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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη παρούσα εργασία γίνεται μία περιγραφή της εκτέλεσης ενός πραγματικού πειράματος το οποίο 

εκτελείται από απόσταση. Πιο συγκεκριμένα, η εργαστηριακή άσκηση εμπλέκει τους φοιτητές σε ένα 

εκπαιδευτικό σενάριο που αφορά στον υπολογισμό της σταθεράς του Planck. Η παραπάνω άσκηση 

υλοποιείται με χρήση διόδων εκπομπής φωτός (LEDs). Αναλύονται τα επί μέρους στάδια 

πραγματοποίησης της άσκησης τα οποία ακολουθήθηκαν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα στα οποία 

κατέληξαν οι εκπαιδευόμενοι.  

Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια αναφορά στις ικανότητες κλειδιά όπως αυτές παρουσιάζονται 

από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, ενώ γίνεται μια προσπάθεια να ανιχνευτούν οι ικανότητες και 

ικανότητες κλειδιά οι οποίες καλλιεργούνται κατά την εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης η οποία 

πραγματοποιείται από απόσταση.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πείραμα εξ αποστάσεως, ικανότητες κλειδιά, distance learning. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι η εργαστηριακή άσκηση είναι θεμελιώδους σημασίας κατά τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών (Nersessian, 1991). Διάφοροι στόχοι τίθενται, 

όπως γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, σύνδεση θεωρίας – πράξης (Shulman et al., 1973). Επίσης, οι μαθητές  

με την εμπλοκή τους σε πειραματικά σενάρια αναπτύσσουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και 

προσέγγισης θεμελιώνοντας όχι μόνο δεξιότητες (βασικές ή μη) αλλά και ικανότητες οι οποίες θα τους 

βοηθήσουν όχι μόνο στο γνωστικό – επιστημονικό επίπεδο αλλά και ως πολίτες της κοινωνίας. Οι 

ικανότητες αυτές ονομάζονται ικανότητες – κλειδιά  και έχουν ληφθεί υπόψη από ένα μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευτικών συστημάτων και κρατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Πορτογαλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κ.α. 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην ανάπτυξη διαδικτυακών πραγματικών 

εργαστηριακών ασκήσεων και πως αυτές μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες κλειδιά των 

εκπαιδευομένων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση υλοποιήθηκε σε φοιτητές του τμήματος φυσικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και αφορά στον υπολογισμό της σταθεράς του 

Planck με τη βοήθεια φωτοδιόδων (LED). 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Τo πραγματικό πείραμα από απόσταση σήμερα ολοένα κερδίζει έδαφος στα αναλυτικά 

προγράμματα πανεπιστημίων. Ορίζεται  ως η απομακρυσμένη  εμπλοκή των εκπαιδευομένων με 

πραγματικές εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται συσκευές εξ 

αποστάσεως με τη βοήθεια ιστοσελίδων οι οποίες υποστηρίζουν την εργαστηριακή άσκηση, χωρίς να 

βρίσκονται (μαθητές – πειραματική διάταξη) στον ίδιο χώρο (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Η βασική ιδέα στο πραγματικό πείραμα. Ο χρήστης από τον προσωπικό του υπολογιστή 

συνδέεται με έναν server και  διεξάγει ένα πραγματικό πείραμα. 

 Ποικίλες είναι οι ανάγκες που οδήγησαν στην εισαγωγή των πραγματικών ασκήσεων εξ 

αποστάσεως όπως για παράδειγμα ο χρονικός περιορισμός. Ο διδακτικός χρόνος που αφιερώνεται για 

πειράματα είναι περιορισμένος (Kirschner et al., 1988). Ο χρόνος αυτός γίνεται ακόμη λιγότερος αν οι 

μαθητές πειραματιστούν ο καθένας μόνος του με μία πειραματική διάταξη από αν εργαστούν σε 

ομάδες (Καφετζόπουλος κ.α., http://www.pi-

schools.gr/lessons/chemistry/diafora/simperasmata_ekth.doc) ή από το αν εκτελεσθεί ένα πείραμα 

επίδειξης όπως συμβαίνει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης, σε πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει αίθουσα εργαστηρίου, ενώ 

δεν είναι λίγα τα σχολεία στα οποία υπάρχει αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων και χρησιμοποιείται 

ως αίθουσα διδασκαλίας, κάνοντας δύσκολη την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες σχολεία δεν διαθέτουν τον απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δεν διαθέτουν δηλαδή σειρά οργάνων για την εκτέλεση πειραμάτων φυσικής, 

αντιδραστήρια για την εκτέλεση πειραμάτων χημείας κ.α. 

