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  ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΠