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τις φυσικές επιστήμες
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1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό 
Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες



  

 Παρουσίαση της ομάδας

Καρβέλας Ευστράτιος Φυσικός  Εσπ. ΓεΛ Ρόδου dr.stratoskarvelas@gmail.com

Μαστή  Χριστίνα  Επιμορφώτρια β΄ επιπέδου 
Φυσικός  

xr.masti@gmail.com

Μυρωνάκη Άννα Επιμορφώτρια β΄ επιπέδου  
Βιολόγος

amironaki@gmail.com

Ορφανός Στέλιος Σχολ. σύμβουλος Π04 Δωδ. 
Φυσικός

steliosorfanos@sch.gr

Με αλφαβητική σειρά

Αριθμός διαφάνειας : 1



  

 

● Βασική έρευνα
– Χρησιμοποίηση του ανιχνευτή DELPHI για τη μελέτη του Ζ μποζονίου στο CERN.

– Διδακτορικό στην πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών από το ΕΜΠ

– 114 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε  επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα

● Εφαρμοσμένη έρευνα
–  project manager   στην εταιρεία αυτοματισμών και ρομποτικής  ΖΗΝΩΝ Α.Ε σε 6 

ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση .

Πολυετή εργασία

Αριθμός διαφάνειας : 2



  

Εμπειρία/Γνώσεις σε ΙΤ

Γλώσσες προγραμματισμού:  
– C++  (>100.000 γραμμές κώδικα)

– C 

– Bash (Unix_shell)

– JAVA

– Php

– SQL

– Visual Basic

– Javascript

– HTML5

– FORTRAN (>70.000 γραμμές κώδικα)

– Pascal

– Assembly

Λειτουργικά συστήματα:   
– VMS (used on VAX, Alpha computers)

– VM  (used on IBM mainframes)

– UNIX/Linux

– Microsft Windows,

● Δημιουργία Kernel Drivers στα 
Windows NT

Διαδίκτυο:   
– Από το 1990 όταν ήταν υπότροφος στο 

Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής 
Φυσικής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Αριθμός διαφάνειας : 3



  

Εργαστηριακή δραστηριότητα 
2006-2007

Αριθμός Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιήθηκαν πέραν των προβλεπομένων :  33

Κριτήρια στη σχεδίαση και υλοποίηση Εργαστηριακών 
Δραστηριοτήτων
– Ελάχιστο οικονομικό κόστος

– Ελάχιστη επιβάρυνση χρόνου στην προετοιμασία του 
μαθήματος

– Μέγιστο παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

Αριθμός διαφάνειας : 4



  

Οπτικοακουστικό υλικό

Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατον να γίνει η 
δραστηριότητα στην τάξη:

Στον νόμο του  Boyle υπάρχει ολιγόλεπτο βίντεο: 

● Συνδέει το νόμο Boyle με την καθημερινότητα. 

● Επίσης έχει σχέση με την ασφάλεια:

Αριθμός διαφάνειας : 5



  

Nόμο του  Boyle

https://www.youtube.com/watch?v=t8wFIMbMJvs&feature=related

Γυαλί

Ανοιχτό

https://www.youtube.com/watch?v=t8wFIMbMJvs&feature=relatedΑριθμός διαφάνειας : 6



  

Nόμο του  Boyle

https://www.youtube.com/watch?v=t8wFIMbMJvs&feature=related

Βάθος: ~0 m
Πίεση:   1 atm 

Ολόκληρος όγκος 

Αριθμός διαφάνειας : 7



  

Nόμο του  Boyle

https://www.youtube.com/watch?v=t8wFIMbMJvs&feature=related

Βάθος: 10 m
Πίεση:  2 atm 

Μισός όγκος 

Αριθμός διαφάνειας : 8



  

Ασφάλεια

https://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY

Στον νόμο του  Νεύτωνα Για σταθερή μεταβολή 
της ορμή. Η δύναμη γίνεται τεράστια όταν ο 
χρόνος γίνεται ελάχιστος
          

F=
Δp
Δt

Αριθμός διαφάνειας : 9



  

Ασφάλεια

https://www.youtube.com/watch?v=xU2jrQ4uunU

Στον νόμο του  Νεύτωνα Για σταθερή μεταβολή 
της ορμή. Η δύναμη γίνεται τεράστια όταν ο 
χρόνος γίνεται ελάχιστος
          

F=
Δp
Δt

Αριθμός διαφάνειας :10



  

Ασφάλεια

https://www.youtube.com/watch?v=vFYHovJEUBg

H υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει
Σε τεράστιες ταχύτητες δεν σε σώζει ούτε η ζώνη   

Σε αυτό  το πολύ σπάνιο 
πείραμα έχουμε 

200 Κm/h αντί 64 Κm/h

Αριθμός διαφάνειας :11



  

Κατηγορίες video  [1/2]   
● Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να γίνουν στην τάξη.

