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Εισηγητής:            Παπαζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος. 
 
Αναπαράσταση με διαδραστικό τρόπο των μεταβολών 
των καταστάσεων της ύλης σε μοριακό επίπεδο. 
 
Το παρόν σενάριο εκτελέστηκε σε τμήμα της Ε' τάξης 16 
μαθητών. 
Χρησιμοποιώντας 1 Η/Υ και έναν προτζέκτορα. 
Λογισμικό προσομοίωσης Phet και Powerpoint. 



Οι καταστάσεις της ύλης. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

Το γνωστικό αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι οι 
φυσικές επιστήμες της Ε΄ τάξης του δημοτικού. 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: 

Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού.  

 

 





Οργάνωση διδασκαλίας, απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή. 

Ομαδοσυνεργατικά. 

Λογισμικό προσομοίωσης Phet 

(http://phet.colorado.edu/el/) 

Αναπαριστά ένα φυσικό φαινόμενο ή μια κατάσταση στην 

οθόνη, επιτρέποντας στον χρήστη να μάθει κάτι για αυτό όταν 

χειρίζεται κάποια ή κάποιες παραμέτρους ή μεταβλητές. 

Παρέχει την χρήση και την επαλήθευση ενός φαινομένου. 

Προσφέρει στον χρήστη μεγάλο βαθμό ελέγχου ώστε να 

ρυθμίζει ο ίδιος τη φυσική εξέλιξη του προς μελέτη 

φαινομένου. 



Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και 
ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

 Μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να απαντούν ότι 
το μόριο είναι ένα από τα δομικά συστατικά της ύλης,στις δραστηριότητες του 
λογισμικού hotpotatoes.  

 Μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να απαντούν τον 
τρόπο κίνησης των μορίων στις τρεις καταστάσεις της ύλης και βάσει αυτού να 
ερμηνεύουν τη διαφορετική συμπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων, στα φύλλα 
εργασίας.  

 Μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να 
πραγματοποιούν πειράματα διάχυσης αερίου, στερεού και υγρού, μέσω του 
λογισμικού προσομοίωσης, τροποποιώντας τις παραμέτρους. 

  Οι μαθητές να είναι ικανοί να αναφέρουν ενέργειες του ανθρώπου που συμβάλλουν 
στην παγκόσμια υπερθέρμανση και τεχνολογίες που την αποτρέπουν απαντώντας 
στις δραστηριότητες του λογισμικού hotpotatoes. 



Διδακτική προσέγγιση 

Θεωρητική προσέγγιση 

 

 

 Αυτενέργεια μαθητών 

 Μάθηση στην πράξη 

 Συνεργατική-
ανακαλυπτική μάθηση 

 

 

 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

 

Συσχέτιση φυσικών 
φαινομένων με το 
περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 



Η πολική αρκούδα 

 Γιατί η πολική αρκούδα δεν μπορεί 
να προχωρήσει; 

 Πως συνυπάρχουν ο πάγος και το 
θαλασσινό νερό ταυτόχρονα; 

 Που είναι τα υπόλοιπα κομμάτια 
πάγου; 

 Τι είναι το λιώσιμο των πάγων; 



Η θέρμανση της γης 

 Γιατί λιώνουν οι πάγοι; 

 Τι κάνει ο άνθρωπος και 
λιώνουν οι πάγοι; 

 Τι είναι η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη; 
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Οι καταστάσεις της ύλης 

 Ποιες είναι οι καταστάσεις της 
ύλης; 

 Τι συμβαίνει στα άτομα των 
υλικών σωμάτων όταν λιώνουν. 

 Τι συμβαίνει στα άτομα των 
υλικών σωμάτων όταν 
παγώνουν. 

 Πως βοηθάει η παρατήρηση 
στη φυσική; 

 Πως συνδέεταΙ με την πολική 
αρκούδα οι αλλαγές στις 
καταστάσεις της ύλης; 
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Προσομοίωση 

 Τι συμβαίνει και αλλάζουν τα 
στερεά σε αέρια; 

 Πως αλλάζουν τα υγρά σε 
αέρια; 

 Πως αλλάζουν τα αέρια σε 
υγρά; 

 Ποιος παράγοντας είναι ο πιο 
σημαντικός στην αλλαγή της 
κατάστασης της ύλης; 

 Πόσο σημαντική είναι η 
προσομείωση στην Φυσική; 

 

Φύλλο εργασίας 
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Η διάσωση του πλανήτη. 

 Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την 
αύξηση της θερμοκρασίας στο 
πλανήτη; 

 Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την 
διάσωση του πλανήτη; 

 Αναφέρατε ενέργειες που 
μπορούμε να κάνουμε για να 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

 

 

file:///C:/Users/papzaf/Documents/3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/Α ΕΞΑΜΗΝΟ/Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης/ERGASIA/video3.wmv
file:///C:/Users/papzaf/Documents/3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/επιμορφωση/STAVROLEKSO.htm


Ο μαθητής 
συμμετέχει ενεργά 
στην οικοδόμηση 
της γνώσης. 

Ο μαθητής 
συμμετέχει σε μια 
δραστηριότητα 
μάθησης στο 
πολιτισμικό και 
κοινωνικό του 
πλαίσιο. 

Οικοδόμηση της 
γνώσης για όλους 
τους μαθητές, 
που επιφέρει τη 
μεγιστοποίηση 
του κινήτρου για 
γνωστική και 
μεταγνωστική 
ανάπτυξη και τις 
επιδόσεις του 
κάθε μαθητή 
(Gagatsis & 
Koutselini, 2000).  

 

  Αλλαγή της 
μαθησιακής 
διαδικασίας με 
διδασκαλία που 
ανταποκρίνεται 
στο εύρος των 
διαφορών ως 
προς την 
ετοιμότητα, τα 
ενδιαφέροντα και 
το μαθησιακό 
στυλ των 
μαθητών 
(Tomlinson 1999, 
2001). 

Διαφοροποιημέν
η διδασκαλία. 

Ολιστική 
μάθηση. 


