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Ε Κ ∆Η ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜ Ε Σ  
  

Στην Καρδίτσα, την Πέµπτη 15 Μαΐου 2008,  
στο 1ο Γενικό Λύκειο (12 έως 2 το µεσηµέρι) και στο Παυσίλυπο (6 έως 9 το βράδυ)  

πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήµες. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύµβουλο των Φυσικών Επιστηµών κ. Βαρβάρα 

Παναγιωτίδου και το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας  
µε την υποστήριξη των Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τις 
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας. 

Η εκδήλωση περιλάµβανε εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς, πειράµατα, κατασκευές και 
θεατρικά δρώµενα από µαθητές/τριες. 

 
    Την εκδήλωση τίµησαν µε την συµµετοχή τους οι προσκεκληµένοι οµιλητές κ. Βασιλεία 
Χρηστίδου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας (µε θέµα "Οι αναπαραστάσεις των µαθητών για τον/την Επιστήµονα") και κ. Ανδρέας 
Ιωάννου Κασσέτας, Φυσικός - Συγγραφέας (µε θέµα "Ο φυσικός και ο ποιητής και η αµοιβαία 
καχυποψία τους"). 
    Η Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κ. Βαρβάρα 
Παναγιωτίδου είχε εισήγηση µε θέµα "Προσέλκυση του ενδιαφέροντος για τις Φυσικές Επιστήµες" 
και ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Καρδίτσας κ. Σεραφείµ Μπίτσιος, όπως και ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ 
για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση κ. Ιωάννης Ντελής έκαναν σύντοµη ενηµέρωση του κοινού για 
τις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας. 
    Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο συντονιστής των Σχολικών 
Συµβούλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Α. Φυρφιρής, ο ∆ιευθυντής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Γ. Τζέλλος και ο Προϊστάµενος Γραφείου 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας και αναπληρωτής του ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης κ. Η. Αναστασίου. Χαιρετισµό απέστειλε επίσης ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Α. Χαδούλης.  
    Θεατρικά δρώµενα παρουσιάστηκαν, από τους µαθητές/τριες του 1ου Γυµνασίου Καρδίτσας 
Βασιλική Αθανασοπούλου, Γεωργία Αθανασοπούλου, Αλέξανδρο Ελευθερίου και Αρχοντή 
Καραµανώλη µε τίτλο "Στερεότυπες αντιλήψεις για τον επιστήµονα" σε συνεργασία µε τις 
καθηγήτριές τους κ. Γεωργία Καρύδα και κ. Νίκη Ποταµίτου καθώς και από τους µαθητές/τριες 
Ανατολή Αναστασιάδη, Παναγιώτα Γουλοπούλου, Θανάση ∆ιαµαντή, Σωτήρη Ζάχο, Λευτέρη 
Καψιώχα, Έλενα Κόκκαλη, Χρήστο Κολτσίδα, Μαρία Κοντούλη, Κωνσταντίνα Κωνσταντάκη του 1ου 
Γενικού Λυκείου Καρδίτσας µε τίτλο "Η Ποίηση στο εδώλιο, µαζί και η Σελήνη" (σε σενάριο του 
Ανδρέα Ιωάννου Κασσέτα) σε συνεργασία µε τους καθηγητές τους κ. Λινέτα Φαλιάγκα, κ. Αθηνά 
Σιδέρη και κ. Μιχάλη Παπανούσκα. Καθοριστική, στην επιτυχία της παράστασης του 1ου Λυκείου 
Καρδίτσας, ήταν η συµβολή του ηθοποιού κ. Παύλου Βησσαρίου και του θεάτρου Όψεις, καθώς και 
του κ. Παύλου Στεργιόπουλου, Φιλολόγου - καθηγητή του 3ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας.  
    Πειράµατα και κατασκευές παρουσίασαν µαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί των 5ου-16ου, 8ου 
∆ηµοτικών Σχολείων Καρδίτσας, 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μουζακίου, 4ου, 6ου, 7ου Γυµνασίων 
Καρδίτσας, Γυµνασίου - Λυκειακών Τάξεων Ματαράγκας, 1ου, 3ου, 5ου Γενικών Λυκείων 
Καρδίτσας και του Γενικού Λυκείου Σοφάδων.  
    Οι συµµετέχοντες από κάθε σχολείο ήταν οι:  

 5ο-16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας - δάσκαλος: Γεώργιος Χασιώτης - και µαθητές/τριες: 
Θεµιστοκλής Μπολτσής, ∆ήµητρα Παππά, Μαρία Πραγκαλούδη, Κωνσταντίνα Ράικου, Γεώργιος 
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Σακκάς, Μαρία Συργγάνη, Ευαγγελία - Ειρήνη Τίκα, Ηρακλής Φιλίππου, Κων/νος 
Χασιώτης.                    

 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας - δάσκαλος: Θωµάς Τσίτος - και µαθητές/τριες: Χριστίνα 
Παπαλού, Γεώργιος Καραπέτσας, Ηρώ Ντάφου, Ανέστης Ζαβρής,Στέλιος Γιαννακός.  

 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουζακίου - δάσκαλος: Κωνσταντία Κωνσταντάκου - και µαθητές/τριες: 
Χρίστος Γάκιας, Γεώργιος Βούλγαρης, Γεώργιος Στεφανής. 

 4ο Γυµνάσιο Καρδίτσας - καθηγητής: Αντώνης Ντάνης - και µαθήτριες: Κωνσταντίνα Κακκάβα, 
Φωτεινή Καρκαλέτσου, Βασιλική Προσγολίτη. 

 6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας - καθηγητής: Νικόλαος Ιωάννου - και µαθητές: Αλέξανδρος Μήτσιος, 
Χρήστος Μπερνάρας, ∆ηµοσθένης Μπίµπιλας, Ευάγγελος Ντάλλας. 

 7ο Γυµνάσιο Καρδίτσας - καθηγήτρια: Αφροδίτη Χατζηµήτρου - και µαθητές/τριες: Νίκο 
Αγγελιδάκη, Μάριο Βήττα, Νικόλα Θεοδώρου, Γιώργο Καλλιώρα, Κώστας Τσιάκο, ∆ήµητρα 
Τσιάκου, Χρυσόστοµος Φιλίππου. 

 Γυµνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας - καθηγήτρια: Έλλη Βυτινιώτου - και µαθητές/τριες: 
∆ηµήτριος Γαλανίτσας, Μαρία Γιαννακού, Βαϊα ∆ήµαρη, Γεωργία Καρούµπα, Χρύσα Κυρίτση, 
Γεώργιος Μάλλιος, Βάιος Ντελής, Ελένη Παπακίτσου, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Βάγια 
Παππά, Αριάδνη Πλατώνη, Κωνσταντίνα Τζιόµπανου. 

 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας - καθηγητές: Ρένα Παπαγιάννη και Μιχάλης Παπανούσκας - και 
µαθητές/τριες: Χρυσάνθη Αλεξίου, Έλενα Κουρέλλου, Μαριάνθη Λάππα, Θεόδωρος Νασιάκος, 
Αναστασία Νασιάκου, Ευαγγελία Νίκα, Βασιλική Ντάφου, Ευαγγελία Οικονόµου, Ελπίδα Παγάνα, 
Αφροδίτη Παπαγιάννη, Ελευθερία Παπαλού, Ευαγγελία Παπακώστα, Ελένη Παππά, Έλλη 
Παπαχριστοπούλου, Χριστίνα Τάκα. 

 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας - καθηγητής: Αριστοτέλης Καραΐσκος και Χρυσούλα Γκορίλα- και 
µαθητές/τριες: ∆ηµήτριος Βαϊόπουλος, Ελένη Ζαµάνη, Σοφία Ζάχου, Ειρήνη Παλάντζα, 
Παρασκευή Ρόζου, Κωνσταντίνα Σβερώνη, Ευαγγελία Τσιώνα, Ευγενία Φυτσιλή, Χρυσούλα 
Φυτσιλή. 

 5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας - καθηγήτρια: Βασιλική Καραµήτρου - και µαθητές/τριες: Γεώργιος 
Αδαµόπουλος, , Ανδρεάνα Αντωνίου, ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος, Κωνσταντίνα Γούλα, Αθανάσιος 
Ζάχος, Παναγιώτης Ζάχος, Ευάγγελος Καλαντζής, Ειρήνη Καλλιάρα, Μυρτώ Κατσακιώρη, 
∆ήµητρα Κουτρώτσιου, Θωµάς Κρόκης, Βασιλική Κροµµύδα, Άννα Μήνου, ∆ηµήτρη Μητρουλιά, 
Αικατερίνη Πετσογιάννη, Σοφία Τσιαµαντά, Ανδρέας Χαχόπουλος  

 Γενικό Λύκειο Σοφάδων - καθηγήτρια: Ελένη Βλόντζου - και µαθήτριες: Θεόπη Κουρτίδη, Όλγα 
Λάππα, Φωτεινή Λιάππη, Εύη Μόνη, Κωνσταντίνα Ξανά,  Ειρήνη Παπαγεωργίου, Μαίρη 
Παπαδοπούλου, Βάσια Παππά. 
    Με την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση ο Σχολικός Σύµβουλος των Ηλεκτρολόγων 
Θεσσαλίας - Ηπείρου κ. ∆ηµήτριος Μπίτσιος, οι Σχολικοί Σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Καρδίτσας κ.κ. Ματθαίος Παπάγγελος και Απόστολος ∆αρόπουλος, η Προϊσταµένη του 
Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Κων. Πράντζου, ο Προϊστάµενος 1ου 
Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Ηλίας Κωστακάκης, ο Υπεύθυνος 
Εκπαιδευτικών Θεµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας κ. Γεώργιος Φιλίππου 
και ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Λάρισας κ. Σπύρος Χόρτης. 
    Σηµαντική συµβολή στην εκδήλωση είχε ο ∆ιευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας κ. 
Βάιος Τσινόπουλος, που φιλοξένησε µε τον καλύτερο τρόπο το πρωινό πρόγραµµα της εκδήλωσης 
στο σχολείο του, επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήµατα. 
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Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς   
Ε κ δ ή λ ω σ η  Φ υ σ ι κ ώ ν  Ε π ι σ τ η µώ ν  

 Για την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και για ολόκληρο τον 
εκπαιδευτικό κόσµο η διοργάνωση της σηµερινής εκδήλωσης αποτελεί µια ουσιαστική προσπάθεια 
επικοινωνίας του σχολείου και ειδικότερα των Φυσικών Επιστηµών µε το χώρο της έκφρασης 
και της δηµιουργίας, µε τη βιωµατική διδασκαλία και τη συλλογική εργασία. 
 Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους εµπλεκόµενους φορείς για την ευκαιρία που 
δίνουν σε όλους µας να ευεργετηθούµε από το αποτύπωµα της δυναµικής που έχει να προσφέρει η 
εκδήλωση, ώστε να συµβάλλει καθοριστικά µέσα από εισηγήσεις, πειράµατα, και θεατρικά δρώµενα 
σε µια νέου επιπέδου προσέγγιση των Φυσικών Επιστηµών, των προεκτάσεων αλλά και των 
προοπτικών που αυτή προσφέρει. 
 Με αφορµή την πρωτοβουλία σας, αντιλαµβανόµαστε για άλλη µια φορά όλοι µας ότι: 
• προχωρώντας σε συµπεράσµατα και προτάσεις προσαρµοσµένες στα προστάγµατα των καιρών 
• αλλάζοντας τις συνήθειες και την κουλτούρα των εκπαιδευτικών µονάδων 
• προσανατολίζοντας τους µαθητές σε δια βίου αναζητήσεις  
• βελτιώνοντας γνώσεις και επαγγελµατικές προοπτικές  
• καλώντας εκπαιδευτικούς και µαθητές να εργαστούν µε ενθουσιασµό, 
Η εκπαιδευτική κοινότητα λειτουργεί ως δίαυλος ανατροφοδότησης, εκπέµποντας το µήνυµα 
της ανάληψης δράσης µε πρακτικές που βελτιώνουν την καθηµερινή παιδαγωγική πράξη.                   
Καλή επιτυχία. 
 
 Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
 Αργύριος Ρ. Χαδούλης 
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Ο κ. Απόστολος Φυρφιρής απευθύνει χαιρετισµό στην 
εκδήλωση εκ µέρους των σχολικών συµβούλων ∆.Ε.  

Ο κ. Γεώργιος Τζέλλος απευθύνει χαιρετισµό στην 
εκδήλωση εκ µέρους της ∆.Ε. ν. Καρδίτσας 

  
Ο κ. Ηλίας Αναστασίου απευθύνει χαιρετισµό στην 

εκδήλωση εκ µέρους της Π.Ε. ν. Καρδίτσας 
Η κ. Βασιλεία Χρηστίδου εισηγείται σχετικά µε τα 
στερεότυπα των µαθητών για τον επιστήµονα  

 

  
Η κ. Βαρβάρα Παναγιωτίδου εισηγείται το πώς θα 

προσελκύσουµε το ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήµες 
Ο κ. Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας µιλά για τον φυσικό, τον 

ποιητή και την αµοιβαία καχυποψία τους. 

  
Ο κ. Σεραφείµ Μπίτσιος ενηµερώνει για το ΕΚΦΕ 

Καρδίτσας και τις δραστηριότητές του 
Ο κ. Ιωάννης Ντελής αναφέρεται στις δραστηριότητες του 
ΕΚΦΕ Καρδίτσας που σχετίζονται µε τα ∆ηµοτικά σχολεία 
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Η ‘εικόνα ’ του/της επιστήµονα: στερεότυπα χαρακτηριστικά στις 
σχεδιαστικές απεικονίσεις των µαθητών 
Βασιλεία Χρηστίδου, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, vchristi@ece.uth.gr 
 

 
Ως επιστηµονική καλλιέργεια, ή ‘επιστηµονικός αλφαβητισµός’ ορίζεται… 
Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γνώσεων ή δεξιοτήτων που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει 
κανείς αποτελεσµατικά σε µια κοινωνία πολύπλοκη και εξαρτηµένη από τις επιστήµες και την 
Τεχνολογία. 
Το να είναι κανείς ‘εγγράµµατος’ στις Φυσικές Επιστήµες σηµαίνει να γνωρίζει  
(α) Τις βασικές έννοιες, νόµους και θεωρίες που σχετίζονται µε αυτές 
(β) Τον τρόπο συγκρότησης της επιστηµονικής κοινότητας και των µεθόδων παραγωγής της 
επιστηµονικής γνώσης 
(γ) Τις ηθικές, θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνικές και άλλες πτυχές της επιστήµης 
(δ) πώς να αναζητά και να αξιοποιεί αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης προκειµένου να µαθαίνει δια 
βίου τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα και να τα αξιοποιεί στην προσωπική, κοινωνική και 
επαγγελµατική του ζωή. 
• Η τυπική εκπαίδευση (σχολείο, σχολικά εγχειρίδια, αναλυτικά προγράµµατα) δίνει έµφαση 

κυρίως στην πρώτη από τις παραπάνω συνιστώσες, υποβαθµίζοντας σηµαντικά τις υπόλοιπες. 
Η ‘εικόνα’ του επιστήµονα 
Οι αναπαραστάσεις που έχουν οι µαθητές / τριες για την επιστήµη και τους επιστήµονες 
επηρεάζουν 
                       

Την κατανόηση της επιστηµονικής γνώσης 
και των τρόπων οργάνωσης και 
παραγωγής της 

 
Τις προσωπικές σπουδαστικές, 
επαγγελµατικές και κοινωνικές τους 
επιλογές 
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‘Ζωγράφισε έναν / µία επιστήµονα’  
(Draw A Scientist Test – DAST) 

 
Προηγούµενες έρευνες διεθνώς έδειξαν ότι οι µαθητές/τριες τείνουν να υιοθετούν ένα 
στερεότυπο µοντέλο για τους επιστήµονες και τη φύση της δραστηριότητάς τους. 
Οι έρευνες αυτές εξέτασαν τα σχέδια µαθητών που παρουσίαζαν επιστήµονες στο χώρο εργασίας 
τους. 
∆είκτες του στερεότυπου µοντέλου 
Το στερεότυπο µοντέλο  για τον / την επιστήµονα εκφράζεται στα σχέδια των µαθητών / τριών µε 
την παρουσία σε αυτά των εξής χαρακτηριστικών, που ονοµάστηκαν ‘δείκτες’ του στερεότυπου 
µοντέλου:  
1.  Ποδιά εργαστηρίου 
2.  Γυαλιά 
3.  Τριχοφυΐα προσώπου, ή ιδιόµορφη κόµη  
4.  Σύµβολα έρευνας (επιστηµονικά όργανα, εξοπλισµός εργαστηρίου)  
5.  Σύµβολα γνώσης (βιβλία, φάκελοι, γραφική ύλη) 
6.  Προϊόντα τεχνολογίας (Η/Υ)  
7.  Σχετικές λεζάντες (µαθηµατικοί ή χηµικοί τύποι, «Εύρηκα» κ.τ.λ.) 
8.  Παρουσία στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος (ζώα, φυτά, ή αστρονοµικά σώµατα)  
Οι προηγούµενες αυτές έρευνες έδειξαν ότι:  
• Το στερεότυπο µοντέλο είναι ιδιαίτερα ισχυρό και σταθερό 
• Εµφανίζεται από την ηλικία των 8 ετών  
• Ενισχύεται σταδιακά καθώς η ηλικία των µαθητών /τριών µεγαλώνει 
• Το απεικονιζόµενο πρόσωπο – Επιστήµονας είναι συνήθως άνδρας 
• Γυναίκες επιστήµονες απεικονίζονται στα σχέδια των µαθητών /τριών : σπάνια και σχεδόν 

αποκλειστικά σε σχέδια κοριτσιών. 
• Οι τύποι των εργασιών που οι µαθητές / τριες θεωρούν ως επιστηµονικές ποικίλουν ανάλογα 

µε την ηλικία  
• Ως τυπικά ‘επιστηµονικά’ επαγγέλµατα θεωρούνται αυτά που σχετίζονται µε τις θετικές 

επιστήµες (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Μαθηµατικά), αλλά και εκείνα του γιατρού, του τεχνικού, 
ή του εκπαιδευτικού  

• Παρόµοια στερεότυπα µοντέλα µε εκείνα των µαθητών εντοπίζονται και στους εκπαιδευτικούς 
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Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα, έθεσαν τα εξής 
ερωτήµατα: 
• Υιοθετούν οι Έλληνες µαθητές και µαθήτριες παρόµοιες στερεότυπες εικόνες για τον/την 

επιστήµονα; 
• Υπάρχουν ‘προτιµήσεις’ ως προς το φύλο του / της επιστήµονα;  
• Ποια χαρακτηριστικά αποδίδουν οι Έλληνες µαθητές και µαθήτριες στους επιστήµονες; 
• Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται ως ‘επιστηµονικές’; 
Αποτελέσµατα 
Πράγµατι, τα αποτελέσµατα και των ελληνικών ερευνών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του 
στερεότυπου µοντέλου και στους µαθητές και τις µαθήτριες της χώρας µας. Οι δείκτες του 
στερεότυπου µοντέλου που εµφανίζονται συχνότερα  
στα σχέδια Ελλήνων µαθητών περιλαµβάνουν: 
• Σύµβολα γνώσης  
• Προϊόντα τεχνολογίας 
• Ποδιά εργαστηρίου  
• Σχετικές λεζάντες  
• Γυαλιά  
• Σύµβολα έρευνας  
• Χαρακτηριστική τριχοφυΐα  
Παραδείγµατα 

  
Άνδρας επιστήµονας µε λευκή ποδιά, γυαλιά, 

σύµβολα έρευνας και γνώσης, σχετικές λεζάντες 
Γυναίκα επιστήµονας µε λευκή ποδιά, σύµβολα 
έρευνας και γνώσης, προϊόντα τεχνολογίας 

Οι δραστηριότητες που θεωρούνται ‘επιστηµονικές’ από τους Έλληνες µαθητές και 
µαθήτριες σχετίζονται κυρίως µε  

• Τις Φυσικές Επιστήµες 
• Την Ιατρική 
• Τη ∆ιδασκαλία 
• Τα Νοµικά 
• Αλλά και δραστηριότητες που δεν 

θεωρούνται  επιστηµονικές  
 

Τα χαρακτηριστικά  του επιστήµονα, όπως απεικονίζεται στα σχέδια των µαθητών και 
περιγράφεται στα προφορικά τους σχόλια δείχνουν ότι  
• Οι µαθητές και οι µαθήτριες αντιλαµβάνονται τους επιστήµονες ως άντρες και την επιστήµη 

ως δραστηριότητα κατάλληλη για το αντρικό κυρίως φύλο. 
• Στις περιγραφές τους κυριαρχούν οι  θετικοί χαρακτηρισµοί για τον επιστήµονα: καλός, 

εργατικός, φιλοµαθής, καλλιεργηµένος, εφευρετικός, αλτρουιστής, τίµιος, σεµνός. 
• Μερικές φορές όµως αποδίδονται στους επιστήµονες και αρνητικά χαρακτηριστικά, π.χ. 

ιδιότροπος, µοναχικός, µυστικοπαθής. 
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• Μάλιστα, οι αρνητικοί χαρακτηρισµοί αυξάνονται µε την ηλικία των µαθητών, καθώς δηλαδή το 
στερεότυπο µοντέλο εδραιώνεται περισσότερο και ενισχύεται. 

Συµπεράσµατα 
• Γενικά οι Έλληνες µαθητές και µαθήτριες υιοθετούν µια θετική εικόνα για τον/την 

επιστήµονα, που όµως επιδεινώνεται µε την ηλικία.  
• Η ύπαρξη στερεότυπων αναπαραστάσεων αναµένεται να επηρεάσει τις µελλοντικές επιλογές 

σπουδών και επαγγέλµατος που θα κάνουν.  
• Οι Έλληνες µαθητές/τριες επικεντρώνουν περισσότερο στα στοιχεία που έχουν κεντρικό ρόλο 

στην εργασία του ή της επιστήµονα (προϊόντα τεχνολογίας, σύµβολα γνώσης), παρά στα 
εµφανισιακά του/της χαρακτηριστικά: Ακριβέστερο µοντέλο για τον/την επιστήµονα από 
εκείνα που κατέγραψαν οι προηγούµενες διεθνείς έρευνες. 

Προτάσεις 
Προκειµένου να ενισχυθούν οι µαθητές στο να άρουν τις στερεότυπες αντιλήψεις τους για τους 
επιστήµονες και να οικοδοµήσουν πιο επαρκείς αναπαραστάσεις για την επιστηµονική 
δραστηριότητα, προτείνεται 
• Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών να ενισχυθεί  µε στοιχεία της επιστηµονικής µεθόδου 

και της συγκρότησης της επιστηµονικής κοινότητας.  
• Να σχεδιαστούν ειδικές διδακτικές παρεµβάσεις για την άρση του στερεότυπου (επιστηµονική 

δραστηριότητα κατάλληλη και για τα δύο φύλα, µε συγκεκριµένα εργαλεία και αρχές, οργάνωση 
και κριτήρια). 

• Η διδασκαλία στο σχολείο να αποκτήσει χαρακτηριστικά που να ‘προσοµοιώνουν’ την 
επιστηµονική δραστηριότητα (διερευνητική µάθηση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης). 

• Η µάθηση των Φυσικών Επιστηµών να επεκταθεί και εκτός σχολείου, σε µη τυπικά 
περιβάλλοντα (π.χ. Μουσεία Φυσικών Επιστηµών, ερευνητικά κέντρα, επαφές των µαθητών/ 
τριών µε επιστήµονες και ερευνητές). 

