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 ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός 

 CC BY-NC-SA   

Συγγραφέας/Συντάκτης: Μανόλης Κυριακάκης   

Σχολείο/Οργανισμός: Γυμνάσιο Έγκωμης Κυριάκος Νεοκλέους 
Χώρα: Κύπρος  

Γλώσσα: Ελληνικά 
 

Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Φυσική   

Θέμα / Ενότητα /Τίτλος Μαθήματος Θερμότητα/ Θερμιδομετρία  

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο  

Τάξη Γ’ τάξη  

Ηλικιακή ομάδα 14-15 ετών  

Διάρκεια 4 περίοδοι  

Περιγραφή   Το παρόν σχέδιο μαθήματος εστιάζει στην κατανόηση του φαινομένου της μεταβολής της θερμοκρασίας ενός 
σώματος εμπλέκοντας τους μαθητές σε δραστηριότητες κατά τις οποίες διερευνούν τους παράγοντες που 
καθορίζουν αυτή τη μεταβολή. Μέσα από την εξέταση διαφόρων πληροφοριακών πηγών, καθώς και μέσω 
της εμπλοκής τους σε πειραματικές δραστηριότητες τις οποίες σχεδιάζουν οι ίδιοι οι μαθητές, οδηγούνται 
στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μεταβολή της θερμοκρασίας, διατυπώνουν τη μαθηματική 
σχέση υπολογισμού της θερμιδομετρίας και εξηγούν τη σημασία της θερμοχωρητικότητας του νερού. Έπειτα 
λύνουν ποσοτικές εφαρμογές στην τάξη.  

Λέξεις κλειδιά Θερμότητα, θερμιδομετρία, μοριακή δομή, θερμοχωρητικότητα  
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ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Φυσική: Θερμότητα- Θερμιδομετρία                                                                 Επίπεδο/Τάξη: Γ’  

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
Χρήση Οffice 365, OneNote, PPT, 

smartphones (φωτογραφίες και videos), 

ψηφιακά ερωτηματολόγια (Microsoft 

forms) 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Υπό έμφαση 

Πληροφοριακός Γραμματισμός  
- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας 

γνώσης. 

- Εμπέδωση νέας γνώσης και εφαρμογή της σε νέες 

καταστάσεις. 

Δημιουργικότητα και Καινοτομία  
- Εντοπισμός και αντιστοίχιση αναγκών με τις πιθανές 

λύσεις. 

- Ενσωμάτωση και αναδιαμόρφωση 

Αναδυόμενες  

Συνεργασία και Επικοινωνία  
- Αλληλεπίδραση, συνεργασία και κοινοποίηση με 

τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 

εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω ποικιλίας 

εργαλείων και ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 

Αυτόνομη μάθηση. 
Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης  

Μαθησιακοί Στόχοι - Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

– Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό πρόγραμμα) 

Οι μαθητές:  

- Συγκρίνουν τις κινήσεις των μορίων σε στερεά, υγρά και αέρια με 

τη χρήση προσομοιώσεων.  (1 περίοδος)  

- Διαπιστώνουν πειραματικά την εξάρτηση της μεταβολής της 

θερμοκρασίας ενός σώματος από τη μάζα του σώματος, την 

ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από ή προς το σώμα 

και από το είδος του υλικού του σώματος. (1 περίοδος)  

- Διατυπώνουν τη μαθηματική σχέση υπολογισμού του ποσού 

θερμότητας που μεταφέρεται σε / από ένα σώμα. Εκτιμούν και 

εξηγούν τη σημασία της θερμοχωρητικότητας του νερού στην 

καθημερινή ζωή. (1 περίοδος) 

- Εφαρμόζουν τη θερμιδομετρική σχέση. (1 περίοδος) 

 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

- Οι μαθητές εξετάζουν τη μοριακή δομή των τριών καταστάσεων της 

ύλης εκτελώντας ψηφιακές προσομοιώσεις  

- Οι μαθητές συμπληρώνουν το Ημερολόγιο « Η μάθησή μου»  

- Οι μαθητές εκτελούν τα πειράματα για τις φυσικές καταστάσεις της 

ύλης μέσα στο εργαστήριο. Συμπληρώνουν στο σημειωματάριο 

OneNote τις παρατηρήσεις τους (εργασία για το σπίτι).   

