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Γενική περιγραφή του μαθησιακού σχεδιασμού  

Γνωστικό αντικείμενο Φυσική  

Θέμα / Ενότητα /Τίτλος Μαθήματος Δυναμικός Ηλεκτρισμός  

Επίπεδο (Δημοτικό/Γυμνάσιο) Γυμνάσιο  

Τάξη Γ’ τάξη 

Ηλικιακή ομάδα 14-15 ετών  

Διάρκεια 4 περίοδοι  

Περιγραφή   Οι μαθητές εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, ώστε να εξηγήσουν την αιτία της αγωγιμότητας των υλικών, 
να διατυπώσουν τον ορισμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να ορίσουν την ένταση. Ορίζουν τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα 
και διατυπώνουν το Νόμο του Ωμ. Χρησιμοποιούν ψηφιακές προσομοιώσεις και εκτελούν πειραματικές δραστηριότητες.  

Λέξεις κλειδιά Δυναμικός Ηλεκτρισμός, Κυκλώματα, Φυσική  
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Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα:  Φυσική- Δυναμικός Ηλεκτρισμός   Επίπεδο/Τάξη: Γ’ Γυμνασίου  

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
Χρήση Οffice 365,Σημειωματάριο 

ΟneNote (o365.ats2020.eu), PPT 

smartphones (φωτογραφίες και 

videos), πολυμέσα και προσομοιώσεις 

(java), ψηφιακά ερωτηματολόγια. 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Υπό έμφαση 

Δεξιότητες Συνεργασίας και Επικοινωνίας  
 
- Αλληλεπίδραση, συνεργασία και κοινοποίηση με 

τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριες, τους/τις 

εκπαιδευτικούς ή και άλλους, μέσω ποικιλίας εργαλείων 

και ηλεκτρονικών περιβαλλόντων 

Αναδυόμενες  

- Αυτόνομη μάθηση 

- Δεξιότητες Αυτόνομης Μάθησης  

- Πληροφοριακός Γραμματισμός  

- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας 

γνώσης. 

 

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
- Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση από τον καθηγητή τους 

για το εσωτερικό της ύλης και την ερμηνεία της αγωγιμότητας 

ορισμένων υλικών. Εκτελούν την προσομοίωση στο ΟneNote και 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στα προσωπικά σημειωματάρια. 

Χρησιμοποιούν το φύλλο εργασίας και ορίζουν την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

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

δραστηριότητες με τις συσκευές μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού 

ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης. Τα στοιχεία μπορούν να ανεβούν 

στην προσωπική σελίδα κάθε μαθητή και να δημιουργηθεί αρχείο 

χρήσιμο για την μελέτη. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα γνωρίσουν τα 

όργανα μελέτης του δυναμικού ηλεκτρισμού. Επίσης, θα 

συμπληρώσουν και μία δραστηριότητα στο χώρο της συνεργασίας μαζί 

με την ομάδα τους σχετική με τα όργανα μέτρησης. 

- Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν υλικό (προσομοίωση) από τη 

βιβλιοθήκη του OneNote και θα καταλήξουν στον ορισμό του 

ηλεκτρικού κυκλώματος. Ταυτόχρονα θα εκτελέσουν δραστηριότητες 

στο εργαστήριο σχετικές με το ηλεκτρικό κύκλωμα.   

- Οι μαθητές θα εκτελέσουν δραστηριότητες στο εργαστήριο και θα 

συλλέξουν τεκμήρια για τη σχέση μεταξύ της ηλεκτρικής τάσης και της 

έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό. Θα 

δοκιμάσουν να ερμηνεύσουν τις παρατηρήσεις τους και να καταλήξουν 

στη διατύπωση του νόμου του Ωμ. Οι μαθητές στο τέλος καλούνται να 

απαντήσουν σε δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης τόσο 

μέσα στην τάξη από το αντίστοιχο φύλλο εργασίας και τόσο από το 

ΟneNote σε ένα ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης.   

