
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: 44η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/2015 
ΩΡΑ: 16.00 – 18.00 

ΧΩΡΟΣ: Λευκωσία, Κτήριο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, αίθουσα Π206 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 
16.00 – 16.45 

 
Εισήγηση 1 
Θέμα εισήγησης:  
Μελέτη ομαλής ευθύγραμμης κίνησης 
 
Περιεχόμενο εισήγησης: 
Στην εισήγηση παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση για τη μελέτη της ομαλής 
ευθύγραμμης κίνησης με τη χρήση σωλήνων επίδειξης σταθερής ταχύτητας στη Β΄ 
Τάξη Γυμνασίου.  
Οι μαθητές πρώτα αναγνωρίζουν τα φυσικά μεγέθη που θα εξετάσουν στο πείραμά 
τους και μετά προβαίνουν στη διατύπωση μιας υπόθεσης για την εξάρτηση των 
φυσικών αυτών μεγεθών μεταξύ τους.  
Στη συνέχεια οι μαθητές στις ομάδες τους  εκτελούν το κατάλληλο πείραμα έχοντας 
στη διάθεσή της η κάθε ομάδα από έναν σωλήνα μέσα στον οποίο η φυσαλίδα 
κινείται σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα διαφορετικού μέτρου. Οι μαθητές κάνουν 
μετρήσεις της μετατόπισης - χρονικής διάρκειας της κάθε φυσαλίδας, με τη χρήση 
των κατάλληλων οργάνων μέτρησης. Η κάθε ομάδα καταλήγει στη σχέση 
μετατόπισης – χρόνου και γίνεται μια σύγκριση. Στο τέλος ιδανικά έχουν οδηγηθεί 
στον ορισμό της ομαλής ευθύγραμμης κίνησης.  
 
Εισηγητής:  
Οικονόμου Άρης   (Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ)) 

16.45 – 17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 
17.00 – 18.00 

 
Εισήγηση 2 
Θέμα εισήγησης:  
Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης EDMODO και διδακτική της Φυσικής  
 
Περιεχόμενο εισήγησης: 
Δημιούργησε ομάδες με τα τμήματα που διδάσκεις. Μάθε τις αρχικές ιδέες των 
μαθητών σου στέλλοντας τους μια «ψηφοφορία». Ενημέρωσέ τους για το 
διαγώνισμά τους στέλλοντας μία «σημείωση». Στείλε τους ένα σύνδεσμο με την 
ιστοσελίδα της προσομοίωσης που δουλέψατε στην τάξη. Ζήτησέ τους να δηλώσουν 
ηλεκτρονικά το project που επέλεξαν. Ζήτησέ τους να αναστοχαστούν στους δείκτες 
επιτυχίας και να σου στείλουν τις απορίες ηλεκτρονικά. Στείλε τους ηλεκτρονικά τον 
προφορικό τους βαθμό σε προσωπικό επίπεδο. Δημιούργησε συζητήσεις γύρω από 
δύσκολα σημεία του μαθήματος. Όλα αυτά και άλλα πολλά με τη βοήθεια της 
πλατφόρμας μάθησης Edmodo.  
  
Εισηγητής:  
Παπασάββας Γεώργιος (Γυμνάσιο Αγλαντζιάς) 

 


