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Ελάτιζηες απαιηήζεις 

 
πκβαηό κε Windows 98/2000/XP/Mac OS. Επεμεξγαζηήο 1.00GHz θαη άλσ, κλήκε: 
256Mb θαη άλσ, CD ROM. πληζηώκελε αλάιπζε νζόλεο 1024x768 ζηα 32bit. 

 
Οδηγίες για ηην Εγκαηάζηαζη 

 
Ο ειεθηξνληθόο νδεγόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ελέξγεηεο 
εγθαηάζηαζεο, θαζώο εθηειείηαη κέζσ θπιινκεηξεηή δηαδηθηύνπ (web browser). Σα 
ινγηζκηθά πνπ αμηνπνηεί, σζηόζν, απαηηνύλ εγθαηάζηαζε ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηα 
αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο. Πξνηεηλόκελνο θπιινκεηξεηήο είλαη ν Internet Explorer 
ζε έθδνζε 6 ή κεγαιύηεξε. 
 
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εθηειείηαη απ’ επζείαο από ην CD. πρλά όκσο 
απαηηείηαη θαη ε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Αλαθαιύπησ ηηο Μεραλέο» πνπ 
ηξέρεη απνθιεηζηηθά από ην CD. Γη’ απηό ην ιόγν θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη δεύηεξν 
νπηηθόο νδεγόο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο θαθέινπ ζε έλα ζεκείν ηνπ ζθιεξνύ 
δίζθνπ ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη ε αληηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηνλ 
θάθειν απηό. Με απηό ηνλ ηξόπν ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζα εθηειείηαη από ην 
ζθιεξό δίζθν απειεπζεξώλνληαο ηνλ νπηηθό νδεγό.  

 
Δομή ηοσ Εκπαιδεσηικού Πακέηοσ 

 
To εθπαηδεπηηθό παθέην απνηειείηαη από έλαλ ειεθηξνληθό κεζνδνινγηθό νδεγό επηά 
εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ 
γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαθόξσλ επηλνήζεσλ ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαζθεπάζεη 
ηπηάκελεο κεραλέο. Σν ζπλνδεπηηθό πιηθό ηνπ παθέηνπ πεξηιακβάλεη δύν νδεγνύο 
παηδαγσγηθήο ηεθκεξίσζεο θαη εθαξκνγήο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ην καζεηή 
αληίζηνηρα. 
 
 
Ηλεκηρονικός Μεθοδολογικός Οδηγός 

 
Ο ειεθηξνληθόο νδεγόο ζελαξίσλ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ κε 
γλώκνλα ηε γξακκή ηνπ ρξόλνπ έλα ζύλνιν ηπηάκελσλ κεραλώλ. Η πξνζέγγηζε 
απηή ζηεξίδεηαη ζην ςεθηαθό πιηθό θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά «Αλαθαιύπησ ηηο Μεραλέο» θαη «Interactive Physics», ηα 
νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Παξάιιεια γηα θάζε ηπηάκελε κεραλή πξνηείλεηαη 
ε θαηαζθεπή ελόο αξρέηππνπ κνληέινπ κε θαηαηνπηζηηθέο νδεγίεο (θεηκέλνπ, εηθόλσλ 
θαη βίληεν) πξνο ηνπο καζεηέο. Σέινο, πεξηιακβάλεηαη έλα quiz γλώζεσλ γηα θάζε 
κεραλή κε εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ. 

Ο ειεθηξνληθόο νδεγόο πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα γηα ηηο παξαθάησ 
ηπηάκελεο κεραλέο: 

- Αεξόζηαην 

- Αεξόπινην 

- Φηεξό Αεξνπιάλνπ 

- Πύξαπινο  

- Ειηθόπηεξν 

- Αεξνζθάθνο Κάζεηεο Απνγείσζεο 

- Δηαζηεκόπινην 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο νδεγόο έρεη δεκηνπξγεζεί ζε HTML, εθηειείηαη κέζσ θπιινκεηξεηή 
δηαδηθηύνπ (web browser) θαη δηέπεηαη από ηελ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Οδεγό γηα ηνλ Εθπαηδεπηηθό. 

