
ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός 

 CC BY-NC-SA   

 Συγγραφέας: Άντρη Αρμεύτη 

Σχολείο: Γυμνάσιο Λύκειο Λευκάρων  

Υποστηρίκτρια: Μαρία Κωνσταντίνου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) 

Χώρα: Κύπρος 

Γλώσσα: Ελληνικά 

 

 

Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Σχεδιασμός και Τεχνολογία 

Θέμα / Ενότητα / Τίτλος Μαθήματος Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρονικά 

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο 

Τάξη Γ΄1 

Διάρκεια 8Χ40’  

Φιλοξενείται (URL) http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=379  

Λέξεις κλειδιά Ηλεκτρονικά, κύκλωμα, εξαρτήματα, πορεία κατασκευής 

 

 

  

http://mahara.ats2020.eu/group/view.php?id=379


ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρονικά                 Επίπεδο/Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 

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

Δες στην επόμενη σελίδα την περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
- MAHARA 
- Crocodile  

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα 

Υπό έμφαση  
Επικοινωνία και Συνεργασία 

• Αλληλεπίδραση, συνεργασία και 

κοινοποίηση με τους/τις 

συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 

εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω 

ποικιλίας εργαλείων και ηλεκτρονικών 

περιβαλλόντων. 

• Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες 

(project) για την παραγωγή 

αυθεντικών έργων ή για την επίλυση 

προβλημάτων. 

Αυτόνομη μάθηση 

• Αναστοχασμός και διερεύνηση 

εναλλακτικών προσεγγίσεων 

(μεταγνώση μαθησιακού κύκλου).  

Αναδυόμενες  

Δημιουργικότητα και καινοτομία  

• Εντοπισμός και αντιστοίχιση αναγκών 

με τις πιθανές λύσεις.  

 

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

• Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες ηλεκτρική τάση, 

ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και  αντίσταση 

αντιστατών, και τις μονάδες μέτρησής τους.  

• Χρησιμοποιούν πολύμετρο και να μετρούν 

ηλεκτρικής τάσης, έντασης ηλεκτρικού 

ρεύματος και αντίστασης αντιστατών. 

• Αναφέρουν ονομασίες, σύμβολα και 
επεξήγηση του ρόλου των ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε διάφορα 
κυκλώματα.  

• Προγραμματίζουν και να ακολουθούν την 

πορεία κατασκευής τους για την επίλυση 

προβλημάτων 

• Κατασκευάζουν ένα προϊόν επιλύοντας έτσι 
κάποιο πρόβλημα. 

• Δοκιμάζουν και αξιολογούν τις δικές τους 
ιδέες/λύσεις και προϊόντα. 

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
- Ημερολόγιο μάθησης 

- Φύλλα εργασίας συμπληρωμένα 
- κυκλώματα στο λογισμικό crocodile  
- Κατασκευή με ηλεκτρονικό κύκλωμα 
- Συζήτηση για τους κανόνες ασφάλειας διαδικτύου 
- Συζήτηση για τη σημασία της αξιολόγησης ενός 

προϊόντος 
- αξιολόγηση κατασκευής (από τον ίδιο και τους 

συμμαθητές) 
- Φωτογραφίες πορείας κατασκευής 
- ePortfolio μαθητών 



Δραστηριότητες  

Μάθημα 1 

• Οι μαθητές καταχωρούν στο ημερολόγιο την προηγούμενη γνώση, στόχους και στρατηγικές σχετικά με τα ηλεκτρονικά. 

• Οι μαθητές παροτρύνονται να καταγράφουν τη διαδικασία μάθησής τους ώστε στο τέλος της ενότητας να δημιουργήσουν το ePortfolio τους. 

• Η εκπαιδευτικός αναφέρεται στις έννοιες τάση, ένταση και αντίσταση και  δείχνει τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε την τιμή της αντίστασης 

σύμφωνα με τον κώδικα χρωμάτων των αντιστατών (με τη χρήση παρουσίασης). 