Επιπρόσθετα, ο υποχρεωτικός χωρισμός των μαθητών/φοιτητών σε ομάδες δεν δίνει την ευκαιρία 

σε όλους τους μετέχοντες να πειραματιστούν ισότιμα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποιο από τα μέλη 

της ομάδας να συμμετέχει από λίγο έως καθόλου. Η συμμετοχή των μαθητών στο πείραμα δεν μπορεί 

να εκτιμηθεί επακριβώς έτσι ώστε να είναι δυνατή κάποια μορφή παρέμβασης. 

Λύση στα παραπάνω προβλήματα μπορεί να προσφέρει η υλοποίηση πραγματικών πειραμάτων 

από απόσταση. Αναφορικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι: 

 δαπανηρός υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η διατήρησή του 

 χρονικός περιορισμός κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων 

 έλλειψη εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

 εξάλειψη κινδύνου καταστροφής πειραματικών διατάξεων 

 συνεισφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Gomes et al., 2009). 

Από την άλλη μεριά, η χρήση τέτοιων πειραμάτων επιτρέπει την εμπλοκή των 

μαθητών/φοιτητών με ασκήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις εργαστηριακές ασκήσεις που 

προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ή το αντίστοιχο τμήμα του πανεπιστημίου, καθώς επίσης 

και με ασκήσεις οι οποίες θα ήταν επικίνδυνες για τους εκπαιδευόμενους να υλοποιηθούν στα 

πλαίσια της σχολικής τάξης (Gomes et al., 2009), όπως για παράδειγμα η ακτινοβολία μιας 

ραδιενεργούς πηγής και η μέτρηση της με έναν ανιχνευτή Geiger – Müller. Κλείνοντας την 

αναφορά μας για τα θετικά αποτελέσματα της εξ αποστάσεως εργαστηριακής άσκησης θα 

πρέπει να τονιστεί η ένθερμη αποδοχή τους από ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε 

κινησιολογικές, είτε με προβλήματα ακοής ή/και όρασης (Scanlon et al., 2004). 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που ακολουθείται για την εξ  αποστάσεως εργαστηριακή άσκηση 

“Υπολογισμός σταθεράς του Planck” με τη βοήθεια διόδων εκπομπής φωτός (LEDs) και μπορεί να 

χωριστεί στα εξής στάδια:  

 Εύρεση δεδομένων συχνοτικών περιοχών των LEDs  

 Πειραματισμός με διάφορες τιμές τάσης προς εύρεση της τάσης κατωφλίου 

 Συγκέντρωση μετρήσεων σε πίνακα (τιμές συχνοτήτων και τάσεων κατωφλίου) 

 Χάραξη ευθείας (f - e∙Vκατ) 

 Εξαγωγή Αποτελέσματος 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Αρχικά ζητείται από  τους φοιτητές να συμβουλευτούν το  διαδίκτυο και να εντοπίσουν τις 

συχνοτικές περιοχές στις οποίες εκπέμπουν οι φωτοδίοδοι που χρησιμοποιούμε.  

 

Real 

Experiment 

Experiment 



ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς συνέστησε και δημοσίευσε στις 30 Δεκεμβρίου 2006 τις 

βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-

learning/keycomp_el.pdf). Ο προσδιορισμός αυτών των ικανοτήτων είχε άμεση συνάρτηση με τους 

παρακάτω στόχους: 

 Πολύπλευρη ολοκλήρωση της προσωπικότητας  

 Κοινωνική ένταξη και συνοχή 

 Ενεργός ιδιότητα του πολίτη  

 Απασχόληση 

Προκειμένου λοιπόν, το άτομο να αναπτύξει σφαιρικά την προσωπικότητά του, να συμμετέχει 

ενεργά ως πολίτης δημιουργώντας έτσι μια κοινωνία πολιτών, να είναι και να νιώθει μέλος της 

κοινωνίας και να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις νέες συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

στο χώρο της εργασίας, είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με συγκεκριμένες βασικές ικανότητες. 

