
 
 

1 
 

  

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 Στατικός Ηλεκτρισμός  

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο  

Τάξη Γ΄ τάξη 

Ηλικιακή ομάδα 14-15 χρονών  

Διάρκεια 8 περίοδοι 

Περιγραφή   Οι μαθητές μελετούν την έλξη και την άπωση μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων, μέσα από συνεργατικές 
πειραματικές δραστηριότητες. Διερευνούν με τη χρήση πολυμέσων τις περιοχές του ατόμου και τα σωματίδια που 
βρίσκονται σε κάθε περιοχή. Ερμηνεύουν φαινόμενα του Στατικού Ηλεκτρισμού μέσα από διερεύνηση στο διαδίκτυο. 

Λέξεις κλειδιά Στατικός ηλεκτρισμός 
 

 

  

Figure 1 Από Προσομοίωση Colorado 
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ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα:  Φυσική/ Στατικός Ηλεκτρισμός                                                                          Επίπεδο/Τάξη: Γ’ Γυμνασίου  

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
-  Εκτέλεση απλών πειραμάτων στο εργαστήριο με πλαστικές και 

γυάλινες ράβδους. Χρήση όμοιων και διαφορετικών ράβδων ώστε να 

παρατηρήσουν την έλξη και την άπωση. Λήψη φωτογραφιών ή/και 

videos από τις δραστηριότητες. Τα στοιχεία μπορούν  να ανεβούν στην 

προσωπική σελίδα κάθε μαθητή και να δημιουργηθεί αρχείο χρήσιμο 

για την μελέτη. Σε αυτό το στάδιο θα γνωρίσουν τα όργανα μελέτης του 

στατικού ηλεκτρισμού (ηλεκτροσκόπιο και εκκρεμές και 

ηλεκτροστατική γεννήτρια Van der Graaf). 

- Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν υλικό από τη βιβλιοθήκη του OneNote 

και θα συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας για τη δομή της ύλης και 

του ατόμου. Στόχος είναι η αναγνώριση και κατανόηση της ηλεκτρικής 

ουδετερότητας ή όχι. Επίσης, θα συμπληρώσουν και ένα 

ερωτηματολόγιο για τη δομή του ατόμου στο χώρο της συνεργασίας 

μαζί με την ομάδα τους.  

- Οι μαθητές θα εκτελέσουν δραστηριότητες μέσα στο εργαστήριο και θα 

καταλήξουν στην ερμηνεία της φόρτισης των σωμάτων. Θα γίνει 

διαχωρισμός των εννοιών  ηλέκτριση και φόρτιση.  

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
Χρήση office 365, ppt, smartphones 

(φωτογραφίες και videos), πολυμέσα και 

προσομοιώσεις (java), ψηφιακά 

ερωτηματολόγια. 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
- Αναδυόμενες  
- Υπό έμφαση 
 
Συνεργασία και Επικοινωνία  

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

 
Πληροφοριακός Γραμματισμός  

 Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση, 
σύνθεση και ηθική χρήση πληροφοριών από 
ποικιλία πηγών και μέσων. 

 Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση 
νέας γνώσης. 

 
Αναδυόμενες:  

 Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, με 
βάση την προϋπάρχουσα γνώση. 

 Καθορισμός στόχων για κατάκτησή τους και 
ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη τους. 

 Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων για 
εφαρμογή των στρατηγικών. 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων και παροχή αποδεικτικών 
στοιχείων για τα επιτεύγματα. 

 Αναστοχασμός και διερεύνηση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων (μεταγνώση μαθησιακού 
κύκλου). 

 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να:  

- Περιγράφουν και εκτελούν δραστηριότητες στις οποίες 
ασκούνται δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων 
σωμάτων (1 περίοδος). – Φ.Ε. 1 -  

- Περιγράφουν την έλξη και την άπωση μεταξύ ηλεκτρικά 
φορτισμένων σωμάτων χρησιμοποιώντας την έννοια του 
ηλεκτρικού φορτίου (1 περίοδος). – Φ.Ε. 1 - 

- Εξηγούν ότι η ύλη αποτελείται από άτομα ή μόρια. 
Διερευνούν με τη χρήση πολυμέσων τις περιοχές του 
ατόμου και τα σωματίδια που βρίσκονται σε κάθε περιοχή. 
– Φ.Ε. 2 -  

- Αναφέρουν και να περιγράφουν το είδος του ηλεκτρικού 
φορτίου που έχουν τα σωματίδια που αποτελούν τα άτομα. 

