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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρατηρείται μια γενικευμένη διείσδυση στην καθημερινή 
διδακτική πράξη αποτελώντας παράλληλα και έναν 
καθημερινό “πονοκέφαλο” για τον εκπαιδευτικό, όσον 
αφορά τα εργαλεία και το πλαίσιο που μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει.  

“Η eργαλειοθήκη του δασκάλου” είναι μια σειρά από τεύχη 
που προτείνουν ψηφιακά εργαλεία κατάλληλα να 
αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
του Δημοτικού σχολείου. 

Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη να ταξινομηθούν τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας καθημερινά, 
με τρόπο ώστε να βοηθήσουν κάθε εκπαιδευτικό να 
υποστηρίξει τη διδασκαλία του. 

Εργαλεία εξειδικευμένα για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την 
Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και εργαλεία που 
μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα σε περισσότερα του 
ενός γνωστικά αντικείμενα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, στα προηγούμενα τεύχη της 
σειράς «Η eργαλειοθήκη του δασκάλου», σήμερα οι ΤΠΕ 
χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές περιπτώσεις πλέον στη 
σχολική τάξη. Ωστόσο, οι πιο διαδεδομένες χρήσεις 
εξακολουθούν να είναι η αναζήτηση πληροφοριών και η 
προβολή τους στον πίνακα. Τέτοιες πρακτικές, όμως, όπως 
είναι φυσικό, τείνουν να περιορίζουν τη χρήση των ΤΠΕ στη 
σχολική τάξη ως μέσο παροχής πληροφοριών σε ένα 
παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο δεν εμπλέκει 
ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία (McKenzie, 
2000). Υπερβαίνοντας αυτές τις παραδοσιακές μορφές 
διδασκαλίας και αναζητώντας πιο ενεργητικές θεωρίες θα 
αναφερθούμε στον εποικοδομισμό, σύμφωνα με τον οποίο 
η γνώση δεν προσφέρεται με τη μορφή πληροφορίας, αλλά 
οικοδομείται μέσα από μια ενεργή εμπλοκή στη μαθησιακή 
διαδικασία. Η διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης 
επιτρέπει στους μαθητές να διερευνήσουν τους 
μηχανισμούς των διάφορων φαινομένων, ώστε με την 
κατάλληλη δομή και υποστήριξη της μαθησιακής 
δραστηριότητας, να τα κατανοήσουν καλύτερα (Papert, 
1991).  

Προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης της γνώσης δεν 
υπάρχει καταλληλότερο γνωστικό αντικείμενο από τις 
Φυσικές Επιστήμες. Στο Δημοτικό Σχολείο, τα θέματα των 
Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, 
Γεωλογία) για τις τέσσερις πρώτες τάξεις εντάσσονται στο 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και για τις δύο 
τελευταίες στο “Ερευνώ τον Φυσικό κόσμο”, εκτός από τη 
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Γεωγραφία που αποτελεί ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο 
στις τάξεις αυτές. (ΔΕΠΠΣ, 2003:443).  

Οι ΤΠΕ με τη συνεχή εξέλιξή τους προσφέρουν νέες 
δυνατότητες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 
Ειδικότερα:  

“αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, την οπτικοποίηση των φυσικών 
ποσοτήτων, τη δυνατότητα εμφάνισης διασυνδεδεμένων 
πολλαπλών αναπαραστάσεων της εξέλιξης ενός φαινομένου, 
τις τεχνικές αλληλεπίδρασης, καθώς και τον άμεσο χειρισμό 
των εικονικών αντικειμένων,  

επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν σε συνθήκες που 
θα ήταν δύσκολο η και αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε 
ένα κλασικό περιβάλλον, όπως η μεταβολή της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, η μελέτη φαινομένων που 
είναι πολύπλοκα, ή διαρκούν πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, ή απαιτούν σύνθετη τεχνολογία, ή δεν 
είναι δυνατόν να μελετηθούν σε συνθήκες σχολείου, 

υποστηρίζουν δραστηριότητες με τις οποίες, μέχρι σήμερα, 
κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μπορούν να 
ασχοληθούν οι μαθητές, όπως, για παράδειγμα, η εικονική 
περιήγηση, η προσομοίωση και μοντελοποίηση φαινομένων 
σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο, ώστε να 
διευκολύνεται η κατανόηση επιστημονικών εννοιών, νόμων 
και μεθόδων, 

παρέχουν δυνατότητες απεριόριστης αναζήτησης και 
σύνθεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς και 
δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης.” (ΕΑΙΤΥ, 2010:10-11) 



eργαλεία Φυσικών Επιστημών 

 
v 

Η γνωριμία του εκπαιδευτικού με τις δυνατότητες αυτές και 
τα εξειδικευμένα εργαλεία των ΤΠΕ που έχουν αναπτυχθεί 
και αναπτύσσονται καθημερινά θα του δώσει την ευκαιρία 
να σχεδιάσει τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ώστε 
να είναι ευχάριστη και αποτελεσματική. Το παρόν τεύχος 
παρουσιάζει μια σειρά εργαλείων που μπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Καλή ανάγνωση! 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Το παρόν τεύχος, εκτός από τις πληροφορίες που παρέχει, 
αποτελεί και μια διαδραστική διεπιφάνεια καθώς για κάθε 
εργαλείο που παρουσιάζεται υπάρχουν σύνδεσμοι που 
οδηγούν στον επίσημο ιστότοπο του εργαλείου, σε 
παραδείγματα αξιοποίησης του στη διδακτική πράξη, σε 
κείμενα ή παρουσιάσεις με οδηγίες χρήσης καθώς και σε 
βίντεο εκμάθησης.  

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, κάθε τύπος συνδέσμου 
απεικονίζεται με διαφορετικό εικονίδιο μέσα στο κείμενο.  

Συγκεκριμένα: 

Σύνδεσμος για τον ιστότοπο εργαλείου 
 

Σύνδεσμος για παράδειγμα αξιοποίησης 
 

Σύνδεσμος για οδηγίες χρήσης (tutorial) 
 

Σύνδεσμος για βίντεο επίδειξης (εκμάθησης) 
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1. ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.1 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Φυσικών Επιστημών 

 Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί 
τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη 
διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε 
μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. 

Μπορούμε να βρούμε όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού σε 
μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή 
και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-
books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό. 

 

 Πανοραμική εικόνα όλου του υλικού προσφέρει ο 
συγκεντρωτικός πίνακας Διαδραστικών Βιβλίων απ΄ όπου 

http://ebooks.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/new/allcoursesdiadrastika.php
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μπορούμε να επιλέξουμε τα εμπλουτισμένα βιβλία για τα 
Φυσικά, τη Γεωγραφία και τη Μελέτη Περιβάλλοντος των τάξεων 
του Δημοτικού που μας ενδιαφέρουν. 

 

1.2 Φωτόδεντρο και Φυσικές Επιστήμες             

 Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.  