- Οι μαθητές συμπληρώνουν το Ημερολόγιο Η Μάθησή μου  

- Οι μαθητές διαμορφώνουν τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων 

(ePortfolio) 

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

- Διερευνούν με τη χρήση πολυμέσων το εσωτερικό 

ενός υλικού σε μικροσκοπικό επίπεδο και εξηγούν 

την αιτία της αγωγιμότητας των υλικών 

(προσομοίωση – δραστηριότητα 1  στο ΟneΝote) 

Διατυπώνουν τον ορισμό του ηλεκτρικού ρεύματος 

και καθορίζουν τη φορά του. Ορίζουν την ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος και γνωρίζουν τη μονάδα 

μέτρησής του (Φ.Ε. 1).  (1 περίοδος)  

- Ονομάζουν το όργανο μέτρησης της έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος και να το συνδέουν σωστά σε 

κύκλωμα. Χειρίζονται τα όργανα μέτρησης της 

τάσης και γνωρίζουν πώς συνδέονται αυτά σε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα. (Φ.Ε.1 και 3 – δραστηριότητα 2 

ΟneΝote). (1 περίοδος)  

- Ορίζουν τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα, διακρίνουν 

πότε είναι ανοικτό ή κλειστό και περιγράφουν τις 

συνήθεις συνιστώσες του. (Φ.Ε.2 και Φ.Ε.3 4.1, 4.2 

και 4.3 – δραστηριότητα 2 και 3 στο  ΟneΝote). (1 

περίοδος)  

- Επαληθεύουν πειραματικά τον νόμο του Ohm.  

Διατύπωση του νόμου. Δραστηριότητες 

διαμορφωτικής αξιολόγησης. (Φ.Ε. Εργαστηριακής 

άσκησης – δραστηριότητες στο ΟneΝote).             (1 

περίοδος) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
 
- Συμπληρωμένο το Ημερολόγιο Η Μάθησή μου από τους μαθητές για 

τον Δυναμικό Ηλεκτρισμό  

- Τεκμήρια από τις πειραματικές δραστηριότητες σε ομάδες. 

- Συμπληρωμένες οι καθορισμένες δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας 

1,3, 4  

- Δημιουργία σελίδας και συμπλήρωση εργασίας στο χώρο συνεργασίας 

σχετικά με την ονομασία των οργάνων του δυναμικού ηλεκτρισμού και 

περιγραφή αυτών 

- Συλλογή τεκμηρίων από φωτογραφίες και videos από τις 

δραστηριότητες μέσα στο εργαστήριο.  

- Συμπληρωμένo το αξιολογικό εργαλείο για τις δεξιότητες συνεργασίας 

που είναι υπό έμφαση στο Εργαλείο Διαμορφωτικής Αυτοαξιολόγησης 

Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Μαθητών-Εκτεταμένη Έκδοση 

- Συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης για τη 

διαμόρφωση του ePortfolio  

- Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων (ePortfolios) μαθητών 

 



ATS2020 LD Μικροεπίπεδο, «Η μάθησή μου» και αξιολόγηση 

ATS2020 Μικροεπίπεδα Δραστηριοτήτων Δυναμικού Ηλεκτρισμού 

Τίτλος 
δραστηριότητας 

Μαθησιακοί στόχοι - αποτελέσματα 
Δραστηριότητες  

(μαθητή/εκπαιδευτικο
ύ) 

Ρόλος εκπαιδευτικού Εργαλεία  
Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
προϊόντα 

Εργαλείο 
αξιολόγησης 

 
Γνωσιολογικοί  Δεξιότητες        

Φ.Ε. 1 : 
Δραστηριότητα 
1.2 και 1.3: Ο 
καθηγητής 
παρουσιάζει την 
νέα έννοια του 
ηλεκτρικού 
ρεύματος. Οι 
μαθητές 
ξεχωρίζουν τον 
στατικό και τον 
δυναμικό 
ηλεκτρισμό.  
 