- Αναφέρουν ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι ακέραιο 
πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου. – Φ.Ε. 2 - 

- Εξηγούν πότε ένα άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και 
πότε ηλεκτρικά φορτισμένο (1 περίοδος).  

- Εξηγούν τον τρόπο ηλεκτρικής φόρτισης ατόμου και να 
αναγνωρίζουν ότι μόνο ηλεκτρόνια μπορούν να 
μετακινηθούν προς ή από ένα άτομο. – Φ.Ε. 3 -  

- Εκτελούν δραστηριότητες (φόρτιση με επαφή ,τριβή και 

από απόσταση) μέσα από τις οποίες να καταλήγουν σε 
συμπέρασμα σε σχέση με την έλξη και την άπωση 
μεταξύ φορτισμένων σωμάτων (1 περίοδος). – Φ.Ε. 3 
- 

- Ερμηνεύουν την φόρτιση από επαφή, τριβή και 
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Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Συμπληρωμένο το ημερολόγιο « Η μάθησή μου» για τον Στατικό 

Ηλεκτρισμό. 
- Τεκμήρια από την εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων σε ομάδες. 
-  Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας(καθοδηγούμενου).  
- Παρουσίαση ενός φαινομένου σχετικού με τον στατικό ηλεκτρισμό 

(στην τάξη και στην προσωπικό λογαριασμό κάθε μαθητή) 
- Ομαδική εργασία στο χώρο συνεργασίας   που αφορά στην ονομασία 

οργάνων (στατικού ηλεκτρισμού και περιγραφή αυτών). 
- Συλλογή τεκμηρίων από φωτογραφίες και videos από τις 

δραστηριότητες μέσα στο εργαστήριο.  
- Συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης και 

αναστοχασμού 
- Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων του κάθε μαθητή για την 

ενότητα  
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ATS2020 LD Μικροεπίπεδο 

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Στατικός Ηλεκτρισμός ,  Έλξη και Άπωση, Παρουσίαση και ερμηνεία φαινομένων 

Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικο
ύ) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Θεματική Ενότητα  Κομβικές Δεξιότητες 

Φ.Ε. 1 : 
Δραστηριότητες 
1.2, 1.3 και 1.4: Ο 
καθηγητής 
καθοδηγεί  τους 
μαθητές στην 
εκτέλεση 
πειραματικών 
διαδικασιών ώστε 
να γνωρίσουν τα 
φαινόμενα του 
Στατικού 
Ηλεκτρισμού 
μέσα στο 
εργαστήριο. 
 
 

Περιγράφουν την έλξη 
και την άπωση μεταξύ 
ηλεκτρικά 
φορτισμένων 
σωμάτων 
χρησιμοποιώντας την 
έννοια του ηλεκτρικού 
φορτίου. 

Συνεργασία και 
Επικοινωνία  

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

 
  Αυτόνομη μάθηση 

 

 Αξιολόγηση της 
διαδικασίας και 
των 
αποτελεσμάτων 
και παροχή 
αποδεικτικών 
στοιχείων για τα 
επιτεύγματα 

 
 
 

 1.2 : Οι μαθητές 
εκτελούν τη 
δραστηριότητα με 
τις ράβδους και 
καταλήγουν στην 
έλξη και την 
άπωση.  

 1.3 : Οι μαθητές 
εκτελούν 
πειράματα με το 
νερό και το 
μπαλόνι. Γνωρίζουν 
το ηλεκτρικό 
εκκρεμές και το 
ηλεκτροσκόπιο.  