• Να ενηµερωθούν και να επιµορφωθούν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί, ώστε να έχουν επίγνωση 
των στερεότυπων αντιλήψεων των µαθητών τους και των τρόπων που µπορούν να παρέµβουν 
ώστε να τις επηρεάσουν.  
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Ο φυσικός, ο ποιητής και η αµοιβαία καχυποψία τους 
Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας 
 
1. «Ελάχιστους  φυσικούς  ξέρω  να  έχουν  διαβάσει  τον   Dickens αλλά  και  ελάχιστοι  
είναι  οι  πεζογράφοι  που  ξέρουν  τι  λέει  ο  δεύτερος  νόµος  της  Θερµοδυναµ ικής» 
Το έγραψε ο Charles Percy Snow  τότε - κατά το τέλος δηλαδή  της δεκαετίας του 50  - την εποχή 
που αυτός αλλά και ο Arthur Koestler προσδιόριζαν για πρώτη ίσως φορά τον «διχασµό των δύο 
πολιτισµών». και ο διχασµός αυτός είναι ένα από τα ποικίλα αυτονόητα µε τα οποία  έχουµε 
µεγαλώσει. Είναι ένα ζήτηµα που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε ένα εύκολο «διότι», µε µια 
σχηµατική λογική αιτίας - αποτελέσµατος.   
Μπορούµε βέβαια να θυµίσουµε ότι είναι σχετικά πρόσφατο το γνωστό «προφανές» πως «ένας 
επιστήµονας που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να είναι περίπου µια πλήξη και πως όσο πιο 
αφυδατωµένη είναι η γραφή του και όσο πιο τεχνική η διάλεκτος που χρησιµοποιεί, τόσο 
µεγαλύτερο σεβασµό θα εµπνέει».  
Αντίστοιχο αυτονόητο επεβλήθη και κατά τη ∆ιδασκαλία της Φυσικής. Σύµβολα γραµµένα στον 
πρασινοπίνακα, περιγραφές όσο πιο στεγνές γίνεται και κυρίως λέξεις χωρίς καµία δροσιά, αρκεί τα 
λεγόµενα και τα γραφόµενα να είναι σωστά,  δηµιούργησαν το αντίστοιχο προφανές για µια 
«αποτελεσµατική» διδασκαλία, συνέθεσαν το προφίλ του καλού δασκάλου της φυσικής, ενώ κάτι 
αντίστοιχο δεν ίσχυσε για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 
Το αυτονόητο όµως αυτό είναι σχετικά πρόσφατο. Οι διάλογοι του Γαλιλαίου ήταν πραγµατικά 
αριστουργήµατα που επηρέασαν την ιταλική πεζογραφία αλλά και τη γλώσσα των επιστηµόνων της 
εποχής. Όσο για τη Νέα Αστρονοµία του Κέπλερ είναι ένα µπαρόκ σασπένς. Πρέπει βέβαια να 
οµολογήσουµε ότι αυτό δεν συνέβαινε µε τα γραπτά του Άιζακ Νιούτον.  
Όπως έχει γράψει ο Boltzmann: «ένας µαθηµατικός θα αναγνωρίσει αµέσως τον Γκάους, τον 
Τζάκοµπι ή τον Χέλµχολτς µόλις διαβάσει λίγες από τις σελίδες τους, όπως ένας µουσικός 
αναγνωρίζει από τις πρώτες νότες τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν ή τον Σούµπερτ». Και ο Τζηνς 
έβλεπε στη φυσική του Μάξγουελ έναν µαγεµένο παραµυθότοπο, γεµάτο µε εκπλήξεις. 
 Στον εικοστό αιώνα, στον οποίο µεγαλώσαµε, αναγνωρίσαµε την ποιότητα της γραφής του Φρόυντ, 
του Ράσσελ, του Έρβιν Σρέντινγκερ και του Τζόρτζ Γκάµοφ.  
2.  Η φυσική και  η λογοτεχνία είναι περιπέτειες µέσα στο άγνωστο. Είναι βασανιστικές διαδροµές 
κατά τις οποίες, τόσο η µία όσο και η άλλη, αναζητούν υψηλής αισθητικής  αναπαραστάσεις κάποιων 
περιοχών του Σύµπαντος που  βρίσκονται έξω από τα σύνορα του άµεσα αισθητού. Και αυτό που  
πρωταγωνιστεί δεν είναι τόσο τα µηνύµατα που συλλαµβάνονται από το µάτι, από το όργανο της 
ακοής και από τις τρεις άλλες αισθήσεις. Είναι περισσότερο αυτό που µπορεί να διακρίνει το 
ανθρώπινο «βλέµµα της Σκέψης». 
3. Ο φυσικός και ο ποιητής και η αµοιβαία καχυποψία τους. Αντιπαλότητα ουσίας ή διαφορετική 
οπτική;  
   Το πλατανόφυλλο πέφτει νωχελικά προς το έδαφος. Ο Ισαάκ Νεύτων και ο Οδυσσέας Ελύτης το 
παρακολουθούν. Σκέφτονται πράγµατα διαφορετικά. Αισθάνονται αλλιώς. Όραση αλλιώτικη, 
αλλιώτικη ακοή. Ο ποιητής το αφουγκράζεται. το ακούει να λέει ότι ο κόσµος είναι απλός, είναι 
αυτή η αθόρυβη χειρονοµία της φύσης, ένα µονοπάτι από τα γεγονότα προς τις αισθήσεις. φτάνει το 
φύλλο να αφεθεί από µας τους ίδιους να πέσει µέσα µας. ∆ίπλα του ο Ισαάκ Νεύτων. Σκέφτεται ότι 
µε την πτώση του το φύλλο ψάλλει το δοξαστικό της βαρύτητας. Τον Ακάθιστο Ύµνο της. Το 
βλέπει να κατεβαίνει αργά προς το χώµα, όπως ένα άδειο όστρακο κατεβαίνει στο βυθό. 
Αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι να το ανακρίνει, να αποσπάσει απ’ αυτό τα µυστικά της Βαρύτητας. 
Ξέρει πολύ καλά πως είναι ο αέρας εκείνος που κάνει τη ζαβολιά. Προχωράει ένα βήµα πάρα πέρα 
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και φτιάχνει τον σωλήνα κενού. Μέσα εκεί το φυλλαράκι πέφτει όπως ένα βαρύ µολυβένιο 
στρατιωτάκι, ίδιο µε κείνα που παίζαµε όταν ήµασταν παιδιά. 
   Συγκρούονται άραγε οι δύο οπτικές; Το ερώτηµα έχει πυρήνα µε ουσία.  
Τα δύο παιδιά γεννήθηκαν το έτος 1564. Ο ένας στο Στάντφορντ ον Έιβον της Αγγλίας. Ο άλλος 
ήταν Ιταλός από την Τοσκάνη. Το φεγγάρι όµως που έβλεπαν ήταν το ίδιο. Ο Ουίλλιαµ Σαίξπηρ και 
ο Γαλιλαίος. Όταν ο Σαίξπηρ µεγάλωσε έγραψε διάφορα πράγµατα για τη Σελήνη που έβλεπε από 
µικρός. Σε κάποιο από τα έργα του την αποκαλεί «ουράνιο µαργαριτάρι». Ο Γαλιλαίος ήταν σαράντα 
έξι χρονών όταν έστρεψε για πρώτη φορά το µικρό του τηλεσκόπιο στον ουρανό σηµαδεύοντας τη 
Σελήνη. Το φεγγάρι δεν ήταν µαργαριτάρι. Μια µάζα βλογιοκοµµένη ήτανε, µε βράχια και µε  
κρατήρες. Τι είναι η Σελήνη; Σαιξπηρική ή Γαλιλαιική; 
 
Μήπως όµως,  οι αντιπαλότητες δεν υπάρχουν; Μήπως τα πράγµατα είναι αλλιώς; Μήπως η 
Επιστήµη νιώθει την ανάγκη να κοιτάζει στα µάτια την οµορφιά και να της πιάνει το χέρι; Μήπως 
είναι και οι δύο τους θυγατέρες της ίδιας διεργασίας µε την οποία οι άνθρωποι πείθουν το Άπειρο 
να αναµειχθεί µε το Πεπερασµένο; Μήπως είναι δεµένες µεταξύ τους όσο και η Σκέψη µε τη 
Συγκίνηση; Μήπως ο Ισαάκ Νεύτων και ο µεγάλος Έλληνας ποιητής µιλούν για το ίδιο πράγµα 
καθώς ακούν δύο από τις χιλιάδες µελωδίες της Πραγµατικότητας;  
   Μήπως εκείνο που τελικά υπάρχει είναι το πολυδιάστατο του ανθρώπινου συνειδέναι;         
Το να αναρωτιέσαι επιτρέπεται. 
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Να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήµες  
Βαρβάρα Παναγιωτίδου, Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών, ∆.Ε. ν. Καρδίτσας 
 
     Στην σηµερινή εποχή  ανάπτυξης της τεχνολογίας και  κοινωνικοποίησης της γνώσης, οι 
πολίτες καλούνται να αντιµετωπίζουν βασικά ζητήµατα της καθηµερινότητάς τους µε υπεύθυνο 
τρόπο, ο οποίος απαιτεί γενικές επιστηµονικές γνώσεις. Όλοι πρέπει να αποφασίζουµε για θέµατα 
επιστήµης και τεχνολογίας και για αυτό πρέπει να γνωρίζουµε τους κινδύνους και τα όριά τους. 
Οφείλουµε να είµαστε επιστηµονικά εναλφάβητοι, δηλαδή να έχουµε την ικανότητα  να 
χρησιµοποιούµε την Επιστηµονική γνώση και τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης, να αναγνωρίζουµε 
ερωτήµατα και να βγάζουµε συµπεράσµατα που βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα, έτσι ώστε 
να κατανοούµε το φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει και να συµβάλουµε στη λήψη των αποφάσεων 
για τις αλλαγές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν.  
     Ενώ όµως, τα επιστηµονικά επιτεύγµατα συνεχώς αυξάνονται και παράγονται καινούργια 
σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα που εισβάλλουν στην καθηµερινή µας ζωή και πρέπει να 
αποφασίσουµε τι θα κρατήσουµε και τι θα πετάξουµε, δεν υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο, ανάλογο 
ενδιαφέρον για την κατανόηση της επιστήµης και της τεχνολογίας. Πολλοί µαθητές και γονείς  
πιστεύουν ότι τα µαθήµατα Φυσικών επιστηµών είναι πολύ δύσκολα και άσχετα µε την καθηµερινή 
ζωή των ανθρώπων. Όµως, ο νοµπελίστας Sir Paul Nurse λέει, ότι δεν µπορούµε να 
παραβλέψουµε την αξία της διδασκαλίας των επιστηµών, όχι µόνο για να εκπαιδεύσουµε τη νέα 
γενιά των επιστηµόνων και των µηχανικών, αλλά και γιατί πρέπει να εξασφαλίσουµε στους 
ανθρώπους τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζονται  για να αντιµετωπίσουν τα ηθικά και 
πολιτικά θέµατα που δηµιουργεί η ανάπτυξη της επιστήµης. 
     Πράγµατι η ανάπτυξη της Επιστήµης µε τις εφαρµογές της στην Τεχνολογία, όπως η 
Βιοτεχνολογία, η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, οι τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνίας, άλλες εφαρµογές στο χώρο της Χηµείας κ.ά., συνοδεύεται από µια σειρά 
προβληµατισµών, που αφορούν τις συνέπειες στην ασφάλεια και υγεία του ανθρώπου, στο 
περιβάλλον, στα ανθρώπινα και όχι µόνο, δικαιώµατα. Οι πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις 
δηµιουργούν την ανάγκη θέσπισης κανόνων οι οποίοι θα καθορίζουν τον τρόπο εφαρµογής των 
επιτευγµάτων των επιστηµών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται  σε διακήρυξη της Ουνέσκο,  
που αφορά τις έρευνες για το ανθρώπινο γονιδίωµα, καµία έρευνα δεν µπορεί να υπερισχύσει των 
θεµελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας του ατόµου. 
     Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες αποκτά στις µέρες 
µας, σπουδαία κοινωνικοπολιτική διάσταση και αφορά όλη την κοινωνία. Γι’ αυτό, όλο και πιο συχνά 
γίνονται προτάσεις για προγράµµατα Σπουδών των Φυσικών Επιστηµών περισσότερο 
προσανατολισµένα προς την κοινωνία και τη ζωή.  Σ’ αυτά τα προγράµµατα, καλείται ο/η 
εκπαιδευτικός να δίνει έµφαση στις ανθρώπινες αξίες, οι οποίες κάθε φορά πρέπει να 
συσχετίζονται µε τη µελέτη των επιστηµονικών εννοιών. Έτσι, προγράµµατα σπουδών όπως τα:  
(STS)-Επιστήµη/Τεχνολογία/Κοινωνία, (STL)- Επιστήµη/Τεχνολογία/Γραµµατισµός, (SSI)- 
Κοινωνικοεπιστηµονικά θέµατα διδασκαλίας κ.α., στοχεύουν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος 
των µαθητών, µέσα από την ανάδειξη της ανθρώπινης διάστασης των επιστηµών.  
   Παράλληλα, ας σηµειωθεί , ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος σπουδής της Επιστήµης από το 
πείραµα. Μέσα από τον πειραµατισµό και την ενεργό συµµετοχή, καλούνται οι µαθητές να 
κατακτήσουν τη γνώση στη Φυσική, στη Χηµεία, στη Βιολογία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο, 
στα σχολεία, όχι µόνο να λειτουργούν εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών, αλλά να αποτελούν και 
χώρους δηµιουργίας και ενθάρρυνσης των Φυσικών Επιστηµών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
ιδιαίτερη προσπάθεια στον τοµέα αυτό. Με τη βοήθεια των Υπευθύνων των Εργαστηριακών 



