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Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Πληροφορική – Το Υλικό / Αρχιτεκτονική Υπολογιστών-Βασικές έννοιες                 Επίπεδο/Τάξη: Β’ Γυμνασίου  

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
 
-Ιδεοθύελλα – Συνεργατική μάθηση 
Οι μαθητές σε ομάδες παίρνουν στα χέρια τους διαφορετικού 
τύπου μητρικές κάρτες με ξεχωριστά εξαρτήματα και καλώδια, τις 
περιεργάζονται και μέσα από καθοδηγούμενη συζήτηση εξάγεται 
ο ορισμός της Αρχιτεκτονικής Η/Υ. Μαντεύουν τα βασικά 
εξαρτήματα και τη θέση τους πάνω στη μητρική κάρτα. Επίσης, 
γίνεται σύνδεση καλωδίων συσκευών στις αντίστοιχες θύρες και 
γράφουν σε ποιο καλώδιο και σε ποια κάρτα επέκτασης 
αντιστοιχεί η κάθε θύρα.  
 

-Συμπληρώνουν και μορφοποιούν ένα δοσμένο αρχείο, 
προσθέτοντας εικόνες και γράφοντας λίγα λόγια για το κάθε 
εξάρτημα (μητρική κάρτα, ΚΜΕ, Μνήμη RAM, κάρτες επέκτασης, 
θύρες σύνδεσης, τροφοδοτικό)-Ατομική εργασία.  
 
   
 
 

  

 
 
 
 

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Internet access - Browser 
- Ms Office (Word, Powerpoint) 
- Ηλεκτρονικό Βιβλίο μαθητή Β’ 

Γυμνάσιου 
- My Learning (Journals) 
- Office 365 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

 
- 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. 

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

- Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες (project) για την 
παραγωγή αυθεντικών έργων ή για την επίλυση 
προβλημάτων. 

 
Δημιουργικότητα και Καινοτομία  

- Εντοπισμός και αντιστοίχιση αναγκών με τις πιθανές 
λύσεις.  

 
 
- Αναδυόμενες  
 
Πληροφοριακός Γραμματισμός 

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

- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμησης νέας 
γνώσης.  

- Εμπέδωση νέας γνώσης και εφαρμογή της σε νέες 
καταστάσεις.  

 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: 
- Β2.1.α - Αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
- Β2.1.β - Αναφέρουν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά 

τους. 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
- Β2.1.1 Αναφέρουν και εξηγούν τι είναι 

Αρχιτεκτονική Η/Υ.  
- Β2.1.2 Αναφέρουν/εντοπίζουν τα βασικά 

εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του 
υπολογιστή και περιγράφουν σε συντομία τον ρόλο 
τους:   

 

(Motherboard)  
, Central 

Processing Unit, CPU)  

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
 
- Δημιουργία ημερολογίου μάθησης  
- Δημιουργία  ePortfolio 
- Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών 
- Δημιουργία αφίσας   
- Ιδεοθύελλα- ορισμός αρχιτεκτονικής Η/Υ  
- Συμπληρωμένο φύλλο εργασίας Β.2.Μ1. 
- Ηλεκτρονικό quiz  
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Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  

-  
Πληροφόρηση/Εμπέδωση - Ακροαματική–Συμμετοχική- 
Μαιευτική μάθηση 

-  
Συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Β.2.Μ1. 
 

- Αξιολόγηση 
- Ηλεκτρονικό Quiz για αξιολόγηση 
-  

- Δημιουργία αφίσας για το εσωτερικό του Η/Υ. Εδώ 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο 
ετεροαξιολόγησης. (Οι ομάδες/τα ζευγάρια ανταλλάζουν 
μεταξύ τους τις αφίσες τους και τις αξιολογούν) .  

 

Ψηφιακά εργαλεία 
(δυνατότητες) 
- Internet access - Browser 
- Ms Office (Word, Powerpoint) 
- Ηλεκτρονικό Βιβλίο μαθητή Β’ 

Γυμνάσιου 
- My Learning (Journals) 
- Office 365 

 
 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 
 
Αυτόνομη Μάθηση  
- Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, με βάση την 

προϋπάρχουσα γνώση.  

 
Δημιουργικότητα και Καινοτομία  

- Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με δημιουργικό 
τρόπο.  

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
          
          Μνήμη)  
          
           Κάρτες Επέκτασης (expansion cards). 
           
- Β2.1.3 Αναφέρουν τις βασικές κάρτες επέκτασης 

(κάρτα δικτύου, κάρτα ήχου, κάρτα γραφικών) και 
τη χρήση της καθεμιάς. 

- Β2.1.4 Αναφέρουν και αναγνωρίζουν τις κύριες 
θύρες σύνδεσης (ports) που πιθανόν να υπάρχουν 
σε έναν υπολογιστή και  αναφέρουν τι (συσκευή) 
μπορεί να συνδέεται στην καθεμιά από αυτές.  

- Β2.1.5 Αναφέρουν και αναγνωρίζουν τα βασικά 
είδη καλωδίων (USB, VGA, Ethernet, HDMI) που 
χρησιμοποιούνται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και σε ποια θύρα συνδέονται.  

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
 

  
-Συμπληρωμένο και μορφοποιημένο αρχείο με εικόνες και 
κείμενο για εξαρτήματα 
-Συμπληρωμένο φύλλο εργασίας για ομαδική εργασία (μητρικές 
κάρτες, εξαρτήματα, καλώδια, θύρες, κάρτα επέκτασης) 
  
 
 

 

 