 

Οι μαθητές είναι σε 

θέση να:  

  διερευνούν με τη 

χρήση πολυμέσων το 

εσωτερικό ενός υλικού 

σε μικροσκοπικό 

επίπεδο και εξηγούν 

την αιτία της 

αγωγιμότητας των 

υλικών.  

Διατυπώνουν τον 

ορισμό του ηλεκτρικού 

ρεύματος  και να 

καθορίζουν τη φορά 

του.  

Ορίζουν την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος 

και να γνωρίζουν τη 

μονάδα μέτρησής του. 

 
Δεξιότητες 
Συνεργασίας και 
Επικοινωνίας:   
1.Αλληλεπίδραση, 
συνεργασία και 
κοινοποίηση με 
τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθήτ
ριες, τους/τις 
εκπαιδευτικούς ή και 
άλλους, μέσω ποικιλίας 
εργαλείων και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων.  
 
Πληροφοριακός 
Γραμματισμός  
 
Επεξεργασία 
πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας 
γνώσης 
 
 

Ο καθηγητής 
παρουσιάζει την νέα 
έννοια σε μία 
παρουσίαση και καλεί 
τους μαθητές να 
εκτελέσουν την 
προσομοίωση στο 
προσωπικό τους 
σημειωματάριο (στο 
σχολείο ή στο σπίτι). 
 
Στη συνέχεια ορίζει την 
ένταση του ηλεκτρικού 
ρεύματος και καλεί τους 
μαθητές να 
εφαρμόσουν τον 
ορισμό σε 
παραδείγματα.  

Εισαγωγή στην 
ενότητα. Ο καθηγητής 
παρουσιάζει τον 
δυναμικό ηλεκτρισμό 
και τον συγκρίνει με 
τον στατικό 
ηλεκτρισμό. Ξεκινάει 
η διδασκαλία με τα 
αποτελέσματα της 
προηγούμενης 
ενότητας (αγωγοί) 
ώστε να παρουσιάσει 
την έννοια του 
ηλεκτρικού ρεύματος 
με τη χρήση των 
ελεύθερων 
ηλεκτρονίων.  
 
ΦΕ1. Ο καθηγητής 
συμβουλεύει τος 
μαθητές να 
παρατηρούν 
προσεκτικά και να 
καταγράφουν τα 
συμπεράσματά τους 
στο ΦΕ 1 σχετικά με 

- Το φύλλο 
εργασίας 
(ΦΕ1) Βλέπε 
Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία 
στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜ
Α  

- Η 
παρουσίασ
η (ppt και 
σύντομα 
films) του 
καθηγητή 
Βλέπε 
Βοηθητικές 
Προσομοιώ
σεις 
Κατανόησης 
στο Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία 

- Η 
προσομοίω
ση που 

- Οι μαθητές 
κάθονται σε ομάδες 
μέσα στο εργαστήριο 
- Οι ομάδες 
συνεργάζονται και 
συμπληρώνουν το 
ΦΕ και 
ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματα στην 
ολομέλεια της τάξης.  
- Οι μαθητές 
μελετούν την 
προσομοίωση και 
γράφουν τα 
συμπεράσματά τους 
στο προσωπικό τους 
σημειωματάριο. 

-  Η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα των 

υλικών οφείλεται 

στην ύπαρξη 

ελεύθερων 

φορτίων. 

- Το ηλεκτρικό 

ρεύμα είναι η 

προσανατολισμέν

η κίνηση των 

ηλεκτρικών 

φορτίων.  

- Καθορισμός 

φοράς 

ηλεκτρικού 

ρεύματος – 

συμβατική/πραγμ

ατική. 

