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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ  
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ή τριών 
ατόμων. Γίνεται χρήση ενός υπολογιστή ανά ομάδα στην 
αίθουσα πληροφορικής ή χρήση ενός υπολογιστή με 
βιντεοπροβολέα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται δύο 
διδακτικές ώρες.  



Στόχοι 

Δεξιότητες  
Να αποκτήσουν 

ικανότητες 
σχετικές με 

διερευνητικές 
διεργασίες 

Στάσεις 
Να αποκτήσουν πνεύμα 
συνεργασίας και θετική 

στάση απέναντι στις 
φυσικές επιστήμες. 

Γνώσεις 
Να συγκρίνουν τα 
αλκοολούχα ποτά 

ως προς την 
περιεκτικότητά 

τους σε αλκοόλη.  



 
• LCDS (Microsoft Learning Content Development System) 
• Irydium Chemistry Lab  
• Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας 



licitation:  κμαίευση παρανοήσεων (Βήμα 1) 
ngagement: μπλοκή με το πρόβλημα (Βήμα 2) 
xploration:   ξερεύνηση (Βήμα 3) 
xplanation:  ξήγηση (Βήμα 4) 
laboration:   πεξεργασία εκτενέστερη (Βήμα 5) 
valuation:    κτίμηση-Αξιολόγηση  (Βήμα 6) 
extending:   πέκταση  (Βήμα 7) 

Διδακτική προσέγγιση 



 

Παρουσίαση των σκηνών της εφαρμογής  
 

Οι μαθητές ανοίγουν το φάκελο alcohol LCDS που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και 
στη συνέχεια το αρχείο wrapper με το πρόγραμμα Internet Explorer 

 
Πίνακας περιεχομένων 
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ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

 

Αλκοολούχα ποτά 

 

Χημεία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 
"Αιθανόλη" 
Πόση αλκοόλη περιέχεται στα 
αλκοολούχα ποτά; 
 

 
 
 
 

Εισαγωγή 

 

Εισαγωγή 

Στην προηγούμενη τάξη μελετήθηκαν έννοιες όπως η 
πυκνότητα, και η περιεκτικότητα.  
Συζητήστε στην ομάδα σας και ανακοινώστε στην τάξη τους 
ορισμούς αυτών των δύο εννοιών. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Αλκοόλη Blues 

 

α) Ακούστε προσεκτικά τους στίχους του τραγουδιού. 
Κάντε κλικ στην επόμενη σκηνή και προσπαθήστε να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις με βάση τους στίχους του τραγουδιού.  

Στίχοι 

Γουλιά γουλιά αδειάζει το ποτήρι, 
ποτήρι το ποτήρι ακολουθεί  
γουλιά γουλιά δε μου χαλά χατίρι 
η αλκοόλη όταν στο αίμα μου απλωθεί. 
Σα σύννεφο πλανιέται η λογική μου 
και οι θαμώνες γίνονται πιο προσιτοί. 

 
 
 
 
 

Ερώτηση 1α 

 

1. Πόση ποσότητα κατανάλωσε ο ήρωας του τραγουδιού; 
2. Πού μεταφέρεται η αλκοόλη; 
3. Ποια αρνητική επίδραση έχει; 

 
Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας στον κενό χώρο και να πατήσετε υποβολή (μέγιστο 250 
χαρακτήρες με κενά) 

 

                               Μετά την υποβολή δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 
 
 

Δραστηριότητα 1α 

Υποβολή 

Μαρία
Text Box
Πρόκληση ενδιαφέροντος



 
 

Δραστηριότητα 1β 

 

 
 
Η περιεκτικότητα των αλκοολούχων ποτών σε 
αιθανόλη εκφράζεται σε αλκοολικούς βαθμούς. 
Ο αλκοολικός βαθμός (% Vol) είναι η %V/V 
περιεκτικότητα του αλκοολούχου ποτού σε 
οινόπνευμα ή αλλιώς αιθανόλη.  
Απαντήστε στις ερωτήσεις της επόμενης 
σκηνής. 
Στη συνέχεια να ανακοινώσετε τις απαντήσεις 
σας στην τάξη για να ελέγξετε την ορθότητά 
τους. 

