
1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 
3. Τάξη: Β΄ 
4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
6. Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες  

3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

 

 

 

Α. Σκοπός 

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 

Νέες Τεχνολογίες 

Β. Στόχοι του σεναρίου  

Γνώσεις  

Ο μαθητής να είναι σε θέση  

1. Να διακρίνει τη μέση από τη στιγμιαία ταχύτητα. 

2. Να αντιλαμβάνεται τη μέση τιμή ενός φυσικού μεγέθους. 

Στάσεις και δεξιότητες 

Ο μαθητής να αναπτύξει 

1. Συνεργατική στάση με τους συμμαθητές του και αποδοχής των διαφορετικών απόψεων,  

2. Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη, 

3. Επιστημονική μεθοδολογία  

4. Διερευνητική στάση,  

5. Αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους,  

6. Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες 

Γ. Αναπαραστάσεις και πιθανές δυσκολίες της σκέψης των μαθητών 

1. Δεν κάνουν διαχωρισμό στις έννοιες μέση και στιγμιαία ταχύτητα. 

2. Συγχέουν τον όρο της μέσης ταχύτητας με τον όρο ταχύτητα έτσι όπως χρησιμοποιείται στην 

καθημερινή ζωή. 

Δ. Παιδαγωγική προσέγγιση 

Με βάση τη γνωστική θεωρία μάθησης τροποποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις του ατόμου 



οικοδομώντας νοήματα μέσω εμπειριών και όχι μέσω απομνημόνευσης. Ταυτόχρονα σύμφωνα 

με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συνομηλίκων που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου ή την επίλυση ενός 

προβλήματος. Με δεδομένα τα παραπάνω οι μαθητές ασκούνται σε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται με στόχο την κατανόηση ενός φυσικού μεγέθους. Ο 

καθηγητής έχει ρόλο εποπτικό και συμβουλευτικό αν προκύψει πρόβλημα κατανόησης ή 

χειρισμού της διαδικτυακής εφαρμογής. 

Ε. Διδακτικό υλικό του σεναρίου  

1. Βιβλίο Φυσικής Β΄ Γυμνασίου. 

2. Εφαρμογή  http://users.sch.gr/sitsil/images/stories/myvideos/xartis.swf  για τη μέση 

ταχύτητα. 

ΣΤ. Περιγραφή του σεναρίου 

Γίνεται εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας. Οι μαθητές ασκούνται με τη 

βοήθεια δικτυακής εφαρμογής έτσι ώστε να αφομοιώσουν και να διαφοροποιήσουν αυτές τις 

έννοιες με παραστάσεις που είναι κοντά στις καθημερινές τους εμπειρίες. 

Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές ορίζουν μόνοι τους τα μεγέθη που θα μελετήσουν. 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές συνδυάζουν τη μέση τιμή ενός μεγέθους με τον τύπο που το 

υπολογίζει. 

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων με αξιοποίηση της αντίστοιχης 

εφαρμογής αντλούν πληροφορίες για τη μέση ταχύτητα. Η δραστηριότητα έχει σαν στόχο να 

εμπλέξει τους μαθητές σε μία  διαδικασία  και κριτική ανάγνωση πληροφοριών έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τη μέση ταχύτητα τους καθώς 

έρχονται στο σχολείο με ότι μέσο και αν χρησιμοποιούν. Έτσι συνδέουν μια πραγματική κίνηση 

από την καθημερινή τους ζωή με τη θεωρία της φυσικής. 

Δραστηριότητα 5: Οι μαθητές εμπεδώνουν με άσκηση συμπλήρωσης κενού τα μεγέθη που 

http://users.sch.gr/sitsil/images/stories/myvideos/xartis.swf


συμμετέχουν στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας. 

 

Επιπρόσθετη αξία από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές από παθητικό ρόλο αποκτούν πιο ενεργητικό 

και ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση οδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας. Το Λογισμικό με 

εικόνες και animation, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα με ένα διασκεδαστικό τρόπο να 

μάθουν ευκολότερα σημεία της θεωρίας. Τέλος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές 

νιώθουν πιο ανεξάρτητοι και από τον καθηγητή και από το βιβλίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας: Η Μέση και η Στιγμιαία ταχύτητα 

 

Δραστηριότητα 1: Αν χρησιμοποιούσατε τους όρους μέση και στιγμιαία ταχύτητα ποιες τιμές 

από το πλαίσιο θα αντιστοιχούσαν σ΄αυτούς; 

................................................................................................................................................. ........................................................

........................................................................................................................................................................................................ . 

Δραστηριότητα 2: Η απόσταση Θερμής-Μυτιλήνης είναι S=15km και καλύψατε την απόσταση 

σε χρόνο t= 0,5h μισή ώρα δηλαδή. Τώρα διαιρέστε την απόσταση 15km με το χρόνο t=0,5h. Τι 

αποτέλεσμα βρίσκετε; Συγκρίνετε το αποτέλεσμα σας με την τιμή της διαίρεσης στο παραπάνω 

πλαίσιο. 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

....................................................................................................................................................... .................................................. 

 

Δραστηριότητα 3: Στην εφαρμογή 

 http://users.sch.gr/sitsil/images/stories/myvideos/xartis.swf συμπληρώστε αρχικά την ώρα 

που ξεκινά το αυτοκίνητο και πατήστε play. Θα χρειαστεί να πατήσετε play ακόμα δύο φορές 

Βρίσκεστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται από τη Θερμή ως τη Μυτιλήνη.  
Κάθεστε στο πίσω κάθισμα και παρατηρείτε το ταχύμετρο του αυτοκινήτου. 
 Η διαδρομή διαρκεί 30 λεπτά και κάθε δύο λεπτά σημειώνετε σε ένα χαρτί τις τιμές της 
ταχύτητας που έχει το αυτοκίνητο.  
Έτσι παίρνετε τις ακόλουθες 16 τιμές ταχύτητας 0, 10, 40, 60, 50, 30, 30, 40, 50, 50, 40, 30, 20, 20, 
10, 0 km/h. Αν προσθέσετε τις τιμές αυτές θα βγάλετε αποτέλεσμα 480. Τέλος διαιρείτε το 480 με 
το 16 και εξάγετε πηλίκο 30km/h. 

http://users.sch.gr/sitsil/images/stories/myvideos/xartis.swf


μέχρι να ολοκληρωθεί η κίνηση. Μετά συμπληρώστε τα υπόλοιπα κενά και πατήστε έλεγχος. 

Σχολιάστε γιατί εδώ η μέση ταχύτητα είναι μεγαλύτερη της δραστηριότητας 2. 

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ................................................................. 

Δραστηριότητα 4: Πώς θα υπολογίζατε τη μέση ταχύτητα σας από το σπίτι σας ως το σχολείο; 

............................................................................................................................. ............................................................................

....................................................................................................................................................... .................................................. 

.........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................ 

Δραστηριότητα 5: Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

Η μέση ταχύτητα ισούται με το πηλίκο της ........................... δια του ......................... δηλαδή: 

Uμ = ....... 

 Κοιτάξτε και την παρακάτω ιστοσελίδα και παίξτε με το καραβάκι. 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=37  

 

Ρούγγος Γεώργιος  

ΠΕ04.01 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=37