Συμπεράσματα  

μαθητών από τις 

προσομοιώσεις  

- Οι μαθητές 
αξιολογούνται 
κατά τη διάρκεια 
της 
παρουσίασης 
της νέας έννοιας 
/ φυσικού 
μεγέθους από 
τον καθηγητή σε 
έντυπο 
παρατήρησης / 
βαθμολόγιο.   
- Η αξιολόγηση 
ολοκληρώνεται 
και από τα 
συμπεράσματα 
που 
καταγράφουν οι 
μαθητές μετά 
από την 
εκτέλεση της 
προσομοίωσης 
στο OneNote  



 την προσομοίωση που 
εκτελούν.  Επίσης τους 
καθοδηγεί στη μελέτη 
από το βιβλίο και τους 
παρουσιάζει τις 
σελίδες προς μελέτη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

καλούνται 
να 
χρησιμοποι
ήσουν οι 
μαθητές. 
Βλέπε 
Προσομοίω
ση- 
Ηλεκτρικό 
Ρεύμα στο 
Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία  

στο Φύλλο 

εργασίας 1 καθώς 

και στο 

σημειωματάριό 

τους  

 

 

Δραστηριότητα 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στάδια 
(καθηγητής / μαθητές) 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα – 
Δείκτες 

Επάρκειας  

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Θεματική Ενότητα Κομβικές Δεξιότητες 

Φ.Ε. 1 και Φ.Ε.3: 
Δραστηριότητες 
4.1, 4.2 και 4.3: Ο 
καθηγητής 
καθοδηγεί τους 
μαθητές στην 
εκτέλεση 
πειραματικών 
διαδικασιών ώστε 
να γνωρίσουν να 
συνδέουν σωστά 
τις συσκευές σε 
ένα ηλεκτρικό 
κύκλωμα και να 

Οι μαθητές είναι σε 

θέση να: 

Ονομάζουν το όργανο 

μέτρησης της έντασης 

του ηλεκτρικού 

ρεύματος και το 

συνδέουν σωστά σε 

κύκλωμα. 

Ορίζουν τι είναι 

ηλεκτρικό κύκλωμα, 

διακρίνουν πότε είναι 

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

 

4.1 : Οι μαθητές 
παρατηρούν το όργανο 
μέτρησης 
(αμπερόμετρο και 
βολτόμετρο) και 
δουλεύουν στις ομάδες 
τους καταγράφοντας τις 
παρατηρήσεις τους. 

4.2 : Οι μαθητές 
εκτελούν πειράματα 
συνδεσμολογίας των 
συσκευών σε ένα 
ηλεκτρικό κύκλωμα. 

- Δίνει οδηγίες στους 
μαθητές σε όλη τη 
διάρκεια της 
διδασκαλίας. 
 

- Καθοδηγεί τους 
μαθητές του να 
παρουσιάζουν τις 
παρατηρήσεις τους, 
να συνεργάζονται 
και να εκτελούν τα 
πειράματα με τη 
σωστή σειρά και με 
ασφάλεια.   
Διαχειρίζεται το 

- Τα ΦΕ 1 και 3 
Βλέπε Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
)  

- Η λήψη 
φωτογραφιώ
ν ή και 
σύντομων 
videos που θα 
χρησιμοποιη
θούν στα 
σημειωματάρ

Εργασία σε ομάδες 
στο εργαστήριο 
Φυσικής.  
 
Προσωπική δουλειά 
στο σπίτι και στο 
προσωπικό 
σημειωματάριο των 
μαθητών. 

- Όργανο 

μέτρησης 

ρεύματος – 

Αμπερόμετρο. 

- Ορισμός 

κυκλώματος. 

Κλειστά και 

ανοικτά 

κυκλώματα. 

Συνιστώσες 

ενός 

ηλεκτρικού 

- Συντρέχουσα 
αξιολόγηση 
στο 
εργαστήριο  
 

- Αξιολόγηση 
στα 
σημειωματάρι
α των 
μαθητών από 
το βαθμό 
συμμετοχής 
στο χώρο 
συνεργασίας 



καταγράφουν τις 
μετρήσεις τους. 
 