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς οι βασικές ικανότητες είναι οκτώ: 

 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

 Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες  

 Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία 

 Ψηφιακή ικανότητα 

 Μεταγνωστικές ικανότητες  

 Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

 Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα  

 Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

Όπως όμως θα διαπιστώσει κανείς, οι ικανότητες αυτές δεν έχουν διαχωριστικά όρια, αφού όχι 

μόνο συνδέονται μεταξύ τους αλλά πολλές φορές η μία καλύπτει την άλλη. Τέλος, πριν προχωρήσουμε 

στην περιγραφή των οκτώ βασικών ικανοτήτων είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι στο φάσμα αυτών 

των βασικών ικανοτήτων εμπεριέχονται πολλές άλλες ικανότητες (π.χ. δημιουργικότητα) αναγκαίες 

για τη διά βίου μάθηση. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Η επικοινωνία στη μητρική  γλώσσα δεν ορίζεται μόνο ως γνώση της μητρικής γλώσσας και 

ικανότητα κατανόησης και έκφρασής της σε προφορικό και γραπτό λόγο. Η επικοινωνία στη μητρική 

γλώσσα σχετίζεται και με την ικανότητα σύνθεσης λόγου που θα χαρακτηρίζεται από πληρότητα 

νοημάτων, αλληλουχία και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα. Πέρα από τη γνώση της γλώσσας 

(βασικό λεξιλόγιο, γραμματική κ.α.), το άτομο είναι αναγκαίο να έχει την ικανότητα να ερευνά, να 

συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες, να μπορεί να κατανοεί διάφορα είδη κειμένου και να 

αλληλεπιδρά γλωσσικά με τους άλλους στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. Με άλλα λόγια, η 

ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί στη μητρική γλώσσα έχει άμεση συνάφεια με βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες των οποίων η ανάπτυξη είναι απαραίτητη ώστε το άτομο να καταφέρει να 

επικοινωνήσει. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Είναι κατανοητό ότι η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες περιλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες της επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα. Πέρα όμως από αυτό, το άτομο πρέπει να μπορεί να 

κατανοεί ένα ξενόγλωσσο κείμενο και να αναπαράγει τη ξένη γλώσσα σε προφορικό και γραπτό λόγο. 

Αναγκαία θεωρείται η αποδοχή της πολιτισμικότητας και ποικιλότητας των γλωσσών καθώς και το 

ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε δύο επί μέρους ικανότητες. Πρώτον στη μαθηματική ικανότητα 

και δεύτερον στις βασικές ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία.  

Όσον αφορά στη μαθηματική ικανότητα, αυτή ορίζεται ως η ικανότητα να αναπτύξει το άτομο 

μαθηματικό τρόπο σκέψης εστιάζοντας όχι μόνο στη γνώση των μαθηματικών αλλά και στη 

διαδικασία και δραστηριότητα. Αν το άτομο κατανοήσει το μαθηματικό τρόπο σκέψης και το 

χρησιμοποιήσει στη καθημερινότητά του, τότε θα διερευνά τις αιτίες προκειμένου να βρει τις λύσεις 

που θα τον οδηγήσουν στην αλήθεια. Από την άλλη μεριά, η ικανότητα στην επιστήμη προϋποθέτει 

γνώση σε ο,τιδήποτε σχετίζεται με τις επιστημονικές έννοιες και μεθόδους με σκοπό την εξήγηση των 

φαινομένων στη φύση και την κοινωνία καθώς επίσης και με τις τεχνολογικές εφαρμογές. 

Το άτομο είναι απαραίτητο να χειρίζεται τεχνολογικά εργαλεία, να ερευνά συστηματικά και 

μεθοδικά και να οδηγείται σε επιστημονικά πορίσματα. Άλλωστε, η ερευνητική φύση του ανθρώπου 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_el.pdf
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και η αμφιβολία που έχει ως αποτέλεσμα την έρευνα και την επαλήθευση οδηγούν τον άνθρωπο στη 

σωστή και επωφελή χρήση των επιτευγμάτων του.  