 
 
 
 
 

Ερώτηση 1β 

 

1. Τι αναγράφεται στην ετικέτα του κρασιού;  
2. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση; 

 
Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας στον κενό χώρο και να πατήσετε υποβολή (μέγιστο 250 
χαρακτήρες με κενά) 

 

                               Μετά την υποβολή δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 
 

Υποβολή 

Μαρία
Text Box
Ανάκληση προηγούμενης γνώσης



Δραστηριότητα 2α 

 

Αν σας ζητούσαν να παρασκευάσετε 100 mL υδατικού διαλύματος αιθανόλης 
περιεκτικότητας 10% V/V πόσα  mL οινοπνεύματος θα χρησιμοποιούσατε;  

 
Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας στον κενό χώρο και να πατήσετε υποβολή (μέγιστο 250 
χαρακτήρες με κενά) 

 

                               Μετά την υποβολή δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 2β 

Διαβάστε τις οδηγίες: 
Σύρτε το ποντίκι πάνω στα όργανα 
και στις ουσίες για να δείτε τις 
λειτουργίες τους και στη συνέχεια 
πατήστε πείραμα (κάτω αριστερά) 
για να ξεκινήσετε την παρασκευή 
του διαλύματος.  
Αφού παρασκευάσετε το διάλυμα 
κάντε κλικ κάτω δεξιά στο κουμπί 
«Υπολογιστής Περιεκτικότητας % 
V/V» και γράψτε στα αντίστοιχα 
κελιά τον όγκο της ουσίας και τον 
όγκο του διαλύματος και πατήστε 
υπολογισμός.  
  

Κάντε κλικ εδώ ώστε να μπείτε στο εικονικό 
εργαστήριο.  
Όταν ολοκληρώσετε το εικονικό πείραμα ξαναγυρίστε 
στη δραστηριότητα 2α να επαληθεύσετε την υπόθεσή 
σας.  

 

 
 
 

Υποβολή 

Μαρία
Text Box
Ανάκληση προηγούμενης γνώσης

Μαρία
Text Box
Πραγματοποίηση εικονικού εργαστηρίου για επιβεβαίωση απάντησης



 
 

 
Οι αλκοολικοί βαθμοί μετριούνται 
απευθείας με το αλκοολόμετρο που 
πρώτος κατασκεύασε ο Gay-Lussac το 
1820. Στήριξε την κατασκευή του στη 
διαφορά της πυκνότητας νερού και 
αλκοόλης για να καθορίσει πόσο 
αλκοόλη υπάρχει σε ένα αλκοολούχο 
ποτό.  
 
Μπορείτε να προβλέψετε το 
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Gay-
Lussac για τη σχέση της πυκνότητας 
διαλυμάτων αιθανόλης με την %V/V 
περιεκτικότητά της; Θα σας βοηθήσει η 
ερώτηση που θα βρείτε στην επόμενη 
σκηνή. 

 
 
 

Ερώτηση 3α 

Σελίδα 1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
Όσο αυξάνεται η πυκνότητα ενός υδατικού διαλύματος αιθανόλης, η 
%V/Vπεριεκτικότητα σε αιθανόλη 
  

 

   αυξάνεται  (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

   μειώνεται (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

   μένει σταθερή (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

 
Σελίδα 2 

Για να επαληθεύσετε την υπόθεσή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην επόμενη σκηνή και να 
ανοίξετε το εικονικό εργαστήριο. 

 

Δραστηριότητα 3 

Μαρία
Text Box
1ο βήμα διερεύνησης: Εκμαίευση - ανάδειξη παρανοήσεων



Δραστηριότητα 4 

 

Από εδώ μπορείτε να 
ανοίξετε και να εκτυπώσετε 
το φύλλο εργασίας για το 
εικονικό πείραμα.  
Κάντε κλικ στο εικονικό 
εργαστήριο, και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του 
φύλλου εργασίας ώστε να 
προετοιμάσετε ένα διάλυμα 
και να εξοικειωθείτε με το 
λογισμικό. Στη συνέχεια 
εκτελέστε το εικονικό 
πείραμα. 