 

ανοικτό ή κλειστό και 

περιγράφουν τις 

συνήθεις συνιστώσες 

του. 

Ονομάζουν το όργανο 

μέτρησης της 

ηλεκτρικής τάσης και το 

συνδέουν σωστά σε 

κύκλωμα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 : Οι μαθητές 
συνδέουν το ηλεκτρικό 
κύκλωμα  και 
καταγράφουν τις 
μετρήσεις τους. 
Διατηρούν 
φωτογραφίες από τα 
πειράματα και ως 
τεκμήρια τα 
παρουσιάζουν στο 
σημειωματάριό τους με 
τις κατάλληλες 
ερμηνείες.  

 

χρόνο του 
μαθήματος.  

ια των 
μαθητών.  

 
- Προσομοίωσ

η (Phet 
colorado) για 
την 
κατασκευή 
κυκλωμάτων  

 

Βλέπε: Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία  

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
) 

 

ώστε να 
δημιουργήσο
υν ένα 
ηλεκτρικό 
κύκλωμα με 
τις 
συνιστώσες 
του 

 

κυκλώματος και  

συμβολισμός 

τους (αγωγοί, 

μπαταρίες, 

λαμπτήρες, 

διακόπτης). 

- Το όργανο 

μέτρησης της 

τάσης είναι το 

βολτόμετρο.  Η 

μονάδα 

μέτρησης της 

τάσης είναι το  

V (Volt). 

- Τεκμήρια 

μαθητών από 

φύλλα 

εργασίας  

-  

σε κάθε 
ομάδα.  

 
- Εργασία για το 

σπίτι 
σύμφωνα με 
το ΦΕ.  



Δραστηριότητα 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στάδια 
(καθηγητής / μαθητές) 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα – 
Δείκτες 

Επάρκειας  

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Θεματική Ενότητα Κομβικές Δεξιότητες 

Φ.Ε.4 
Εργαστηριακή 
Άσκηση : Ο νόμος 
του Ωμ  
Οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια της 
δραστηριότητας 
έχουν στόχο την 
μελέτη της 
σχέσης μεταξύ 
της έντασης του 
ηλεκτρικού 
ρεύματος και της 
ηλεκτρικής τάσης.  

Οι μαθητές είναι σε 

θέση να:  

Επαληθεύουν 

πειραματικά και να 

εφαρμόζουν τον νόμο 

του Ohm. 

 -Εκτελούν 

δραστηριότητες μέσα 

από τις οποίες να 

καταλήγουν σε 

συμπέρασμα στη σχέση 

μεταξύ της έντασης και 

της ηλεκτρικής τάσης 

σε μία αντίσταση.  

 

 

 (α)  
Δεξιότητες 
Συνεργασίας και 
Επικοινωνίας  
 

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

 
(β) 

 Αυτόνομη μάθηση 
Οι μαθητές 
αναλαμβάνουν να 
διοργανώσουν 
δραστηριότητες 
ώστε μόνοι να 
κατακτήσουν τη 
νέα γνώση.  

 
  

 
 

1. α), β), γ), δ) Οι 
μαθητές συνεχίζουν να 
δουλεύουν σε ομάδες 
και πάντα μέσα στο 
εργαστήριο. 
Προσπαθούν να 
απαντήσουν στα 
ερωτήματα του ΦΕ και 
να συμπληρώσουν τον 
πίνακα με τις μετρήσεις 
για την ηλεκτρική τάση 
και την ένταση του 
ηλεκτρικού ρεύματος.  