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς ότι όταν μιλάμε για ψηφιακή ικανότητα, εννοούμε την 

ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου αυτό όχι μόνο να αντλεί, 

αξιολογεί, επαληθεύει και ανταλλάσει πληροφορίες αλλά και να επικοινωνεί μέσω του διαδικτύου σε 

ένα πλαίσιο διαδικτυακής συνεργασίας. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, το άτομο να κρίνει και να αξιολογεί 

τις πληροφορίες έτσι ώστε να τις χρησιμοποιεί στις διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. Η χρήση της 

τεχνολογίας της κοινωνίας πληροφοριών αναπτύσσει συγχρόνως τη δημιουργικότητα του ατόμου και 

την ανάγκη του να συμμετέχει σε ποικίλα δίκτυα. 

 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ως μεταγνωστικές ικανότητες θεωρούνται μια σειρά ικανοτήτων όπως η επιδίωξη και επιμονή στη 

μάθηση, η ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης καθώς και η ικανότητα κατανόησης της 

αναγκαιότητας της μάθησης κ.α.. Μέσα από τη διαδικασία της μάθησης, το άτομο ανακαλύπτει τις 

ικανότητές του και τα αδύναμα σημεία του και μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του αλλά 

και να ξεπερνά τυχόν επιπρόσθετα εμπόδια. Μαθαίνει όχι μόνο να δρα πειθαρχημένα και οργανωμένα 

αλλά και να συνεργάζεται.  

Βάση όλων των παραπάνω αποτελεί η ανάπτυξη κυρίως εσωτερικών κινήτρων και η 

αυτοπεποίθηση έτσι ώστε το άτομο να αναζητά τη μάθηση σε κάθε φάσμα της ζωής του.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο κοινωνικές ικανότητες εννοούμε  εκείνες τις ικανότητες που 

παρέχουν τη δυνατότητα στο άτομο να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής του 

(κοινωνικές, πολιτικές, επαγγελματικές). Από την άλλη, οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα 

του πολίτη συμπληρώνουν τις κοινωνικές ικανότητες, αφού το άτομο εσωτερικεύει τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις του και αποκτά επίγνωση του κοινωνικού του ρόλου αναπτύσσοντας συμμετοχική 

διάθεση. Γνωρίζοντας τους κοινωνικούς κανόνες και κατανοώντας τη διαφορετικότητα ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες, το άτομο αναπτύσσει τον κοινωνικό του ρόλο σεβόμενος τη διαφορετικότητα. 

Δεξιότητες, όπως η ικανότητα της επικοινωνίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση 

των εν λόγω ικανοτήτων. Μάλιστα, η ικανότητα του πολίτη στηρίζεται στη δημοκρατική συνείδηση 

και στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου (ισότητα, δικαιώματα). Η γνώση, επίσης της ιστορίας 

(εθνικής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας), η κατανόηση της ποικιλίας των πολιτισμών καθώς και ο 

σεβασμός σε αξίες επιτρέπει στο άτομο να ενταχθεί στη κοινωνική ζωή και να διαμορφώσει υγιή 

πολιτική συνείδηση, καθιστώντας εφικτή την ύπαρξη μια μακρόζωης κοινωνίας. Τέλος, οι κοινωνικές 

αρετές όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα καθώς και η ενημέρωση για το 

κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών 

ικανοτήτων όσο και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. 

 

ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Με τον όρο αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας αναφερόμαστε κυρίως στην 

ικανότητα του ανθρώπου να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξη. Και σε αυτή την ικανότητα – κλειδί 

εμπεριέχονται μια σειρά ικανοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, ο σχεδιασμός, η 

διαχείριση κ.α.  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Η ενασχόληση με τις τέχνες και η έκφραση μέσω αυτών προϋποθέτουν τη γνώση των 

διαφορετικών πολιτισμικών αξιών των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η πολιτιστική γνώση και έκφραση 

καλλιεργεί τις πνευματικές δυνάμεις του ατόμου όπως η δημιουργικότητα και διαμορφώνει το 

αισθητικό του κριτήριο μέσα από τη συσχέτιση των διαφορετικών εκφραστικών επιλογών. Τέλος, η 

κατανόηση της φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας του επιτρέπει στο άτομο να 

αντιμετωπίζει με σεβασμό τη διαφορετικότητα στη πολιτιστική έκφραση και αποτελεί θετική στάση 

για την ανάπτυξη της πολιτιστικής γνώσης και έκφρασης. 