 

Περιλαμβάνει έξι Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα 
οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους και είναι ανοιχτά 
σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
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Όσον αφορά στην καθημερινή διδακτική πράξη, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να βρει ποικίλο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας του αρκεί να κάνει εύστοχα την αναζήτησή του.  

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με ενιαίο τρόπο μέσα από 
τη σελίδα του Φωτόδεντρου-Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου που έχει πρόσβαση ταυτόχρονα σε όλα τα 
αποθετήρια του Υπουργείου αλλά και σε άλλα, «εξωτερικά» 
αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες, είτε από τη σελίδα 
καθενός από τα έξι εξειδικευμένα αποθετήρια του 
Φωτόδεντρου. Για πιο εύκολη και εύστοχη αναζήτηση 
προσφέρονται διαφορετικοί εναλλακτικοί τρόποι 
αναζήτησης στα περιεχόμενα τους: με λέξεις-κλειδιά, 
συλλογές, θεματικές περιοχές, τύπο αντικειμένου και 
φίλτρα. 

 

Τα επιμέρους Ψηφιακά Αποθετήρια του Φωτόδεντρου 
αφορούν μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά λογισμικά, 
εκπαιδευτικά βίντεο, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, e-
υλικό χρηστών και αντικείμενα πολιτισμού. 
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1.2.1 Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών 
Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Φιλοξενεί μέχρι στιγμής 8500 περίπου 
μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και 
επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, 
όπως πειράματα, διερευνήσεις, εικόνες, διαδραστικές 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, 
ασκήσεις και άλλα. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή με 
τα μαθησιακά αντικείμενα των εμπλουτισμένων 
διαδραστικών σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με 
επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων 
φορέων. 

 

Μερικά παραδείγματα Μαθησιακών Αντικειμένων για τις 
Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό σχολείο είναι τα εξής: 

http://photodentro.edu.gr/lor/


eργαλεία Φυσικών Επιστημών 

 
5 

«Το ηλεκτρικό κουδούνι» 
 

«Πώς διαχωρίζουμε μείγματα;» 
 

«Παιχνίδι για την αντιμετώπιση του καύσωνα» 
 

 

1.2.2  Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό              

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 
Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

 

Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση, 
που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8572?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3619?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8460?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
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πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του 
(ΙΤΥΕ, ΠΙ κλπ), από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων 
εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα 
ποιότητας. 

Ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών λογισμικών για 
τις Φυσικές Επιστήμες είναι τα εξής: 

«Φυσική (Ε΄- Στ΄ Δημοτικού)» 
 

«Γεωγραφία (Ε΄- Στ΄ Δημοτικού)» 
 

«Πλανήτης Γη Α΄» 
 

 

1.2.3 Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο                    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών 
Βίντεο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  

Η πρώτη συλλογή του “Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο” 
περιλαμβάνει τα 700 μικρής διάρκειας βίντεο της 
Εκπαιδευτικής Ραδιο-Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, 
όπως αυτά επιλέχθηκαν, τμηματοποιήθηκαν και 
μετασχολιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
“EduTubePlus - A European curriculum related video library 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/290?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/266?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/214?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/


eργαλεία Φυσικών Επιστημών 

 
7 

and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of 
video in class” (www.edutubeplus.info). 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα Εκπαιδευτικών Βίντεο για τις 
Φυσικές Επιστήμες είναι τα εξής: 

«Το βρεγμένο νόμισμα» 
 

«Παρασκευή γυαλιού» 
 

«Η χώρα μου από ψηλά: Ηφαίστεια» 
 

 

1.2.4  Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές    

 Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

http://www.edutubeplus.info/
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/911?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/764?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/38?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/
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Στον χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να 
αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές 
πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών. 

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση 
και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων 
ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από 
την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν σε αξιοποίηση 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία 
μάθησης. 

Μερικά παραδείγματα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών για τις Φυσικές Επιστήμες είναι: 

«Το μαγικό και περιπετειώδες 
ταξίδι των ήχων»  

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/469?locale=el
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«Η κατανομή των ηπείρων και των 
θαλασσών»  

«Υδρώ-ευρωδιαδρομές για 
ενεργούς πολίτες»  

 

1.2.5  Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών                             

 Είναι το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών 
για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στον χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά 
τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά 
αντικείμενα άλλων χρηστών. 

 

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών» έχει 
αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής 

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/477?locale=el
http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/472?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/
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Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα 
ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου 
εκπαιδευτικοί (επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ) θα 
αναρτούν και θα μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα 
ανταλλάσσουν απόψεις. 

Μερικά παραδείγματα Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για 
τις Φυσικές Επιστήμες είναι τα εξής: 

«Φωτοσύνθεση» 
 

«Η φύση είναι το σπίτι μας» 
 

«Η διώρυγα του Παναμά» 
 

 

1.2.6 Φωτόδεντρο > Πολιτισμός              

 Είναι το Αποθετήριο του Πολιτισμού για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί 
μέχρι στιγμής 7500 περίπου μαθησιακά αντικείμενα που 
προέρχονται από ψηφιακούς πόρους πολιτισμικού 
περιεχομένου (π.χ. ψηφιακές συλλογές μουσείων) με στόχο 
την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/82?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/456?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/236?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/
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Μερικά παραδείγματα τέτοιων Μαθησιακών Αντικειμένων 
Πολιτισμού για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό 
σχολείο είναι τα εξής: 

«Κεραυνός, μαγεία και δέος», βίντεο 
 

«Λαμπτήρας πετρελαίου», εικόνα 
 

«Χάρτης της Σπιναλόγκας», εικόνα 
 

 

  

http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/4225?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7515?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/7437?locale=el
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2. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

Στη διδασκαλία της Φυσικής, οι ΤΠΕ μας προσφέρουν τη 
δυνατότητα για εικονικά πειράματα και προσομοιώσεις 
φαινομένων. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιβάλλοντα είτε 
ελληνικά είτε μεταφρασμένα από άλλες γλώσσες. Πρόκειται 
για ολοκληρωμένες προτάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού, οι 
οποίες περιέχουν επιπλέον οδηγούς για τον διδάσκοντα, 
παραδείγματα διδασκαλίας κλπ. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα εικονικά πειράματα, 
γίνονται σε ένα εικονικό εργαστήριο στο οποίο δίνεται η 
δυνατότητα πειραματισμού με τη χρήση εικονικών οργάνων, 
συσκευών, υλικών κά. Όπως και σε ένα πραγματικό 
εργαστήριο, μπορούμε στα πειράματά μας να ρυθμίσουμε 
παραμέτρους, να παρατηρήσουμε τις επιπτώσεις που 
προκαλούν και να μετρήσουμε την επίδραση που έχουν. Τα 
αποτελέσματα αυτών των εικονικών πειραμάτων τα 
αντιλαμβανόμαστε μέσω των δυνατοτήτων του υπολογιστή, 
με χρώματα, σχήματα και ήχους. Βεβαίως τίποτα δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει ένα «αληθινό» πείραμα στο εργαστήριο, 
αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και κάποια 
πλεονεκτήματα από τη χρήση των εικονικών εργαστηρίων. 
Πχ. στο εικονικό εργαστήριο δεν υπάρχει τριβή και 
αντίσταση από τον αέρα, τα πηνία είναι ιδανικά, τα 
αμπερόμετρα δεν έχουν ωμική αντίσταση, η αντίσταση των 
λαμπτήρων δεν αλλάζει όταν θερμαίνονται, το περιβάλλον 
δεν έχει θερμική αγωγιμότητα. Οι τριβές, η αντίσταση του 
αέρα ή η ωμική αντίσταση στο πηνίο μπορούν να εισαχθούν 
στην προσομοίωση κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο 