- -Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση του καθηγητή τους μέσα 
στην τάξη (3 ιστορίες) και καλούνται να διατυπώσουν υποθέσεις 
σχετικά με το πείραμα, καταγράφοντας στο φύλλο εργασίας μία 
πορεία εργασίας με συγκεκριμένο σκοπό. Οι ομάδες ανακοινώνουν την 
πορεία εργασίας στην ολομέλεια.  

- Οι μαθητές εκτελούν λήψεις φωτογραφιών ή/και videos από τις 

δραστηριότητες ελέγχου του παράγοντα που επηρεάζει το ποσό της 

θερμότητας που απορροφάται ή αποβάλλεται από ένα σώμα. Τα 

στοιχεία μπορούν να ανεβούν στην σελίδα της ομάδας στον χώρο 

συνεργασίας και στο προσωπικό σημειωματάριο κάθε μαθητή και να 

δημιουργηθεί υλικό χρήσιμο για την μελέτη.  

- Ο καθηγητής καλεί τους μαθητές κάθε ομάδας να μιλήσουν μέσα στην 

τάξη με τους συμμαθητές τους άλλων ομάδων και να καταγράψουν 

τους άλλους παράγοντες που μελέτησαν οι ομάδες. Ο καθηγητής 

καταγράφει στον πίνακα τη μαθηματική σχέση που συνδέει το ποσό 

της θερμότητας με τους παράγοντες που το επηρεάζουν (είδος υλικού, 

η μάζα του και μεταβολή της θερμοκρασίας) και συζητάνε στην τάξη τις 

μονάδες μέτρησης των φυσικών μεγεθών. Ορίζεται η η Ειδική 

Θερμοχωρητικότητα C, χαρακτηριστική για το υλικό.  

- Τελικά ο καθηγητής επαναφέρει το φυσικό φαινόμενο της άμμου και 
της θάλασσας και ζητάει την ερμηνεία από τους μαθητές (είδος του 
υλικού). 

- Οι μαθητές εφαρμόζουν την σχέση της θερμιδομετρίας σε διάφορες 
ποσοτικές εφαρμογές μέσα στην τάξη και στο τέλος καλούνται να 
απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής σχετικό με την 
θερμιδομετρία. 

- ΟΙ μαθητές διαμορφώνουν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων 
(ePortfolio) για την ενότητα 
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Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Συμπληρωμένο το Ημερολόγιο Η μάθησή μου από τους μαθητές για την 

Θερμιδομετρία. 

- Τεκμήρια από την εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων σε ομάδες και 

συμπλήρωση στο χώρο συνεργασίας του σημειωματαρίου OneNote και στον  

προσωπικό χώρο του κάθε μαθητή 

- Συμπληρωμένο το πειραματικό φύλλο εργασίας  

- Συλλογή τεκμηρίων από φωτογραφίες και videos από τις δραστηριότητες μέσα 

στο εργαστήριο (πειράματα Θερμιδομετρίας στον χώρο του σημειωματαρίου).  

- Συμπλήρωση εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τη θερμιδομετρία κατά την 

ολοκλήρωση του μαθησιακού κύκλου. 