 1.4 : Οι μαθητές 
εκτελούν 
πειράματα και 
καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις τους 
με τη χρήση ενός 
ηλεκτροσκοπίου. 
Διατηρούν 
φωτογραφίες από 
τα πειράματα και 
ως τεκμήρια τα 
παρουσιάζουν στο 

- Δίνει οδηγίες 
- Καθοδηγεί τους 

μαθητές του να 
παρουσιάζουν τις 
απόψεις τους, να 
συνεργάζονται και 
να εκτελούν τα 
πειράματα με τη 
σωστή σειρά και με 
ασφάλεια.   
Διαχειρίζεται το  
χρόνο του 
μαθήματος.  

Το ΦΕ 1  Βλέπε 

παράρτημα 

 

Φωτογραφική 

μηχανή για  λήψη 

φωτογραφιών ή 

και σύντομων 

videos που θα 

χρησιμοποιηθούν 

στα 

σημειωματάρια  

των μαθητών.  

 

Εργασία σε 
ομάδες στο 
εργαστήριο 
Φυσικής.  

 Ερμηνεία των 

φαινομένων 

έλξης και 

άπωσης 

ηλεκτρικά 

φορτισμένων 

σωμάτων με 

την εισαγωγή 

της έννοιας 

του 

ηλεκτρικού 

φορτίου. 

 Συμπληρωμέ
νο από το ν 
κάθε μαθητή 
το 
Ημερολόγιο 
«Η μάθησή 
μου». 

 Συμπληρωμέ
νες οι 
εργασίες που 
έχουν  
τοποθετηθεί 
από τον 

 Συντρέχουσ
α 
αξιολόγηση 
στο 
εργαστήριο  

 Αξιολόγηση 
στα 
ημερολόγια 
των 
μαθητών 
από το 
βαθμό 
συμμετοχής 
στο χώρο 
συνεργασία
ς 

 Εργασία για 
το σπίτι 
σύμφωνα με 
το ΦΕ.  
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σημειωματάριο 
OneNote με τις 
κατάλληλες 
ερμηνείες.  

 Συμπληρώνουν το 
Ημερολόγιο “Η 
μάθησή μου” 

 

καθηγητή στο 
χώρο 
συνεργασίας 
(ονόματα 
συσκευών 
εργαστηρίου 
και τα μέρη 
από τα οποία 
αποτελούντα
ι).  

 Συμπληρωμέ
νες οι 
αντίστοιχες 
δραστηριότη
τες του 
φύλλου 
εργασίας 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικο
ύ) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Θεματική Ενότητα Κομβικές Δεξιότητες 

Φ.Ε. 2 : 
Δραστηριότητες 
2,3,4  

- Εξηγούν ότι η ύλη 
αποτελείται από 
άτομα ή μόρια. 

- Διερευνούν με τη 
χρήση πολυμέσων τις 
περιοχές του ατόμου 
και τα σωματίδια που 
βρίσκονται σε κάθε 
περιοχή. 

- Αναφέρουν και  
περιγράφουν το είδος 
του ηλεκτρικού 

-  
Συνεργασία και 
Επικοινωνία  

Αλληλεπίδρασ
η, συνεργασία 
και 
κοινοποίηση 
με τους/τις 
συμμαθητές/σ
υμμαθήτριες, 
τους/τις 
εκπαιδευτικού

2.1 Οι μαθητές 
παρακολουθούν την 
παρουσίαση του 
καθηγητή για τη δομή 
της ύλης και του ατόμου 
και ανακαλούν στη 
μνήμη τους προ 
υπάρχουσα γνώση (από 
το μάθημα της χημείας). 
Μελετούν τις σελίδες 
από το βιβλίο και την 1η 
σελίδα από το Φ.Ε. 2.  

- Ο καθηγητής 
οργανώνει το 
μάθημα 
παρέχοντας στου 
μαθητές τα 
κατάλληλα 
διδακτικά εργαλεία 
(ΦΕ, ppt, 
υπολογιστές) 

- Φύλλο εργασίας 
Προσομοίωση 

phet Colorado  

Βλέπε παράρτημα 

-  
- Χώρος 

Συνεργασίας 
ΟneNote 

- Προσωπικός 
χώρος μαθητών 
στο 

Οι μαθητές 
συνεχίζουν να 
εργάζονται σε 
ομάδες.  

