζ δνκή ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηέηνηα 

ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ λα πινπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα; 

19. Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ (εθθίλεζε, επαλεθθίλεζε, δηαθνπή, παχζε θιπ.) ηνπ 

θηλνχκελνπ ζρεδίνπ (animation) είλαη απιφο γηα ην καζεηή; 

20. Σα εηθνλίδηα θαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νηθεία ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη απνδεθηά απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο νκάδα; 

Δλφηεηα Δ: Αμηνιφγεζε άιισλ δπλαηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

21. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ην ξπζκφ ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, έηζη ψζηε λα επεκβαίλεη φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη δπζθνιίεο ή 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα (δεκηνπξγία log file); 

22. Δίλαη θαηαλνεηφο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν  ν ηξφπνο πνπ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα; 
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23. Τπάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ ιχζεσλ ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθπνλεί ν καζεηήο; 

24. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνζθέξεη πνηθηιία δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο; 

25. Οη αζθήζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζε εθαξκνγή 

ησλ γλψζεσλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο; 

Δλφηεηα Σ: Αμηνιφγεζε ηεο Λεηηνπξγηθφηεηαο (functionality) ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

26. Θεσξείηε πσο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ; 

27. Θεσξείηε πσο ηειηθά ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο 

φπνπ απηφ εληάζζεηαη; 

28. Δίλαη εχθνιν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ; 

29. Απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ; 

30. Παξέρεηαη πξνζηαζία απφ ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ άδεηα πξφζβαζεο ζε 

ηκήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλα; 

Δλφηεηα Ζ: Ζ ζπλνιηθή παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

31.  Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη θαηάιιειν γηα λα εηζαρζεί ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε; 

32. Θεσξείηε φηη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη 

επαξθψο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν; 

33.  Θεσξείηε φηη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ελεξγνπνηεί θίλεηξα ζηνπο καζεηέο 

γηα κάζεζε, δειαδή δεκηνπξγεί θίλεηξα, πξνθαιεί θαη ελζαξξχλεη ηελ 

ελεξγεηηθή, ηε ζπλεξγαηηθή, ηε δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο γλψζεο; 
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34.  Θεσξείηε πσο ε ζπλεηζθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη νπζηαζηηθή 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν; 

35.  Ζ δνκή θαη ε ζρεδίαζε ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

36. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε/ ζρνιηάζεηε/ παξαηεξήζεηε θάηη άιιν ζρεηηθά κε 

ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


