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Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
 
- Αφόρμηση – Συνεργατική μάθηση 
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και τους δίνεται ένας σύνδεσμος 
για έναν εκτυπωτή και τα χαρακτηριστικά του. Καλούνται να τον 
μελετήσουν και να συμπληρώσουν ένα πίνακα. Το ίδιο γίνεται και 
για τον σαρωτή. Επίσης, τους δίνεται ένα αρχείο με δύο 
συνδέσμους που αφορούν 2 οθόνες και τα χαρακτηριστικά τους. 
Καλούνται να μελετήσουν τις οθόνες και να συμπληρώσουν ένα 
πίνακα για τα χαρακτηριστικά τους.  
  
-Πληροφόρηση/Εμπέδωση - Ακροαματική–Συμμετοχική- 
Μαιευτική μάθηση 
-Γίνεται παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων και στη 
συνέχεια η καθηγήτρια προβάλλει στους υπολογιστές 
παρουσίαση με τα χαρακτηριστικά και συμπληρώνεται το φύλλο 
εργασίας Β.2.Μ4. 
 
-Στη συνέχεια συμπληρώνεται το φύλλο εργασίας Β.2.Μ5 που 
αφορά την επιλογή Εκτυπωτών και Σαρωτών ανάμεσα σε πολλά 
είδη συσκευών για διαφορετικές περιπτώσεις.  
 
 

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

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.  

 
Δημιουργικότητα και Καινοτομία 
-Εντοπισμός  και αντιστοίχιση αναγκών με τις 
πιθανές λύσεις.  
-Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με καινοτόμο και 
δημιουργικό τρόπο.  
 
-Αναδυόμενες   
 
Συνεργασία & 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 

 

Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα – Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: 
Β2.5. Συγκρίνουν και επιλέγουν βασικές περιφερειακές 
συσκευές με βάση τα χαρακτηριστικά τους. 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Β2.5.1 Αναγνωρίζουν και αναφέρουν τα είδη εκτυπωτή 
και τους βασικούς μηχανισμούς εκτύπωσης.  
Β2.5.2 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά (ανάλυση, 
ταχύτητα, χρώμα, μέγεθος χαρτιού, τύπος σύνδεσης και 
κόστος) ενός εκτυπωτή και τις μονάδες μέτρησής τους. 
Β2.5.3 Συγκρίνουν/ταξινομούν παραδείγματα 
εκτυπωτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους.  
Β2.5.4 Επιλέγουν σε εργασιακά 
παραδείγματα/προβλήματα τον καταλληλότερο 
εκτυπωτή από έναν κατάλογο. 
Β2.5.5 Αναγνωρίζουν και αναφέρουν τα είδη σαρωτή 
και τους βασικούς μηχανισμούς σάρωσης.  
Β2.5.6 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά (ανάλυση, 
μέγεθος χαρτιού, χρώμα, ταχύτητα, τύπος σύνδεσης και 
κόστος) ενός σαρωτή και τις μονάδες μέτρησής τους.  
Β2.5.7 Συγκρίνουν/ταξινομούν παραδείγματα σαρωτών 
με βάση τα χαρακτηριστικά τους.  
Β2.5.8 Περιγράφουν τι είναι η οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων (OCR)  
Β2.5.9 Επιλέγουν σε εργασιακά 
παραδείγματα/προβλήματα τον καταλληλότερο σαρωτή 
από έναν κατάλογο. 

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
 
- Δημιουργία ημερολογίου μάθησης  
- Δημιουργία ePortfolio 
- Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών 
- Δημιουργία παρουσίασης για εκτυπωτές, σαρωτές και οθόνες  
- Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας Β.2.Μ4, Β.2.Μ5 και Β.2.Μ6.  
- Ηλεκτρονικά quiz  
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Δραστηριότητες για να αναπτύξουν  τις δεξιότητες αυτές 
προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
 
 
-Γίνεται παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων και στη 
συνέχεια η καθηγήτρια προβάλλει στους υπολογιστές 
παρουσίαση με τα χαρακτηριστικά των οθονών και 
συμπληρώνεται το φύλλο εργασίας Β.2.Μ6. 
 
-Οι μαθητές φτιάχνουν μια παρουσίαση για εκτυπωτές, σαρωτές 
και οθόνες, συμπεριλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά κάθε 
συσκευής και τις κατηγορίες.  
 
Αξιολόγηση 
Ηλεκτρονικά Quiz για αξιολόγηση 
 
 

 

Δεξιότητες για να επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

 
Αυτόνομη Μάθηση  
- Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, με 

βάση την προϋπάρχουσα γνώση.  
- Αξιολόγηση της διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων και παροχή αποδεικτικών 
στοιχείων για τα επιτεύγματα.  

 Μαθησιακοί στόχοι – αναμενόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα – 
Γνωσιολογικοί στόχοι (Αναλυτικό 
πρόγραμμα) 
Β2.5.10 Αναγνωρίζουν και αναφέρουν τα 
είδη οθόνης και τους βασικούς μηχανισμούς 
οθόνης.  
Β2.5.11 Αναφέρουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά (μέγεθος, ανάλυση, αριθμός 
χρωμάτων, ταχύτητα ανταπόκρισης, τύπος 
σύνδεσης και κόστος) μιας οθόνης και τις 
μονάδες μέτρησής τους.  
Β2.5.12 Συγκρίνουν/ταξινομούν 
παραδείγματα οθόνης με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους.  
Β2.5.13 Επιλέγουν σε εργασιακά 
παραδείγματα/προβλήματα την 
καταλληλότερη οθόνη από έναν κατάλογο. 

 

Μαθησιακά προϊόντα – σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση) 
-Συμπληρωμένα φύλλα συνεργατικής μάθησης (σύνδεσμοι με 
εκτυπωτές, σαρωτές και οθόνες-πίνακες με τα χαρακτηριστικά 
τους) και παρουσίαση-συζήτηση των αποτελεσμάτων 

-Προβολή παρουσίασης με τα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών, 
σαρωτών και οθονών από την καθηγήτρια  

 

 

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