 

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 

Ποιες όμως από τις ικανότητες κλειδιά και τις ικανότητες που περιλαμβάνει η κάθε μια 

(ικανότητα κλειδί) επιτυγχάνονται ή προσεγγίζονται μέσω ενός πραγματικού πειράματος το οποίο 

διεξάγεται εξ αποστάσεως όπως περιγράφηκε παραπάνω; Αναλύοντας το πείραμα “υπολογισμός της 



σταθεράς του Planck” στα επιμέρους στάδια, τα οποία πρέπει κάποιος να ακολουθήσει ώστε να 

ολοκληρώσει την εργασία καταλήγουμε στα εξής: 

 Εύρεση δεδομένων συχνοτικών περιοχών των LEDs Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες  

 Πειραματισμός με διάφορες τιμές τάσης προς εύρεση της τάσης κατωφλίου 

 Χάραξη ευθείας (f - e∙Vκατ) 

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στο πρώτο στάδιο οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν στο διαδίκτυο τη συχνοτική περιοχή των 

διόδων εκπομπής φωτός που χρησιμοποιούμε  (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε). Αφού εντοπίσουν 

το συχνοτικό εύρος των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων, θα πρέπει να λάβουν το μέσο όρο κάθε 

συχνοτικής περιοχής. Εδώ οι ικανότητες καθώς και οι ικανότητες – κλειδιά, όπως η επικοινωνία στη 

μητρική και ξένη γλώσσα, η ψηφιακή ικανότητα, η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, η χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, η έρευνα, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η λήψη αποφάσεων και η 

ανάληψη ρίσκου και η χρήση πηγών είναι προφανής. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος αποφασίζει και θέτει τις τιμές τάσης που επιθυμεί ανιχνεύοντας 

την τάση κατωφλίου της κάθε φωτοδιόδου. Οι τάσεις κατωφλίου των τεσσάρων LED που 

χρησιμοποιούμε δεν απέχουν πολύ και συνεπώς απαιτείται προσεκτική προσέγγιση από τους 

εκπαιδευόμενους. Οι ικανότητες – κλειδιά που αναδεικνύονται είναι η ψηφιακή ικανότητα, η 

μαθηματική ικανότητα και η ικανότητα στην επιστήμη. Επίσης, άλλες ικανότητες που αναπτύσσονται 

είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η λήψη αποφάσεων και η 

ανάληψη ρίσκου (πρέπει να αποφασίσει ο κάθε φοιτητής ποια τιμή τάσης να θέσει και να αποφασίσει 

αν η δίοδος ακτινοβόλησε).  

Αφού οι εκπαιδευόμενοι λάβουν τις τιμές των τάσεων για τις οποίες οι δίοδοι ακτινοβολούν, στη 

συνέχεια τοποθετούν τις τιμές των τάσεων και των συχνοτήτων σε πίνακα (πίνακας 1). Οι ικανότητες 

που καλλιεργούνται μέσω της παραπάνω δραστηριότητας είναι η ικανότητα στα μαθηματικά, η 

ικανότητα στην επιστήμη καθώς και η συλλογή πληροφοριών. 

Έχοντας συλλέξει οι εκπαιδευόμενοι τα δεδομένα και τις μετρήσεις τους σε πίνακες σχεδιάζουν 

το διάγραμμα συχνότητας (f) – ενέργειας (e∙Vκατ) και χαράσσουν τη βέλτιστη ευθεία. Οι ικανότητες 

που καλλιεργούνται μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι και πάλι η ψηφιακή ικανότητα, η 

ικανότητα στα μαθηματικά, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και η χρήση λογιστικών φύλλων.  

Η εξαγωγή του αποτελέσματος γίνεται από τη κλίση της βέλτιστης ευθείας (f - e∙Vκατ). Η ψηφιακή 

ικανότητα, η μαθηματική ικανότητα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η επεξεργασία των 

πληροφοριών και το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας είναι ικανότητες που 

αναπτύσσονται μέσω της παραπάνω δραστηριότητας.  

Τέλος, η παρουσίαση της όλης εργασίας και των αποτελεσμάτων της προάγουν την επικοινωνία 

στη μητρική γλώσσα και το αίσθημα της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας μιας και ο 

εκπαιδευόμενος υλοποιεί τις ιδέες του και την εργασία σχεδιάζοντας και οργανώνοντας τις 

δραστηριότητές του και υποστηρίζοντας τα προσωπικά του σχέδια. Επίσης, η δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου. Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον 

πίνακα 2. 