- Συμπλήρωση Εργαλείου Διαμορφωτικής Αυτοαξιολόγησης Δεξιοτήτων και 

Ικανοτήτων των Μαθητών (Δεξιότητες Πληροφοριακού Γραμματισμού και 

Δημιουργικότητας/ Καινοτομίας)  
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ATS2020 Μικροεπίπεδα Δραστηριοτήτων θερμότητα θερμιδομετρία  

 

 Τίτλος 
Δραστηριότητας 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητες 

(καθηγητής / 
μαθητές) 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 
– Διάταξη 

τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα – 

Δείκτες 
Επάρκειας  

Εργαλείο 
Αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί στόχοι 
Κομβικές 

Δεξιότητες 

Φ.Ε.: Μοριακή 
δομή φυσικών 

καταστάσεων της 
ύλης 

(1 περίοδος): 
Η χρήση της 

προσομοίωσης για 
την μοριακή 

ερμηνεία των 
φυσικών 

καταστάσεων της 
ύλης. 

Οι μαθητές συγκρίνουν 

τις κινήσεις, τις 

δυνάμεις και τις 

αποστάσεις μεταξύ  των 

μορίων σε στερεά, υγρά 

και αέρια με τη χρήση 

προσομοιώσεων. 

(α)  
Πληροφοριακός 
Γραμματισμός : 
Επεξεργασία 

Πληροφοριών και 

οικοδόμηση νέας 

γνώσης 

(β) 
Δεξιότητες   
Επικοινωνίας και 
Ψηφιακού 
Γραμματισμού 
Οι μαθητές 

συνεργάζονται, 

αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους 

χρησιμοποιώντας μία 

προσομοίωση (βλέπε 

Προσομοιώσεις για 

την ερμηνεία της 

 (α) 
Ο καθηγητής 
επαναφέρει και 
συνδέει το 
προηγούμενο 
μάθημα με τα 
χαρακτηριστικά της 
στερεάς, της υγρής 
και της αέριας 
κατάστασης που 
αφορούν τον όγκο 
και το σχήμα. Καλεί 
τους μαθητές να 
συμπληρώσουν τον 
αρχικό πίνακα.  

 (β) 
Στη συνέχεια 
αναφέρει τι είναι ένα 
μοντέλο πρόβλεψης 
και αναπαράστασης 
και πως αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 

Ο καθηγητής 

συμβουλεύει και 

καθοδηγεί το 

μάθημα σύμφωνα 

με το φύλλο 

εργασίας. Ο στόχος 

είναι οι μαθητές να 

αντιληφθούν και  να 

καταγράψουν τον 

διαφορετικό τρόπο 

με τον οποίο τα 

μόρια 

αλληλοεπιδρούν σε 

κάθε φυσική 

κατάσταση.  

 
Καλεί τους μαθητές 
να χρησιμοποιήσουν 
την προσομοίωση, 

 Προσομοιώσε
ις για την 
ερμηνεία της 
μοριακής 
δομής 

 

 Βίντεο για τη 
μοριακή δομή 
των φυσικών 
καταστάσεων 

 

 Φύλλα 
Εργασίας 
Μοριακή 
Δομή της Ύλης 

 
Βλέπε παράρτημα 
 

Οι μαθητές 
κάθονται σε 
ομάδες και 
παρακολουθού
ν την 
παρουσίαση 
από τον 
καθηγητή για 
τη μοριακή 
δομή των 
φυσικών 
καταστάσεων 
της ύλης 

Κίνηση των 

μορίων στα 

στερεά, στα 

υγρά και στα 

αέρια μέσω της 

χρήσης 

προσομοίωσης. 

Συμπληρωμένα 

τα φύλλα 

εργασίας από 

τους μαθητές   

- (α) 
- Συμπλήρωση 
εργασίας στην 

τάξη  
- (β) 
Συντρέχουσα 
αξιολόγηση 
στην τάξη και 
μέσα από την 
συζήτηση με 
τους μαθητές. 

(γ) 
Αξιολόγηση της 
εργασίας των 
μαθητών στο 

σημειωματάριο 
του OneNote 
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μοριακής δομής 

Βλέπε παράρτημα 

και απαντάνε σε 

ερωτήσεις (και στον 

προσωπικό τους 

χώρο) για τη μοριακή 

δομή των τριών 

φυσικών 

καταστάσεων της 

ύλης 

 
 

 

στην περίπτωση της 
μοριακής ερμηνείας 
των φυσικών 
καταστάσεων της 
ύλης όσο αφορά τις 
δυνάμεις, την κίνηση 
και τις αποστάσεις 
μεταξύ των μορίων.  