Τεκμήρια στο 
χώρο 
συνεργασίας 
καθώς και στον 
ατομικό χώρο των 
μαθητών στο 
OneNote  
 
 
 
 
 

Στην τάξη : 
Η αξιολόγηση 
είναι 
συντρέχουσα και 
διαμορφωτική 
με την 
αξιολόγηση της 
δραστηριότητας 
2.2. 
 
Εκτός τάξης :   
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φορτίου που έχουν τα 
σωματίδια που 
αποτελούν τα άτομα. 

- Αναφέρουν ότι το 
ηλεκτρικό φορτίο είναι 
ακέραιο πολλαπλάσιο 
του φορτίου του 
ηλεκτρονίου. 

ς ή και άλλους, 
μέσω 
ποικιλίας 
εργαλείων και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντω
ν. 

 
Πληροφοριακός 
Γραμματισμός  

 Εντοπισμός, 
οργάνωση, 
ανάλυση, 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και ηθική 
χρήση 
πληροφοριών από 
ποικιλία πηγών και 
μέσων. 
 
 

 Επεξεργασία 
πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας 
γνώσης. 

 

2.2  Οι μαθητές 
συμπληρώνουν τη 
δραστηριότητα 
αξιολόγησης του ΦΕ2 
(συμπλήρωση κενών) 
στις ομάδες του και 
συνεργάζονται με τους 
συμμαθητές τους.  
Σε αυτό το στάδιο ο 
καθηγητής καλεί τους 
μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν το το 
σημειωματάριο 
OneNote και να πάνε 
στο χώρο της 
συνεργασίας. 
Χρησιμοποιούν την 
προσομοίωση του phet 
Colorado και 
αντιλαμβάνονται τη 
δομή του ατόμου 
(κατασκευάζουν άτομο, 
ανιόν και κατιόν) 

σημειωματάριο 
OneNote  

 
 
 

Ο καθηγητής 
έχει τη 
δυνατότητα να 
παρακολουθεί 
και να εποπτεύει 
την εργασία των 
μαθητών του και 
να αξιολογεί τις 
απαντήσεις των 
μαθητών του στο 
χώρο της 
συνεργασίας 
καθώς  και στον 
ατόμικο χώρο 
των μαθητών 
του στο OneNote  
 
Εργασία για το 
σπίτι σύμφωνα 
με τις σελίδες 
του βιβλίου και 
τις ασκήσεις που 
παρουσιάζονται.  
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Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικο
ύ) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες  

Φ.Ε. 3 : 
Δραστηριότητες 
2.1 και 2.2  
Οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων 
ετοιμάζουν τις 
εργασίες τους 
(εργασία για τον 
Στατικό 
Ηλεκτρισμό και 
εργασία για το 
σπίτι)  

-Εξηγούν τον τρόπο 

ηλεκτρικής φόρτισης 

ατόμου και να 

αναγνωρίζουν ότι μόνο 

ηλεκτρόνια μπορούν να 

μετακινηθούν προς ή 

από ένα άτομο.  

-Εκτελούν 

δραστηριότητες μέσα 

από τις οποίες 

καταλήγουν σε 

συμπέρασμα σε σχέση 

με την έλξη και την 

άπωση μεταξύ 

φορτισμένων 

σωμάτων. 

-Εξηγούν, σε 

μικροσκοπικό επίπεδο, 

τη φόρτιση ενός 

σώματος με τριβή. 

-Εξηγούν, σε 
μικροσκοπικό επίπεδο, 
τη φόρτιση ενός 
σώματος με επαφή. 

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

2.1  Οι μαθητές 
συνεχίζουν να 
δουλεύουν σε ομάδες 
και πάντα μέσα στο 
εργαστήριο. 
Προσπαθούν να 
απαντήσουν στα 
ερωτήματα του ΦΕ και 
διαπιστώνουν τι 
συμβαίνει (ερμηνεία) 
όταν τρίβουμε ένα 
σώμα. 

