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Οι οµάδες

Γυμνάσιο Αμερικανικού Κολλεγίου PIERCE

Α΄ Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού

Β΄ Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού

1ο Γυµνάσιο Βριλησσίων
Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών

1ο Γυµνάσιο Παπάγου
1ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου
2ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου
1ο Γυµνάσιο Χολαργού

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων

Αναπληρωματικοί



ΒΙΟΛΟΓΙΑ



Στόχοι της δραστηριότητας

•Να αναγνωρίσουµε τα όργανα µε τα οποία τα φυτά

µεταφέρουν το νερό από τις ρίζες στα υπόλοιπα µέρη

τους.

•Να διαπιστώσουµε την άνοδο του νερού και των

διαλυµένων σε αυτό ουσιών στο εσωτερικό των

φυτών.

•Να αναγνωρίσουµε τον αγωγό ιστό των φυτών και

ιδιαίτερα το ξύλωµα.

•Να γνωρίσουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν το

ρυθµό µεταφοράς ουσιών στα φυτά.



ΣέλινοΣέλινο
Εγκάρσια τομή βλαστού

Αγωγός ιστός χρωματισμένος
Αγωγός ιστός μη χρωματισμένος

� Κόβουμε χαμηλά στο βλαστό και
το τοποθετούμε στο ποτήρι με την
χρωστική. Παρατηρούμε την άνοδο
της χρωστικής την επόμενη μέρα.



ΣέλινοΣέλινο Εγκάρσια τομή βλαστού

φλοίωμα

ξύλωμα



Διαπιστώσεις

�Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις
απαιτήσεις της δραστηριότητας.

�Ορισμένοι δεν διέκριναν τον αγωγό ιστό στο μόνιμο
παρασκεύασμα που τους δόθηκε.

�Οι περισσότεροι έγραψαν ότι το πείραμα δεν θα
μπορούσε να γίνει χωρίς μελάνι, όμως αυτό δεν είναι
απόλυτο.

�Η εγκάρσια τομή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Μία
ομάδα έκοψε αρχικά κατά μήκος.

�Μία μαθήτρια και ένας μαθητής τραυματίστηκαν με το
ξυραφάκι.



Τα αποτελέσµατα της Βιολογίας

Β΄ Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού 98
Α΄ Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού 97
Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο

Αναβρύτων

95

Γυµνάσιο Κολλεγίου Αθηνών 94
2ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου 93







Πειραματική μελέτη της οξύτητας

των διαλυμάτων

Επισημάνσεις

Α. Παρασκευή 100 gr διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου

2% w/w

� Δεν χρησιμοποίησαν όλες οι ομάδες ύαλο ωρολογίου.

� Κάποιες ομάδες ζύγισαν 100 gr νερού.

Β. Προσδιορισμός του pH του διαλύματος NaOH 2% w/w

Σχεδόν όλες οι ομάδες προσδιόρισαν την οξύτητα σωστά με

βάση τις προσφερόμενες μεθόδους. 



Προσδιορισμός της περιεκτικότητας διαλύματος

NaOH με τη μέθοδο της εξουδετέρωσης

Ορισμένες μόνο ομάδες
προσδιόρισαν την
περιεκτικότητα του
άγνωστου διαλύματος
με «απόλυτη» ή
μεγάλη ακρίβεια. 



Προσδιορισμός της οξύτητας του

εξουδετερωμένου διαλύματος!

Όταν τα πειράματα δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα…

Οι περισσότερες ομάδες προσδιόρισαν pH ίσο με το 3!
Mόνο μία ομάδα ανίχνευσε ασθενώς όξινο το εξουδετερωμένο
διάλυμα!

Οι δύο απαντήσεις θεωρήθηκαν σωστές καθώς το διάλυμα του
υδροχλωρικού οξέος ήταν σχετικά πυκνό και η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής.