1 ε), στ), ζ) Οι μαθητές 
αναλύουν τις μετρήσεις 
τους σύμφωνα με το ΦΕ 
και διαπιστώνουν τη 
σχέση της ηλεκτρικής 
τάσης με την ένταση 
του ηλεκτρικού 
ρεύματος (από την 
γραφική παράσταση) 

 

Κατά τη διάρκεια των 
παραπάνω 
δραστηριοτήτων οι 
μαθητές διατηρούν 
αρχείο με φωτογραφίες 
και μικρά films με τις 

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 4 
Βλέπε Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
) 

- Σημειωματάρ
ιο OneNote  

- Η λήψη 
φωτογραφιώ
ν ή και 
σύντομων 
videos που 
θα 
χρησιμοποιη
θούν στα 
σημειωματάρ
ια των 
μαθητών.  
Χρήση 
φωτογραφικ
ής για λήψη 
φωτογραφιώ
ν και 
σύντομων 
βίντεο  

Ομαδική εργασία 
των μαθητών στο 
εργαστήριο της 
Φυσικής 
 

Σχέση τάσης και 

έντασης 

ρεύματος σε 

κύκλωμα. 

Νόμος του Ohm, 

πειραματική 

επαλήθευση και 

κατασκευή 

γραφικής 

παράστασης των 

μετρήσεων τάσης 

– έντασης 

ρεύματος. 

Τεκμήρια 
μαθητών από 
φύλλα εργασίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
Εκτός τάξης :   
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 και 
στα ατομικά 



 δραστηριότητες για το 
προσωπικό τους 
σημειωματάριο   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σημειωματάρια 
των μαθητών 
του σύμφωνα με 
τις ερωτήσεις 
αξιολόγησης.  
 
Εργασία για το 

σπίτι σύμφωνα 

με τις σελίδες 

του βιβλίου και 

τις ασκήσεις που 

παρουσιάζονται 

Αυτοαξιολόγηση 

μαθητών για τις 

δεξιότητες 

Συνεργασίας και 

Επικοινωνίας:   

Εργαλείο 
Διαμορφωτικής 
Αυτοαξιολόγηση
ς Δεξιοτήτων και 
Ικανοτήτων των 
Μαθητών-
Εκτεταμένη 
Έκδοση 

Βλέπε 

αξιολόγηση 

 

 



Δραστηριότητα 

Δείκτες Επιτυχίας – 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στάδια 
(καθηγητής / μαθητές) 

Ο ρόλος του 
καθηγητή 

Διδακτικά 
Εργαλεία 

Μεθοδολογία – 
Διάταξη τάξης 

Αναμενόμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα – 
Δείκτες 

Επάρκειας  

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 

Θεματική Ενότητα Κομβικές Δεξιότητες 

1η Παράλληλη 
Δραστηριότητα 
Ημερολόγιου Η 
Μάθησή μου : 
Αξιολόγηση στη 
Συνολική 
Εργασία των 
Μαθητών 

 Δεξιότητες Αυτόνομης 
Μάθησης 

 

 Αναγνώριση 
βασικών 
αναγκών για 
μάθηση, με 
βάση την 
προυπάρχουσ
α γνώση. 

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

 Σχεδιασμός 
και οργάνωση 
δραστηριοτήτ
ων για 
εφαρμογή των 
στρατηγικών. 

 Αξιολόγηση 
της 
διαδικασίας 
και των 
αποτελεσμάτω
ν και παροχή 
αποδεικτικών 

Οι μαθητές σταδιακά 

συμπληρώνουν τα 

διάφορα πεδία του 

Ημερολογίου Η 

Μάθησή μου 

Ο καθηγητής 
επιθεωρεί και 
συμβουλεύει κατά τη 
διάρκεια 
συμπλήρωσης του 
Ημερολογίου Η 
Μάθησή μου 

Συμπλήρωση 
όλων των 
υποσελίδων 
στο 
Hμερολόγιο Η 
Μάθησή μου 
για την 
ενότητα   
“ΦΥΣΙΚΗ Γ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
Σ” 
Bλέπε: Υλικά- 
Πηγές- 
Εργαλεία 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
) 
 

Ατομική Εργασία  Ο καθηγητής 
αξιολογεί το 
ατομικό 
ημερολόγιο των 
μαθητών 
σύμφωνα με τη 
φόρμα 
αξιολόγησης που 
τους έχει 
παρουσιαστεί 
και συμφωνηθεί 
με τους μαθητές. 
Το ποσοστό 
βαθμολογίας θα 
είναι όπως ένα 
διαγώνισμα 
τετράμηνου 
(2ου).  
 