 
 
 
Εκπαιδεσηικά Λογιζμικά 

 
Σν εθπαηδεπηηθό παθέην αμηνπνηεί ην ςεθηαθό πιηθό ησλ ινγηζκηθώλ: 

- «Interactive Physics 2000» ηεο MSC Working Knowledge. Ειιεληθή 
έθδνζε. Έξγν Κίξθε [2] - Αλάδνρνο Φνξέαο: Rainbow Computers“ 

- «Αλαθαιύπησ ηηο Μεραλέο (The New Way Things Work) » ηεο Dorling 
Kindersley. Ειιεληθή έθδνζε. Έξγν Κίξθε [1] - Αλάδνρνο Φνξέαο: 
ΕΡΕΤΝΗΣΕ Α.Ε.Ε.Ε. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή απηώλ ησλ ινγηζκηθώλ. 

 
Αλαθαιύπησ ηηο Μεραλέο  
 
Σν "Αλαθαιύπησ ηηο Μεραλέο" είλαη έλαο πνηνηηθόο πνιπκεζηθόο εθπαηδεπηηθόο ηίηινο 
πνπ πξαγκαηεύεηαη θαη θαιύπηεη έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό κεραλώλ. Παξνπζηάδεη ηηο 
επηζηεκνληθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάζε κεραλήο θαζώο θαη 
ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθεπξέηεο ησλ κεραλώλ. Ο ηίηινο έρεη κηα 
ζεκαληηθή δηεζλή πνξεία θαη έρεη επηηύρεη πνιιέο δηαθξίζεηο. Η ειιεληθή έθδνζε 
αληαπνθξίλεηαη ζηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Σερλνινγίαο θαη ησλ 
Φπζηθώλ Επηζηεκώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Η παξνπζίαζε ησλ κεραλώλ βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε πνιπκεζηθνύ 
πιηθνύ (video, animation, ήρν, εηθόλεο θιπ). Σα θείκελα θαη ηα γξαθηθά είλαη ζαθή 
αιιά ηαπηόρξνλα ειθπζηηθά γηα ην καζεηή κε ζθνπό λα ηνλ παξαθηλήζνπλ επράξηζηα 
ζηε κάζεζε. Δηαζέηεη έλα εύρξεζην πεξηβάιινλ πινήγεζεο θαη δπλαηόηεηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνύ (θσηνγξαθίεο, ήρνη, animation, video 
θιπ). 

Είλαη κηα πινύζηα πεγή παξαηεξήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ (θπζηθέο δηαδηθαζίεο, 
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θιπ) νη νπνίεο βνεζνύλ ζηελ αλάθιεζε θαη εκπέδσζε ησλ 
γλώζεσλ πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί από ηε κειέηε ζρεηηθώλ θαηλνκέλσλ ή 
εθαξκνγώλ. 

 
Interactive Physics 2000 
 
Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δηεξεπλεηηθνύ ραξαθηήξα Interactive Physics είλαη έλα 
«αλνηρηό» πεξηβάιινλ κάζεζεο. Είλαη έλα πιήξεο εξγαζηήξην θίλεζεο ζηνλ 
ππνινγηζηή πνπ ζπλδπάδεη κηα απιή δηεπαθή (user interface) κε κηα δπλαηή κεραλή 
πνπ πξνζνκνηώλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Κιαζζηθήο Μεραληθήο ηνπ Νεύησλα.  

Με ην Interactive Physics ν εθπαηδεπηηθόο δεκηνπξγεί πξνζνκνηώζεηο ζρεδηάδνληαο 
αληηθείκελα ζηελ νζόλε θαη δσληαλεύνληάο ηα κε θίλεζε. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα 
ειαηήξηα, ζρνηληά, απνζβεζηήξεο, κεηξεηέο θαη κηα πνηθηιία άιισλ ζρεκαηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ. Κάλνληαο θιηθ ζηελ Εθηέιεζε, ε πξνζνκνίσζε ηίζεηαη ζε θίλεζε. Η 
ηζρπξή κεραλή πξνζνκνίσζεο ηνπ Interactive Physics νξίδεη πώο ζα θηλεζνύλ ηα 
αληηθείκελα θαη παξνπζηάδεη κηα πνιύ ξεαιηζηηθή θίλεζε.  
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Μεγέζε όπσο ε ηαρύηεηα, ε επηηάρπλζε, ε ξνπή, ε γσληαθή ξνπή, ε θηλεηηθή 
ελέξγεηα θαη ε ηξηβή κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ ελώ εθηειείηαη ε πξνζνκνίσζε. Οη 
κεηξήζεηο απηέο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ κε αξηζκνύο, κε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ή 
θηλνύκελα δηαλύζκαηα.  

Με ην Interactive Physics παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δνθηκήο ελαιιαθηηθώλ ππνζεηηθώλ 
ζελαξίσλ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα εθηεινύλ πξνζνκνηώζεηο 
θαη λα βιέπνπλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα. Επίζεο, ην Interactive Physics δηαζέηεη έλα 
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα πξνγξακκαηηζκνύ (scripting) πνπ επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηέο 
ηνπ.  

Μεξηθνί από ηνπο γεληθνύο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη: 

α) Να αζθεζνύλ νη καζεηέο ζηελ πεξηγξαθή, ζηελ εξκελεία θαη ζηελ πξόβιεςε 
θαηλνκέλσλ 

β) Να αζθεζνύλ ζηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο θαηλνκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ. 

γ) Να θαιιηεξγήζνπλ λνεηηθέο δεμηόηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

 
 
Καηαζκεσή αρτέησπφν μονηέλφν ηφν ιπηάμενφν μητανών 

 
Η πξνηεηλόκελε θαηαζθεπή ελόο πξαγκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ θάζε ηπηάκελε 
κεραλή πεξηιακβάλεη γξαπηέο νδεγίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζηνλ ειεθηξνληθό 
νδεγό), θσηνγξαθίεο ησλ πιηθώλ θαη νξηζκέλσλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο θαηαζθεπήο 
θαζώο επίζεο θαη βηληενζθνπεκέλε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. Σα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θαηά θύξην ιόγν απιά αληηθείκελα ηα νπνία εύθνια νη 
καζεηέο κπνξνύλ λα ηα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ηάμε. 
 
 
Ανακάλσυη ηφν θσζικών αρτών λειηοσργίας ηφν ιπηάμενφν μητανών 
 

Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ « Interactive Physics 2000» νη καζεηέο 
πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπάζνπλ εηθνληθά κνληέια ησλ ηπηάκελσλ κεραλώλ. Με ηνλ 
ηξόπν απηό θαζνδεγνύληαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ θπζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο ηεο 
θάζε κεραλήο.  
 
 
Quiz 

 
Σα quiz έρνπλ αλαπηπρζεί κε ην ινγηζκηθό «Hot Potatoes» θαη πεξηιακβάλνπλ 
ζηαπξόιεμα, ζπκπιήξσζε θελώλ, αληηζηνηρίζεηο θ.ά.. Πξνηείλεηαη λα ηα 
δηαπξαγκαηεύνληαη νη καζεηέο αθνύ νινθιεξώζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 
εθόζνλ ν εθπαηδεπηηθόο θξίλεη όηη ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο. Απνζθνπνύλ θπξίσο 
ζηνλ έιεγρν ηεο γλώζεο πνπ απνθηνύλ νη καζεηέο από ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 
ινγηζκηθώλ θαη ησλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (θαηαζθεπή κνληέισλ). 

Σν ινγηζκηθό «Hot Potatoes» (http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloads) 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ αζθήζεσλ. Παξέρεηαη 
δσξεάλ ζε ιεηηνπξγηθή κνξθή, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε ελώ κπνξεί θαλείο λα θάλεη 
(γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη πάιη δσξεάλ) θαη registration γηα θάπνηεο επηπιένλ 
ιεηηνπξγίεο  

Σν ινγηζκηθό  Hot Potatoes  δεκηνπξγεί ζειίδεο html κε ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ 
αζθήζεηο. Οη ειεθηξνληθέο αζθήζεηο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κε ην 
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη ηνπ ηύπνπ: 

http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloads
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1. ηαπξόιεμν 

2. πκπιεξώζηε ηα θελά 

3. Αληηζηνίρεζε (θεηκέλσλ αιιά θαη θεηκέλσλ κε θσηνγξαθίεο) 

4. Πνιιαπιώλ απαληήζεσλ (επηιέγσ απαληήζεηο) 

5. Πνιιαπιώλ Επηινγώλ (θαη κεξηθέο αθόκα ηέηνηνπ ηύπνπ αζθήζεηο αιά κε 
δηάθνξεο παξαιιαγέο). 