 

Δραστηριότητα / Στάδιο 

 

Ικανότητες & Ικανότητες – Κλειδιά 

 

Εύρεση δεδομένων συχνοτικών περιοχών των LEDs 

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα  

Επικοινωνία στη ξένη γλώσσα  

Ψηφιακή Ικανότητα 

Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών 

Χρήση Η/Υ 

Έρευνα 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

Λήψη αποφάσεων 

Ανάληψη ρίσκου 

Χρήση πηγών 

Πειραματισμός με διάφορες τιμές τάσης προς εύρεση 

της τάσης κατωφλίου 

Ψηφιακή Ικανότητα 

Μαθηματική Ικανότητα 

Ικανότητα στην Επιστήμη 

Χρήση Η/Υ 



Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

Λήψη αποφάσεων 

Ανάληψη ρίσκου 

Συγκέντρωση μετρήσεων σε πίνακα  

(τιμές συχνοτήτων και τάσεων κατωφλίου) 

Μαθηματική Ικανότητα 

Ικανότητα στην Επιστήμη 

Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών 

Χάραξη ευθείας (f - e∙Vκατ) 

Ψηφιακή Ικανότητα 

Μαθηματική Ικανότητα 

Χρήση λογιστικών φύλλων 

Εξαγωγή Αποτελέσματος 

Χρήση μαθηματικών 

Χρήση ΤΠΕ 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών 

Αίσθημα πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα  

Αίσθημα πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας  

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Σχεδιασμός και οργάνωση 

δραστηριοτήτων 

Υποστήριξη προσωπικών σχεδίων  

 

Πίνακας 2.: Σύνοψη δραστηριοτήτων – ικανοτήτων και ικανοτήτων – κλειδιών 

  

Αντίστοιχοι πίνακες εμφανίζονται και στην εργασία των (Samoila, et al., (2007)) από όπου 

προκύπτει η συνεισφορά των εξ αποστάσεως πραγματικών πειραμάτων στη θεμελίωση των 

ικανοτήτων και των ικανοτήτων – κλειδιών. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι οκτώ παραπάνω 

ικανότητες – κλειδιά θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν μιας και εμφανίζουν έντονες συσχετίσεις και 

αλληλεπικαλύψεις. Έτσι, προκύπτουν οι εξής πέντε ικανότητες κλειδιά: (Χαραλάμπους, 2010). 

Επικοινωνία, Συλλογή και επεξεργασία Πληροφοριών, Συνεργασία και Συλλογικότητα, Επίλυση 

Προβλημάτων και Δημιουργικότητα. Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνει μια σειρά 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων η ανάλυση των οποίων ξεφεύγει από το στόχο της παρούσας εργασίας.  

Κλείνοντας την αναφορά μας στη σχέση των ικανοτήτων – κλειδιών και του πραγματικού 

πειράματος εξ αποστάσεως πρέπει να σημειώσουμε πως η εμπλοκή των φοιτητών με την 

εργαστηριακή άσκηση όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω αναπτύσσει τις μεταγνωστικές ικανότητες 

του ατόμου.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα εξ αποστάσεως πραγματικά πειράματα είναι μία σχετικά 

νέα πτυχή της σύγχρονης εκπαίδευσης η οποία μπορεί να προσφέρει στο διδακτικό έργο. Το χαμηλό 

κόστος της εξ αποστάσεως εργαστηριακής άσκησης σε σχέση με το υψηλό κόστος του πραγματικού 

πειράματος, η αποδοχή του από τους φοιτητές καθώς και η διείσδυση που παρατηρήθηκε σε ομάδες 

ατόμων με ειδικές ανάγκες το καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο νέο εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτών. 

Επίσης, όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εξ αποστάσεως πραγματικού 

πειράματος με την καλλιέργεια των ικανοτήτων – κλειδιών στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η   παραπάνω σύνδεση θα πρέπει να αξιολογηθεί για να εκτιμηθεί η συνεισφορά του πραγματικού 

πειράματος όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στη κοινωνία με την ανάπτυξη  των ικανοτήτων – 

κλειδιών που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο Έλληνα αλλά και Ευρωπαίο πολίτη.  
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