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Εκτόσ από το εκπαιδευτικό υλικό που ζχει κάθε εκπαιδευτικόσ και για 

να βοηθήςω τη δφςκολη κατάςταςη ςασ ςτζλνω επιπρόςθετα και το 

παρακάτω υλικό ΠΕ83 για χρήςη είτε αςφγχρονα είτε ςφγχρονα πάντα 

κατά την κρίςη του κάθε εκπαιδευτικοφ. 

Α) ΙΣΟΕΛΙΔΑ  

https://epalelectron.weebly.com/ 

1. Για τα μακιματα πανελλαδικών εξετάςεων ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ ΙΙ και ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ 

ΜΗΧΑΝΕ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα παρουςιάςεισ, αςκιςεισ, τυπολόγια για 

όλθ τθν φλθ των μακθμάτων.  

2. τθν ίδια ιςτοςελίδα υπάρχουν αλλθλεπιδραςτικζσ ερωτιςεισ πολλαπλών 

επιλογών και αντιςτοίχιςθσ που ζχουν τεκεί ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ μαηί με 

τισ απαντιςεισ  

3. Για το μάκθμα ΑΡΧΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ και ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ επίςθσ ςτθν 

παραπάνω ιςτοςελίδα υπάρχει παρουςίαςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί.  

4. το κυρίωσ μενοφ από ΥΝΔΕΕΙ οδθγοφμαςτε ςε εξωτερικζσ ιςτοςελίδεσ που 

πραγματεφονται κζματα θλεκτρολογίασ τα οποία, κατά τθν κρίςθ του κακθγθτι 

και μετά από ςχετικό ζλεγχο μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν.  

Β) ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ 

τθ διεφκυνςθ  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/6715?ext=All 

υπάρχουν ςυνολικά 36 μακθςιακά αντικείμενα (προςομοιώςεισ, οπτικοποιιςεισ, 

ςενάρια μακιματοσ) που αντιςτοιχοφν ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα 

(Εςωτερικζσ Ηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικζσ Μηχανζσ, 

τοιχεία Ηλεκτρονικήσ, Αυτοματιςμοί). Οι εφαρμογζσ δεν χρειάηονται εγκατάςταςθ 

είναι online μζςω διαδικτφου, φιλικζσ ςτο χριςτθ – μακθτι, με καλά γραφικά και 

επιςτθμονικά ζγκυρεσ.  

Όλα τα παραπάνω μακθςιακά αντικείμενα ςυνοδεφονται από ςτοιχεία κεωρίασ, 

εφαρμογζσ και ζτοιμεσ ερωτιςεισ που τα κακιςτοφν χριςιμα για τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

 

https://epalelectron.weebly.com/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/6715?ext=All
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Γ) PHET COLORADO 

Υπάρχουν πολλζσ προςομοιώςεισ και εικονικά εργαςτιρια που μπορεί να γίνει 

επίδειξθ μζςω του webex ι να αναρτθκοφν οι ςφνδεςμοι ςε ςχετικό μάκθμα ςτο 

eclass για αςφγχρονο πειραματιςμό από τουσ μακθτζσ. θμαντικό πλεονζκτθμα 

αυτών των εφαρμογών αποτελεί το γεγονόσ πωσ είναι φιλικζσ ςτον μακθτι, ςχεδόν 

διαιςκθτικζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Εικονικά εργαςτιρια καταςκευισ κυκλωμάτων, τα εξαρτιματα (αντιςτάςεισ, 

πθγζσ, κλπ) είναι δυνατόν να αλλάξουν τιμζσ, να γίνουν πολλοί ςυνδυαςμοί 

κυκλωμάτων, μετριςεισ με πολφμετρο κλπ (Νομίηω πωσ από όλεσ τισ εφαρμογζσ 

του Phet οι παρακάτω δφο είναι οι καλφτερεσ, οι υπόλοιπεσ είναι ςχετικά απλζσ). 

Για να λειτουργιςουν χρειάηονται τθν Java θ οποία αν δεν είναι εγκατεςτθμζνθ μασ 

βγάηει μινυμα και εγκακίςταται αυτόματα. 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-

lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac 

 Δυναμικι οπτικοποίθςθ τθσ λειτουργίασ πυκνωτι και ςυςτοιχίασ πυκνωτών 

ανάλογα με το διθλεκτρικό, τθν απόςταςθ των πλακών ι τθν επιφάνειά τουσ. 