 13

Κέντρων Φυσικών Επιστηµών και των σχολικών εργαστηρίων, αλλά κυρίως µε την προσπάθεια 
όλων των εκπαιδευτικών, επιχειρείται µια επέκταση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών, 
από την σχολική αίθουσα στο σχολικό εργαστήριο.  
Στην εκδήλωση Φυσικών Επιστηµών που διοργανώσαµε, επιχειρούµε : 
• να ανοίξουµε τα εργαστήρια όχι µόνο στο σχολείο αλλά και  στην κοινωνία, 
• να δώσουµε σε όλους, µικρούς και µεγάλους, ερεθίσµατα για την κατανόηση των φυσικών 

φαινοµένων, επειδή για όλους, η ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα όταν προσπαθούµε να 
κατανοήσουµε τα πράγµατα γύρω µας. 

Ζητάµε από τους µαθητές να παρουσιάσουν µε πειράµατα και εφαρµογές, τις ιδέες τους για την 
επιστήµη, θέλουµε : 
• να διεγείρουµε τη δηµιουργική  τους φαντασία,  
• να προωθήσουµε την επιστηµονική και ερευνητική σκέψη, 
• να προωθήσουµε την εφευρετικότητα, 
• τέλος, να αναπτύξουµε έναν ενθουσιασµό για τις Φυσικές Επιστήµες. 
Τέτοιες προσπάθειες γίνονται σε πολλές χώρες, άλλοτε έχουν το χαρακτήρα του διαγωνισµού, 
άλλοτε του φεστιβάλ, άλλοτε πάλι γίνονται εκδηλώσεις προς τιµή µεγάλων επιστηµόνων, όπως  
γιορτάστηκε πριν τρία χρόνια το παγκόσµιο έτος Φυσικής, προς τιµή του Αϊνστάιν. 
Στην επιτυχία της δικής µας προσπάθειας, συνέβαλλαν κυρίως εκπαιδευτικοί και µαθητές 
αρκετών σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ν. Καρδίτσας. 
Πιστεύουµε, ότι αυτοί µελλοντικά θα αποτελέσουν παραδείγµατα, που θα θελήσουν και άλλοι να 
µιµηθούν, έτσι ώστε να υπάρξει σύνδεση µεταξύ Φυσικών Επιστηµών και κοινωνίας, µε στόχο την 
προαγωγή ενός πολιτισµού βασισµένου στις ανθρώπινες αξίες της γνώσης, της ελευθερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών της ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας 
Σεραφείµ Μπίτσιος, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας   
 
Το ΕΚΦΕ στεγάζεται σε χώρο περίπου 150 τ.µ. στον 1ο όροφο του 5ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας 

 Εργαστήριο: Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών 
 Παρασκευαστήριο: Χώρος για όλες τις χρήσεις δηλαδή, γραφείο, αποθήκη, κτλ 
 Γραφείο: Χώρος αρχειοθέτησης εγγράφων 
 Αποθήκη: Χώρος µικροεπισκευών και εργαλειοθήκη  

Τι είναι το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών; 
 Το Ε.Κ.Φ.Ε. είναι κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής 
διδασκαλίας των µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών και σύµβουλος για την οργάνωση των 
σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο νοµού.   

    Το Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας είναι ικανά εξοπλισµένο για την πραγµατοποίηση πειραµάτων, όλων 
των τάξεων και µαθηµάτων Γυµνασίου, Λυκείου (Γενικού και Επαγγελµατικού), Τ.Ε.Ε. και 
∆ηµοτικού, που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας.  

    Στο Ε.Κ.Φ.Ε. διατηρούνται: 
  αρχείο προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των 
οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας.  

  αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραµάτων µε τα όργανα που διαθέτουν τα σχολεία. 
  αρχείο οργάνωσης και εργονοµικής διευθέτησης του εργαστηριακού χώρου. 
  αρχείο οπτικοακουστικού υλικού (διαφάνειες, βιντεοταινίες, CD, κτλ) & βιβλιοθήκη.  
 Στο χώρο αυτό πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα συναντήσεις εκπαιδευτικών 

µε σκοπό την ενηµέρωση πάνω στη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιµων οπτικοακουστικών 
µέσων διδασκαλίας, την εξάσκηση σε πειραµατικές διατάξεις και την ανταλλαγή εµπειριών.   

    Στον ίδιο χώρο ασκούνται πειραµατικά µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου των 
σχολείων του νοµού, καθώς και σπουδαστές του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίµων.  

∆ραστηριότητες του ΕΚΦΕ 
Αριθµός σεµιναρίων από ΕΚΦΕ για καθηγητές και δασκάλους 

 2003-04: 12 
 2004-05: 15 
 2005-06: 18 
 2006-07: 26 
 2007-08: 23 

Αριθµός τµηµάτων µαθητών που έκανε πειράµατα το ΕΚΦΕ 
 2003-04: 46 
 2004-05: 150 
 2005-06: 134 
 2006-07: 150  
 2007-08: 124 

Παραγωγή & διάθεση εποπτικού υλικού από ΕΚΦΕ σε σχολεία  
Σηµειώσεις (βιβλιοδετηµένες - σπιράλ) 
- µε τα προβλεπόµενα να γίνουν πειράµατα (για όλες τις τάξεις ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, ΓΕΛ, 

ΕΠΑΛ και ΤΕΕ) 
- µε πειράµατα για την ενέργεια 
- µε τη νοµοθεσία για τα Εργαστήρια 
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CD µε υλικό σχετικό 
- µε τα εργαστήρια  
- µε τις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ 
- µε οδηγίες και επισηµάνσεις για τα πειράµατα του ∆ηµοτικού. 
DVD µε υλικό σχετικό  
- µε τις Φ.Ε. (πειράµατα, applets, αξιολόγηση, κλπ) 
- µε τα βιβλία Φυσικών Επιστηµών 
Άλλες δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
- Απέσυρε από τα σχολεία τις παλιές και άχρηστες χηµικές ουσίες και τις προώθησε για 

καταστροφή. 
- Προµήθευσε σε σχολεία χηµικές ουσίες, δείκτες, χρωστικές κτλ για τις ανάγκες των 

εργαστηριακών ασκήσεων. 
- Επισκέφθηκε τα σχολικά εργαστήρια και συνεργάστηκε µε εκπαιδευτικούς για θέµατα 

πειραµάτων, διευθέτησης οργάνων, λειτουργίας συσκευών, Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισµικού, 
λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, κτλ. 

- ∆άνεισε όργανα και συσκευές σε σχολεία για την πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων. 
- Μεσολάβησε για την ανακατανοµή οργάνων µεταξύ εργαστηρίων σχολείων και επισκεύασε 

µηχανές των σχολικών εργαστηρίων του νοµού. 
- ∆ηµιούργησε κατασκευές, σχετικές µε πειράµατα, για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Σχολείων 

και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου κυρίως. 
- Συµµετείχε σε Συνέδρια και ηµερίδες µε εισηγήσεις και αφίσες, µε θεµατολογία σχετική µε τις 

δραστηριότητές του ΕΚΦΕ Καρδίτσας.  
- Συνεργάστηκε µε την ∆/νση Π/θµιας Εκπ/σης και τα σχολικά έτη 2006-07 και 2007-08 έχει 

δάσκαλο αποσπασµένο στο ΕΚΦΕ, για να καλύπτει και τα ∆ηµοτικά σχολεία. 
- Τα τρία τελευταία σχολικά έτη δανείζει το χώρο και τον εξοπλισµό του εργαστηρίου του ΕΚΦΕ 

(κάποιες ώρες ανά εβδοµάδα) στο νεοσύστατο στην πόλη µας Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων 
του ΤΕΙ Λάρισας, Παραρτήµατος Καρδίτσας.  

- Έστειλε άρθρα στις εφηµερίδες για τις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ, που δηµοσιεύτηκαν από το 
σύνολο του τοπικού Τύπου.  

- ∆ηµιούργησε, ανανεώνει και εµπλουτίζει συνεχώς την ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
(http://ekfe.kar.sch.gr) στο Σχολικό ∆ίκτυο.  
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Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Φ.Ε. στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 
Ιωάννης Β. Ντελής, ∆άσκαλος–Φυσικός, αποσπασµένος στο ΕΚΦΕ για την Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση Ν. Καρδίτσας. 
 
1. Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες του Νοµού Καρδίτας, στις οποίες: 
• Ενηµερώσαµε τους ∆ιευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς για τις αρµοδιότητες και τις 

δυνατότητες του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας. 
• Τακτοποιήθηκαν και επισκευάστηκαν όργανα και πειραµατικές συσκευές 
• Ενηµερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν τα φυσικά, στον τρόπο χρήσης των 

πειραµατικών οργάνων και των υλικών. 
• Αποµακρύνθηκαν οι παλιές και κατεστραµµένες χηµικές ουσίες, που δεν χρησιµοποιούνται για 

τα πειράµατα του ∆ηµοτικού και ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνες. 
• Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε τµήµατα Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. 
• Έγινε επίδειξη της συλλογής «ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ»  
• Μοιράστηκε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. 
2. Συµµετοχή σε Συνέδρια 
Συµµετείχαµε ως Ε.Κ.Φ.Ε. Τµήµα Πρωτοβάθµιας στο Συνέδριο που έγινε στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου 
στις 30/11/2007 µε τίτλο: «Ενέργεια και Εκπαίδευση, ∆ράσεις στο Σχολείο». Το θέµα της 
εισήγησής µας ήταν: «Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στο ∆ηµοτικό Σχολείο» 
3. Επισκέψεις σχολείων στο ΕΚΦΕ 
Εκπαιδευτικοί µε τους µαθητές τους επισκέφθηκαν το εργαστήριο και πραγµατοποίησαν πειράµατα 
που αφορούσαν τα Φυσικά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων  «ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 1312 µαθητές 
από 84 τµήµατα, στο διάστηµα των δύο τελευταίων σχολικών ετών. 
4. Επιµορφωτικές Συναντήσεις. 
∆ιοργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 13 επιµορφωτικές συναντήσεις, σε συνεργασία µε τους 
Σχολικούς  Συµβούλους,  εκπαιδευτικών που διδάσκουν το µάθηµα «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. 
5. Παραγωγή υλικού. 
Κατά το σχολικό έτος 2006 – 2007 έγινε συγγραφή και παραγωγή βιβλιοδετηµένων σηµειώσεων 
και ενός CD, τα οποία µοιράστηκαν σε όλες τις σχολικές µονάδες του νοµού. 
6. ∆ηµιουργία συλλογής: «ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ» 
Συλλογή µε όργανα και υλικά που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσµα των πειραµάτων. Μέσα περιέχει 
οδηγίες για την εύκολη δηµιουργία του καθώς και αλφαβητικό κατάλογο όλων των υλικών. 
7. ∆ηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο. 
Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα γίνονται δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο µε θέµατα που αφορούν 
τις δραστηριότητες του Ε.Κ.Φ.Ε. γενικά και ειδικά το Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
8. Στο µέλλον. 
• Κατά το σχολικό έτος 2007 – 08 ετοιµάστηκαν και θα µοιραστούν το Σεπτέµβριο σειρά DVD 

µε τα πιο σηµαντικά πειράµατα των σχολικών βιβλίων των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, «ΕΡΕΥΝΩ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» αλλά και επιπλέον πειράµατα. 

• ∆ηµιουργήθηκε Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών στο καινούργιο σχολικό συγκρότηµα των 
5ου & 16ου ∆ηµοτικών Σχολείων, µε στόχο να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες σχολικές 
µονάδες, αλλά και να χρησιµοποιείται και από άλλα Σχολεία. Με την αµέριστη συµπαράσταση 
του ∆ήµου Καρδίτσας, της ∆ιεύθυνσης Π.Ε. και των ∆ιευθυντών των παραπάνω σχολικών 
µονάδων θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από την ερχόµενη σχολική χρονιά. 
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• Εντατικοποίηση των προσπαθειών για να µας επισκεφθούν και να επισκεφθούµε 
περισσότερα σχολεία. 

• Προώθηση της συλλογής «ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ» έτσι ώστε να δηµιουργηθούν 
συλλογές στα σχολεία. 

 

 
Ο Γιάννης Ντελής και ο Χριστόφος Μαντζιάρας βιντεοσκοπώντας πειράµατα για το ∆ηµοτικό 

 
Το βαλιτσάκι του πειραµατιστή περιλαµβάνει όλα τα υλικά που χρειάζονται στο ∆ηµοτικό σχολείο 
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1ο  Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
SCIENCE IS FUN… 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ  

Η διαδικασία βασίζεται στην αντίδραση του αργιλίου µε το καυστικό νάτριο. Σε 
ένα ποτήρι διαλύουµε καυστικό νάτριο σε νερό, δηµιουργώντας ένα πυκνό 
διάλυµα. Προσθέτουµε κοµµατάκια αργιλίου και παρατηρούµε έντονη 
αντίδραση παραγωγής υδρογόνου. Εναλλακτικά, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε µια πλαστική φιάλη αναψυκτικού, µέσα στην οποία 
αδειάζουµε υδροχλωρικό οξύ του εµπορίου. Ρίχνουµε µερικά κοµµάτια 

ψευδαργύρου οπότε παρατηρούµε έντονη παραγωγή υδρογόνου. Προσαρµόζοντας ένα σωληνάκι 
στο στόµιο του µπουκαλιού µπορούµε να οδηγήσουµε το υδρογόνο σε ένα ποτήρι µε σαπουνόνερο, 
οπότε αυτό εγκλωβίζεται στις φυσαλίδες. Περνώντας τη φλόγα ενός αναπτήρα πάνω από τις 
φυσαλίδες ακούµε το χαρακτηριστικό κρότο της καύσης του υδρογόνου (κροτούν αέριο).  
 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ,  ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ… ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

Η διάταξη βασίζεται στην παραγωγή διαφοράς δυναµικού από τους 
ηλεκτρολύτες που υπάρχουν στο ίδιο µας το σώµα. Χρησιµοποιούµε ένα 
γαλβανόµετρο που το συνδέουµε µε δύο διαφορετικά ηλεκτρόδια (πχ χαλκού και 
ψευδαργύρου). Αν πιάσουµε τα δύο ηλεκτρόδια µε τα χέρια µας, παρατηρούµε 
την εµφάνιση διαφοράς δυναµικού. 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα αναλογικό πολύµετρο του σχολείου µας και 

το συνδέουµε µε µια πλάκα χαλκού και µία ψευδαργύρου. Ρυθµίζουµε το όργανο να µετρά συνεχή 
τάση στην κλίµακα µερικών δεκάδων mV και ακουµπούµε τις παλάµες µας στις δύο πλάκες. 
Παρατηρούµε µια εντυπωσιακή µετακίνηση του δείκτη που οφείλεται στη διαφορά δυναµικού που 
αναπτύσσεται από το σώµα µας.  
 
ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

Η ιδέα βασίζεται στη διάσπαση του χλωρικού καλίου µε τη θέρµανση, και την 
ανατροφοδότηση της αντίδρασης µε ένα κατάλληλο “καύσιµο”.  
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µικρά πυροτεχνήµατα σε sticks, όπως αυτά 
που χρησιµοποιούµε στις τούρτες γενεθλίων. ∆ηµιουργούµε πρώτα ένα µίγµα 
χλωρικού καλίου και ζάχαρης άχνης σε αναλογία ένα προς ένα και το 
αναµιγνύουµε καλά. ψεκάζουµε µερικά ξύλινα καλαµάκια στο µισό τους µήκος 

µε µια κόλλα και τα κυλούµε στη σκόνη του µίγµατος µέχρι να κολλήσει αρκετή ποσότητα από αυτό. 
Τη διαδικασία την επαναλαµβάνουµε αρκετές φορές, µέχρι το “βεγγαλικό” µας να αποκτήσει πάχος 
περίπου ενός εκατοστού. Αφού στεγνώσει µπορούµε να το ανάψουµε κρατώντας το άφοβα από την 
άκρη. 
 
ΤΟ …ΕΠΙΜΟΝΟ ΥΓΡΟ 

Η ιδέα  βασίζεται στην αµφίδροµη αντίδραση χρωµατισµού και αποχρωµατισµού 
του  χηµικού δείκτη κυανού του µεθυλενίου. Σε µια φιάλη σε 500 ml περίπου 
νερό διαλύουµε 10 gr καυστικό νάτριο και 40 gr γλυκόζης, ενώ προσθέτουµε 
δείκτη κυανό του µεθυλενίου και πωµατίζουµε. Το διάλυµα έχει ένα ωραίο µπλε 
χρώµα. Μέσα όµως σε λίγα λεπτά, το χρώµα ατονεί, µέχρι που εξαφανίζεται και 

το διάλυµα γίνεται διαυγές. Ανακινούµε το µπουκάλι και το µπλε χρώµα επανέρχεται! Η διαδικασία 
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µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, αλλά οι ιδιότητες του διαλύµατος χάνονται µετά από 12 
περίπου ώρες. Όταν το διάλυµα είναι ακίνητο, η γλυκόζη ανάγει το κυανό του µεθυλενίου, που 
χάνει το µπλε χρώµα του, ενώ η ίδια µετατρέπεται σε γλυκονικό οξύ που µε τη σειρά του αντιδρά 
µε το καυστικό νάτριο δίνοντας το άλας γλυκονικό νάτριο. Με την ανακίνηση, το οξυγόνο του αέρα, 
οξειδώνει και πάλι το κυανό του µεθυλενίου δίνοντάς του το µπλε χρώµα.  
 
Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ!  

Η ιδέα βασίζεται στην εφαρµογή του κανόνα του Lenz, κατά την κίνηση ενός µαγνήτη 
δίπλα σε µεταλλικό αγωγό. Αφήνουµε έναν µαγνήτη να πέσει µέσα σε έναν χάλκινο 
σωλήνα (ο χαλκός δεν έλκεται από το µαγνήτη) και παρατηρούµε, ότι η πτώση του 
είναι εξαιρετικά πιο αργή σε σχέση µε την πτώση του σε έναν µη µεταλλικό σωλήνα. 
Σε µια πλάκα χαλκού ή αλουµινίου (τα µέταλλα δεν έλκονται από τους µαγνήτες) που 
βρίσκεται σχεδόν κατακόρυφα, αφήνουµε να γλιστρήσει εφαπτόµενα ένας µαγνήτης. 
Παρατηρούµε ότι η πτώση είναι εξαιρετικά αργή λόγω του κανόνα του Lenz.  
 

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 
Σε ένα κατακόρυφα στερεωµένο ξύλινο καλαµάκι έχουµε περάσει δύο 
δακτυλιοειδείς µαγνήτες µε τρόπο ώστε οι οµώνυµοι πόλοι να απωθούνται. 
Χρησιµοποιούµε ένα δίσκο από χαρτόνι προσαρµοσµένο σε ένα καλαµάκι 
αναψυκτικού που το περνάµε αντίστοιχα στο ξύλινο καλαµάκι, σαν το δίσκο του 
ζυγού. Τοποθετώντας διάφορα αντικείµενα στο δίσκο, µπορούµε να 
“µετρήσουµε” το βάρος τους αν προηγούµενα έχουµε βαθµονοµήσει το 

µαγνητικό ζυγό.  
 
Ο ΠΙΟ ΑΠΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! 

Η ιδέα βασίζεται στην εφαρµογή της δύναµης Laplace. Εφαρµόζουµε το µαγνήτη στη 
διάταξη του σχήµατος και η δύναµη Laplace αναπτύσσεται στον “αγωγό” που 
σχηµατίζεται από την εκάστοτε ακτίνα που συνδέει το σηµείο επαφής του καλωδίου 
µε το µαγνήτη, µε τον κατακόρυφο άξονα. Με µια καινούργια µπαταρία και έναν 
ισχυρό µαγνήτη (οι µαγνήτες νεοδύµιου είναι ιδανικοί), οι περιστροφές του κινητήρα 
µας φθάνουν τις 1000 ανά λεπτό! 
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3ο  Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 
Παρασκευή  Νάιλον. 
1. Μέσα σε ένα ποτήρι 150 cm3  ρίχνουµε 50 cm3   υδατικού διαλύµατος εξαµεθυλενοδιαµίνης 

συγκέντρωσης 5%  
2. Στο διάλυµα αυτό ρίχνουµε µερικές σταγόνες πυκνού διαλύµατος καυστικού νατρίου NaOH 

συγκέντρωσης   6Μ . 
3. Σε ένα άλλο ίδιο ποτήρι ρίχνουµε 50 cm3   διαλύµατος 5% αδιπικού χλωριδίου σε 

κυκλοεξάνιο ή βενζίνη ή άλλο υγρό που να µην αναµειγνύεται µε το νερό .  
4. Το περιεχόµενο του δεύτερου ποτηριού το ρίχνουµε στο πρώτο µε προσοχή ώστε τα δύο υγρά 

να µην αναµειχθούν. 
5. Παρατηρούµε αµέσως στην επιφάνεια των δύο υγρών να δηµιουργείται ένα φιλµ από νάιλον. Το 

φιλµ αυτό το τραβάµε προσεκτικά µε µια λαβίδα. Όταν αποµακρύνεται το παραγόµενο φιλµ, 
έρχονται ξανά σε επαφή οι δύο επιφάνειες και δηµιουργείται νέο µε αποτέλεσµα να 
σχηµατίζεται ένα συνεχές νήµα, που µπορούµε να το τυλίξουµε σε µια ράβδο.    