 Εκτελείται ένα μικρό 
βίντεο για την 
μοριακή ερμηνεία 
της ύλης και 
παρουσιάζεται 
προσομοίωση. 
(Βλέπε  Βίντεο για τη 
μοριακή δομή των 
φυσικών 
καταστάσεων Βλέπε 
παράρτημα 

 Καλούνται οι 
μαθητές να γράψουν 
τις παρατηρήσεις 
τους στο φύλλο 
εργασίας (Βλέπε 
Φύλλα Εργασίας 
Μοριακή Δομή της 
Ύλης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

 Παρουσιάζονται οι 
απόψεις του 
Παρμενίδη και του 
Δημόκριτου και 
γίνεται συζήτηση για 
την ορθότητα ή όχι 
των απόψεών τους. 

 (γ) 

ώστε να 
συμπληρώσουν την 
εργασία που έχουν 
για το σπίτι στο 
σημειωματάριο του 
OneNote 
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Τελικά το μάθημα 
ολοκληρώνεται με 
την αλλαγή 
κατάστασης και τον 
τρόπο που αλλάζει ο 
τρόπος που 
αλληλοεπιδρούν τα 
μόρια όταν ένα υγρό 
γίνεται αέριο και το 
υγρό να γίνεται σε 
στερεό.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Τίτλος 
Δραστηριότητας 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητες 

(καθηγητής / 
μαθητές) 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 
– Διάταξη 

τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα – 

Δείκτες 
Επάρκειας 

Εργαλείο 
Αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί στόχοι 
Κομβικές 

Δεξιότητες 

Φ.Ε.: Πειραματική 
Δραστηριότητα 

(1 περίοδος): 
Ο καθηγητής 
παρουσιάζει ένα 
φυσικό φαινόμενο 
(ppt) σχετικό με το 
θέμα της 
θερμιδομετρίας 
και καλεί τους 
μαθητές μέσα από 
3 μικρές ιστορίες 
να διερευνήσουν 
ένα παράγοντα 
που επηρεάζει το 
ποσό της 
θερμότητας που 
προσλαμβάνει ή 

Οι μαθητές/τριες να 

διαπιστώνουν 

πειραματικά την 

εξάρτηση της μεταβολής 

της θερμοκρασίας ενός 

σώματος από τη μάζα 

του σώματος, την 

ποσότητα της 

θερμότητας που 

μεταφέρεται από ή προς 

το σώμα και από το 

είδος του υλικού του 

σώματος. 

 

(α) 
Πληροφοριακός 
Γραμματισμός : 
Οι μαθητές συνάγουν 
συμπεράσματα από 
τα δεδομένα που 
συλλέγουν από την 
εκτέλεση κατάλληλης 
πειραματικής 
διάταξης. 
Επεξεργάζονται 
πληροφορίες και 
οικοδομούν νέα 
γνώση 

 

(β) 
Δεξιότητες 
Συνεργασίας και 
Επικοινωνίας: 

 Ο καθηγητής 
παρουσιάζει το 
φυσικό φαινόμενο 
με την άμμο και το 
νερό της θάλασσας 
το καλοκαίρι (ημέρα 
/α νύχτα) σε μία 
παρουσίαση (Υλικό 
Παρουσίασης ppt-
Θερμιδομετρία-
Βλέπε Παράρτημα)  
και καλεί τους 
μαθητές να 
εκτελέσουν το 
πείραμα 
διερεύνησης του 
παράγοντα (μάζα, 
είδος υγρού και 

Ο καθηγητής 
παρουσιάζει το 
φυσικό φαινόμενο 
(άμμος και νερό). 
 