2.2 Οι μαθητές 
εκτελούν τις 
δραστηριότητες 
σύμφωνα με το ΦΕ και 
διαπιστώνου τι 
συμβαίνει όταν έρχεται 
σε επαφή ένα 
φορτισμένο σώμα με 
μία συσκευή του 
εργαστηρίου 
(ηλεκτροσκόπιο) 

 

Κατά τη διάρκεια των 
παραπάνω 
δραστηριοτήτων οι 
μαθητές διατηρούν 
αρχείο με φωτογραφίες 

Ο καθηγητής 
- Ενθαρρύνει και 

καθοδηγεί τους 
μαθητές να 
εκτελέσουν τις 
δραστηριότητες 
μόνοι τους σε κάθε 
ομάδα. 

- Λύνει πιθανά 
προβλήματα που 
παρουσιάζονται με 
τις συσκευές του 
εργαστηρίου  

- Ενημερώνεται για 
την πορεία 
διαμόρφωσης του 
ημερολογίου των 
μαθητών και τους 
καθοδηγεί   

- Φύλλο εργασίας  
Βλέπε 
παράρτημα 

- Χώρος 
Συνεργασίας 
Σημειωματαρίoυ 
OneNote  

- Ατομικό 
Ημερολόγιο 
Μαθητών 
(πειράματα 
Στατικού 
Ηλεκτρισμού) 

Ομαδική εργασία 
των μαθητών στο 
εργαστήριο της 
Φυσικής 

Ερμηνεία 

ηλεκτρικής 

φόρτισης ατόμου. 

Φόρτιση με τριβή 

Με την τριβή δεν 

παράγονται 

ηλεκτρικά 

φορτία, αλλά 

μετακινούνται 

ηλεκτρικά 

φορτία. 

Φόρτιση με 
επαφή: όταν ένα 
ηλεκτρικά 
φορτισμένο 
σώμα έρθει σε 
επαφή με ένα 
ηλεκτρικά 
ουδέτερο σώμα, 
μεταφέρονται 
ηλεκτρόνια προς 
το αρχικά 
ουδέτερο σώμα 
από το ηλεκτρικά 
φορτισμένο 
σώμα ή 

Η αξιολόγηση 
είναι 
συντρέχουσα και 
διαμορφωτική 
σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις 
των μαθητών 
που εκτελούν τις 
δραστηριότητες. 
 
Ο καθηγητής 
αναφέρει την 
εργασία για το 
σπίτι καθώς και 
τις σελίδες 
θεωρίας από το 
βιβλίο (ΦΕ 3) 
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και μικρά films με τις 
δραστηριότητες για το 
προσωπικό τους 
Σημειωματάριο στο 
OneNote   

αντίστροφα 
ανάλογα με το 
φορτίο του 
φορτισμένου 
σώματος. 
 
 
Συμπληρωμένες 
οι 
δραστηριότητες 
2.1, 2.2 του 
φύλλου εργασίας 
3  
 
 

Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικο

ύ) 
Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  

Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

Γνωσιολογικοί Δεξιότητες  

  

Φ.Ε. 3 : 
Δραστηριότητες 
3.1, 3.2 και 3.3  

-Εξηγούν, σε 
μικροσκοπικό επίπεδο, 
την ηλέκτριση ενός 
σώματος από 
απόσταση 
-Γνωρίζουν ότι στην 
αλληλεπίδραση των 
φορτισμένων/ηλεκτρισ
μένων σωμάτων οι 
δυνάμεις που 
ασκούνται στα σώματα 
είναι ίδιου μέτρου και 
αντίθετης κατεύθυνσης 

Αλληλεπίδραση, 
συνεργασία και 
κοινοποίηση με 
τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθήτ
ριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και 
άλλους, μέσω ποικιλίας 
εργαλείων και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων. 
 
Αυτόνομη μάθηση 

3.1 Οι μαθητές 
εκτελούν ξανά την 
ηλέκτριση από 
απόσταση, όμως τώρα 
καλούνται να 
ερμηνεύσουν την 
κίνηση της σφαίρας 
προς τη ράβδο. Ο 
καθηγητής τους 
καθοδηγεί 
χρησιμοποιώντας μία 
μικρή παρουσίαση.  