 
 
 
 

Συμπέρασμα 

 

Ερώτηση 

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήξατε; 
Όσο αυξάνεται η πυκνότητα ενός υδατικού διαλύματος αιθανόλης, η %V/V 
περιεκτικότητα σε αιθανόλη 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 αυξάνεται  

 μειώνεται 

 μένει σταθερή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποβολή 

Μαρία
Text Box
Εξάλειψη-μείωση παρανοήσεων μέσω εικονικού εργαστηρίουΕξοικείωση με λογισμικό Irydium Chemistry Lab



 
 

Δραστηριότητα 5 Διερεύνηση 

 

Δραστηριότητα 5 Διερεύνηση 

 

Διερευνητική 
δραστηριότητα 

 
 

Προσπαθήστε σε 
συνεργασία με την ομάδα 
σας να βρείτε λύση στο 
επόμενο ερώτημα. 

 
 
 

Περιγραφή προβήματος 

Τέσσερεις φίλοι διασκέδαζαν σε μία ταβέρνα 
και κατανάλωσαν ο καθένας 100mL 
αλκοολούχου ποτού. Ο Μάρκος ήπιε κρασί, ο 
Πέτρος ούζο, ο Σωτήρης ρακή και ο Πελοπίδας 
μπύρα.  
 
Στην επιστροφή η τροχαία σταμάτησε και τους 
τέσσερεις οδηγούς για αλκοτέστ. Σε ποιον από 
τους τέσσερεις το όργανο του αλκοτέστ έδειξε 
μεγαλύτερη ένδειξη;  
 
(Θεωρείστε ότι οι τέσσερεις φίλοι είχαν περίπου 
την ίδια σωματική διάπλαση και το ίδιο ποσοστό 
απορρόφησης της αλκοόλης στο αίμα). 

 

Μαρία
Text Box
2ο βήμα διερεύνησης: Εμπλοκή με το πρόβλημα



Υπόθεση 

 
Σελίδα 1 
 

Κάντε μία υπόθεση για το παραπάνω ερώτημα 
επιλέγοντας μία από τις απαντήσεις:  
 
Μεγαλύτερη ένδειξη έδειξε το όργανο του 
αλκοτέστ: 
 
 

 
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις: 

 

   στο Μάρκο (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

   στον Πέτρο (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

   στο Σωτήρη (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

   στον Πελοπίδα (Αυτή η επιλογή οδηγεί στη σελίδα 2) 

 
Σελίδα 2 
 

Κάντε κλικ στην επόμενη σκηνή για να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας βοηθήσουν να 
επαληθεύσετε την υπόθεσή σας. 

 
 
 
  

Μαρία
Text Box
3ο βήμα διερεύνησης: Εξερεύνηση



Πρόταση πειράματος 

 
Έχετε στη διάθεσή σας το λογισμικό που χρησιμοποιήσατε στη δραστηριότητα 4 καθώς και τον 
παρακάτω πίνακα. 

Πυκνότητα αλκοολούχων ποτών (g/mL) Περιεκτικότητα % V/V σε αλκοόλη 

0,928988 42 

0,991546 5 

0,981412 11 

0,952659 28 

0,988175 7 

0,898555 60 

 
Mε βάση τα παραπάνω και το συμπέρασμα της δραστηριότητας 4 σκεφτείτε και προτείνετε έναν 
τρόπο με τον οποίο μπορείτε σε συνεργασία με την ομάδα σας να βρείτε λύση στο προηγούμενο 
ερώτημα.  
 
 
 

Περιγραφή πειράματος 

 

Προσπαθήστε να εκτελέσετε και να περιγράψετε αυτό που προτείνατε. 

 
Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας στον κενό χώρο και να πατήσετε υποβολή (μέγιστο 250 
χαρακτήρες με κενά) 

 

                               Μετά την υποβολή δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 

Υποβολή 



 

Καταγραφή παρατηρήσεων 

 

Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.  

 
Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας στον κενό χώρο και να πατήσετε υποβολή (μέγιστο 250 
χαρακτήρες με κενά) 

 

                               Μετά την υποβολή δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 

Συμπέρασμα 

 

Ερώτηση 

Σε ποιο συμπέρασμα καταλήξατε; 
Μεγαλύτερη ένδειξη έδειξε το όργανο του αλκοτέστ: 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 στο Μάρκο 

 στον Πέτρο 

 στο Σωτήρη  

 στον Πελοπίδα 

 
 
 
 
 
 

Υποβολή 

Υποβολή 



 

Εξήγηση 

 

Δώστε μία εξήγηση για το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε. 