eργαλεία Φυσικών Επιστημών 

 
13 

στη φύση που μελετάμε στο εργαστήριο. Ο χρόνος εξέλιξης 
των φαινομένων είναι και αυτός εικονικός με αποτέλεσμα 
φαινόμενα που έχουν μεγάλη διάρκεια να ολοκληρώνονται 
σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αντίθετα να επιμηκύνεται η 
διάρκεια άλλων βραχύβιων φαινομένων. 

Οι προσομοιώσεις, από την άλλη πλευρά, αναπαριστούν 
διάφορα φαινόμενα. Υπάρχουν πλούσιες συλλογές 
προσομοιώσεων και εμείς απλώς καλούμαστε να 
επιλέξουμε μέσα από μία λίστα τα φαινόμενα που θέλουμε 
να παρατηρήσουμε στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτά 
μπορεί να είναι φαινόμενα τα οποία λόγω κλίμακας είναι 
αδύνατο να παρατηρηθούν χωρίς τη χρήση κατάλληλων 
οργάνων ή και γενικώς είναι αδύνατο να παρατηρηθούν, π.χ. 
φαινόμενα του μακρόκοσμου, όπως η κίνηση των πλανητών 
και οι εκλείψεις, ή του μικρόκοσμου, όπως η κίνηση ατόμων, 
μορίων και ηλεκτρονίων.  

Στην περίπτωση των διαδραστικών προσομοιώσεων, δίνεται 
η δυνατότητα να οριστούν από τον χρήστη οι τιμές 
διαφόρων παραμέτρων που καθορίζουν την εξέλιξη του 
φαινομένου που αναπαρίσταται στην οθόνη του 
υπολογιστή. Διαφέρουν από τα εικονικά πειράματα στο ότι 
η πειραματική διάταξη είναι ήδη σχεδιασμένη και 
αμετάβλητη. Τόσο στα εικονικά πειράματα όμως, όσο και 
στις προσομοιώσεις, απαιτείται πάντα προσοχή στην 
κατανόηση των συμβόλων και των κανόνων της 
αναπαράστασης των φαινομένων ώστε να μην 
δημιουργηθούν παρανοήσεις και εσφαλμένες αντιλήψεις 
στους μαθητές. (Βλάχος, 2014) 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανάλογα περιβάλλοντα είτε 
για τοπική εγκατάσταση στον υπολογιστή είτε για online 
χρήση. 

 

2.1 Περιβάλλοντα για τοπική εγκατάσταση 

2.1.1 Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ)                   

 Το «Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον» φιλοξενείται 
στο αποθετήριο Φωτόδεντρο>Εκπαιδευτικά Λογισμικά αλλά 
επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί και να αναπτυχθεί ιδιαιτέρως 
στην παρούσα ενότητα που αφορά τα εικονικά εργαστήρια 
Φυσικής.  

Το λογισμικό αποτελείται από έξι υπο-εργαστήρια φυσικής, 
τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πειραματισμών, 
σύνθεσης διατάξεων και ανάπτυξης σεναρίων για 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, εμπεριέχει 
εικονικά εργαστήρια Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής 
Οπτικής, Στατικού Hλεκτρισμού και Ηλεκτρομαγνητισμού τα 
οποία αναπτύχθηκαν στη java3D ώστε να επιτυγχάνεται δια-
πλατφορμική προσέγγιση. Το λογισμικό περιλαμβάνει 
πολλαπλούς χώρους και αντίστοιχα παράθυρα εργασίας για 
την πολύπλευρη προσέγγιση και μελέτη των φαινομένων. Οι 
μαθητές μπορούν, μέσα από το πρόγραμμα εικονικής 
πραγματικότητας, να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα καλά 
οργανωμένο εργαστήριο και να κάνουν τα σχετικά 
πειράματα.  

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/241?locale=el
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Το δεύτερο στοιχείο του λογισμικού είναι ο Μοντελοχώρος 
όπου εμφανίζεται η σχηματική αναπαράσταση της 
πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος) το οποίο 
είναι δυναμικά συνδεδεμένο με το πείραμα (κοινή 
μαθηματική μηχανή). Η μεταβολή αυτή γίνεται σε 
πραγματικό χρόνο. Ο Μοντελοχώρος επεκτείνεται και 
συσχετίζεται με applet. Τέλος υπάρχει χώρος υπολογισμών 
και μελέτης, χώρος πολυμεσικών εκπαιδευτικών σεναρίων 
για μαθητές όλων των βαθμίδων, ειδικό εργαλείο ανάπτυξης 
πολυμεσικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη πολύμεσικού 
υλικού και συνοδευτικό υλικό με οδηγίες χρήσης και 
οδηγούς εκπαιδευτικού. (Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2015) 

Οδηγός ΑΜΑΠ:  
Εικονικό εργαστήριο Σκιές και Χρώματα 

 

 

http://fr.slideshare.net/npapastam/ss-8345986


Ευάγγελος Κελεσίδης – Ιωάννα Μανάφη 

 
16 

2.1.2 Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

 Το Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. (αρχικά των λέξεων Μηχανική, 
Ανάκλαση-διάθλαση, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μοντέλα και 
Άτομα) είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, 
υποστηριζόμενο από υπολογιστές, που αποσκοπεί στην 
υποβοήθηση της διδασκαλίας της Φυσικής του Γυμνασίου, 
με έμφαση στις έννοιες που οι μαθητές και οι μαθήτριες 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην 
κατανόησή τους. Ταυτόχρονα κάνοντας τις κατάλληλες 
επιλογές θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε τόσο για τη 
διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό σχολείο όσο και στο 
Λύκειο. 

 

http://www.ekped.gr/files/mathima.zip
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Το λογισμικό περιέχει σενάρια σε ποικίλες διδακτικές 
ενότητες-μικρόκοσμους με στοιχεία διερευνητικού 
περιβάλλοντος που υποστηρίζονται από προτάσεις-
δραστηριότητες για διδακτική αξιοποίηση. Οι μαθητές 
εργάζονται πάνω στα σενάρια, εκτελούν δραστηριότητες, 
κάνουν προβλέψεις, παρατηρούν τα αποτελέσματα των 
προβλέψεών τους μέσα από προσομοιώσεις κινήσεων, 
πειραματίζονται με διαφορετικές τιμές παραμέτρων και 
συγκρίνουν με την πραγματικότητα. 