 

Ο καθηγητής: 
- Ενθαρρύνει και 

καθοδηγεί τους 
μαθητές να 
εκτελέσουν τις  
δραστηριότητες 
μόνοι τους σε κάθε 
ομάδα. 

- Λύνει πιθανά 
προβλήματα που 
παρουσιάζονται με 
τις συσκευές του 
εργαστηρίου  

- Φύλλο εργασίας 
Βλέπε 
παράρτημα 

- Χώρος 
Συνεργασίας 
σημειωματαρίο 
Ατομικό 
ΣημειωματάριοΜ
αθητών 
(πειράματα 
Στατικού 
Ηλεκτρισμού) 

Ομαδική εργασία 
των μαθητών στο 
εργαστήριο της 
Φυσικής 

Ηλέκτριση από 

απόσταση 

(επαγωγή) 

 

Η αξιολόγηση 
είναι 
συντρέχουσα και 
διαμορφωτική 
σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις 
των μαθητών 
που εκτελούν τις 
δραστηριότητες. 
Ο καθηγητής 
αναφέρει την 
εργασία για το 
σπίτι, καθώς και 
τις σελίδες 
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σύμφωνα με τον 3ο 
νόμο του Νεύτωνα. 
 

Αξιολόγηση της 
διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων και 
παροχή αποδεικτικών 
στοιχείων για τα 
επιτεύγματα.  

 

3.1 Οι μαθητές εδώ 
πρέπει να ερμηνεύσουν 
την απότομη 
απομάκρυνση της 
σφαίρας από τη ράβδο, 
επαναφέροντας στο  
μυαλό τους τη φόρτιση 
από επαφή. 

 

Κατά τη διάρκεια των 
παραπάνω 
δραστηριοτήτων οι 
μαθητές διατηρούν 
αρχείο με φωτογραφίες 
και μικρά films με τις 
δραστηριότητες για το 
προσωπικό τους 
Σημειωματάριο 

 

 

- Ενημερώνεται για 
την πορεία 
διαμόρφωσης του 
Σημειωματαρίου 
των μαθητών  

θεωρίας από το 
βιβλίο (ΦΕ 3) 
 
Οι μαθητές 
αυτοαξιολογούν
ται με τα 
ερωτηματολόγια 
ανατροφοδότησ
ης και 
αναστοχασμού  

 
 

      

  

1η Παράλληλη 
Δραστηριότητα 
Σημειωματαρίου 
: Εργασία 
Στατικού 
ηλεκτρισμού 

 Πληροφοριακός 
Γραμματισμός  

- Σχεδιασμός 
στρατηγικών 
για 
διερεύνηση. 

- Αξιολόγηση 
και επιλογή 
πληροφοριακ
ών πηγών και 

 - Οι μαθητές 
επιλέγουν ένα 
θέμα από τα 
προτεινόμενα 
θέματα εργασίας 
που δίνονται από 
τον καθηγητή 
(Φύλλο: 
Προτεινόμενα 
θέματα εργασίας)  

Διαδίκτυο  Ατομική εργασία 
στον προσωπικό 
χώρο των 
μαθητών  

Ο καθηγητής 
αξιολογεί τις 
εργασίες 
σύμφωνα με :  

(α) 
το θέμα 

(β) 
το περιεχόμενο 

(γ) 
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εργαλείων, με 
βάση την 
καταλληλόλητ
α για το 
σχετικό έργο. 

- Εντοπισμός, 
οργάνωση, 
ανάλυση, 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και 
ηθική χρήση 
πληροφοριών 
από ποικιλία 
πηγών και 
μέσων. 

- Επεξεργασία 
πληροφοριών 
και 
οικοδόμηση 
νέας γνώσης. 