Τα αποτελέσµατατα της Χηµείας

Γυµνάσιο Κολλεγίου Αθηνών 100
Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο

Αναβρύτων

94

Α΄ Γυµνάσιο Αρσακείου Ψυχικού 94
Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

-PIERCE
93

Αναπληρωµατικοί 93



ΦΥΣΙΚΗ



ΤΟΤΟ ΑΠΛΟΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ –– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

� Κατασκευή πειραματικής διάταξης

� Λήψη – επεξεργασία μετρήσεων περιόδου

� Σχεδιασμός γραφικών παραστάσεων
Τ – L και Τ² - L

� Ερωτήσεις σχετικές με την πειραματική
διαδικασία και τις παραπάνω καμπύλες



Όλες οι οµάδες
συναρµολόγησαν µε ευκολία
την πειραµατική διάταξη, µε
ιδιαίτερη προσοχή στα εξής :

• Ανάρτηση νήµατος έτσι ώστε
να πραγµατοποιείται σωστά η

ταλάντωση

• Η ταλάντωση να γίνεται σε
ένα επίπεδο, και µε µικρό

πλάτος

• “Σωστή” χρονοµέτρηση

ΣΧΟΛΙΑΣΧΟΛΙΑ -- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



� Σωστή χάραξη καμπύλης
(κυρίως Τ – L )

� Κλίμακες στους άξονες

� Σχεδιασμός καμπύλης
L = f(T) και όχι

T = f(L)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗΛΑΘΗ



ΔύοΔύο ““καλέςκαλές”” καμπύλεςκαμπύλες……



Ο διαγωνισμός αυτός απαιτεί κριτική σκέψη,
παρατηρητικότητα, θεωρητική κατάρτιση και ιδιαίτερες δεξιότητες, 
ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις
εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που
καλούνται ν΄ αντιμετωπίσουν.

• Ας αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των συναδέλφων μας και των

μαθητών μας.

• Ας αφήνουμε το μυαλό μας ελεύθερο να σχεδιάσει δραστηριότητες
που μας αρέσουν.

• Οι δύσκολες συνθήκες ίσως είναι μια ευκαιρία με πείσμα και
εφευρετικότητα να αναζητήσουμε ένα διαφορετικό σχολείο!

• Έτσι στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς μαθητές και καθηγητές

θα είμαστε σοφότεροι/-ες από όσα μάθαμε και ζήσαμε στο σχολείο!



Θερμά συγχαρητήρια

στους καθηγητές
των σχολείων που

συμμετείχαν στον
διαγωνισμό!



Σχολείο Φυσική Χηµεία Βιολογία Σύνολο

Κολλέγιο Αθηνών 98 100 94 292
Αµερικανικό Κολλέγιο

Ελλάδος PIERCE
87 93 87 267

A΄ Αρσάκειο Ψυχικού 69 94 97 260
Β΄ Αρσάκειο Ψυχικού 82 80 98 260
Πρότυπο Πειραματικό
Αναβρύτων

62 94 95 251

1ο Γυµνάσιο Παπάγου 66 88 87 241
65 89 81 235
54 85 93 232
51 80 73 204
42 75 81 198

Συνολικά αποτελέσµατα τοπικού διαγωνισµού Γυµνασίων 2015



Ευχαριστούμε θερμά τους
� Καμπούρη Κώστα (π. Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου) και Περάκη Δημήτρη

(Φυσικό του 2ου ΓΕΛ Βριλησσίων) για τη συγγραφή των θεμάτων της
Φυσικής και την επιτήρηση του διαγωνισμού της Φυσικής

� Αρβανίτη Παύλο (Χημικό του 2ου ΓΕΛ Χαλανδρίου) για την πολύτιμη
βοήθειά του στα θέματα της Χημείας

� Πλέγα Φάνη (Συνεργάτη του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου) για τη συμβολή στη
διοργάνωση, επιτήρηση του Διαγωνισμού και διόρθωση της Φυσικής

� Γεωργάτου Μάνια (Σχολική Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών) για την
έγκριση των θεμάτων και την επίβλεψη του Διαγωνισμού

� Παραδείση Αρίστη (Χημικό του 2ου ΓΕΛ Χολαργού) για την επιτήρηση του
διαγωνισμού της Χημείας

� Μοράκη Κώστα (π. Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ν.Ιωνίας) για την επιτήρηση του
διαγωνισμού της Φυσικής

Η υπεύθυνη ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Κωνσταντινοπούλου Βασιλική



1ο ΒΡΑΒΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
2οΒΡΑΒΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ PIERCE

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ – Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ


