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Τεχνολογία γ΄γυμνασίου

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ



http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B200/530/3515,14423/

Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

Ανάθεση εργασίας υπ’αρ. 7  

Χρήσιμη εφαρμογή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

( Άξονας 19. Τεχνολογίες παραγωγής)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/530/3515,14423/
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=32&catid=41
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=32&catid=41
07_Katask_peiram_diataksis.docx


Πλεονεκτήματα χρήσης
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Λόγοι για να χρησιμοποιούμε τα εικονικά εργαστήρια : 

Προσωπική και απομακρυσμένη μάθηση ( ιδιαίτερος τρόπος μάθησης-

απουσία καθηγητή)

Δυνατότητα κατανόησης εννοιών και θεωριών, από πολλές επιστήμες. 

Δυνατότητα πολλών επαναλήψεων σε κάθε πειραματική διάταξη.

Αξιοποίηση ιδεών και πειραματικών δοκιμίων.

Εκτέλεση πειραμάτων με χρήση εξοπλισμού , που πολλές φορές είναι 

αδύνατο , λόγω υψηλού κόστους να υπάρχει στα σχολικά εργαστήρια

Δυνατότητα συνεργασίας μαθητών/τριών και εκτός ωρών διδασκαλίας

Δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων ερευνών.

Φθορές σε υλικά και εξοπλισμό.

https://www.amrita.edu/news/virtual-labs-workshop-ictee-2012

https://www.amrita.edu/news/virtual-labs-workshop-ictee-2012


Χρήσιμες   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics

http://www.seilias.gr/

https://www.biologycorner.com/worksheets/photosynthesis_virtual_lab.html

https://www.biologycorner.com//worksheets/virtual_labs_glencoe.html

http://www.vlab.co.in/

https://play.google.com/store/apps/similar?id=com.EvoBooks.SeparationLaboratory

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics
http://www.seilias.gr/
https://www.biologycorner.com/worksheets/photosynthesis_virtual_lab.html
https://www.biologycorner.com/worksheets/virtual_labs_glencoe.html
http://www.vlab.co.in/
https://play.google.com/store/apps/similar?id=com.EvoBooks.SeparationLaboratory


Χρήσιμο πληροφοριακό υλικό ( βιβλίο φυσικής ) 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7279/ ( Διαδραστικό βιβλίο φυσικής / ενότ.2η)

Χρήσιμες   εφαρμογές  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άξονας 16. Τεχνολογίες ενέργειας και ισχύος

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
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
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7279/
https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics


https://www.biologycorner.com//worksheets/virtual_labs_glencoe.html

Χρήσιμες   εφαρμογές  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Άξονας 16. Τεχνολογίες ενέργειας και ισχύος

https://www.biologycorner.com/worksheets/virtual_labs_glencoe.html


Χρήσιμες   εφαρμογές  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Άξονας 15. Αγροτικές και συνδεόμενες βιοτεχνολογίες

https://www.biologycorner.com/worksheets/photosynthesis_virtual_lab.html

https://www.biologycorner.com/worksheets/photosynthesis_virtual_lab.html


http://www.seilias.gr/

Νόμος του Joule

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C201/296/2071,7280/

Ταλάντωση εκκρεμούς

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C201/296/2071,7281/

Χρήσιμες   εφαρμογές  ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Άξονας 16. Τεχνολογίες ενέργειας και ισχύος  /   

Άξονας 8. Τα χαρακτηριστικά της μελέτης και σχεδίασης

http://www.seilias.gr/
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=32&catid=18
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=32&catid=18
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7280/
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=32&catid=24
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=32&catid=24
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7281/


Χρήσιμες   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

http://www.vlab.co.in/

https://play.google.com/store/apps/similar?id=com.EvoBooks.SeparationLaboratory

http://www.vlab.co.in/
https://play.google.com/store/apps/similar?id=com.EvoBooks.SeparationLaboratory


Επιλογή πειραματικών διατάξεων 
κατάλληλης για πολλά διαφορετικά πειράματα 

1. Επίδραση του χρώματος  δοχείου στην 
απορρόφηση ακτινοβολίας από φωτεινή 
πηγή

2. Ποιο υλικό είναι καλύτερος αγωγός 
θερμότητας;

3. Ποιό υλικό είναι  καλύτερος μονωτής της 
θερμότητας;

4. Φωτεινότητα διαφόρων λαμπτήρων  και 
ακτινοβολία που εκπέμπουν ;

5. Ανάπτυξη φυτών με φως και χωρίς φως
6. Επίδραση του είδους του φωτός (αλογόνου 

& L.E.D ) στην ανάπτυξη των φυτών
7. Ποιό υγρό απορροφά περισσότερη  

ακτινοβολία; 



Επιλογή αναθέσεων εργασίας   σχετικών με τα 
εικονικά εργαστήρια  

Συσχέτιση των εφαρμογών των εικονικών εργαστηρίων με τους διάφορους τεχνολογικούς άξονες

Άξονας 5. Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στο περιβάλλον
Άξονας 4. Οι πολιτιστικές, Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιδράσεις της τεχνολογίας
Άξονας 6. Ο ρόλος της κοινωνίας στην ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας
Άξονας 8. Τα χαρακτηριστικά της μελέτης και σχεδίασης
Άξονας 9. Σχεδίαση και μελέτη μηχανικών

Άξονας 11. Εφαρμογή διαδικασιών σχεδίασης και μελέτης
Άξονας 20. Τεχνολογίες κατασκευών
Άξονας 14. Ιατρικές τεχνολογίες
Άξονας 15. Αγροτικές και συνδεόμενες βιοτεχνολογίες

1. Καταγράψτε ποιες θα είναι οι επιδράσεις ( κοινωνικές ,οικονομικές και πολιτιστικές ). μιας πιθανής ολοήμερης
διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας , στην ζωή μας.
2. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα προϊόντα και κατασκευές , επηρεάζουν και πώς την εξοικονόμηση

των διαφόρων μορφών ενέργειας ;
3. Το βιολογικό ρολόι, γνωστό και ως κιρκαδιανός ρυθμός, δεν είναι τίποτε περισσότερο από τον ημερήσιο κύκλο που
ακολουθεί ο οργανισμός ανθρώπων, φυτών και ζώων μέσα στο 24ωρο. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο βιολογικά
χρονόμετρα καταγράφουν τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες. Κέντρο στον ανθρώπινο εγκέφαλο συντονίζει πολλές
σωματικές λειτουργίες με την εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Καταγράψτε τις φάσεις λοιπόν του προσωπικού σας
βιολογικού ρολογιού και προτείνετε και τρόπους που είναι καλό να ακολουθούμε για να το ρυθμίσουμε καλύτερα.
4. Τι ονομάζουμε βιοτεχνολογία και ποια τα οφέλη της στη κοινωνία;;;



Ευχαριστώ 
για την 

υπομονή σας