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό στη 
χρήση του, και να δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή ή στη 
μαθήτρια να το χρησιμοποιεί ανάλογα με την γνώση του και 
τις ικανότητες που έχει αναπτύξει. Ο χώρος εργασίας 
περιλαμβάνει σκηνικά, αντικείμενα με ιδιότητες, και οι 
μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και να 
αναπτύξουν δραστηριότητες που παραπέμπουν σε 
πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 
(Σαλονικίδης, 2007) 

Οδηγός Εργαστηρίου Ηλεκτρισμού 
 

Οδηγός Εργαστηρίου Οπτικής 
 

Οδηγός Εργαστηρίου Μηχανικής 
 

Οδηγός Εργαστηρίου Θερμότητας 
 

http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/hlektrismos.htm
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/optiki.htm
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/mhxaniki.htm
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/thermothta.htm
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Εγχειρίδιο λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 
 

 

2.1.3 Πλεύση - Βύθιση                    

 Η εφαρμογή Πλεύση - Βύθιση είναι ένα ελεύθερο 
εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης των φαινομένων της 
πλεύσης και της βύθισης στερεών σωμάτων σε υγρά. 

 

Αρχικά δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
Material Science για να υποστηρίξει τη διδακτική ακολουθία 
που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία της έννοιας της 
πυκνότητας σε μαθητές της πέμπτης τάξης του Δημοτικού. Η 
εφαρμογή εμπλουτίστηκε με νέα χαρακτηριστικά τα οποία 
επιτρέπουν τη συγγραφή νέων σεναρίων διδακτικών 

http://lsg.ucy.ac.cy/materialsscience/index.htm
http://lsg.ucy.ac.cy/materialsscience/index.htm
http://giannismokias.pbworks.com/f/manual.doc
http://pv.web.uowm.gr
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ακολουθιών από τους χρήστες χρησιμοποιώντας τη 
βιβλιοθήκη συναρτήσεων του λογισμικού. 

Βίντεο εκμάθησης για το Πλεύση-Βύθιση 
 

  

2.1.4 Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.) 

 Το λογισμικό "ΣΕΠ: Σύνθετο Εργαστηριακό 
Περιβάλλον" αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά 
εργαστήρια: το Εργαστήριο Θερμότητας και το Εργαστήριο 
Θερμοδυναμικής. Παράλληλα με τα εργαστήρια αυτά, 
προσφέρεται μια επιλεγμένη σειρά θεμάτων πολυμέσων, 
που άπτονται της τεχνολογίας και των καθημερινών 
εφαρμογών.  

 

http://pv.web.uowm.gr/index.html?q=documentation/tutorials.html
http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/Material/other/SEP.zip
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Στο πλαίσιο του λογισμικού, τα εικονικά πειράματα και το 
πολυμεσικό υλικό είναι διαρθρωμένα, νοηματικά και 
οπτικά, σε τρεις διακριτούς χώρους: 

 το εικονικό εργαστήριο θερμότητας 

 το εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής 

 την εικονική βιβλιοθήκη που περιέχει το πολυμεσικό 
υλικό. 

Κάθε ένα από τα δυο εικονικά εργαστήρια αποτελούν και 
ένα προσομοιωμένο μικρόκοσμο της φυσικής επιστήμης. Το 
κάθε εικονικό εργαστήριο εξαρτάται, όσον αφορά τον τρόπο 
λειτουργίας του, από τον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή στον 
οποίο αναφέρεται. Αναφερόμενο στον εκπαιδευτικό, 
διατίθεται όλο το υλικό (όργανα, συσκευές, κλπ) για τη 
σύνθεση του εικονικού πειράματος. Ο εκπαιδευτικός 
επιλέγει τα εικονικά όργανα, και είτε συνθέτει ο ίδιος την 
πειραματική διάταξη, είτε απλώς διαθέτει τα εικονικά 
όργανα στον μαθητή, ώστε ο τελευταίος να συνθέσει την 
εικονική διάταξη. Έτσι, ο μικρόκοσμος, δεν είναι 
προκατασκευασμένος, ούτε αυστηρά συγκεκριμένος, αλλά 
μπορεί να δημιουργηθεί είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε και 
από τον μαθητή, εφόσον ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που προσδίδει στη 
διδασκαλία. Ιδιαίτερο βάρος στο εικονικό εργαστήριο 
αποδίδεται στη δημιουργία και την ερμηνεία από τον 
μαθητή των γραφικών παραστάσεων. Από την άποψη της 
οπτικής απεικόνισης του, των χειρισμών και των λειτουργιών 
στο εσωτερικό του, το εικονικό εργαστήριο προσφέρει 
αξιοπιστία κατά την αναπαραγωγή των φυσικών 
φαινομένων και σε μεγάλο βαθμό πιστότητα των 
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πειραματικών δραστηριοτήτων και ρεαλιστική απόδοση 
τους. (Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2015) 

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού ΣΕΠ 
 

Σύντομος Οδηγός λογισμικού ΣΕΠ 
 

 

 

2.2 Online περιβάλλοντα 

2.2.1 NOESIS: Online εικονικά εργαστήρια Φυσικής   

 Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών 
& Μουσείου Τεχνολογίας «NOESIS» φιλοξενούνται τρία 
εικονικά εργαστήρια Φυσικής. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται 
για τα εργαστήρια Οπτικής, Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, τα 
οποία αποτελούν το καθένα έναν ανεξάρτητο μικρόκοσμο 
Φυσικής, που με συνέπεια και ακρίβεια στα φυσικά 
φαινόμενα δίνει τη δυνατότητα εικονικής αναπαράστασης 
και εξέλιξης των φαινομένων του φυσικού κόσμου. 

Οι χρήστες μπορούν να πειραματιστούν ελεύθερα στα 
εργαστήρια χρησιμοποιώντας όποια αντικείμενα θέλουν. Σε 
περίπτωση που θέλουν να εκτελέσουν κάποιο συγκεκριμένο 
πείραμα, υπάρχουν και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας για 
κάθε εργαστήριο. 

http://ekfe-aigaleo.att.sch.gr/d/sites/files/xrisisep2.html
http://fr.slideshare.net/npapastam/ss-47603625
http://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis/
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Εργαστήριο Οπτικής 
 

Εργαστήριο Ηλεκτρισμού 
 

Εργαστήριο Θερμότητας 
 

 

2.2.2 PHET: Διαδραστικές προσομοιώσεις Φυσικής   

 Οι διαδραστικές προσομοιώσεις PhEΤ είναι ένα 
έργο στο University of Colorado Boulder που ξεκίνησε το 
2002 από τον κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Carl Wieman με 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Colorado&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
http://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis/optiki/
http://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis/ilektrismos/
http://www.noesis.edu.gr/eikonika-ergastiria-fysikis/thermotita/
http://phet.colorado.edu/el/simulations/category/new
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το όραμα να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται 
και μαθαίνεται η επιστήμη.  