Ο καθηγητής έχει 
καθοδηγητικό και 
συμβουλευτικό ρόλο 
στην εκτέλεση των 
πειραματικών 
δραστηριοτήτων 
 
Ο καθηγητής 
διαχειρίζεται το 
διαθέσιμο υλικό 
(όργανα) και τα 
διαθέτει στους 
μαθητές. Επίσης, 
διαχειρίζεται 

- Το φύλλο 
εργασίας κάθε 
ομάδας (Φύλλα 
εργασίας 
θερμιδομετρίας 
στο  Βλέπε 
παράρτημα 

- Η παρουσίαση 
(ppt) του 
καθηγητή (Υλικό 
Παρουσίασης 
ppt-
Θερμιδομετρία-
στο  Βλέπε 
παράρτημα - 
Βλέπε 
Παράρτημα) 

- Οι μαθητές 
κάθονται σε 
ομάδες μέσα 

στο 
εργαστήριο 

- Οι ομάδες 
συνεργάζονται 

και 
συμπληρώνου

ν το ΦΕ και 
ανακοινώνουν 

τα 
αποτελέσματα 

στην 
ολομέλεια της 

τάξης. 
- Οι μαθητές 

μεταφέρουν 
τεκμήρια και 

 Πειραματικ

ή 

διερεύνηση 

της 

εξάρτησης 

της 

μεταβολής 

της 

θερμοκρασί

ας ενός 

σώματος 

από τη μάζα 

του 

σώματος, 

την 

ποσότητα 

της 

 Οι μαθητές 
αξιολογούντα
ι κατά τη 
διάρκεια της 
εκτέλεσης της 
πειραματικής 
δραστηριότητ
ας από τον 
καθηγητή σε 
έντυπο 
παρατήρησης 
/ βαθμολόγιο. 

 
 

 Η αξιολόγηση 
ολοκληρώνετ
αι και από τα 
συμπεράσματ
α που 

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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αποβάλλει ένα 
σώμα. 

 
 

Αλληλεπίδραση, 
συνεργασία και 
κοινοποίηση με 
τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθ
ήτριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και 
άλλους, μέσω 
ποικιλίας εργαλείων 
και ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων. 

 
(γ) 

Δεξιότητα 
δημιουργικότητας. Οι 
μαθητές εντοπίζουν 
ανάγκες (επίλυση 
μίας ερώτησης) και 
αξιοποιούν πηγές και 
εργαλεία (πείραμα) 
ώστε να αποδείξουν 
την μαθηματική 
σχέση της 
Θερμιδομετρίας. 

μεταβολή της 
θερμοκρασίας). 

 

 Καλεί τους μαθητές 
κάθε ομάδας να 
μιλήσουν μέσα στην 
τάξη με τους 
συμμαθητές τους 
άλλων ομάδων και 
να καταγράψουν του 
άλλους παράγοντες 
που μελέτησαν οι 
ομάδες 

 Αν υπάρχει χρόνος η 
καταγραφή γίνεται 
στα προσωπικά 
σημειωματάρια των 
μαθητών 
ταυτόχρονα με την 
εκτέλεση των 
πειραμάτων. Οι 
μαθητές θα πρέπει 
να «ανεβάσουν» 
τεκμήρια στις 
ομάδες τους στον 
χώρο συνεργασίας 
και να γράψουν ένα 
τεκμηριωμένο 
συμπέρασμα για τον 
παράγοντα που 
μελέτησαν. 

 
 

χρονικά την πορεία 
του μαθήματος. 

- Τα όργανα και 
υλικά του 
εργαστηρίου 

 
 

γράφουν τα 
συμπεράσματ

ά τους στο 
προσωπικό 

τους 
σημειωματάρι

ο 

θερμότητας 

που 

μεταφέρετ

αι από ή 

προς το 

σώμα και 

από το 

είδος του 

υλικού του 

σώματος. 