6. Άζθεζε αλαθαηεκέλεο πξόηαζεο (ιέμεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ζεηξά θαη λα 
ηηο βάινπκε ζηελ ζεηξά γηα λα θάλνπλ κηα ζσζηή πξόηαζε). 

Οη αζθήζεηο δεκηνπξγνύληαη  κε ζρεηηθά εύθνιν θαη ζεκαληηθά γξήγνξν ηξόπν, ελώ 
παξέρεηαη θαη ε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ζρνιίσλ ή θαη νδεγηώλ. 

Η αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζε γίλεηαη ζηα Ειιεληθά θαη κπνξνύλ λα γίλνπλ 
επηπιένλ αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ απαληήζεσλ θαη ηεο 
βαζκνινγίαο.  

 
 
Σσνοδεσηικό Υλικό 
 

- Οδηγός για ηον Εκπαιδεσηικό 

Η πξνζέγγηζε ησλ ηπηάκελσλ κεραλώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην εξεπλεηηθά 
εμειηζζόκελν πξόηππν (ή κνληέιν). ηνλ «Οδεγό γηα ηνλ Εθπαηδεπηηθό» αλαιύεηαη ε 
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Επίζεο πεξηιακβάλνληαη γεληθέο 
εθπαηδεπηηθέο νδεγίεο θαη θαηάινγνο επηπιένλ δηδαθηηθνύ πιηθνύ. 

ην εθπαηδεπηηθό παθέην ζπκπεξηιακβάλεηαη ζεηξά θύιισλ εξγαζίαο. Σα θύιια 
εξγαζίαο έρνπλ δνκεζεί έηζη ώζηε λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεώλ 
ησλ καζεηώλ, ηεο θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο ησλ επηζηεκνληθώλ αξρώλ 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλώλ θαη ηεο θαηαζθεπήο αξρέηππσλ κνληέισλ ηνπο. Κάζε έλα 
από ηα θύιια απηά θαζνδεγεί νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ελόο ζρεδίνπ 
εξγαζίαο (project) πνπ απνζθνπεί ζηελ κειέηε κηαο κεραλήο ζην πιαίζην ηεο 
Φπζηθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ, ζηε γλσξηκία κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εθεπξέηε 
ηεο θαζώο θαη ζηελ θαηαζθεπή ελόο κνληέινπ ηεο. 

πγθεθξηκέλα ζε θάζε θύιιν εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ «Οδεγό γηα ηνλ 
Εθπαηδεπηηθό»:  

o πεξηγξάθεηαη ην δηδαθηηθό πιαίζην (ηάμε, ρξνληθή δηάξθεηα, γλσζηηθό 
αληηθείκελν),  

o δηαηππώλνληαη νη δηδαθηηθνί ζηόρνη, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην 
επίζεκν αλαιπηηθό πξόγξακκα, θαη  

o πεξηιακβάλνληαη –όπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην– δηδαθηηθέο νδεγίεο / 
πξνηάζεηο.  

 
- Οδηγός για ηο Μαθηηή 

Ο Οδεγόο γηα ην Μαζεηή πεξηιακβάλεη θύιια εξγαζίαο πνπ βνεζνύλ ηνπο καζεηέο 
λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ειεθηξνληθό νδεγό θαζώο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 
αμηνπνηνύληαη κέζσ ησλ ζελαξίσλ ηνπ ειεθηξνληθνύ απηνύ νδεγνύ. ε θάζε έλα από 
ηα θύιια εξγαζίαο: 

        πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο πινήγεζεο ζην ινγηζκηθό,  
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 πξνηείλεηαη έλα έλαπζκα ελδηαθέξνληνο,  

 πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα δηαηύπσζεο ππνζέζεσλ από ηνπο καζεηέο, 

 πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη δξαζηεξηόηεηεο / πεηξάκαηα, 

 πξνθαιείηαη ε δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ,  

 πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηόηεηεο κεηαθνξάο, εθαξκνγήο θαη γελίθεπζεο 
ηεο γλώζεο. 

 

 