Το ακρωνύμιο PhEΤ δημιουργήθηκε από το όνομα του έργου 
“Physics Education Technology project” που στην αρχή 
εστίασε μόνο σε προσομοιώσεις Φυσικής. Παρά το γεγονός 
ότι με τον καιρό το έργο επεκτάθηκε στη χημεία, τη βιολογία, 
τα μαθηματικά και άλλους τομείς, το όνομά του 
διατηρήθηκε. 

 

Μερικά παραδείγματα διαδραστικών προσομοιώσεων του 
PhET είναι τα εξής: 

«Τριβή» 
 

«Άνωση» 
 

http://phet.colorado.edu/sims/friction/friction_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html
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«Πυκνότητα» 
 

 

2.2.3 Το Ηλεκτροδωμάτιο 

 Το “Ηλεκτροδωμάτιο” είναι ένα παιχνίδι που 
προσομοιώνει ένα πραγματικό εργαστήριο ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων.  

 

Η εφαρμογή αυτή έχει ως στόχο τόσο την ενθάρρυνση της 
μάθησης όσο και τη διασκέδαση του μαθητή και 
περιλαμβάνει πλήθος διαδραστικών πειραμάτων, τα οποία 
παρουσιάζονται περισσότερο ως ρεαλιστικές 
αναπαραστάσεις αντικειμένων και διατάξεων της 
καθημερινής ζωής και λιγότερο ως εργαστηριακές ασκήσεις. 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html
http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwmatio.html
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3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ  

Ο χάρτης είναι οπτική απεικόνιση μιας περιοχής και των 
σχέσεων μεταξύ στοιχείων αυτής. Μπορεί να απεικονίζει την 
επιφάνεια της Γης ή κάποιο τμήμα της (ηπείρους, χώρες, 
νομούς κτλ.), ή τμήμα της θάλασσας ή της ουράνιας 
σφαίρας. Ακόμα, την επιφάνεια της Σελήνης ή άλλου 
ουράνιου σώματος. Πολλοί χάρτες είναι στατικές, 
δισδιάστατες και γεωμετρικά ακριβείς αναπαραστάσεις του 
τρισδιάστατου χώρου, ενώ άλλοι είναι δυναμικοί ή 
διαδραστικοί, ακόμα και τρισδιάστατοι.  

Από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χαρτογραφίας είναι 
η διαδικτυακή χαρτογραφία, ο σχεδιασμός, δηλαδή, η 
δημιουργία και η διάχυση χαρτών στο διαδίκτυο. Οι πρώτοι 
χάρτες, βέβαια, που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο ήταν 
στατικοί, ενώ σήμερα είναι πλήρως διαδραστικοί και 
πολυμεσικοί. 

Η χρήση του διαδικτύου ως μέσου διάχυσης των χαρτών 
ανοίγει πολλές νέες ευκαιρίες: 

 δημιουργία χαρτών σε πραγματικό χρόνο, 

 οικονομική διάχυση χαρτών, 

 συχνότερες και οικονομικότερες ενημερώσεις 
δεδομένων και λογισμικών, 

 χάρτες με περιεχόμενο προσαρμοζόμενο από τον 
χρήστη, 

 κατανεμημένες πηγές χωρικών δεδομένων που 
συνεισφέρουν σε γεωγραφική πληροφορία. (Νάκος 
& Κρασανάκης, 2013) 
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3.1 Περιβάλλοντα για τοπική εγκατάσταση 

3.1.1 Google Earth 

 Google Earth ονομάζεται το πρόγραμμα γραφικής 
απεικόνισης της Γης το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Keyhole Inc. με το όνομα 
Earth Viewer και όταν η εταιρεία αγοράστηκε από την 
Google το 2004, πήρε το σημερινό του όνομα. Το πρόγραμμα 
συνθέτει εικόνες και πληροφορίες από δορυφορικές 
φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, στοιχεία GIS και από 
πολλές πηγές σε επάλληλα στρώματα με σημαντική ευκολία 
χρήσης. Τα επίπεδα αυτά έχουν αφενός πληροφορίες που 
εισήγαγε η Google, όπως πληροφορίες χάρτη με ονομασίες 
δρόμων, πληροφορίες για τον καιρό, αλλά και πολλές 
πληροφορίες που προσθέτουν οι χρήστες του συστήματος, 
όπως τρισδιάστατα κτίρια για αρκετές πόλεις στον κόσμο, 
φωτογραφίες, τοπικές πληροφορίες. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://www.google.gr/intl/el/earth/
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Η ανάλυση και η ηλικία των εικόνων ποικίλλουν. Οι 
φωτογραφίες είναι συνήθως από το 2004 ή και νωρίτερα με 
την ανάλυση να κυμαίνεται από 15 μέτρα για μεγάλο μέρος 
των ΗΠΑ, το ένα μέτρο (για πολλές ευρωπαϊκές χώρες) μέχρι 
και 15-30 εκατοστά για πόλεις όπως το Βερολίνο ή η Ζυρίχη. 

Μικρός οδηγός Google Earth 
 

Οδηγοί εκμάθησης Google Earth 
 

Google Earth Video Tutorial (english) 
 

 

3.1.2 Stellarium 

 Το Stellarium είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα 
ανοιχτού λογισμικού για τοπική εγκατάσταση στον 
υπολογιστή. Εμφανίζει έναν ρεαλιστικό ουρανό σε 3D, όπως 
ακριβώς μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνά μάτια, κιάλια ή 
τηλεσκόπιο. 

Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών του είναι η απεικόνιση 
των αστερισμών και των σχεδίων τους, οι εικόνες 
νεφελωμάτων, η ρεαλιστική ατμόσφαιρα με ανατολή και 
δύση του Ήλιου, η απεικόνιση των πλανητών και των 
δορυφόρων τους. 

http://xrisoikweb2.pbworks.com/f/google_earth.pdf
https://www.google.com/intl/el/earth/learn/
https://www.youtube.com/watch?v=h4Ru0xyb-uM
http://www.stellarium.org/el/
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Εγχειρίδιο Οδηγιών Stellarium 
 

Stellarium Video Tutorial (english) 
 

 

 

3.2 Online περιβάλλοντα 

3.2.1 Google Maps 

 Οι Google Maps είναι υπηρεσία χαρτογράφησης στο 
διαδίκτυο. Η εφαρμογή και η τεχνολογία της υπηρεσίας 
παρέχεται από την Google και υποστηρίζει πολλές υπηρεσίες 
που βασίζονται σε χάρτες, συμπεριλαμβανομένης της 
ιστοσελίδας "Χάρτες Google". Προσφέρει χάρτες δρόμων και 

http://archive.bresser.de/download/AZ/Stellarium_Manual/STELLARIUM_IM_hellenic_greek_05_2012.pdf
https://fuse.education.vic.gov.au/pages/View.aspx?pin=88LX9M
https://www.google.gr/maps
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σχεδιαστή διαδρομών για μεταφορές με τα πόδια, 
αυτοκίνητο, ποδήλατο (beta) ή μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Περιλαμβάνει επίσης εντοπισμό των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε πόλεις σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι 
δορυφορικές εικόνες των Χαρτών Google δεν ανανεώνονται 
σε πραγματικό χρόνο, ωστόσο η Google προσθέτει δεδομένα 
στη κύρια βάση δεδομένων της τακτικά και οι περισσότερες 
από τις εικόνες δεν είναι πάνω από τριών ετών. 