 Συμπληρωμένο 

το φύλλο 

εργασίας της 

κάθε ομάδας 

 

 

 

 

καταγράφουν 
οι μαθητές 
μετά από την 
εκτέλεση της 
πειραματικής 
δραστηριότητ
ας στο 
OneNote. 

 - 

 Ημερολόγιο Η 

Μάθησή μου 

το οποίο 

συμπληρώνο

υν οι μαθητές 

κατά τη 

διάρκεια της 

ενότητας ( 

Βλέπε 

Ημερολόγιο Η 

Μάθησή μου  

Βλέπε 

παράρτημα-  

Βλέπε 

Παράρτημα 

Τίτλος 
Δραστηριότητας 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητες 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 

Εργαλείο 
Αξιολόγησης 
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Γνωσιολογικοί στόχοι 
Κομβικές 

Δεξιότητες 

(καθηγητής / 
μαθητές) 

Μεθοδολογία 
– Διάταξη 

τάξης 

προϊόντα – 
Δείκτες 

Επάρκειας 

Φ.Ε. Πειραματική 
Δραστηριότητα 
(Ολοκλήρωση  

(1 περίοδος) 
Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 
των ομάδων στην 
τάξη και 
διαμόρφωση της 
μαθηματικής 
σχέσης της 
Θερμιδομετρίας. 
Παρουσίαση και 
μελέτη της ειδικής 
Θερμοχωρητικότη
τας C. 

 

Οι μαθητές/τριες  

διατυπώνουν τη 

μαθηματική σχέση 

υπολογισμού του ποσού 

θερμότητας που 

μεταφέρεται σε / από 

ένα σώμα. 

Οι μαθητές/τριες  

εκτιμούν και εξηγούν τη 

σημασία της 

θερμοχωρητικότητας 

του νερού στην 

καθημερινή ζωή. 

 

(α)  
Δεξιότητες 

Συνεργασίας και 
Επικοινωνίας: 

Αλληλεπίδραση, 
συνεργασία και 
κοινοποίηση με 

τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθ

ήτριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και 

άλλους, μέσω 
ποικιλίας εργαλείων 

και ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο καθηγητής 
επαναφέρει την αρχική 

του παρουσίαση και 
καλεί τους μαθητές να 

αναφέρουν τους 
παράγοντες που 
επηρεάζουν την 

Θερμότητα. Συνοψίζει 
τους παράγοντες και οι 
μαθητές απαντούν στα 

ερωτήματα που τέθηκαν 
για τους παράγοντες. 

Θεμελιώνεται η 
μαθηματική σχέση της 
Θερμιδομετρίας στην 

ολομέλεια της τάξης και 
καταγράφονται τα 

φυσικά μεγέθη και οι 
μονάδες μέτρησης που 
θα χρησιμοποιηθούν. 

Γίνεται συζήτηση για τον 
παράγοντα «νερό» και 

ορίζεται η ειδική 
Θερμοχωρητικότητα C. 

- Ο καθηγητής καλεί 
τους μαθητές κάθε 

ομάδας να 
μιλήσουν μέσα 

στην τάξη με τους 
συμμαθητές τους 

άλλων ομάδων και 
να καταγράψουν 

τους άλλους 
παράγοντες που 

μελέτησαν οι 
ομάδες. 

- Ο καθηγητής 
καταγράφει στον 

πίνακα τη 
μαθηματική σχέση 

που συνδέει το 
ποσό της 

θερμότητας με 
τους παράγοντες 

που το 
επηρεάζουν (είδος 
υλικού, η μάζα του 
και μεταβολή της 

θερμοκρασίας) και 
συζητάνε στην 

τάξη τις μονάδες 
μέτρησης των 

φυσικών μεγεθών. 
- Ορίζεται η Ειδική 
Θερμοχωρητικότητ

α C, 

- Το ΦΕ 
Θερμιδομετρίας 

(Βλέπε 
Παράρτημα)  