6. Το νάιλον που παρασκευάσαµε µε τον παραπάνω τρόπο µπορούµε να το βάλουµε σε ένα µικρό 
ποτήρι ζέσεως και να το θερµάνουµε ελαφρά  σε µια θερµή επιφάνεια , µέχρι µόλις λιώσει. Στο 
υγρό νάιλον µπορούµε να βυθίσουµε την άκρη ενός σύρµατος , να το ανασύρουµε µε προσοχή 
και τραβώντας συνεχώς , να κάνουµε νάιλον κλωστή.   

 
Το  Θαυµατουργό Νερό 
1. Ένωση Ιωδίου – Αργιλίου 

 Αναµειγνύουµε ένα κουταλάκι κοπανισµένο ιώδιο (Ι2) και δύο κουταλάκια µεταλλικό Αργίλιο 
(Αl) σε λεπτή σκόνη. 

 Ρίχνουµε δύο τρεις σταγόνες νερού. 
 Παρατηρούµε απότοµη ένωση του αργιλίου µε το ιώδιο. 

2. Ανάφλεξη ψευδαργύρου. 
 Σε ένα ποτήρι έχουµε κορεσµένο διάλυµα Νιτρικού Αµµωνίου (ΝΗ4ΝΟ3) και βουτάµε ένα 
κοµµάτι βαµβάκι. 

 Αφού στεγνώσει το βαµβάκι ρίχνουµε πάνω σε αυτό σκόνη ψευδαργύρου (Zn)  
 Ρίχνουµε λίγες σταγόνες νερό και παρατηρούµε ανάφλεξη. 

3. Πράσινες Φλόγες.  
Κόβουµε τέσσερα κοµµάτια αλουµινόχαρτο. 

 Στο πρώτο ζυγίζουµε 4 γραµµάρια περίπου σκόνη ψευδαργύρου (Zn) 
 Στο δεύτερο 4 γραµµάρια  νιτρικό αµµώνιο (ΝΗ4ΝΟ3) 
 Στο τρίτο 1 γραµ. περίπου χλωριούχο αµµώνιο (NH4 Cl) 
 Στο τέταρτο 0,5 περίπου γραµ. νιτρικό βάριο  Βa(ΝΟ3)2  

• Μόλις πριν από το πείραµα αναµειγνύουµε τις τρεις τελευταίες ουσίες  
νιτρικό αµµώνιο (ΝΗ4ΝΟ3), χλωριούχο αµµώνιο (NH4 Cl), νιτρικό βάριο  Βa(ΝΟ3)2  και ύστερα 
στο µείγµα προσθέτουµε και αναµειγνύουµε καλά τον ψευδάργυρο (Zn). Μέσα σε δοκιµαστικό 
σωλήνα µε ανακίνηση. 

 Το µείγµα αυτό το βάζουµε πάνω σε ένα πλακάκι ή σε µια κάψα µε µορφή λοφίσκου και 
ρίχνουµε µερικές σταγόνες νερού.  

 
∆έντρο του Κρόνου 
1. Σε 1 λίτρο νερού διαλύουµε 5 γραµ. Οξικό µόλυβδο. Pb[CH3COO]2 
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το διάλυµα το µεταφέρουµε σε ένα ποτήρι ζέσεως. 
2. Παίρνουµε ένα φύλλο ψευδαργύρου (λεπτή λαµαρίνα) σε σχήµα δέντρου και το κρεµάµε από τα 

ξυλάκια του στο ποτήρι που έχει το διάλυµα του οξικού µόλυβδου 
3. Το αφήνουµε εντελώς ακίνητο για λίγες ώρες. 
4. Παρατηρούµε οτι θα αποτεθεί σπογγώδης µόλυβδος. 

   Pb[CH3COO]2 + Zn  Pb + Zn[CH3COO]2 

 

∆έντρο της Αφροδίτης  
5. Σε 1 λίτρο απεσταγµένου νερού διαλύουµε 4 γραµ. Νιτρικό Άργυρο  (AgNO3) 

το διάλυµα το µεταφέρουµε σε ένα ποτήρι ζεσεως. 
6. Παίρνουµε ένα φύλλο χαλκού  σε σχήµα δέντρου και το κρεµάµε από τα ξυλάκια του στο 

ποτήρι που έχει το διάλυµα του νιτρικού αργύρου  
7. Το αφήνουµε εντελώς ακίνητο. 
8. Παρατηρούµε οτι θα αποτεθεί Άργυρος στο Χαλκό  

   2AgNO3 + Cu  2Ag + Cu (NO3)2 
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5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 
 
Σπιτικός πυροσβεστήρας 

Παίρνουµε ένα γυάλινο µπουκάλι µε φαρδύ στόµιο, γύρω στο ένα λίτρο. 
Προσαρµόζουµε σε αυτό λαστιχένιο πώµα µε γυάλινο σωλήνα. 

Όταν θέλουµε να περάσουµε γυάλινο σωλήνα σε τρύπα λαστιχένιου 
πώµατος πρέπει να προσέξουµε τα εξής: 
Η διάµετρος της τρύπας του πώµατος πρέπει να είναι λίγο µικρότερη από την εξωτερική διάµετρο 
του σωλήνα για να εφαρµόζει αεροστεγώς. Πρέπει να αλείψουµε τα µέρος του σωλήνα που θα µπει 
στο πώµα µε λίγη βαζελίνη ή νερό. Για να προφυλάξουµε τα χέρια µας από ενδεχόµενο σπάσιµο 
του σωλήνα, είναι σκόπιµο να πιάσουµε τόσο το σωλήνα όσο και το πώµα µε ένα πανί και τότε να 
προσπαθήσουµε να βάλουµε το σωλήνα στο πώµα πιέζοντας και γυρίζοντας τον δεξιά αριστερά. 

Το ένα άκρο του σωλήνα καταλήγει σε στένωµα και βρίσκεται έξω από το µπουκάλι, ενώ το 
άλλο άκρο πρέπει να απέχει από τον πυθµένα της φιάλης 4-5 εκατοστά. Επίσης παίρνουµε ένα 
µικρό µπουκαλάκι, το δένουµε από το λαιµό του µε µια ψιλή και γερή κλωστή και το γεµίζουµε 
σχεδόν µέχρι επάνω µε οξικό οξύ. 

Ρίχνουµε νερό µέχρι τη µέση του µεγάλου µπουκαλιού και διαλύουµε σε αυτό 4 κουταλάκια 
σόδα φαγητού (NaHCO3). Κατόπιν, µε προσοχή***, παίρνουµε το µικρό µπουκαλάκι φροντίζοντας 
να αιωρείται επάνω από τη στάθµη του υγρού. Στη θέση αυτή το στερεώνουµε µαγκώνοντας την 
κλωστή µε το λαστιχένιο πώµα. Φροντίζουµε το λαστιχένιο πώµα να έχει σφίξει πολύ καλά. 

Ο πυροσβεστήρας είναι σχεδόν έτοιµος. Σε περίπτωση µικρής φωτιάς αναποδογυρίζουµε 
τον πυροσβεστήρα (µπουκάλι) και στρέφουµε το στενό στόµιο του γυάλινου σωλήνα προς τη φωτιά. 

Με το αναποδογύρισµα του µπουκαλιού έρχεται σε επαφή το οξικό οξύ µε τη σόδα και 
παράγεται, µε έντονο αφρισµό, διοξείδιο του άνθρακα. 
NaHCO3 + CH3COOH  CH3COOΝα + H2O + CO2  

Το παραγόµενο διοξείδιο του άνθρακα κατευθύνεται προς τη φωτιά και επειδή είναι 
βαρύτερο από τον αέρα διώχνει (αποµονώνει) το οξυγόνο από τη φωτιά και τη σβήνει. 

Ακριβώς στην ίδια αρχή στηρίζονται και οι πυροσβεστήρες αφρού που κυκλοφορούν στο 
εµπόριο. 
 
Ασυνήθιστος τρόπος τηγανίσµατος  
 Παίρνουµε αρκετή ποσότητα ασβέστη [οξειδίου του ασβεστίου (CaO)] µε , µορφή µικρών 
κοµµατιών διαµέτρου 2-3 εκατοστών, και τα βάζουµε σε µικρή πήλινη λεκάνη ή άλλο δοχείο που 
να µη χαλάει από τον ασβέστη. Ρίχνουµε στον ασβέστη κρύο νερό, µέχρι να µουσκέψει καλά, και 
τοποθετούµε επάνω σ’ αυτόν ένα µικρό τηγανάκι ή άλλο κατάλληλο σκεύος. Αµέσως σπάζουµε ένα 
αβγό στο τηγανάκι και το αβγό ψήνεται. Αυτό γίνεται επειδή η αντίδραση του οξειδίου του 
ασβεστίου µε το νερό  
CaO + Η2Ο  Ca(OΗ)2 
είναι ισχυρώς εξώθερµη αντίδραση, ανεβάζει αρκετά τη θερµοκρασία, ώστε να µπορεί να ψηθεί 
ένα αυγό. 
 
Αυγό µε ελαστικότητα (…..από κανονική κότα) 
 Βάζουµε µέσα σε ένα κοινό ποτήρι ή σε ένα ποτήρι ζέσεως  150–200ml ξίδι και βυθίζουµε 
µέσα σε αυτό ένα αβγό. Αφήνουµε το αβγό 24 ώρες µέσα στο ξίδι, κατόπιν το βγάζουµε το 
ξεπλένουµε µε προσοχή και διαπιστώνουµε ότι το κέλυφος του είναι πια µαλακό και έχει 
ελαστικότητα.  
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 Επειδή το αβγό απόκτησε ελαστικότητα, µπορούµε µε προσοχή να το βάλουµε µέσα σε ένα 
µπουκάλι µε φαρδύ στόµιο – στενότερο βέβαια από το κανονικό µέγεθος του αβγού- και να 
εντυπωσιάσουµε µε το κατόρθωµα µας να βάλουµε ολόκληρο το αβγό µέσα στο µπουκάλι, το οποίο 
µε κανονικές συνθήκες δε θα χωρούσε. 
 Για να γίνει πιο εύκολο, ρίχνουµε µέσα στο µπουκάλι ένα αναµµένο βαµβάκι ώστε να καεί 
το οξυγόνο µέσα από το µπουκάλι και να δηµιουργηθεί κενό πίεσης το οποίο θα τραβήξει το αυγό 
προς τα µέσα και δε θα υπάρξει κίνδυνος σπασίµατος του λόγω σπρωξίµατος από εµάς. 
 Το κέλυφος του αβγού αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο [CaCO3], δηλαδή είναι 
άλας ανθρακικού οξέος. Το ανθρακικό οξύ Η2CO3 είναι ασθενέστερο από το οξικό οξύ CH3COOH, 
έτσι το οξικό, ως ισχυρότερο οξύ εκτοπίζει το ανθρακικό από τις ενώσεις του και σχηµατίζει 
οξικό ασβέστιο, όπως φαίνεται στην εξίσωση: 
2CH3COOH + CaCO3  Ca(CH3COO)2 + CO2  + Η2Ο 

 
Το ∆έντρο της Αφροδίτης 

∆ιαλύουµε σε 1L αποσταγµένο νερό 3-4 g νιτρικό άργυρο (AgNO3). Αν το διάλυµα θολώσει, 
το διηθούµε. Το διαυγές διάλυµα το µεταφέρουµε σε γυάλινο κύλινδρο ή σε γυάλα.  