• Οι μαθητές κάνουν τις ασκήσεις στο βιβλίο εργασιών στη σελίδα 30 (http://archeia.moec.gov.cy/sm/32/sched_techn_vivlio_ergasion_c_gymn.pdf).  

 

Μάθημα 2 

• Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες. Η εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες τους όλα τα εξαρτήματα που χρειάζεται να ξέρουν φέτος στο μάθημα 

(σύνολο 15 εξαρτήματα) και αναθέτει σε κάθε ομάδα να βρουν (αναγνώριση και λειτουργία) από 4 εξαρτήματα και να συμπληρώσουν το φυλλάδιο 

το οποίο θα βρίσκεται στην πλατφόρμα του Mahara. (βλέπε παράρτημα). 

• Κάθε ομάδα στο τέλος του μαθήματος ανακοινώνει τα αποτελέσματα και στο σπίτι συμπληρώνουν στο φυλλάδιο όλα τα εξαρτήματα, βλέποντας 

τις απαντήσεις των  συμμαθητών τους (στο Mahara). 

• Χωρίζουν συσκευές  - σε συσκευές εισόδου, εξόδου, επεξεργασίας. 

• Οι μαθητές λύνουν προβλήματα με κυκλώματα με το λογισμικό crocodile.  

• Με την βοήθεια εποπτικών μέσων που υπάρχουν στο εργαστήριο τεχνολογίας, βλέπουν τον τρόπο λειτουργίας του τρανζίστορ.  

• Οι μαθητές συμπληρώνουν στο τετράδιο εργασιών τις ασκήσεις στη σελίδα 32 και 33.  

Μάθημα 3  

• Οι μαθητές κάνουν 20λεπτο διαγνωστικό για τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.   

Στα επόμενα μαθήματα οι μαθητές θα δουλεύουν σε ζευγάρια και θα ακολουθήσουν τα ακόλουθα στάδια για να δημιουργήσουν την κατασκευή τους:  

 Στάδιο 1: Αναγνώριση Ανάγκης / Προβλήματος 

http://archeia.moec.gov.cy/sm/32/sched_techn_vivlio_ergasion_c_gymn.pdf


 Στάδιο 2: Έρευνα Ανάγκης ή Προβλήματος 

 Στάδιο 3: Ανάπτυξη πιθανών Ιδεών/ Λύσεων 

 Στάδιο 4: Επιλογή και Ανάπτυξη καλύτερης ιδέας 

 Στάδιο 5: Κατασκευαστικό σχέδιο - Πορεία Κατασκευής 

 Στάδιο 6: Κατασκευή  

 Στάδιο 7: Δοκιμή και αξιολόγηση 

 Στάδιο 8: Επικοινωνία λύσης  

 

• Το κύκλωμα που θα κατασκευάσουν οι μαθητές θα έχει μια είσοδο και μια έξοδο. Π.χ. Όταν είναι νύκτα να ανάβει μία λάμπα. Όταν κάποιος 

παραβιάσει μια πόρτα να ενεργοποιηθεί το σύστημα συναγερμού.  

• Η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα πρέπει να βιντεογραφούν ή φωτογραφίζουν την πορεία 

εργασίας τους και τις κατασκευές τους, ώστε να τις περιλάβουν στο ePortfolio τους.  

• Κάνουν τις ασκήσεις βιβλίου εργασιών σελ. 34-35.  

• Παρατηρούν παλιές κατασκευές μαθητών για να αντιληφθούν πώς δουλεύουν τα κυκλώματα αυτά και να καταλάβουν πώς θα είναι το 

κύκλωμα που θα ετοιμάσουν φέτος.  

• Οι μαθητές ξεκινήσουν την προετοιμασία της ηλεκτρονικής πλακέτας. 

• Οι μαθητές συζητούν στις ομάδες τους για τα πρώτα 3 στάδια της πορείας κατασκευής. Καταγράφουν σε σελίδα στο Mahara τις αρχικές τους 

ιδέες για την κατασκευή τους.  

Μάθημα 4  

• Οι μαθητές συζητούν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίου.   