 
 
 
 



στοιχείων για 
τα 
επιτεύγματα. 

 Αναστοχασμός 
και 
διερεύνηση 
εναλλακτικών 
προσεγγίσεων 
(μεταγνώση 
μαθησιακού 
κύκλου). 

  

2η  Παράλληλη 
Δραστηριότητα 
: Διαμόρφωση 
του 
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). 

 

- Οι μαθητές 

δημιουργούν το 

προσωπικό τους 

ePortfolio στο 

τέλος της ενότητας 

του Δυναμικού 

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 δυναμικού 

ηλεκτρισμού, 

- Ο καθηγητής 
επιθεωρεί το 
ePortfolio των 
μαθητών και τους 
συμβουλεύει 

ePortfolio  Ατομική εργασία στο 
σπίτι.  

Δημιουργία 
προσωπικών 
ePortfolios 

- Αξιολόγηση 
των μαθητών 
από τον 
καθηγητή 
σύμφωνα με το 
αξιολογικό 
εργαλείο του 
ePortfolio  
https://resourc
es.ats2020.eu/
resource-
details/SCTS/a
xiologisi-
eportfolio 
 
Αυτοξιολόγηση 
μαθητών με τη 
χρήση 
εργαλείου 
Αξιολόγησης 
για το 
ePortfolio 
 

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio


 

 

  

 

 

ερωτηματολόγια 

αναστοχασμού και 

ανατροφοδότησης)

, με τρόπο που να 

αντικατοπτρίζεται 

η πορεία της 

μάθησής τους. Οι 

μαθητές διατηρούν 

μέσα στον φάκελο 

στοιχεία τα οποία 

θα θελήσουν 

μελλοντικά να 

ξαναχρησιμοποιήσ

ουν ώστε να 

παρουσιάσουν τη 

δουλειά του ή να 

προετοιμαστούν 

για την τελική τους 

αξιολόγηση στο 

μάθημα 

(εξετάσεις). 

Βλέπε 
αξιολόγηση 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα φύλλα εργασίας και το υλικό που περιέχονται στον παρακάτω πίνακα, είναι προσβάσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ενότητα Δυναμικός Ηλεκτρισμός 

https://ats2020-

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

jxz9my2nDg 

 

 

  

 ΥΛΙΚΑ – ΠΗΓΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1 Προσομοίωση- Ηλεκτρικό Ρεύμα 

2 Βοηθητικές προσομοιώσεις κατανόησης 

3 Φύλλο εργασίας 1  

4 Φύλλο εργασίας 2  

5 Φύλλο εργασίας 3  

6 Παρουσίαση Phet Colorado για την κατασκευή κυκλωμάτων https://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc 

7 Φύλλο εργασίας 4 -Εργαστηριακή Άσκηση : Ο νόμος του Ωμ  

8 Ημερολόγιο Η Μάθησή μου για την ενότητα  

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://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 1 

Εργαλείο Διαμορφωτικής Αυτοαξιολόγησης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων των Μαθητών-Εκτεταμένη Έκδοση 
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/skills_assessment_tool_long 

 

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 2  

Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης για τη διαμόρφωση του ePortfolio Διαθέσιμο στο https://ats2020-

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

jxz9my2nDg στην ενότητα Δυναμικός Ηλεκτρισμός  

Υποστηρικτικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 3 

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

details/SCTS/axiologisi-eportfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/skills_assessment_tool_long
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://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio
https://resources.ats2020.eu/resource-details/SCTS/axiologisi-eportfolio


 

Figure 1Στιγμιότυπο από ePortfolio μαθήτριας της πειραματικής τάξης  

 


