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Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Σχεδιασμός και Τεχνολογία 

Θέμα / Ενότητα / Τίτλος Μαθήματος Ενέργεια 

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο 

Τάξη Γ΄1 

Διάρκεια 4x40 

Φιλοξενείται (URL) http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=228  

Λέξεις κλειδιά Ενέργεια, περιβαλλοντικά προβλήματα 

Σύντομη περιγραφή Οι μαθητές θα μάθουν για την ενέργεια και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από 
τη χρήση της, μέσα από δραστηριότητες συζήτησης, αναζήτησης στο διαδίκτυο και παρουσίασης 
των ευρημάτων.   
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Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Σχεδιασμός και Τεχνολογία/Ενέργεια                  Επίπεδο/Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Internet access 
- MAHARA 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα 
Υπό έμφαση  
Πληροφοριακός γραμματισμός 

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

- Επεξεργασία πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας γνώσης. 

Αναδυόμενες  
Συνεργασία και επικοινωνία  

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

- Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών 
και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, 
αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και 
μεθόδων. 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
1. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής 

συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

2. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα και 

να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους.  

o Να παρουσιάζουν μέσα από παραδείγματα 

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 

ατμοσφαιρική ρύπανση, την  καταστροφή 

του στρώματος του Όζοντος και την 

ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών  

3. Να μελετούν και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές 

του τρόπου λειτουργίας τεχνολογικών προϊόντων 

και συστημάτων που συμβάλλουν στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας.  

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Ημερολόγιο «Η μάθησή μου» 
- ePortfolio μαθητών 
- Σελίδα Mahara με εικόνες που παρουσιάζουν 

περιβαλλοντικά προβλήματα 
- Σελίδα Mahara με ορισμό και επιπτώσεις στο περιβάλλον 

περιβαλλοντικών προβλημάτων  
- Σελίδες στο Mahara, για κάθε δυάδα μαθητών, στην οποία 

θα παρουσιάζουν τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
• Συμπλήρωση Ημερολογίου «Η μάθησή μου» 

• Παρουσίαση εκπαιδευτικού για την ενέργεια και 
ανανεώσιμες πηγές – συζήτηση στην ολομέλεια 

• Οι μαθητές δημοσιεύουν εικόνες που εντόπισαν στο 
διαδίκτυο για περιβαλλοντικά προβλήματα σε μια σελίδα 
στο Mahara. Καταγράφουν τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στις εικόνες στα σχόλια της σελίδας.  

• Οι μαθητές, σε ομάδες, δημιουργούν δημοσίευση σε 
σελίδα στο Mahara για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα  

• Ασκήσεις βιβλίου  

• Συζήτηση για τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Οι μαθητές ετοιμάσουν μια σελίδα στο Mahara στην οποία 
παρουσιάζουν τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα 

• Δημιουργία ePortfolio 
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ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός – Μικροεπίπεδο 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στόχοι μαθήματος - γνωσιολογικοί:  

1. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ενεργειακής συνείδησης, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

2. Να αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους.  

o Να παρουσιάζουν μέσα από παραδείγματα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την  καταστροφή του στρώματος του Όζοντος και 

την ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών  

3. Να μελετούν και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του τρόπου λειτουργίας τεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας.  

Δεξιότητες  
Υπό έμφαση  
Πληροφοριακός γραμματισμός 

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

2. Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας γνώσης. 

Αναδυόμενες  
Συνεργασία και επικοινωνία  

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

4. Αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών και ιδεών σε πολλαπλά ακροατήρια, αξιοποιώντας ποικιλία μέσων και μεθόδων. 
 

*Οι μαθησιακοί στόχοι – αποτελέσματα για τους γνωσιολογικούς στόχους του μαθήματος και τις δεξιότητες στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται με αριθμούς, που 

αντιστοιχούν στην πιο πάνω λίστα.  

Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

1. Ημερολόγιο 
«Η μάθησή 
μου» 

- Διαπίστωση 
προηγούμε-
νων γνώσεων 

 - Οι μαθητές συμπληρώνουν στο 
ημερολόγιο «Η μάθησή μου» τα 
πεδία προηγούμενη γνώση, 
στόχοι και στρατηγικές 
αναφορικά με το τι γνωρίζουν για 

- Δίνει κατευθυντήριες 
γραμμές για να 
συμπληρώσουν το 
ημερολόγιο μάθησης 

- Ημερολόγιο 
μάθησης στο 
Mahara 

- Οδηγίες στο 
Mahara  

- Οι μαθητές 
δουλεύουν 
ατομικά στους 
υπολογιστές 

- Συμπληρωμένα τα 
πεδία 
προηγούμενη 
γνώση, στόχοι και 
στρατηγικές, στο 

- Η εκπαιδευτικός 
διαβάζει τα 
ημερολόγια 
μάθησης των 
μαθητών της 
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Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

την ενέργεια. ημερολόγιο «H 
μάθησή μου» 

2. Παρουσίαση 
εκπαιδευτι-
κού  

Στόχος 1  - Η καθηγήτρια παρουσιάζει: 
Ορισμό Ενέργειας, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (παραδείγματα, 
πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα), μη ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (παραδείγματα, 
πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα).  

