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Φξεζηκνπνηώληαο έλαλ ππνινγηζηή πνπ 

εμνπιίζηεθε, κε έλα δηαζέζηκν ζην εκπόξην, ινγηζκηθό 

θαη κεξηθνύο αηζζεηήξεο Vernier, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

δηεπθξηληζηνύλ νη βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο αξρέο ηεο

πέςεο ζηνπο καζεηέο, έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεξεπλνύλ  κέζσ πξαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ:

Τε καζεηηθή δύλακε ησλ γλάζσλ

Τε κεραληθή δηάζπαζε ησλ ηξνθώλ

Τελ ελδπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πεςίλεο θαη ηεο 

ακπιάζεο

Τε αληηβαθηεξηαθή δξάζε ηνπ πδξνρισξηθνύ νμένο

Τε δξάζε ησλ θξνζζώλ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, θαηά ηελ 

απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ.



Τα πεηξάκαηα  εθαξκόζηεθαλ ζην εξγαζηήξην θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, θαηαρσξνύληαλ 

απηνκάησο ζε Η/Υ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ηνπο.

Η μέθξδξπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε ξμξμάρςηκε  

«Έοεσμα Δοάρηπ» και ξι εκπαιδεσςικξί δεμ  

παοέμειμαμ ρςξ οόλξ ςξσ παοαςηοηςή, αλλά 

καθξδηγξύραμ και ρσμςόμιζαμ ρσμευώπ  ςξσπ 

μαθηςέπ ςξσπ.

Φξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο πεηξακαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο:



Σε ασςή ςη πειοαμαςική διαδικαρία, 

υοηριμξπξιείςαι αλάςι με κόκκξσπ 

διατξοεςικήπ κάθε τξοά διαμέςοξσ, 

ποξκειμέμξσ μα γίμει ρσρυεςιρμόπ 

μεςανύ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ μξοίχμ ςηπ 

διαλσμέμηπ ξσρίαπ και ςηπ 

ςαυύςηςαπ διάλσρηπ. Μεςά   ςξ ςέλξπ ςξσ 

πειοάμαςξπ, ξι μαθηςέπ καλξύμςαι μα 

ποξβλέφξσμ ςα απξςελέρμαςα  και μα 

ρύοξσμ ςιπ ποξςειμόμεμεπ καμπύλεπ ρςξμ 

σπξλξγιρςή. 



Τν πείξακα αλαπηύρζεθε 

από ηνπο καζεηέο κε ηε 

ρξήζε δπλακνκέηξνπ

ρεηξόο Vernier. 

Καηαγξάθεζαλ νη δηαθνξέο 

κεηαμύ δπλάκεσλ πνπ 

αλαπηύζζνληαλ ζην 

αξηζηεξό θαη δεμί ρέξη, νη 

δηαθνξέο κεηαμύ ηεο 

δύλακεο πνπ παξάγεηαη 

από δάρηπια αγνξηώλ θαη 

θνξηηζηώλ θαη θάπνηνη 

καζεηέο   δνθίκαζαλ ηε 

δύλακε πνπ παξάγεηαη από 

ηηο ζηαγόλεο ηνπο.





Καηά αληίζηνηρν ηξόπν κε ην 

πξνεγνύκελν  πείξακα 

ζρεδηάζηεθε θαη απηό, πνπ 

έδεηρλε ηε δξάζε ηνπ   HCl

ζε κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο, 

πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζε 

θξέαο θνηόπνπινπ. Η 

αύμεζε ηνπ κηθξνβηαθνύ 

θνξηίνπ, γηλόηαλ αληηιεπηή 

από θσηνεπαίζζεηνπο 

αηζζεηήξεο πνπ αλίρλεπαλ 

αιιαγή ζηελ έληαζε ηνπ 

θσηόο.



Με ην πείξακα απηό 

απνδείρζεθε όηη ε 

απνξξόθεζε  νπζηώλ 

απμάλεη, όηαλ απμάλεη 

αληίζηνηρα ε επηθάλεηα 

απνξξόθεζεο. Σην ραξηί κε 

ηηο πηπρώζεηο απμήζεθε 

θαηά πνιύ ε δηάρπζε ηνπ 

άιαηνο πνπ πεξηέρνληαλ 

κέζα ζην λεξό. Ο βαζκόο 

δηάρπζεο γηλόηαλ 

αληηιεπηόο από αηζζεηήξεο 

αγσγηκόηεηαο.



Μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ πειοαμάςχμ , ξι μαθηςέπ έποεπε μα 

γοάφξσμ ρςξ ρπίςι ςξσπ, έμα δξκίμιξ με ςξμ 

ςίςλξ «ςξ ςανίδι εμόπ ράμςξσιςπ» , ποξκειμέμξσ μα 

ξογαμώρξσμ ςη γμώρη ςξσπ.

Η όλη διδαρκαλία ςξσ πεπςικξύ ρσρςήμαςξπ 

ξλξκληοώθηκε ρε 10 διδακςικέπ ώοεπ.

Χοηριμξπξιήθηκε δείγμα 32 μαθηςώμ εκ ςχμ ξπξίχμ 

απάμςηραμ 27.

Τα ρςαςιρςικά απξςελέρμαςα από ςξ εοχςημαςξλόγιξ, 

πξσ δόθηκε ρςξσπ μαθηςέπ μεςά ςξ πέοαπ ςηπ 

διδαρκαλίαπ ςηπ εμόςηςαπ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ 

ακόλξσθξ πίμακα:





Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε , όηη 

νη καζεηέο βξήθαλ ηα πεηξάκαηα 

ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα, γηα ηελ 

θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πέςεο. 

Επηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα από ηηο 

δνθηκέο έδεημαλ, όηη νη καζεηέο είραλ 

επηηύρεη βαζύηεξε θαηαλόεζε  ησλ 

θπζηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο πέςεο.