 

Βοήθεια για δημιουργία χαρτών Google 
 

Google Maps Video Tutorial (english) 
 

 

https://support.google.com/maps/answer/3045850?hl=el&ref_topic=3093585
https://www.youtube.com/watch?v=AFnMjYUe7sM
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3.2.2 OvelapMaps 

 Το OverlapMaps είναι ένα εργαλείο που δίνει τη 
δυνατότητα στους χρήστες του να προβάλουν μια χώρα 
πάνω σε μια άλλη, διευκολύνοντας έτσι τις συγκρίσεις στην 
έκταση και το σχήμα της κάθε χώρας.  

Είναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση του και δε χρειάζεται 
εγγραφή. Αρκεί απλώς η επιλογή των χωρών προς σύγκριση 
μέσα απο δύο στήλες με dropdown μενού. Στη συνέχεια ο 
χάρτης που εμφανίζεται μπορεί να εκτυπωθεί ή να 
διαμοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία ακόμη 
δυνατότητα που δίνει το OverlapMaps είναι η σύγκριση 
γεωγραφικών διαμερισμάτων με την ίδια διαδικασία.  

 

http://overlapmaps.com/
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Το OverlapMaps είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για το 
μάθημα της Γεωγραφίας κι όχι μόνο, αφού οπτικοποιώντας 
την προβολή της μιας χώρας πάνω στην άλλη, βοηθάμε τους 
μαθητές να αντιληφθούν καλύτερα τα σχετικά μεγέθη. 

 

3.2.3 MapFab 

 Το MapFab είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας των 
Google Maps. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την περιοχή που 
θέλει και στη συνέχεια να προσθέσει checkpoints με ετικέτες 
και περιγραφή, γραμμές που ενώνουν δύο σημεία, γραμμές 
που ακολουθούν το οδικό δίκτυο, καθώς και κείμενο. Μόλις 
ο χρήστης ολοκληρώσει τον χάρτη και τον αποθηκεύσει, 
μπορεί να τον διαμοιράσει μέσω ενός συνδέσμου, να τον 
ενσωματώσει στην ιστοσελίδα του ή και να τον 
μεταφορτώσει ως αρχείο ΚΜΖ που ανοίγει με το Google 
Earth. 

 

http://www.mapfab.com/editor/new
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Το εργαλείο αυτό δεν απαιτεί εγγραφή και δίνει τη 
δυνατότητα της προστασίας με κωδικό των χαρτών που 
δημιουργούμε. 

Παράδειγμα χάρτη με το MapFab 
 

 

3.2.4 Sky Map 

 Το Sky Map είναι ένα online πλανητάριο που 
απεικονίζει τον νυχτερινό ουρανό με τους αστερισμούς και 
τους πλανήτες σε επιλεγμένη τοποθεσία, ημερομηνία και 
ώρα. Υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης των 
απεικονίσεων αυτών. 

 

http://www.mapfab.com/map/GzY/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%82-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://www.skymaponline.net/
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Sky Map Video Tutorial (english) 
 

 

3.2.5 Planetarium 

 Το Planetarium είναι ένας online χάρτης του 
ουρανού που δείχνει τους αστέρες και τους πλανήτες, όπως 
φαίνονται από συγκεκριμένη τοποθεσία και συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα. 

 

 

3.2.6 Solar System Scope 

 Το Solar System Scope προσφέρει μια online 
τρισδιάστατη προσομοίωση του ηλιακού συστήματος και 
του νυχτερινού ουρανού, ένα εικονικό πλανητάριο που 
λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMXeukjDo54
http://neave.com/planetarium/
http://www.solarsystemscope.com/


Ευάγγελος Κελεσίδης – Ιωάννα Μανάφη 

 
34 

 

 Επίσης από το ίδιο πρόγραμμα, έχει δημιουργηθεί 
ένας χάρτης Ημέρας-Νύχτας (Day-Night Map) που 
απεικονίζει τις «φωτεινές» και «σκοτεινές» περιοχές όλου 
του πλανήτη σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

  

http://www.solarsystemscope.com/daylightmap/
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4. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική 
οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. 
Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι εικονογραφικοί τρόποι 
αποτύπωσης ιδεών στο χαρτί. Δημιουργήθηκαν στα τέλη του 
1960 από τον Tony Buzan ως ένας τρόπος βοήθειας των 
μαθητών στο να κρατούν σημειώσεις, χρησιμοποιώντας 
μόνο λέξεις-κλειδιά και εικόνες. Βασικά αποτελούνται από 
μία κεντρική λέξη/έννοια/ιδέα γύρω από την οποία 
συνδέονται διάφορες κύριες ιδέες και σχετικές έννοιες. 
(Ελληνιάδου & Ζακόπουλος, 2009) 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη εννοιολογικών χαρτών 
ανάλογα με τη δομή τους:  

 οι αραχνοειδείς που έχουν τη μορφή ιστού αράχνης 
με την κύρια έννοια στο κέντρο του χάρτη,  

 οι ιεραρχικώς δομημένοι που παρουσιάζουν τα 
στοιχεία τους με καθοδική κλιμάκωση,  

 οι πίνακες ροής που οργανώνουν τις έννοιες σε 
γραμμική απεικόνιση και  

 οι συστημικοί εννοιολογικοί χάρτες που είναι όπως οι 
πίνακες ροής ορίζοντας όμως είσοδο (αρχή) και 
έξοδο (τέλος). (Στούμπου & Αλιμήσης, 2007) 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο εννοιολογικός χάρτης 
μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης για τους μαθητές. Χρησιμοποιώντας τους 
εννοιολογικούς χάρτες οι μαθητές οξύνουν τις δεξιότητες 
εξαγωγής συμπερασμάτων και κριτικής θεώρησης αυτών και 
αποφεύγουν την απόκτηση και τη συσσώρευση άχρηστων 



Ευάγγελος Κελεσίδης – Ιωάννα Μανάφη 

 
36 

γνώσεων. Παράλληλα, συμμετέχοντας σε έναν καταιγισμό 
ιδεών και τοποθετώντας τις ιδέες τους στο χαρτί χωρίς 
κριτική, σύμφωνα με τα κριτήρια του brainstorming, οι ιδέες 
γίνονται σαφέστερες και το μυαλό πιο ελεύθερο για να 
συλλάβει νέες ιδέες. Αυτές οι νέες ιδέες μπορεί να 
συνδεθούν με τις υπάρχουσες και να προκαλέσουν νέες 
συνδέσεις που θα οδηγήσουν και σε άλλες ιδέες. (Γουλή κά., 
2007) 

 

 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να αξιοποιηθεί με 
πολλούς τρόπους στη διδασκαλία: για την οργάνωση και 
παρουσίαση του μαθήματος, για την ανίχνευση πρότερων 
γνώσεων ή/και εσφαλμένων αντιλήψεων των μαθητών, για 
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την αξιολόγηση, διαγνωστική, διαμορφωτική ή και τελική, 
των μαθητών. 

Η διαδικασία της εννοιολογικής χαρτογράφησης, που στην 
αρχή γινόταν με χαρτί και μολύβι, έχει βελτιωθεί ριζικά με τη 
χρήση κατάλληλων λογισμικών. Υπάρχουν σήμερα πολλά 
ψηφιακά περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης που 
σε γενικές γραμμές περιέχουν τρία βασικά στοιχεία: έννοιες 
(concepts), συνδέσμους (links) και στιγμιότυπα (instances). 
(ΙΤΥΕ, 2012) 

 

4.1 Περιβάλλοντα για τοπική εγκατάσταση 

4.1.1 CMap Tools 

 Το CmapTools είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει 
στους χρήστες να κατασκευάσουν εννοιολογικούς χάρτες 
στον προσωπικό υπολογιστή τους, να τους μοιράσουν σε 
διακομιστές (CmapServers) οπουδήποτε στο διαδίκτυο, να 
συνδέσουν τους Cmaps τους με άλλους Cmaps, να 
δημιουργήσουν αυτόματα ιστοσελίδες των εννοιολογικών 
χαρτών, να επεξεργαστούν τους χάρτες ταυτόχρονα με 
άλλους χρήστες του διαδικτύου, και να αναζητήσουν στο 
διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με έναν εννοιολογικό χάρτη. 

Το CmapTools δίνεται δωρεάν μέσω του ιστότοπου του 
προγράμματος και χρησιμοποιείται σε σχολεία, 
πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, 
μικρές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, τόσο ατομικά 
όσο και σε ομάδες, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 

http://cmap.ihmc.us/
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διαχείριση της γνώσης, την ανταλλαγή ιδεών, την οργάνωση 
των πληροφοριών, μεταξύ άλλων εφαρμογών. 

 

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
CMap Tools  

CMap Tools Tutotial (english) 
 

CMap Tools Video Tutorial (english) 
 

CMap Tools Help Videos (english) 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/_8c7c3mr8ITw/TQPo-mN84AI/AAAAAAAABow/0Oi1Q-vV1WU/s1600/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%99%CE%AC%CF%83%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85++%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D+%CE%B5%CE%BD+K%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CE%BD%CE%AE++595+%CE%BC+X.jpg
http://www.uibk.ac.at/tuxtrans/docs/IHMCCmapTools-Help.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TMNq_oCFyi8
http://cmap.ihmc.us/docs/cmaptools-help-videos


eργαλεία Φυσικών Επιστημών 

 
39 

4.1.2 Kidspiration 

 Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 
Kidspiration αποτελεί ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον 
που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. 

Σύμφωνα με τη δομή του λογισμικού, το παιδί καλείται να 
φέρει σε πέρας δραστηριότητες τριών κατηγοριών:  

 Να κατασκευάσει ένα νοητικό χάρτη για μία 
συγκεκριμένη έννοια  

 Να συμπληρώσει τη δομή ενός νοητικού χάρτη 
τοποθετώντας τις έννοιες – εικόνες στη θέση που 
θεωρεί σωστή.  

 Να τοποθετήσει μέσα σ’ ένα σύνολο, το λεγόμενο 
SuperGrouper, αντικείμενα που έχουν μια κοινή 
ιδιότητα επιλέγοντάς τα μέσα από ένα πλήθος εικόνων.  

Πρόκειται για ένα λογισμικό με 
προσαρμοσμένη διεπιφάνεια 
χρήσης για παιδιά μικρής 
ηλικίας που δίνει τη 
δυνατότητα για συνεργασία 
στο διαδίκτυο, ενσωμάτωση 
νέων εικόνων, δημιουργία 
νέων βιβλιοθηκών με 

αντικείμενα, προσθήκη ήχου, δυνατότητα σχεδίασης 
ιστοσελίδων.  

Το Kidspiration είναι εμπορικό λογισμικό και η μόνη 
δυνατότητα δωρεάν χρήσης του είναι η δοκιμαστική 

http://www.inspiration.com/Kidspiration
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περίοδος των 30 ημερών που προσφέρεται από την 
ιστοσελίδα του λογισμικού. 

 

Μερικά παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων στην 
πλατφόρμα Zunal είναι τα εξής: 

Παράδειγμα αξιοποίησης Kidspiration:  
Διδακτικό σενάριο Μελέτης Περιβάλλοντος  

Kidspiration Quick Guide (english) 
 

Βίντεο χρήσης του Kidspiration 
 

 

 

http://ksemoudania.wdfiles.com/local--files/elissav/ZOA.pdf
http://kprcontentlibrary.kprdsb.ca:8080/docushare/dsweb/Get/Document-5260/Kidspiration - Quickguide
https://www.youtube.com/watch?v=n5K_aihClrU
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4.2 Online περιβάλλοντα 

4.2.1 Bubbl.us  

 Το Bubbl.us είναι ένα εύχρηστο, γρήγορο και απλό 
εργαλείο δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών με 
“φυσαλίδες” (bubbles). Απαιτείται εγγραφή για τη 
αποθήκευση των δεδομένων και στον δωρεάν λογαριασμό 
επιτρέπεται η δημιουργία έως 3 χαρτών. 

 

Οι χάρτες αποθηκεύονται, εκτυπώνονται, εξάγονται ως 
αρχεία εικόνας ή html και διαμοιράζονται μέσω link. 

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
Bubbl.us  

https://bubbl.us/
https://bubbl.us/mindmap?h=3079bf/61304d/31Xz2sTw8cjCA
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Getting Started Bubbl.us (english) 
 

Bubbl.us Video Tutorial (english) 
 

 

4.2.2 Mind42 

 Το Mind42 είναι ένα γρήγορο και απλό εργαλείο 
δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών που επιτρέπει τη 
συνεργασία μεταξύ των χρηστών πάνω στον ίδιο χάρτη. 

 

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής εικόνων και συνδέσμων 
στον χάρτη και εξαγωγής του σε διάφορα είδη αρχείων (jpeg, 
png, pdf, κά.) 

https://bubbl.us/help/gettingstarted
https://www.youtube.com/watch?v=kuALGj8Qxfw
http://mind42.com/
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Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
Mind42  

Get Started Mind42 (english) 
 

Mind42 Video Tutorial (english) 
 

 

4.2.3 Mindomo 

 Το Mindomo είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα 
εννοιολογικής χαρτογράφησης στο οποίο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε εννοιολογικούς χάρτες εισάγοντας, εκτός 
από τις λέξεις-κλειδιά, εικόνες, βίντεο, σημειώσεις, αρχεία 
και συνδέσμους.  