• Στην ολομέλεια οι μαθητές ονομάζουν εργαλεία και μηχανήματα και καλούνται να περιγράψουν τις χρήσεις τους. Παράλληλα, περιγράφουν 

τη σωστή τους χρήση, τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούν καθώς χρησιμοποιούν κάθε μηχάνημα και εργαλείο και τον τρόπο 

λειτουργίας των μηχανημάτων.  

• Οι μαθητές συζητούν στην ομάδα τους ιδέες για την κατασκευή τους και επιλέγουν την καλύτερη ιδέα.   

• Κατασκευάζουν την ηλεκτρονική πλακέτα για την κατασκευή τους.  



Μάθημα 5  

• Η εκπαιδευτικός εξηγεί πώς φτιάχνουν ανάπτυγμα για να φτιάξουν μακέτες για την κατασκευή.  

• Οι μαθητές ετοιμάζουν το κατασκευαστικό σχέδιο του μοντέλου τους. Εντοπίζουν στο εργαστήριο τα υλικά που θα χρειαστούν. 

• Ξεκινούν την κατασκευή τους.  

Μάθημα 6  

• Οι μαθητές εφαρμόζουν το κατασκευαστικό τους σχέδιο και κάνουν την κατασκευή τους. 

Μάθημα 7  

• Οι μαθητές ολοκληρώνουν την κατασκευή τους.  

• Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τη σημασία της αξιολόγησης ενός προϊόντος με βάση τον χρήστη για τον οποίο προορίζεται. (Ερώτηση: Σε ποιο 

βαθμό, ένα προϊόν, εξυπηρετεί τις ανάγκες και απαιτήσεις του χρήστη; Αν ήμασταν εμείς οι χρήστες σε ποιο βαθμό εξυπηρετεί τις ανάγκες και 

απαιτήσεις μας;) 

• Οι μαθητές αξιολογούν την κατασκευή τους (ο καθένας την δική του) απαντώντας τις ερωτήσεις του βιβλίου τους:  

 Πιστεύετε ότι η κατασκευή σας δίνει λύση στο πρόβλημα που θέσατε στο στάδιο ένα; (να περιγράψετε τη λειτουργία της κατασκευής) 

 Τι δοκιμές έχετε κάνει και ποια τα πιθανά προβλήματα που εντοπίσατε; 

• Η εκπαιδευτικός επεξηγεί της σημασίας της «επικοινωνίας λύσης». Γίνεται ανατροφοδότηση (από άλλους, εκτός του κατασκευαστή) δοκιμάζοντας 
και αξιολογώντας το προϊόν με στόχο τόσο την βελτίωση του προϊόντος αλλά και των δεξιοτήτων του ίδιου του κατασκευαστή. 
 

 Μάθημα 8 

• Οι μαθητές κάνουν τον αναστοχασμό τους στο ημερολόγιο «Η μάθησή μου». 

• Οι μαθητές συμπληρώνουν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων. 

• Οι μαθητές στο ePortfolio τους παρουσιάζουν την κατασκευή τους (με φωτογραφία και λόγια). Γράφουν σχόλια για την κατασκευή τους. Στο 
ePortfolio τους επικοινωνούν τη διαδικασία δημιουργίας, τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής και κάνουν τον αναστοχασμό τους. 

 

  



Παράρτημα  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

 

Μελετήστε τα  εξαρτήματα που φαίνονται στην δεύτερη στήλη του πίνακα πιο κάτω και συμπληρώστε τις κενές στήλες στα δεξιά διαβάζοντας από το 

βιβλίο σας τις σελίδες 74-84. 

 

α/α Εξάρτημα Ονομασία Είσοδος/έξοδος

/Επεξεργασία 

Περιγραφή λειτουργίας Σύμβολο 
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Φωτοαντιστάτης Είσοδος 
Ανιχνεύει την μεταβολή του φωτισμού που πέφτει 

στην επιφάνειά του. 
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Μάθημα στο Mahara – Screenshots  

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 