- Οι μαθητές 
αναζητούν 
πληροφορίες στο 
διαδίκτυο, ώστε να 
αναπτύξουν τις 
εργασίες τους  

- Οι μαθητές 
παρουσιάζουν τις 
εργασίες τους στην 
τάξη ή μεταξύ τους 
οι μαθητές βλέπου 
και αξιολογούν τις 
εργασίες των 
συμμαθητών τους 
 

την εγκυρότητα 
των 
πληροφοριών 
από το διαδίκτυο 

(δ) 
τη διατύπωση 
προσωπικών 
θέσεων των 
μαθητών για το 
θέμα που 
παρουσιάζουν 
 
 

 
 

      

  

2η Παράλληλη 
Δραστηριότητα 
Ημερολόγιου : 
Αξιολόγηση στη 
Συνολική 
Εργασία των 
Μαθητών 

   Ο καθηγητής 
επιθεωρεί και 
συμβουλεύει κατά τη 
διάρκεια 
συμπλήρωσης του 
Ημερολογίου 

Συμπλήρωση 
όλων των 
υποσελίδων στο 
ημερολόγιο 
“ΦΥΣΙΚΗ Γ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΤΑΤΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ” 

  Ο καθηγητής 
αξιολογεί το 
ατομικό 
ημερολόγιο των 
μαθητών 
σύμφωνα με τη 
φόρμα 
αξιολόγησης που 
τους έχει 
παρουσιαστεί 
και συμφωνηθεί 
με τους μαθητές. 
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Το ποσοστό 
βαθμολογίας θα 
είναι όπως ένα 
διαγώνισμα 
τετράμηνου.  

3η  Παράλληλη 
Δραστηριότητα 
Ημερολόγιου : 
Διαμόρφωση   
Ηλεκτρονικού 
Φακέλου  
Επιτευγμάτων 
(ePortfolio)  

 Αυτόνομη μάθηση  

 Αξιολόγηση της 

διαδικασίας και 

των 

αποτελεσμάτων 

και παροχή 

αποδεικτικών 

στοιχείων για τα 

επιτεύγματα. 

 Αναστοχασμός και 

διερεύνηση 

εναλλακτικών 

προσεγγίσεων 

(μεταγνώση 

μαθησιακού 

κύκλου). 

Task 6.1: Οι μαθητές 

δημιουργούν το 

προσωπικό τους 

ePortfolio στο τέλος της 

ενότητας του Στατικού 

ηλεκτρισμού. Ο 

καθηγητής τους 

καθοδηγεί και τους 

παροτρύνει να 

συλλέξουν τεκμήρια 

από τις δραστηριότητες 

που εκτέλεσαν στα 

προηγούμενα στάδια 

(εργασία για το σπίτι, 

πειράματα 

εργαστηρίου, εργασία 

Στατικού Ηλεκτρισμού, 

ερωτηματολόγια 

αναστοχασμού και 

Ανατροφοδότησης 

Μαθησιακού Κύκλου). 

Οι μαθητές διατηρούν 

μέσα στον φάκελο 

στοιχεία τα οποία θα 

θελήσουν μελλοντικά 

να 

ξαναχρησιμοποιήσουν 

- Ο καθηγητής 
επιθεωρεί το 
ePortfolio των 
μαθητών και τους 
συμβουλεύει 

ePortfolio  Ατομική εργασία 
στο σπίτι.  

Δημιουργία 
προσωπικών 
ePortfolio 

 
- Αξιολόγηση 

των μαθητών 
από τον 
καθηγητή 
σύμφωνα με 
τις οδηγίες 
του 

- Οι μαθητές 
συμπληρώνου
ν το 
ερωτηματολόγ
ιο 
Ανατροφοδότη
σης 
Μαθησιακού 
κύκλου. (Βλέπε 
παράρτημα)  
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ώστε να παρουσιάσουν 

τη δουλειά του ή να 

προετοιμαστούν για την 

τελική τους αξιολόγηση 

στο μάθημα 

(εξετάσεις). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

To υλικό για την ενότητα Στατικού Ηλεκτρισμού βρίσκεται ανηρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο (Ενότητα: Στατικός Ηλεκτρισμός) https://ats2020-

my.sharepoint.com/personal/nicolina_markidou_ats2020_eu/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0097fc6c02f7c4ab69de70549e4f49959&authkey=Aa5LXMqbFyit-

jxz9my2nDg 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Ημερολόγιο Ανατροφοδότησης μαθησιακού κύκλου 

 Ημερολόγιο αναστοχασμού 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: 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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Στιγμιότυπο οθόνης από το ePortfolio μαθήτριας της πειραματικής τάξης 