Κατόπιν παίρνουµε ένα φύλλο χαλκού και κόβουµε ένα κοµµάτι από αυτό σε σχήµα έλατου 
(δέντρου). Στραβώνουµε λίγο τα κλαδιά έτσι ώστε το δέντρο να µην είναι επίπεδο. Το µέγεθος του 
δέντρου πρέπει να είναι τόσο, ώστε να χωράει στον κύλινδρο ή τη γυάλα που θα 
χρησιµοποιήσουµε. 
 Το «µεταλλικό δέντρο» το δένουµε από το πάνω µέρος (κορυφή) µε µια γερή κλωστή ή 
σπάγγο ψιλό και το κρεµάµε από ξυλαράκι που στηρίζεται στα χείλη του κυλίνδρου ή της γυάλας. 
Κατόπιν τοποθετούµε αµέσως τον κύλινδρο σε ράφι ή κάπου  αλλού που να εξασφαλίζεται απόλυτη 
ακινησία***. 
 Αµέσως σχεδόν θα παρατηρήσουµε επάνω στη µεταλλική επιφάνεια, σε λίγες ώρες θα 
γίνουν θεαµατικές αποθέσεις αργύρου στο χαλκό και ύστερα από µερικές ώρες θα σχηµατιστεί το 
δέντρο της Αφροδίτης κατά την αντίδραση 
2AgNO3 + Cu  2Ag + Cu(NO3)2 
Το δέντρο της Αφροδίτης έχει ωραιότατη εµφάνιση. 
 
Αόρατο µελάνι 
 Σε ένα ολόκληρο φύλλο διηθητικού χαρτιού γράφουµε ή ζωγραφίζουµε µε ένα µικρό πινέλο 
ή µπατονέτα το µήνυµα µας, µε άχρωµο διάλυµα φαινολοφθαλεϊνης. Το µήνυµα εµφανίζεται όταν 
ψεκάσουµε το χαρτί µε ajax  και εξαφανίζεται πάλι, µε ψεκασµό µε διάλυµα ξυδιού ή λεµονιού. 
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4ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
Πειράµατα ανίχνευσης θρεπτικών ουσιών σε τροφές 

 
Το µάθηµα της βιολογίας Α Γυµνασίου στο 2ο Κεφάλαιο (Πρόσληψη ουσιών και πέψη) αναφέρει : 
  Η τροφή µας περιέχει θρεπτικές ουσίες όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες (σάκχαρα),λίπη, 
βιταµίνες, ορισµένα άλατα µετάλλων και νερό. 
Στη συνέχεια παρουσιάζει εικόνες και αναφέρει σε ποιες τροφές βρίσκονται αυτές οι θρεπτικές 
ουσίες  
  

Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες Τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες 
  

Τροφές πλούσιες σε λίπη Τροφές πλούσιες σε βιταµίνες 
   Πως όµως µπορούµε να ελέγξουµε αν κάποιες θρεπτικές ουσίες βρίσκονται σε µια τροφή; Αυτό 
γίνεται πολλές φορές, χρησιµοποιώντας κάποιες χηµικές αντιδράσεις που συνδέονται µε εµφάνιση 
ή αλλαγή χρώµατος. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από αυτές που µας βοηθάνε πολλές 
φορές να διαπιστώσουµε την ύπαρξη ή όχι συγκεκριµένων ουσιών στα τρόφιµα. Τα πειράµατα που 
παρουσιάζονται παρακάτω µπορούν να χρησιµεύσουν για να συνδέσουν οι µαθητές το µάθηµα της 
Βιολογίας Α Γυµνασίου µε το µάθηµα της Χηµείας Β Γυµνασίου. Λόγω των περιορισµένων 
γνώσεων των µαθητών,  τα πειράµατα δεν παρουσιάζονται µε µεγάλη λεπτοµέρεια. 
 
Ανίχνευση πρωτεϊνών (αλβουµίνης και άλλων) 
Απαιτούµενα υλικά 
Αυγά και διάφορα άλλα τρόφιµα που περιέχουν πρωτεΐνες / ∆ιάλυµα Biuret   
(http://www.searo.who.int/en/Section10/Section17/Section53/Section481_1759.htm ) 
Σε µικρή ποσότητα λευκώµατος αυγού που περιέχει κυρίως αλβουµίνη (πρωτείνη) ρίχνουµε µικρή 
ποσότητα διαλύµατος Biuret. Παρουσιάζεται ένα ιώδες  χρώµα σαν αποτέλεσµα της αντίδρασης 
της πρωτεΐνης µε τα συγκεκριµένα αντιδραστήρια. 

Αριστερά το διάλυµα Biuret και δεξιά το διάλυµα που περιείχε 
αλβουµίνη µετά την αντίδραση µε το διάλυµα Biuret 
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Ανίχνευση λιπαρών ουσιών   
Απαιτούµενα υλικά 
Προπανόλη , λάδι, λίπος ,κτλ, νερό 
   Σ΄ ένα δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει προπανόλη διαλύουµε 2-3 σταγόνες λαδιού. Σ΄ ένα 
άλλο δοκιµαστικό σωλήνα ρίχνουµε µόνο προπανόλη. Τα περιεχόµενα των δυο δοκιµαστικών 
σωλήνων τα ρίχνουµε σε δυο άλλους σωλήνες που περιέχουν νερό. Παρατηρούµε ότι στον 
δοκιµαστικό σωλήνα που περιείχε το λάδι παρουσιάζεται ένα γαλάκτωµα. Το γαλάκτωµα 
υποδηλώνει την παρουσία λιπαρής ουσίας 
 
Ανίχνευση αµύλου. 
Απαιτούµενα υλικά 
Τροφές που περιέχουν άµυλο , διάλυµα Lugol 
   Τo άµυλο ανήκει στην κατηγορία των υδατανθράκων και βρίσκεται σε αρκετά τρόφιµα (ψωµί , 
ζυµαρικά και άλλα) Ρίχνοντας σταγόνες από διάλυµα Lugol ή βάµµατος ιωδίου, τα τρόφιµα που 
περιέχουν άµυλο αποκτούν µια µπλε χρώση. 
 
Ανίχνευση βιταµίνης C σε φρουτοχυµούς 
Απαιτούµενα υλικά 
Φρουτοχυµοί , δείκτης αµύλου - ιωδίου 
   Οι περισσότεροι φρουτοχυµοί περιέχουν βιταµίνη C. Υπάρχουν διάφορα αντιδραστήρια  µε τα 
οποία µπορούµε να ανιχνεύσουµε τη βιταµίνη C. Στο συγκεκριµένο πείραµα χρησιµοποιείται 
διάλυµα αµύλου-ιωδίου. http://www.wikihow.com/Make-a-Vitamin-C-Indicator   
   Η βιταµίνη C  έχει την ιδιότητα να αποχρωµατίζει το διάλυµα αµύλου-ιωδίου που έχει  µπλε 
χρώµα. Με λίγες σταγόνες φρουτοχυµού σ΄ ένα δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει 5 ml διαλύµατος 
το διάλυµα αποχρωµατίζεται. Αν εκτελέσουµε το πείραµα µε διαφορετικούς φρουτοχυµούς, 
µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα και για την ποσότητα της βιταµίνης C  που περιέχει κάθε 
φρουτοχυµός. 
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6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
Πειράµατα µε το νερό 

 
1. Πιάσε το νόµισµα χωρίς να βρέξεις τα χέρια σου. 
∆ιαδικασία: 
• Σε ένα δίσκο-πιάτο βάζουµε ένα νόµισµα και το σκεπάζουµε µε νερό. 
• Τοποθετούµε ένα αναµµένο κερί στο δίσκο και το σκεπάζουµε µε ένα βάζο. 
• Το νερό αρχίζει να εισχωρεί µεσα στο βάζο και έτσι το νάµισµα ξεσκεπάζεται και το πιάνουµε 

µε το χέρι µας. 
Εξήγηση 
• Καθώς το κερί καίγεται, καταναλώνει το οξυγόνο του αέρα που υπάρχει στο βάζο. Η 

ατµοσφαιρική πίεση αναγκάζει το νέρο να καταλάβει το χώρο που καταλάµβανε πριν το 
οξυγόνο. 

2. Το ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργεί φυσαλίδες στο    αλατόνερο. 
∆ιαδικασία: 
• Σε ποτήρι µε νερό διαλύουµε αλάτι. 
• Συνδέουµε δυο ράβδους άνθρακα µε µια µπαταρία και κατόπιν τις βυθίζουµς στο αλατόνερο. 
• Σε κάθε ράβδο σχηµατίζονται φυσαλίδες αερίων που φεύγουν προ τα πάνω. 
Εξήγηση 
• Το αλατόνερο είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού. Καθώς διέρχεται το ηλεκτρικό ρέυµα µέσα 

στο διάλυµα πραγµατοποιόυνται χηµικά φαινόµενα διάσπασης των ενώσεων. Στην µια ράβδο το 
αέριο είναι χλώριο που προέρχεται από το αλάτι, ενώ στην άλλη το αέριο είναι το υδρογόνο 
που προέρχεται από το νερό. 
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7ο Γυµνάσιο Καρδίτσας 
 
Τα συγκοινωνούντα ποτήρια 

Σκοπός: Να δείξουµε ότι σε περιπτώσεις που έχουµε δοχεία που 
επικοινωνούν το υγρό που υπάρχει σ’ αυτά φτάνει στην ίδια στάθµη. 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 •Μισογεµίζουµε δύο ποτήρια µε νερό ή άλλο έγχρωµο υγρό, π.χ 
διάλυµα υπερµαγγανικού οξέος.  
•Βυθίζουµε ένα ελαστικό σωλήνα σε δοχείο µε νερό έτσι ώστε να 
γεµίσει εντελώς µε νερό.   

•Κλείνουµε τα άκρα του και τα βυθίζουµε ένα σε κάθε ποτήρι προσέχοντας να µην περάσει 
αέρας στο σωλήνα. 
•Ανεβοκατεβάζοµε τα ποτήρια.  
•Παρατηρούµε το υγρό να µεταναστεύει από το υψηλότερο προς το 
χαµηλότερο, υπακούοντας στην αρχή των συγκοινωνούντων 
δοχείων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  
Το υγρό σε συγκοινωνούντα δοχεία ανέρχεται στην ίδια στάθµη. 
 
Πως θα πάρουµε το νόµισµα µε στεγνά χέρια 

Σκοπός: Να δείξουµε την ύπαρξη της ατµοσφαιρικής πίεσης.  
 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
• Ανάβουµε το κερί και το στερεώνουµε όρθιο στο 
µέσο του πιάτου.   
• Καλύπτουµε το κερί µε το µπουκάλι, έτσι ώστε το 
στόµιο του µπουκαλιού να είναι βυθισµένο στο λίγο 
νερό που βρίσκεται στο πιάτο. 
• Μόλις το κερί σβήσει θα ρουφήξει το νερό και θα 

πάρουµε το νόµισµα. 
ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Η καύση του κεριού δεσµεύει το οξυγόνο του αέρα µέσα στο µπουκάλι, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται ελαττωµένη πίεση στο εσωτερικό του µπουκαλιού. Έτσι η εξωτερική ατµοσφαιρική 
πίεση ωθεί το νερό µέσα στο µπουκάλι. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  
• Ο αέρας περιέχει οξυγόνο που είναι απαραίτητο στοιχείο για τις καύσεις.   
• Όταν το οξυγόνο καταναλωθεί από την καύση, το νερό λόγω της ατµοσφαιρικής πίεσης 
καταλαµβάνει τον όγκο του. 
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Γυµνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας 
 
Το αβγό που κολυµπάει    
Τι χρειάζεσαι 
Ένα βρασµένο αβγό / Ένα ποτήρι / Νερό  / Αλάτι / Ένα κουταλάκι 
Τι θα κάνεις 

 

• Βάζεις  το αβγό µέσα στο ποτήρι και το 
γεµίζεις µε νερό µέχρι περίπου 2-3 
εκατοστόµετρα κάτω από τα χείλη του. Το 
αβγό ακουµπάει στον πυθµένα του ποτηριού. 

• Ρίχνεις λίγο-λίγο αλάτι και ανακατεύεις µε το 
κουταλάκι, για να διαλυθεί. Συνέχισε να 
ρίχνεις αλάτι, µέχρι το αβγό να ανέβει και ένα 
µέρος του να βγει από το νερό. 