– Χρήση υγρού αζώτου

– Επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις  

– Χρήση μεγάλης ποσότητας υδραργύρου

● Γεγονότα που είναι αδύνατον  να γίνουν στην τάξη

– Ελεύθερη πτώση στη σελήνη

– Διατήρηση ορμής/στροφορμής στο διάστημα

– Πτώση γέφυρας λόγω συντονισμού

– Βόρειο Σέλας

– Γεγονότα που γίνονται

● πολύ αργά: περιστροφή των αστεριών στο νυχτερινό ουρανό
● Πολύ γρήγορα: σύγκρουση σφαίρας με γρανίτη

Αριθμός διαφάνειας :12



  

Κατηγορίες video [2/2]   
● Τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση Η/Υ.

● Πειράματα που θα μπορούσαν να γίνουν στην τάξη

● Τεχνολογικές εφαρμογές.

– Συγκόλληση μετάλλων χρησιμοποιώντας την τριβή  

– Κοπή γρανίτη χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση

– Επαγωγικό χυτήριο

– Επιθεώρηση κτιρίων με την χρήση υπέρυθρων ακτίνων.

Αριθμός διαφάνειας :13



  

Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να 
γίνουν στην τάξη

Υγρό άζωτο
          

Αριθμός διαφάνειας :14

https://www.youtube.com/watch?v=ZvrJgGhnmJo



  

Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να 
γίνουν στην τάξη

Αριθμός διαφάνειας :15

https://www.youtube.com/watch?v=Rm5D47nG9k4



  

Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να 
γίνουν στην τάξη

Διαλύματα: το Αλουμίνιο διαλύεται στον υδράργυρο

Αριθμός διαφάνειας :16

https://www.youtube.com/watch?v=Z7Ilxsu-JlY



  

Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να 
γίνουν στην τάξη

Διατήρηση της ορμής στο διάστημα

Αριθμός διαφάνειας :17

https://www.youtube.com/watch?v=4IYDb6K5UF8



  

Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να 
γίνουν στην τάξη

Λίθιο (Li), Νάτριο (Na), Κάλιο (K), Ρουβίδιο (Rb), Καίσιο (Cs)  
+

 H2O

Αριθμός διαφάνειας :18

https://www.youtube.com/watch?v=uixxJtJPVXk



  

Βίντεο με 1.000.000 εικόνες/δευτερόλεπτο

Πειράματα που πρακτικά είναι αδύνατον να 
γίνουν στην τάξη

V_σφαίρας=700 m/s
Δt_κρουσης=  25 μs  

  

Αριθμός διαφάνειας :19https://www.youtube.com/watch?v=QfFoMyMoiX4



  

Γεγονότα που είναι αδύνατον  να 
γίνουν στην τάξη

Βόρειο Σέλας

Αριθμός διαφάνειας :20

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3FxNXjBs0



  

Γεγονότα που είναι αδύνατον  να 
γίνουν στην τάξη

Περιστροφή του ουράνιου θόλου. 
1262 φωτογραφίες.

Αριθμός διαφάνειας :21https://www.youtube.com/watch?v=3V3rmDG5J8A



  

Τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση 
Η/Υ

Αντιγραφή του DNA

Αριθμός διαφάνειας :22https://www.youtube.com/watch?v=DIeP8NEuWkk



  

Πειράματα που θα μπορούσαν να 
γίνουν στην τάξη

Ατμοσφαιρική πίεση

Αριθμός διαφάνειας :23

https://www.youtube.com/watch?v=mS8ZIrDetJM



  

Τεχνολογικές εφαρμογές.
  

