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Ομάδα καθηγητών
• Υπεύθυνη συγγραφής της πρότασης: 
• Αρετή Βουράκη Καθηγήτρια Γαλλικών

Παιδαγωγική ομάδα ΓΕΛ Τζερμιάδων:
• Καθηγητής Πληροφορικής: Ε. Πουλάκης
• Καθηγήτρια Φυσικής: Μ. Ελευθερίου
• Καθηγήτρια Γαλλικών: Ε. Ιωαννίδου
• Καθηγήτρια Φιλολογικών: Γ. Καμπουράκη
 



Ολλανδία: Seminar- Workshop για την καθηγήτρια 
Φυσικής

Ισπανία: Seminar-Workshop
 για όλους τους εμπλεκόμενους καθηγητές 

Ροές



European Space Agency 
(ESA) - Galileo Teacher 

Training Program  (GTTP)
• Τόπος : Leiden, The Netherlands
• Χρόνος υλοποίησης: 8-12 Δεκεμβρίου 2014 
• Περιεχόμενο: Αστροφυσική, επιστήμη του 

διαστήματος και νέες τεχνολογίες. Πώς 
μπορούμε να τα εντάξουμε στα μαθήματά 
μας. Ειδικά προγράμματα (software), 
διαλέξεις αλλά και εργαστήρια κατασκευής 
κομητών,  κρατήρων κτλ. 

• Φορέας ESA και GTTP
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/ESA_
GTTP_Teacher_Training_Workshop_2014_apply_now



Εργαλεία για την τάξη:
• Stellarium: Πρόγραμμα προσομοίωσης για τα 

πλανητικά συστήματα με πραγματικές 
παραμέτρους των ουράνιων σωμάτων

• Celestia: Ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο με 
πραγματικές παραμέτρους στο σύμπαν.

• Soho: Αρχεία της Nasa-Esa στα οποία 
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από τα 
διάφορα διαστημόπλοια-παρατηρητές που 
έχουν στείλει ειδικά για τον ήλιο.



SalsaJ: Πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αναλύσει 
εικόνες αστρονομίας κτλ.

Alladin: Πρόγραμμα με δεδομένα από τους 
γαλαξίες.

Faulkes Telescope: Τηλεσκόπιο στη Χαβάη 
όπου μπορεί ο καθηγητής να ζητήσει χρόνο και 
να υλοποιήσει παρατηρήσεις real-time.

Εργαλεία για την τάξη



Παράδειγμα από το 
stellarium:



Ηλιακή έκλειψη με stellarium



Εργαστήρια 

• Δημιουργία κρατήρων 

• Δημιουργία κομήτη

• Εισαγωγή στην Διερευνητική Μάθηση







Video: κατασκευή κομήτη





Διαλέξεις

• Για την αποστολή της Rosetta από 
τους υπεύθυνους της ESA

• Για την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης
• Για το ηλιακό σύστημα και τους 
πλανήτες

• Για τις Μαύρες τρύπες
• Για παρατηρήσεις με τηλεσκόπια



Αποτελέσματα

• Μάθημα με τα συγκεκριμένα εργαλεία από 
το workshop.

• Δημιουργία σεναρίου για την Φυσική της 
Α Λυκείου (Πρώτη θέση στον  Πανελλήνιο 
διαγωνισμό Open Discovery Space με το 
σενάριο Landing on a comet! The Rosetta 
project) και νίκη στον Πανευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό

• Άρθρο στο περιοδικό Φυσικές Επιστήμες
• Πηγή έμπνευσης για τους μαθητές 
μας.



Moodle seminar-workshop
• Τόπος: Σεβίλλη- Ισπανία
• Χρόνος : 5-12 Μαρτίου 2015
• Εταιρεία: Incoma
• Περιεχόμενο: Εκμάθηση της 
πλατφόρμας moodle και υλοποίηση 
του μαθήματος του κάθε 
εκπαιδευτικού.

• Επίσκεψη και γνωριμία με την ieda 
(δομή της δημόσιας εκπαίδευσης : e-
learning με την βοήθεια της 
πλατφόρμας moodle)



Moodle seminar—workshop 
@incoma 



Visit to ieda (e-learning)



Visit to ieda (e-learning)



Αποτελέσματα

• Δημιουργία μαθημάτων από τους 4 
καθηγητές στο workshop

• Δημιουργία της πλατφόρμας moodle 
στο Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων για να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση 
μαθημάτων την επόμενη σχολική 
χρονιά

• Europass για όλα τα σεμινάρια και 
για όλους τους καθηγητές



Ευχαριστούμε πολύ! 
http://1lyk-tzerm.las.sch.gr 
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