 

Τι θα δεις  
Το αβγό κολυµπάει στο αλατόνερο. 
Τι συνέβη 
Στην πρώτη εικόνα, η άνωση είναι µικρότερη από το βάρος του αβγού. 
Στη δεύτερη εικόνα η άνωση γίνεται µεγαλύτερη από το βάρος του αβγού και το αβγό επιπλέει. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ο δύτης του Καρτέσιου 
Τι χρειάζεσαι 
Μια πλαστική φιάλη αναψυκτικού / Ένα δοκιµαστικό σωλήνα ή ένα σταγονόµετρο και µονωτική 
ταινία / Νερό  
Τι θα κάνεις 

 

• Γεµίζεις την  πλαστική φιάλη του αναψυκτικού µε 
νερό µέχρι επάνω. 

• Σ’ ένα δοκιµαστικό σωλήνα βάζεις τόσο νερό ώστε 
µόλις να επιπλέει, όταν τον αναποδογυρίζεις  
µέσα στο νερό της φιάλης. ( Στο πάνω µέρος του 
δοκιµαστικού σωλήνα κολλάς γύρω-γύρω 
χρωµατιστή µονωτική ταινία, έτσι ώστε να 
φαίνεται καθαρά η κίνησή του. ) 

• Κλείνεις τη φιάλη αεροστεγώς  
• Πιέζεις τα τοιχώµατα της φιάλης.  

Τι θα δεις 
Όταν πιέζεις τη φιάλη, ο δοκιµαστικός σωλήνας καταδύεται , ενώ όταν αφήνεις τη φιάλη , ο 
δοκιµαστικός σωλήνας αναδύεται. 

 
• Το κολύµπι στη θάλασσα είναι πιο εύκολο απ’ ότι είναι στο ποτάµι. 
• Με τον παραπάνω τρόπο οι άνθρωποι που αλάτιζαν τις ελιές, έλεγχαν τη καταλληλότητα 

της άλµης. Ήταν κατάλληλη, αν µέρος του αβγού έβγαινε στην επιφάνεια σαν κύκλος 
µεγέθους δεκάρας. 



 30

Τι συνέβη 
Όταν πιέζεις τα τοιχώµατα, η πίεση µεταδίδεται σε όλα τα σηµεία του υγρού, οπότε εισρέει νερό 
στο δοκιµαστικό σωλήνα καθώς συµπιέζεται ο αέρας που βρίσκεται στο πάνω µέρος, αυξάνεται το 
βάρος του το οποίο γίνεται µεγαλύτερο από την άνωση και βυθίζεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιάσε το κέρµα 
Τι χρειάζεσαι 
Ένα πλαστικό πιάτο µιας χρήσης / Ένα κερί ρεσώ και ένα κέρµα / Έναν αναπτήρα / Ένα ψηλό 
ποτήρι νερού / Νερό χρωµατισµένο µε τέµπερα 
Τι θα κάνεις 
 • Τοποθετείς στον πάτο λίγο χρωµατισµένο 

νερό και ένα κέρµα στην άκρη του πιάτου 
µέσα στο νερό. 

• Μπορείς να πάρεις το κέρµα χωρίς να 
βρέξεις τα χέρια σου; 

• Τοποθετείς στο κέντρο του πιάτου ένα 
µικρό κεράκι ρεσώ και το ανάβεις. 

• Αφήνεις πάνω από το κεράκι αργά-αργά 
ώστε να µη σβήσει από το ρεύµα αέρα, ένα 
στενόµακρο ποτήρι. 

 
Τι θα δεις 
Το κερί σβήνει και το νερό ανεβαίνει στο ποτήρι 
Τι συνέβη 
Ο ατµοσφαιρικός αέρας που εγκλωβίστηκε στο ποτήρι περιείχε φυσικά οξυγόνο, το οποίο 
καταναλώθηκε κατά την καύση. ∆ηµιουργήθηκε µικρότερη πίεση στο εσωτερικό του και η 
ατµοσφαιρική πίεση στο εξωτερικό του ποτηριού  έστειλε  το νερό µέσα στο ποτήρι 
Έτσι παίρνουµε το κέρµα χωρίς να βρέξουµε τα χέρια µας. 
 
 
 
 
 
 
Το κερί που καίει µέσα στο νερό 
Τι χρειάζεσαι 
Ένα µεγάλο ποτήρι γυάλινο ή µια µεγάλη γυάλινη λεκάνη / Ένα κερί ρεσώ / Έναν αναπτήρα / Ένα 
ψηλό ποτήρι νερού ή σωλήνα συλλογής αερίων / Νερό  

 
Με τον ίδιο τρόπο αυξάνεται ή µειώνεται το βάρος του υποβρυχίου και επιτυγχάνεται η 
κατάλληλη πυκνότητα ώστε το υποβρύχιο να βυθίζεται ή να αναδύεται. Έτσι όταν το 
υποβρύχιο γεµίζει τις δεξαµενές  µε νερό το βάρος του γίνεται µεγαλύτερο από την άνωση και 
βυθίζεται , ενώ όταν βγάζει το νερό από τις δεξαµενές αναδύεται.  

 
Από την καύση παράγεται διοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι βαρύτερο από τον αέρα και ένα 
µέρος του διαλύεται στο νερό και φεύγει από το χώρο του ποτηριού. 
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Τι θα κάνεις 
 

• Ρίχνεις το κερί ρεσώ µέσα στη µεγάλη 
γυάλινη λεκάνη που την έχεις γεµίσει µε 
νερό κατά τα 2/3 του ύψους της και το 
ανάβεις. 

• Τοποθετείς το σωλήνα αναποδογυρισµένο 
πάνω απ’ το κερί και πιέζεις προς τα κάτω. 

• Κοιτάζεις το κερί από το πλάι . 

 

Τι θα δεις 
Το κερί φαίνεται ότι καίει µέσα στο νερό. 
Τι συνέβη 
Το κερί δεν είναι δυνατόν να ακουµπήσει στον πάτο του σωλήνα, διότι το εµποδίζει το στρώµα 
αέρα που έχει εγκλωβιστεί στο σωλήνα. 
Έτσι φαίνεται σαν να καίει µέσα στο νερό για όσο χρόνο επαρκεί το οξυγόνο του αέρα του ψηλού 
σωλήνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το τσαλάκωµα του αλουµινένιου κουτιού 
Τι χρειάζεσαι 
Ένα αλουµινένιο κουτί αναψυκτικού / Ένα γκαζάκι υγραερίου / Έναν αναπτήρα  / Νερό και ένα 
πιάτο / Μια λαβίδα 
Τι θα κάνεις. 
• Ρίχνεις λίγο νερό µέσα στο αλουµινένιο 

κουτί αναψυκτικού και το τοποθετείς πάνω 
σ’ ένα αναµµένο γκαζάκι, αφού το πιάσεις µε 
τη βοήθεια µιας λαβίδας. 

• Αφήνεις να βράσει το νερό και να βγουν οι 
υδρατµοί. 

 

 
• Αντιστρέφεις το κουτί έτσι ώστε η πάνω 

επιφάνειά του να ακουµπήσει στο κρύο νερό 
που βρίσκεται µέσα σ’ ένα πιάτο. 

Τι θα δεις 
Το αλουµινένιο κουτί τσαλακώνεται. 

 
Σύµφωνα µε το πείραµα ο αέρας καταλαµβάνει όγκο και για να πάρει τη θέση του κάποιο υγρό 
θα πρέπει να µπορεί να φύγει. 
Για το λόγο αυτό όταν θέλουµε να γεµίσουµε ένα µπουκάλι µε κάποιο υγρό, χρησιµοποιούµε ένα 
χωνί µε εξοχές που το εµποδίζουν να εφαρµόσει στο στόµιο του µπουκαλιού. Έτσι καθώς το 
υγρό ρέει µέσα στο µπουκάλι ο αέρας φεύγει από αυτό διαµέσου των εξοχών. 
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Τι συνέβη 
Ο ατµός του νερού διώχνει µεγάλο µέρος του αέρα που ήταν στο κουτί. Όταν αντιστρέψεις το 
αλουµινένιο κουτί και  ο ατµός κρυώσει, θα υγροποιηθεί κι έτσι η πίεση στο  εσωτερικό του 
κουτιού θα ελαττωθεί. Η εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση θα είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική 
και το κουτί θα παραµορφωθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
Παραγωγή τσίπουρου από κρασί 
Τι χρειάζεσαι 
Έναν κλασµατήρα και ένα ψυκτήρα / Ένα γκαζάκι υγραερίου και έναν αναπτήρα / ∆υο βάσεις µε 
λαβίδες κι ένα  γυάλινο χωνί / Μια λεκάνη γυάλινη ή πλαστική / Ένα ποτήρι / ∆υο λαστιχένιους 
σωλήνες και δυο πώµατα / Λίγο κρασί και αρκετό νερό 
Τι θα κάνεις                   
• Συναρµολογείς τη διάταξη που εµφανίζεται στο σχήµα.  
• Βάζεις στον κλασµατήρα κρασί.  
• Ρίχνεις το νερό στο χωνί έχοντας την έξοδό του 

ψυκτήρα στη γυάλινη λεκάνη. 
• Θερµαίνεις µε γκαζάκι το κρασί και µετά από λίγο το 

τσίπουρο αρχίζει να τρέχει από το άλλο άκρο.  
 

Τι θα  δεις 
Όταν αρχίζει ο βρασµός συγκεντρώνεται το τσίπουρο στο ποτήρι 
Τι συνέβη 
Τα βασικότερα συστατικά του κρασιού είναι το νερό περίπου 86% (v/v)  και η αλκοόλη περίπου 
13%(v/v). Η αλκοόλη (το οινόπνευµα) είναι πτητικότερη του νερού µε σηµείο βρασµού 78οC, µε 
αποτέλεσµα να αποστάζει πρώτη όταν θερµαίνουµε το κρασί. ∆ιασχίζοντας   τον  εσωτερικό 
σωλήνα του ψυκτήρα ψύχεται, υγροποιείται και συλλέγεται στην έξοδο του ψυκτήρα 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Με τον ίδιο τρόπο πίνουµε και νερό µε το καλαµάκι. Ρουφάµε µέρος του αέρα και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µέσα στο καλαµάκι πίεσης µικρότερης από την ατµοσφαιρική. Η 
διαφορά της πίεσης µέσα και έξω δηµιουργεί δύναµη που οδηγεί το υγρό στο στόµα µας 

 
•  Τα µίγµατα διαχωρίζονται στα συστατικά τους µε απλές φυσικές µεθόδους.  
•  Η απόσταξη χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να διαχωρίσουµε µεταξύ τους δύο υγρά µε 

διαφορετικά σηµεία βρασµού.  
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ΕΚΦΕ Καρδίτσας (5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας) 
Τέρµα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

Εκδήλωση για τις 
Φυσικές Επιστήµες

Η Σχολική Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών και το

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Καρδίτσας,

π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν  

εκπαιδευτικούς, µαθητές/τριες και το ευρύ κοινό 

να τιµήσουν µε την παρουσία τους την εκδήλωση που 

διοργανώνεται την Πέµπτη 15 Μαΐου 2008, 

ώρα 12:00 στο 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας  

και ώρα 18:15 στο Παυσίλυπο. 

Πειράµατα   
Κατασκευές 
Θεατρικά δρώµενα 
Οµιλίες 

∆∆ιιεευυθθύύννσσεειιςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  && ∆∆εευυττεερροοββάάθθµµιιααςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  ΝΝ.. ΚΚααρρδδίίττσσααςς

Τηλέφωνο:  2441079170 -1 
Fax:  2441079172  
Website:  http://ekfe.kar.sch.gr 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  mail@ekfe.kar.sch.gr  &  ekfekar@sch.gr 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Καρδίτσας

 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας 

ΠΠέέµµππττηη   1155   ΜΜααΐΐοουυ   22000088 

1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας  από 12:00 έως 14:00 
& Παυσίλυπο από 18:15 έως 21:00 