 
Μπορείτε να γράψετε την απάντησή σας στον κενό χώρο και να πατήσετε υποβολή (μέγιστο 250 
χαρακτήρες με κενά) 

 

                               Μετά την υποβολή δεν μπορείτε να αλλάξετε την απάντησή σας. 
 
 
 
 

Εκτενέστερη επεξεργασία 

 
Σελίδα 1 
 

Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αλκοόλη των 
παραπάνω αλκοολούχων ποτών έγινε προσεγγιστικά αφού 
τα ποτά περιέχουν και άλλα συστατικά (π.χ. σάκχαρα) τα 
οποία έχουν επίδραση στην πυκνότητά τους. Όμως το 
αποτέλεσμα επηρεάζεται ελάχιστα. 
 
Σε περίπτωση που θα θέλατε να εξετάσετε την 
περιεκτικότητα της αλκοόλης σε ένα λικέρ θα μπορούσατε 
να εφαρμόσετε την ίδια μέθοδο;  
 

 

 
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις: 

   Ναι  (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 3) 

   Όχι (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 2) 

 

Υποβολή 

Μαρία
Text Box
4ο βήμα διερεύνησης: Εξήγηση

Μαρία
Text Box
5ο βήμα διερεύνησης: Εκτενέστερη επεξεργασία



 
Σελίδα 2 

 
 
 
Σελίδα 3 
 

Ξανασκέψου το! 
Τα λικέρ περιέχουν εκτός από αιθανόλη και μεγάλη ποσότητα:  
 

 

 
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις: 

   σακχάρων (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 4) 

   υδρογονανθράκων (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 5) 

   λίπους  (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 5) 

 
 
 

Μπράβο! Απαντήσατε σωστά. 
Προσπαθήστε να σκεφτείτε μία 
εξήγηση για να την ανακοινώσετε 
στην τάξη. 



 
Σελίδα 4 
 

Σωστά. Άρα θα επηρεάζουν τη μέτρηση με το αλκοολόμετρο; 
 

 
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις: 

   Ναι (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 5) 

   Όχι (Η επιλογή αυτή οδηγεί στη σελίδα 5) 

 
Σελίδα 5 
 

Τα σάκχαρα είναι αυτά που επηρεάζουν την ένδειξη του αλκοολόμετρου αφού μεταβάλλουν 
την πυκνότητα του διαλύματος αιθανόλης νερού.  
Επομένως δεν μπορούμε να μετρήσουμε την περιεκτικότητα του λικέρ με αλκοολόμετρο. 
 

 

Αξιολόγηση 

 
Κάθε καρτέλα αναγράφει μία πρόταση από κάθε πλευρά. Κάντε κλικ στην πλευρά που 
εμφανίζεται η σωστή πρόταση και πατήστε υποβολή. 
 

 
 
 
Οι σωστές και οι λανθασμένες προτάσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Μαρία
Text Box
6ο βήμα διερεύνησης: Εκτίμηση - Αξιολόγηση



 
 

 Προτάσεις Απαντήσεις 

1 Όταν αυξάνεται η % V/V περιεκτικότητα της αλκοόλης στο νερό, η 
πυκνότητα του διαλύματος ελαττώνεται.  

 Όταν αυξάνεται η % V/V περιεκτικότητα της αλκοόλης στο νερό, η 
πυκνότητα του διαλύματος αυξάνεται.  

   
2 Η  περιεκτικότητα ενός κρασιού σε αλκοόλη μπορεί να είναι 12 % V/V.  
 Η  περιεκτικότητα ενός κρασιού σε αλκοόλη μπορεί να είναι 35 % V/V.  

   
3 Η  περιεκτικότητα της μπύρας σε αλκοόλη μπορεί να είναι 15 % V/V.  
 Η  περιεκτικότητα της μπύρας σε αλκοόλη μπορεί να είναι 5 % V/V.  