- Παρουσιάζει τις 
βασικές έννοιες της 
ενότητας 

- χρήση 
λογισμικού 

- παρουσίαση 
- βίντεο 

- παρουσίαση 
από την 
εκπαιδευτικό 

  

3. Σελίδα στο 
Mahara με 
εικόνες 
περιβαλλο-
ντικών 
προβλημά-
των 

Στόχος 2 Στόχοι 1, 2 - Οι μαθητές θα πρέπει να 
εντοπίσουν από το διαδίκτυο μια 
εικόνα που να παρουσιάζει ένα 
περιβαλλοντικό πρόβλημα. Την 
εικόνα θα την ανεβάσουν σε μια 
κοινή σελίδα στο περιβάλλον του 
Mahara.  

- Στα σχόλια της σελίδας θα πρέπει 
ο κάθε μαθητής να αναφέρει τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που 
παρουσιάζουν οι εικόνες. 

- Δίνει οδηγίες 
- Βοηθά τους μαθητές 
να αναζητήσουν 
εικόνες από το 
διαδίκτυο 

- Υπολογιστές  
- Διαδίκτυο 
- Mahara  
- Έτοιμη σελίδα 

στο Mahara 
στην ομάδα του 
μαθήματος για 
τα 
περιβαλλοντικά 
προβλήματα 

- Ατομική 
εργασία 
μαθητών στον 
υπολογιστή 

- Σχόλια σε 
σελίδα Mahara  

- Σελίδα στο Mahara 
με εικόνες με 
περιβαλλοντικά 
προβλήματα που 
εντόπισαν οι 
μαθητές και στα 
σχόλια της σελίδας 
καταγραφή από 
κάθε μαθητή των 
προβλημάτων που  
παρουσιάζουν οι 
εικόνες. 

Εκπαιδευτικός 
Ελέγχει ότι οι 
μαθητές έκαναν 
τις εργασίες τους 
στη σελίδα στο 
Mahara  

4. Πληροφο-
ρίες για 
περιβαλλο-
ντικό 
πρόβλημα 

Στόχοι 1,2 Στόχοι 1, 2, 
3, 4 

- Οι μαθητές θα πρέπει να 
αναζητήσουν πληροφορίες για 
ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα 
(κυρίως από το διαδίκτυο) και να 
ετοιμάσουν ένα ορισμό του 
προβλήματος και να γράψουν τις 
επιπτώσεις του στο περιβάλλον. 
Θα παρουσιάσουν την εργασία 
τους σε μια κοινή σελίδα στο 
Mahara του μαθήματος. Θα 

- Δίνει οδηγίες 
- Βοηθά τους μαθητές 
να χρησιμοποιήσουν 
το Mahara, να 
εντοπίσουν και να 
επιλέξουν χρήσιμες 
πληροφορίες από το 
διαδίκτυο 

- Σελίδα στο 
Mahara  

- Διαδίκτυο 

- Εργασία σε 
ζευγάρια  

- Σελίδα στο Mahara 
στην οποία 
παρουσιάζονται 
περιβαλλοντικά 
προβλήματα 

Εκπαιδευτικός 
Ελέγχει ότι οι 
μαθητές έκαναν 
τις εργασίες τους 
στη σελίδα στο 
Mahara. 
Παρατηρεί το 
υλικό που 
ανεβάζουν οι 
μαθητές υλικό 
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Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

πρέπει να καλύψουν τα 
ακόλουθα περιβαλλοντικά 
προβλήματα:  ατμοσφαιρική 
ρύπανση, καταστροφή του 
στρώματος του Όζοντος, 
ανεξέλεγκτη αποψίλωση δασών. 
Θα πρέπει να αναφέρουν τις 
πηγές που χρησιμοποίησαν για 
να ετοιμάσουν τον ορισμό τους.  

- [Αν υπάρχει χρόνος γίνεται 
συζήτηση αναφορικά με το 
φυσικό αέριο και το υγραέριο, 
γιατί είναι σημαντική η εύρεση 
φυσικού αερίου σε μια χώρα και 
ζητούνται παραδείγματα χρήσης 
τους.] 

και δίνει σχόλια 
εκείνη την ώρα 
για βελτίωση. 

5. Εξοικονόμη-
ση ενέργειας 

Στόχοι 1,2,3  - Οι μαθητές κάνουν την άσκηση 
του βιβλίου τους στη σελίδα 52 
για τις ενεργειακές σημάνσεις και 
τη σημασία τους  

- Υπολογισμός ενεργειακής 
κατανάλωσης (άσκηση βιβλίου με 
λογαριασμό Αρχής Ηλεκτρισμού 
σελίδα 53) 

- Συζήτηση με μαθητές για 
αναγκαιότητα της εξοικονόμησης 
ενέργειας στη σημερινή εποχή 
και συστήματα που συμβάλλουν 
στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας.  

