ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο

Περσεφόνη Παύλου, Γυμνάσιο Λατσιών

Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: Πληροφορική – Το Υλικό / Αρχιτεκτονική Υπολογιστών KME – Mνήμη (Κύρια και Βοηθητική)

Ψηφιακά εργαλεία (δυνατότητες)
-

Internet access - Browser
Ms Office (Word, Powerpoint)
Ηλεκτρονικό Βιβλίο μαθητή Β’ Γυμνάσιου
Blog
My Learning (Journals)
Office 365

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό
πρόγραμμα)
ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:
Β2.4α Αναφέρουν τον ρόλο και τα μέρη της Κεντρικής
Μονάδας Επεξεργασίας
Β2.4β Συγκρίνουν Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας με
βάση τα χαρακτηριστικά τους.

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
-Αφόρμηση – Συνεργατική μάθηση
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και τους δίνεται ένα
σύνολο από διαφημίσεις με διαφορετικού τύπου
υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα με τα χαρακτηριστικά
τους και καλούνται να αναγνωρίσουν τον επεξεργαστήΚΜΕ, την βοηθητική μνήμη ή /και την κύρια μνήμη μαζί με
τη χωρητικότητά της σε κάθε παράδειγμα.
-Οι μαθητές δημιουργούν ένα ιστολόγιο με θέμα την ΚΜΕ
και ένα ιστολόγιο με θέμα την μνήμη (κύρια, βοηθητική)
προσθέτοντας 5 αναρτήσεις με κείμενο και σχετικές
εικόνες για το καθένα. Επίσης, προσθέτουν τη διεύθυνση
του ιστολογίου τους σαν σύνδεσμο (hyperlink). Εδώ
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
ετεροαξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Β2.4.1 Αναφέρουν τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας
Επεξεργασίας και εξηγούν σε γενικές γραμμές τον ρόλο
τους:

Δεξιότητες
για
να
επιτευχθούν
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

τα

-Υπό έμφαση
Πληροφοριακός Γραμματισμός
- Εντοπισμός, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση,
σύνθεση και ηθική χρήση πληροφοριών από
ποικιλία πηγών και μέσων.
- Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας
γνώσης.

Συνεργασία και Επικοινωνία
-Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες (project) για την
παραγωγή αυθεντικών έργων ή για την επίλυση
προβλημάτων.
Δημιουργικότητα και Καινοτομία
-Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με καινοτόμο και
δημιουργικό τρόπο.
-Αναδυόμενες

Unit)

Β2.4.2 Αναφέρουν τον ρόλο του Χρονιστή (Clock).
Β2.4.3 Αναφέρουν τι είναι ο πυρήνας και πώς ο αριθμός
των πυρήνων επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων.
Β2.4.4 Αναγνωρίζουν και αναφέρουν τα κύρια
χαρακτηριστικά μιας ΚΜΕ (ταχύτητα χρονιστή,
αρχιτεκτονική, αριθμός πυρήνων, κατανάλωση
ρεύματος και τιμή) και τις μονάδες μέτρησης τους.
Β2.4.5 Συγκρίνουν δύο ΚΜΕ με βάση τα κύρια
χαρακτηριστικά τους.

Επίπεδο/Τάξη: Β’ Γυμνασίου

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση)
-

Δημιουργία ημερολογίου μάθησης
Δημιουργία ePortfolio
Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών
Συμπληρωμένα φύλλα ομαδικής εργασίας για αναγνώριση της
ΚΜΕ και της κύριας-βοηθητικής μνήμης (και χωρητικότητά της)
- Δημιουργία ιστολογίων για ΚΜΕ και μνήμη
- Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας Β.2.Μ2 και Β.2.Μ3
- Ηλεκτρονικά quiz

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.
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Ψηφιακά εργαλεία (δυνατότητες)
- Internet access - Browser
- Ms Office (Word, Powerpoint)
- Ηλεκτρονικό Βιβλίο μαθητή Β’
Γυμνάσιου
- Blog
- My Learning (Journals)
- Office 365

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό
πρόγραμμα)
ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:
Β2.2. Εξηγούν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των δύο
ειδών κύριας μνήμης.
Β2.3. Να συγκρίνουν τα διάφορα μέσα βοηθητικής
μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Β2.3.1 Αναφέρουν τον ρόλο της βοηθητικής μνήμης.
Β2.3.2 Διακρίνουν τον ρόλο της κύριας και της
βοηθητικής μνήμης.
Β2.3.3 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά
(χωρητικότητα, εγγραψιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης,
μέγεθος, μέσο αποθήκευσης, τύπος σύνδεσης,
φορητότητα, και κόστος) συνήθων μέσων βοηθητικής
μνήμης (σκληροί δίσκοι, μνήμη φλας USB/SD/Memory
Stick, δισκέτες, CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/RW).
Β2.3.4 Συγκρίνουν/ταξινομούν παραδείγματα μέσων
βοηθητικής μνήμης με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
Β2.3.5 Επιλέγουν σε εργασιακά
παραδείγματα/προβλήματα το καταλληλότερο μέσο για
την αποθήκευση με βάση το μέγεθος των αρχείων και
τα χαρακτηριστικά των διάφορων μέσων βοηθητικής
μνήμης.

Δραστηριότητες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
-Πληροφόρηση/Εμπέδωση - Ακροαματική–Συμμετοχική-

Μαιευτική μάθηση
-Γίνεται παρουσίαση και συζήτηση του ρόλου και των μερών
και των χαρακτηριστικών της ΚΜΕ. Επίσης, γίνεται
παρουσίαση και συζήτηση του ρόλου και των
χαρακτηριστικών των δύο ειδών κύριας μνήμης.
-Συμπλήρωση του φύλλου εργασίας Β.2.Μ2. και του Β.2.Μ3
-Αξιολόγηση
Ηλεκτρονικά Quiz για αξιολόγηση

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση)

-Συζήτηση για το ρόλο, τα μέρη και τα χαρακτηριστικά της
ΚΜΕ
-Συζήτηση για το ρόλο και τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών
κύριας μνήμης

Επίπεδο/Τάξη: Β’ Γυμνασίου

Δεξιότητες
για
να
επιτευχθούν
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

τα

Δημιουργικότητα και Καινοτομία
-Δημιουργία αυθεντικού έργου ως μέσο έκφρασης.