   

4 Ένα κρασί 11 αλκοολικών βαθμών σημαίνει ότι η περιεκτικότητά του σε 
αλκοόλη είναι 11 % V/V.  

 Ένα κρασί 11 αλκοολικών βαθμών σημαίνει ότι η περιεκτικότητά του σε 
αλκοόλη είναι 11 % w/V.  

   
5 Το ούζο έχει λιγότερους αλκοολικούς βαθμούς από το ουίσκι.  
 Το ούζο έχει περισσότερους αλκοολικούς βαθμούς από το ουίσκι.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία
Text Box
7ο βήμα διερεύνησης: ΕπέκτασηΗ επέκταση μπορεί να αναφέρεται σε ένα θέμα που προκύπτει από ερωτήσεις των μαθητών (π.χ τρόποι παρασκευής αλκοολούχων ποτών) ή σε ένα θέμα κοινωνικού περιεχομένου (π.χ αλκοολισμός) 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ IRYDIUM CHEMISTRY LAB 
Ποια είναι η σχέση μεταξύ πυκνότητας και 

περιεκτικότητας σε υδατικά διαλύματα αιθανόλης; 
                                  Τμήμα: ……………                       Ομάδα:…………… 

 
Δραστηριότητα 4 
Από το αρχείο «vlab1.6.4jre»,  επιλέξτε «VLabGR». 

α) Προετοιμασία διαλυμάτων - Εξοικείωση με το λογισμικό 

 Κάντε διαδοχικά κλικ στο Αρχείο → Φόρτωση πειράματος → Διαλύματα → Σχέση 
πυκνότητας και περιεκτικότητας σε αιθανόλη αλκοολούχων διαλυμάτων. 

 Κάντε διπλό κλικ στην Αλκοόλη 80% V/V.  

 Από το μενού Εργαλεία επιλέξτε Υαλικά → Ογκομετρικές φιάλες → Ογκομετρική φιάλη 
100 mL.  

 Κάντε κλικ πάνω στην κωνική φιάλη «Αλκοόλη 80% V/V» και κρατώντας πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρετε τη πάνω στην άδεια ογκομετρική φιάλη.   

 Στο κάτω μέρος του παραθύρου καταγράψτε την τιμή 50 και πατήστε προσθήκη.  

 Επιστρέψτε την κωνική φιάλη στην αρχική θέση. 

 Κάντε διπλό κλικ πάνω στο νερό (H2O). 

 Προσθέστε με την ίδια διαδικασία 50 mL νερό μέσα στην ογκομετρική φιάλη.  

 Κάντε δεξί κλικ πάνω στην ογκομετρική φιάλη, επιλέξτε Μετονομασία, γράψτε στο 
παράθυρο που εμφανίζεται το όνομα «Αλκοόλη 40% V/V» και πατήστε ΟΚ. 

 
β) Μέτρηση πυκνότητας 

1. Από το μενού Εργαλεία επιλέξτε Συσκευές → Ζυγός και τοποθετήστε τον στη μέση. 

2. Από το μενού Εργαλεία επιλέξτε Υαλικά → Ποτήρι ζέσης → Ποτήρι ζέσης 250 mL.  

3. Σύρετε το ποτήρι ζέσης πάνω στο ζυγό και πατήστε TARE για να μηδενιστεί η ένδειξη.  

4. Προσθέστε 100 mL Αλκοόλης 80% V/V μέσα στο ποτήρι ζέσεως και καταγράψτε στον 
παρακάτω πίνακα την ένδειξη του ζυγού με όλα τα δεκαδικά ψηφία.  

5. Επιστρέψτε την κωνική φιάλη στην αρχική της θέση.  

6. Επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2-5 μετρήστε τη μάζα που έχουν 100 mL Αλκοόλης 40% 
V/V και καταγράψτε τη στον πίνακα.  

 
γ) Υπολογίστε την πυκνότητα και καταγράψτε την στην τρίτη στήλη του πίνακα: 

Διάλυμα Μάζα (g) Όγκος (mL) Πυκνότητα = μάζα/όγκος (g/mL) 
Αλκοόλη 80% V/V  100  
Αλκοόλη 40% V/V  100  
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