 

http://mind42.com/public/c959bfb6-676b-4a40-8a4b-623f8a163b32
http://mind42.com/guide/manage
https://www.youtube.com/watch?v=pz2EKKnnHgQ
https://www.mindomo.com
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Για τη χρήση του εργαλείου απαιτείται εγγραφή ενώ στον 
δωρεάν λογαριασμό επιτρέπεται η δημιουργία μόνο 3 
εννοιολογικών χαρτών. 

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
Mindomo  

Get Started Mindomo (english) 
 

Mindomo Video Tutorial (english) 
 

 

4.2.4 Cacoo 

 Το Cacoo είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
δημιουργίας διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα αυτά 
δημιουργούνται πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας έτοιμα 
αντικείμενα που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με 
συνδέσμους. Επίσης μπορούν να προστεθούν, σε 
οποιοδήποτε σημείο του διαγράμματος, κείμενα, 
φωτογραφίες ή στιγμιότυπα οθόνης.  

Το Cacoo επιτρέπει τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο 
μεταξύ των χρηστών πάνω στο ίδιο διάγραμμα. Για τη χρήση 
του χρειάζεται εγγραφή και στον δωρεάν λογαριασμό 
δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία 25 διαγραμμάτων. 

https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-836a2deb454b441f8711bc496b3527b3
https://www.mindomo.com/help/creating-mind-maps.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ePOGgNyEtcc
https://cacoo.com
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Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το Cacoo 
 

Cacoo Video Tutorial (english) 
 

 

4.2.5 Spicynodes  

 To Spicynodes είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή που 
επιτρέπει τη δημιουργία σημειώσεων που συνδέονται με 
«συννεφάκια».  

Διατίθεται δωρεάν και χρειάζεται εγγραφή. Το αποτέλεσμα 
είναι μία δυναμική σύνθεση με τη μορφή εννοιολογικού 

https://cacoo.com/diagrams/6QRl8AOAZCVpAxHt
https://vimeo.com/23595413
http://www.spicynodes.org/
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χάρτη, που μπορεί να συνδέει πολλές διαφορετικές έννοιες 
μεταξύ τους, ή με τις υποκείμενες έννοιές τους. 

 

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
Spicynodes  

Spicynodes Quick Start Guide (english) 
 

Spicynodes Video Tutorial (english) 
 

 

http://www.spicynodes.org/a/95405711f712feeda3ade5b93901ad8b
http://www.spicynodes.org/cookbook-quickstart.html
https://www.youtube.com/watch?v=IQjrIBwF9o4&feature=youtu.be
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4.2.6 Mindmeister 

 Το Mindmeister είναι ένα συνεργατικό εργαλείο 
δημιουργίας και επεξεργασίας εννοιολογικών χαρτών. 
Δίνεται η δυνατότητα για μορφοποίηση των χαρτών με 
εικόνες, βίντεο, χρώματα και στυλ. 

 

Για τη χρήση του απαιτείται εγγραφή ενώ στον δωρεάν 
λογαριασμό δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μόνο 3 
εννοιολογικών χαρτών. 

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
Mindmeister  

Mindmeister Videos Tutorial (english) 
 

 

https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/fr/639170589?t=8PaGJm5Uux
http://www.mindmeister.com/blog/tutorial-videos/
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4.2.7 Popplet 

 Το Popplet είναι ένα εύχρηστο και απλό εργαλείο 
για τη δημιουργία νοητικών χαρτών και δεν απαιτεί τη 
δημιουργία λογαριασμού. 

 

Ο χρήστης επιλέγει “try it out” και αφού δει τις σύντομες 
οδηγίες ξεκινάει τη δημιουργία. Μέσα σε κάθε πλαίσιο 
μπορεί να προσθέσει κείμενο, ζωγραφιά ή φωτογραφία και 
να επεξεργαστεί τα χρώματα και το μέγεθος. Επιλέγοντας 
export μπορεί να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του τον 
νοητικό χάρτη σε μορφή εικόνας ή pdf αρχείου.  

http://popplet.com/
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Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το Popplet

 

Popplet Video Tutorial (english) 
 

 

4.2.8 SpiderScribe 

 To SpiderScribe, ως εργαλείο εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, επιτρέπει την οργάνωση ιδεών συνδέοντας 
κείμενα, φωτογραφίες, χάρτες, γεγονότα ημερολογίου και 
άλλα αρχεία (pdf, docx, jpg). Επιτρέπει επίσης τη συνεργασία 
και τη διαμοίραση των χαρτών στο διαδίκτυο. 

https://www.youtube.com/watch?v=jn8OaEQGkrs
http://www.spiderscribe.net/
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Στη βασική του έκδοση προσφέρεται δωρεάν με 
απεριόριστους δημόσιους χάρτες αλλά μόνο 3 ιδιωτικούς 
και πολύ περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο. 

 

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη με το 
SpiderScribe  

SpiderScribe Video Tutorial (english) 
 

 

  

http://www.spiderscribe.net/app/?05f7ab023444218d318ca3033fadb097
http://www.spiderscribe.net/videos/VideoIntroduction.php
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5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

5.1 Αίσωπος 

 Η πλατφόρμα “Αίσωπος” αναπτύχθηκε από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα 
πρωτοποριακό εργαλείο ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής 
και παρουσίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε ένα 
σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. 

 

Το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση της υποβολής νέων 
διδακτικών σεναρίων και ο αριθμός αυτών που έχουν ήδη 
υποβληθεί και αξιολογηθεί είναι πολύ μικρός. Σε κάθε 
περίπτωση όμως υπάρχει η δυνατότητα μελέτης των 
υποδειγματικών σεναρίων που έχουν αναρτηθεί στην 
πλατφόρμα για τα μαθήματα της Φυσικής και της 
Γεωγραφίας.  

Μερικά παραδείγματα τέτοιων σεναρίων είναι: 

http://aesop.iep.edu.gr/


Ευάγγελος Κελεσίδης – Ιωάννα Μανάφη 

 
52 

«Θερμότητα - Θερμοκρασία» 
 

«Οι ήχοι τόσο γνωστοί και τόσο άγνωστοι…» 
 

«Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Α' (οι εποχές)» 
 

 

  

http://aesop.iep.edu.gr/node/7380
http://aesop.iep.edu.gr/node/7077
http://aesop.iep.edu.gr/node/16501
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Οπισθόφυλλο 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εργαλεία υπάρχουν πολλά. Τα eργαλεία όμως τα κατάλληλα 

να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με 

στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως η συνεργασία, 

η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, 

πρέπει να τα διαλέξουμε προσεκτικά!  

Ένας μικρός «ταξιδιωτικός οδηγός» στη χώρα των 

eργαλείων Φυσικών Επιστημών. 

 
 
 
  