- Η παρουσίαση 
ppt  Υλικό 

Παρουσίασης 
ppt-

Θερμιδομετρία 
με το 

παράδειγμα για 
το νερό και την 

άμμο Βλέπε 
παράρτημα 

 

- Οι μαθητές 
κάθονται σε 
ομάδες μέσα 

στο 
εργαστήριο 

- Οι ομάδες 
συνεργάζονται 

και 
συμπληρώνου

ν το ΦΕ και 
ανακοινώνουν 

τα 
αποτελέσματα 

στην 
ολομέλεια της 

τάξης. 
- Οι μαθητές 

μεταφέρουν 
τεκμήρια και 
γράφουν τα 

συμπεράσματ
ά τους στο 
προσωπικό 

τους 
σημειωματάρι

ο . 

- Σχέση 

υπολογισμού 

της 

θερμότητας 

που 

μεταφέρεται 

από ή προς το 

σώμα είναι:                 

ΔQ = m c ΔΤ 

- Ορισμός της 

ειδικής 

θερμοχωρητικ

ότητας c. 

- Συζήτηση της 

επίδρασης της 

μεγάλης 

θερμοχωρητικ

ότητας του 

νερού στην 

καθημερινή 

ζωή π.χ. στις 

κλιματολογικέ

ς συνθήκες. 

 

- Αξιολόγηση στα 
σημειωματάρια 

των μαθητών 
και από τον 

βαθμό 
συμμετοχής στο 

χώρο 
συνεργασίας σε 

κάθε ομάδα. 
 

- Εργασία για το 
σπίτι σύμφωνα 
με το φυλλάδιο 

στην τάξη. 
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χαρακτηριστική 
για το υλικό. 

- Ο καθηγητής 
επαναφέρει το 

φυσικό φαινόμενο 
της άμμου και της 

θάλασσας και 
ζητάει την 

ερμηνεία από τους 
μαθητές (είδος του 

υλικού). 

 

Δραστηριότητα 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητες 

(καθηγητής / 
μαθητές) 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία 
– Διάταξη 

τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα – 

Δείκτες 
Επάρκειας 

Εργαλείο 
Αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί στόχοι 
Κομβικές 

Δεξιότητες 

Φυλλάδιο 
ποσοτικών 

εφαρμογών 
Θερμιδομετρίας 

(1 περίοδος): 
Οι μαθητές 
επιλύουν 
ποσοτικές 

εφαρμογές της 
μαθηματικής 

σχέσης της 
Θερμιδομετρίας 

-Οι μαθητές 

εφαρμόζουν τη 

θερμιδομετρική σχέση 

 

 

(α) 
Πληροφοριακός 
Γραμματισμός, 

Οι μαθητές 
εμπεδώνουν την 
νέα γνώση και τν 
εφαρμόζουν σε 

ποσοτικά 
προβλήματα 

(β) 
Αυτόνομη Μάθηση 

Οι μαθητές μέσα 
από την 

συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων 

(Θερμιδομετρία και 

Οι μαθητές λύνουν τις 
ποσοτικές εφαρμογές 
στην τάξη. Συζητούν 

απορίες και δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν με 

τον καθηγητή τους. 

 

Συμπληρώνουν τις 
ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής για την 
Θερμιδομετρία στο 
σημειωματάριο του 
μαθησιακού κύκλου 

OneNote. 

Ο καθηγητής : 
- λύνει απορίες των 

μαθητών κατά την 
επίλυση των 
ποσοτικών 
εφαρμογών 

- Ενημερώνεται για 
την πορεία 

διαμόρφωσης του 
σημειωματάριων 
των μαθητών και 
τους καθοδηγεί . 