Συγκόλληση μετάλλων χρησιμοποιώντας την τριβή

Αριθμός διαφάνειας :24

https://www.youtube.com/watch?v=51Zs8iaydt0



  

Αριθμός τμημάτων Γεν. Λυκειου

α/α Σχολ. Έτος
Α Β Γ Δ

1 2007 - 2008 2 1 2 1 2 1
2 2008 - 2009 2 1 2 1 2 1
3 2009 - 2010 1 1 2 1 2 1
4 2010 - 2011 1 1 2 1 2 1
5 2011 - 2012 2 1 2 1 2 1
6 2012 - 2013 2 1 2 1 2 1
7 2013 - 2014 2 1 2 1 2 1

Συνολο 12 7 14 7 14 7

Φυσική 
Γεν.Παιδ

Φυσική 
Γεν.Παιδ

Φυσική 
Γεν.Παιδ

Φυσική 
Τεχν.Κατ

Φυσική 
Γεν.Παιδ

Φυσική 
Τεχν.Κατ

Αριθμός διαφάνειας :25



  

Αριθμός video [Λυκειο]

Φυσική Βιολογία Χημεία
310 31 25

MIT 27
NASA 3

- Massachusetts Institute of Technology

Ο συνολικός αριθμός video που έχω σώσει στην 
προσωπική μου συλλογή κατά τη διάρκεια των έξι 
χρόνων, που χρησιμοποιώ Η/Υ στη σχολική τάξη.

Αριθμός διαφάνειας :26



  

Αριθμός video  

Φυσική Βιολογία Χημεία
310 31 25

33 12 22

Προσωπική μου συλλογή

Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο

Το 'Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο' είναι το 
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για 
την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.
     Στις 22/9/2014  είχε:

Αριθμός διαφάνειας :27



  

Θέματα που προέκυψαν στην 
πράξη

   
● Δεν είναι προβλέψιμος ο  χρόνος αναζήτησης του κατάλληλου 

υλικού. 

– Η συλλογή του υλικού πάρα πολλές φορές, έγινε μήνες, πριν χρειαστεί. 

– Η ταξινόμηση του υλικού επιβάλεται να γίνει με τρόπο, που στις επόμενες 
χρήσεις του  να έχουμε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας

Αριθμός διαφάνειας :28



  

Θέματα που προέκυψαν στην 
πράξη

   
● Δεν είναι προβλέψιμος ο  χρόνος αναζήτησης του κατάλληλου 

υλικού. 

– Η συλλογή του υλικού πάρα πολλές φορές, έγινε μήνες, πριν χρειαστεί. 

– Η ταξινόμηση του υλικού επιβάλεται να γίνει με τρόπο, που στις επόμενες 
χρήσεις του  να έχουμε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας

● Ιδανικό θα ήταν ο θησαυρός εκπαιδευτικού υλικού να έχει υλικό για 
κάθε διδακτική ώρα.

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εργατοωρών 
για μια μικρή ομάδα 

Wiki εκπαιδευτικών 

Αριθμός διαφάνειας :29



  

Πνευματικά Δικαιώματα

  Επιτρέπεται επίσημα να δοθούν τα βίντεο ? 

 ΟΧΙ   Υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα !!!

  Επιτρέπεται επίσημα να δοθούν τα  Links !!!! 

Αριθμός διαφάνειας :30



  

Tαξινόμηση του υλικού

Σχολικό βιβλίο Φυσική 
Γ Λυκείου τεχν. Κατ.

Θησαυρός εκπαιδευτικού 
υλικού

Το όνομα του φακέλου είναι ίδιο 
με το όνομα που έχει το μάθημα 
στο σχολικό βιβλίο. Στις επόμενες 
χρήσεις του   έχουμε ελάχιστο 
χρόνο προετοιμασίας.

Αριθμός διαφάνειας :31



  

Wiki εκπαιδευτικών 

Θησαυρός 
εκπαιδευτικού υλικού

Κοινότητα των 
εκπαιδευτικών Π04

Αριθμός διαφάνειας :32



  

Wiki εκπαιδευτικών 

Θησαυρός 
εκπαιδευτικού υλικού

Μικρή εθελοντική 
συνεισφορά από 

κάποιους 
εκπαιδευτικούς 

Αριθμός διαφάνειας :33



  

Wiki εκπαιδευτικών 

Θησαυρός 
εκπαιδευτικού υλικού

Δημιουργία πλουσίου 
θησαυρού εκπαιδευτικού 
υλικού διαθέσιμο για όλη 

την κοινότητα 

Αριθμός διαφάνειας :34



  

Wiki εκπαιδευτικών 

Αριθμός διαφάνειας :35

https://sites.google.com/site/sciencedodeka/home

97 εκπαιδευτικοί έχουν την 
δυνατότητα να προσθέτουν υλικό



  

Ερωτηματολόγιο 

Αριθμός διαφάνειας :36

Παρουσίαση αποτελεσμάτων από το 
Ερωτηματολόγιο για το site  "Θησαυρός 
εκπαιδευτικού υλικού για τις φυσικές 
επιστήμες"

 Βρήκατε χρήσιμο υλικό για τα μαθήματα που διδάσκετε;

Ναι

Οχι
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