- Εξηγεί τις οδηγίες  
- Καθοδηγεί στη λύση 
- Συζητά με τους 
μαθητές για την 
ανάγκη 
εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

- Βιβλίο 
μαθητή 

- Ατομική 
εργασία  

- Συζήτηση στην 
ολομέλεια 

- Συμπληρωμένες 
ασκήσεις βιβλίου 

Εκπαιδευτικός 
Ελέγχει την 
ορθότητα των 
απαντήσεων και 
συζητά μαζί τους 
για τον τρόπο 
λύσης των 
ασκήσεων 

6. Σελίδα για 
ηλιακό 

Στόχοι 1,2,3 Στόχοι 1, 2, 
3, 4 

- Οι μαθητές σε δυάδες θα πρέπει 
να ετοιμάσουν μια σελίδα στο 

- Δίνει οδηγίες 
- Βοηθά τους μαθητές 

- Mahara  
- Διαδίκτυο 

- Εργασία σε 
ζευγάρια 

- Μια σελίδα στο 
Mahara ανά 

Ετεροαξιολόγηση 
Δες στο παράρτημα 



   

 

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Τίτλος 
δραστηριότη-

τας 

Μαθησιακοί στόχοι - 
αποτελέσματα 

Δραστηριότητες  
(μαθητή/εκπαιδευτικού) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Αξιολόγηση 

Μαθήματος Δεξιότητες 

θερμοσίφω-
να ή τα 
φωτο-
βολταϊκά 
συστήματα 

Mahara στην οποία θα 
παρουσιάζουν τον ηλιακό 
θερμοσίφωνα ή τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα. Τις 
πληροφορίες θα πρέπει να τις 
εντοπίσουν από το διαδίκτυο. Οι 
μαθητές, καλούνται να είναι 
προσεκτικοί ως προς την 
αξιοπιστία των πιστών τους και 
να αναφέρουν τις πηγές τους. Θα 
πρέπει να περιλάβουν 
φωτογραφίες και βίντεο.  

- Ετερο-αξιολόγηση με τη χρήση 
εργαλείου (πίνακα) που θα 
συμπληρώσουν  

στη χρήση του 
Mahara και στην 
αναζήτηση 
πληροφοριών από το 
διαδίκτυο 

ζεύγος μαθητών 
για τον ηλιακό 
θερμοσίφωνα ή 
τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα 

- Συμπληρωμένα 
εργαλεία ετερο-
αξιολόγησης 

Εργαλείο 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης για 
ετερο-αξιολόγηση 
 

7. Δημιουργία 
ePortfolio 

 Στόχος 4 - Οι μαθητές συμπληρώνουν το 
Ημερολόγιο «Η μάθησή μου»  

- Οι μαθητές δημιουργούν το 
ePortfolio τους για την ενότητα 

- Δίνει οδηγίες στους 
μαθητές 

- Mahara  - Ατομική 
εργασία 

- Συμπληρωμένα 
ημερολόγια 
μάθησης 

- ePortfolio για κάθε 
μαθητή 

Εκπαιδευτικός 
Δίνει σχόλια για 
βελτίωση των 
ePortfolio 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης για ετεροαξιολόγηση – Δραστηριότητα 6 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Δες την σελίδα που δημιούργησαν οι συμμαθητές σου και αξιολόγησέ την με βάση τον πιο κάτω πίνακα. Βάλε Χ στο κουτάκι που ταιριάζει. 
Αποθήκευσε το αρχείο και ανέβασέ το ως σχόλιο κάτω από την σελίδα τους.  

Ονοματεπώνυμα:  
 

Ομάδα που αξιολογώ:   
 

 Πολύ καλή Μέτρια Θέλει  βελτίωση 

Επεξήγησαν τι είναι ο ηλιακός θερμοσίφωνας/ φωτοβολταϊκά συστήματα.     

Επεξήγησαν την λειτουργία του ηλιακού θερμοσίφωνα/ φωτοβολταϊκά συστήματα.    

Χρησιμοποίησαν λόγια απλά και κατανοητά για να δώσουν τις περιγραφές τους.     

Ανάφεραν τις πηγές τους     

Έβαλαν σχετικές φωτογραφίες    
Έβαλαν βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το θέμα    
Η σελίδα φαίνεται καλά οργανωμένη (οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες, η διαρρύθμιση 
είναι καλή, μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα και το μήνυμα) 

   

Εισηγήσεις για βελτίωση:   
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Μάθημα στο Mahara – Screenshots  
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Δειγματικό ePortfolio  
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