- Φυλλάδιο 
ποσοτικών 
εφαρμογών 

(Βλέπε Ποσοτικές 
Εφαρμογές 

Θερμιδομετρικής 
Σχέσης  Βλέπε 

παράρτημα  
- Ερωτήσεις 

πολλαπλής 
επιλογής στο 

OneNote 
Εργαλείο 
Διαμορφωτικής 
Αυτοαξιολόγησης 
Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων των 

-Ατομική 
εργασία στην 
επίλυση των 
ποσοτικών 

εφαρμογών της 
μαθηματικής 

σχέσης της 
Θερμιδομετρίας. 

 
-Ατομική 

εργασία στην 
συμπλήρωση 

των 
ερωτηματολογίω

ν 

 
 

-Ποσοτικές 
εφαρμογές της 

σχέσης  
 ΔQ = m c ΔΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Η αξιολόγηση 
είναι 

συντρέχουσα και 
διαμορφωτική 

κατά την εκτέλεση 
των ποσοτικών 

εφαρμογών. 
 

-Η συμπλήρωση 
του 

ερωτηματολογίου 
για τη 

Θερμιδομετρία 
Βλέπε παράρτημα 

  
-Η συμπλήρωση  
του εργαλείου 
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ανατροφοδότησης) 
αναστοχάζονται και 

διερευνούν 
εναλλακτικές 
προσεγγίσεις 
μάθησης (νέα 
προσέγγιση σε 

περίπτωση κενών 
και αποριών στην 

ενότητα της 
θερμιδομετρίας) 

Μαθητών. 
Διαθέσιμο στο 
https://resources
.ats2020.eu/reso
urce-
details/SCTS/stud
ent_skills_self-
assessment 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

διαμορφωτικής 
αξιολόγησης από 
τους μαθητές για 

τις αντίστοιχες 
ενότητες των 
δεξιοτήτων 

Πληροφοριακού 
Γραμματισμού και 
Δημιουργικότητας 

και Καινοτομίας 
στις οποίες 
στοχεύει η 

ενότητα    
https://resources.
ats2020.eu/resour

ce-
details/SCTS/stud

ent_skills_self-
assessment 

 

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΥΛΙΚΑ – ΠΗΓΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
1 Ημερολόγιο H 

Μάθησή μου για την 
ενότητα  

 https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

 

2 Μοριακή ερμηνεία 
των φυσικών 
καταστάσεων της 
ύλης  

 Προσομοιώσεις για τη μοριακή δομή της ύλης https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

 Βίντεο για τη μοριακή δομή των καταστάσεων της ύλης https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

 

3 Πειραματική 
διερεύνηση της 
εξάρτησης της 
μεταβολής της 
θερμοκρασίας ενός 
σώματος  

 Φύλλα εργασίας Μοριακή δομή της ύλης  https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

 Δραστηριότητα για τις Φυσικές καταστάσεις  https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

 Φύλλα εργασίας Θερμιδομετρία   https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

 Υλικό παρουσίασης Θερμιδομετρία  https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

4 Διαμόρφωση 
μαθηματικής σχέσης 
της θερμιδομετρίας  

 Φύλλο εργασίας Ποσοτικές Εφαρμογές Θερμιδομετρικής σχέσης https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg 

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
onenote:%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91-%20%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93'%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.one#%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&section-id={ac776e07-48d9-46ff-bc6f-11b9b51d9172}&page-id={92fca394-0ed0-48c4-ab4a-ecb
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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5 Διαμορφωτική 
αξιολόγηση    

 Εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τη θερμιδομετρία https://ats2020-
my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab6
9de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg  

https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
https://ats2020-my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-jxz9my2nDg
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 1/Formative assessment scaffolding tool 1  

Εργαλείο Διαμορφωτικής Αυτοαξιολόγησης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Μαθητών https://resources.ats2020.eu/resource-

details/SCTS/student_skills_self-assessment 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης  

Εργαλείο Αξιολόγησης των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων (ePortfolios) των Μαθητών για Εκπαιδευτικού https://resources.ats2020.eu/resource-

details/SCTS/axiologisi-eportfolio 

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/student_skills_self-assessment
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΘΟΝΗΣ ΑΠO ePortfolio ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