Μεταξφ των άλλων μπορεί να μετρθκεί θ τάςθ και το θλεκτρικό πεδίο του πυκνωτι. 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/capacitor-lab 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/capacitor-lab-basics 

 Απλι οπτικοποίθςθ τθσ αγωγιμότατασ ςε αγωγοφσ, μονωτζσ και 

φωτοαγώγιμα. 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/conductivity 

 Δυναμικι οπικοποίθςθ τθσ αντίςταςθσ ενόσ καλωδίου ανάλογα με τθν 

διατομι, το μικοσ και τθν ειδικι αντίςταςθ 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-

in-a-wire_el.html 

 Απλι οπτικοποίθςθ αρχισ λειτουργίασ γεννιτριασ 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/generator 

 Οπτικοποίθςθ του νόμου του Φαραντζυ  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/capacitor-lab
https://phet.colorado.edu/el/simulation/capacitor-lab-basics
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/conductivity
https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_el.html
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/generator
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 https://phet.colorado.edu/el/simulation/faradays-law 

 Οπτικοποίθςθ του νόμου του Ohm 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/ohms-law 

 Οπτικοποίθςθ του νόμου του Κουλόμπ 

 https://phet.colorado.edu/el/simulation/coulombs-law 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΒΙΝΣΕΟ 

Σα παρακάτω βίντεο ζχουν πολφ καλά γραφικά, είναι ςφντομησ διάρκειασ και 

εξηγοφν με ςαφήνεια τα αντίςτοιχα γνωςτικά αντικείμενα. Επίςησ μια δοκιμή που 

ζκανα ςτο webex φαίνεται ότι μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να τα δείξει ςτουσ μαθητζσ 

χωρίσ να «κολλάει» η οθόνη 

 Πώσ λειτουργεί ο επαγωγικόσ κινθτιρασ; (με ελληνικοφσ υπότιτλουσ) 

https://youtu.be/AQqyGNOP_3o 

 Κινθτιρασ υνεχοφσ Ρεφματοσ (dc). Πώσ λειτουργεί; (με ελληνικοφσ 

υπότιτλουσ) 

https://youtu.be/LAtPHANEfQo 

 Μονοφαςικόσ επαγωγικόσ κινθτιρασ, πώσ λειτουργεί; 

https://youtu.be/awrUxv7B-a8 

 Λειτουργία εναλλακτιρων (με ελληνικοφσ υπότιτλουσ) 

https://youtu.be/tiKH48EMgKE 

 Λειτουργία εκκινθτι αςτζρα – τριγώνου 

https://youtu.be/km8MSWm39Z0 

 Λειτουργία βθματικοφ κινθτιρα 

https://youtu.be/eyqwLiowZiU 

 Λειτουργία ςφγχρονου κινθτιρα 

https://youtu.be/Vk2jDXxZIhs 

 Πώσ λειτουργεί ζνασ μεταςχθματιςτισ; (με ελληνικοφσ υπότιτλουσ) 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/faradays-law
https://phet.colorado.edu/el/simulation/ohms-law
https://phet.colorado.edu/el/simulation/coulombs-law
https://youtu.be/AQqyGNOP_3o
https://youtu.be/LAtPHANEfQo
https://youtu.be/awrUxv7B-a8
https://youtu.be/tiKH48EMgKE
https://youtu.be/km8MSWm39Z0
https://youtu.be/eyqwLiowZiU
https://youtu.be/Vk2jDXxZIhs
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https://youtu.be/vh_aCAHThTQ 

 Βαςικζσ γνώςεισ για διόδουσ 

https://youtu.be/Fwj_d3uO5g8 

 Βαςικζσ γνώςεισ για επαγωγείσ 

https://youtu.be/KSylo01n5FY 

 Βαςικζσ γνώςεισ για inverter 

https://youtu.be/ln9VZIL8rVs 

ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Σηη διεύθυνζη  

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php > ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

υπάρχουν όλα τα βιβλία του τομζα. Οριςμζνα από αυτά είναι εμπλουτιςμζνα με 

ςυνδζςμουσ που οδθγοφν ςε περαιτζρω περιεχόμενο (πχ προςομοίωςθ, οπτικοποίθςθ 

κλπ). Μπορεί κάποιοσ να δείχνει φλθ του βιβλίου και ςτθ ςυνζχεια με το ςφνδεςμο να κάνει 

εξάςκθςθ ι εμβάκυνςθ τθσ κεωρίασ. πχ 

 

 Βιβλίο Ηλεκτροτεχνίασ                                     https://tinyurl.com/rmr86jh 

 Ανάλυςθ θλεκτρικών κυκλωμάτων                https://tinyurl.com/r4lfzoh 

 Ηλεκτρολογικό Εργαςτιριο                           https://tinyurl.com/tamwdyj 

 τοιχεία Ηλεκτρολογίασ                            https://tinyurl.com/vtyp4hj 

 τοιχεία Ηλεκτρονικισ                              https://tinyurl.com/yxxjoynq 

https://youtu.be/vh_aCAHThTQ
https://youtu.be/Fwj_d3uO5g8
https://youtu.be/KSylo01n5FY
https://youtu.be/ln9VZIL8rVs
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
https://tinyurl.com/rmr86jh
https://tinyurl.com/r4lfzoh
https://tinyurl.com/tamwdyj
https://tinyurl.com/vtyp4hj

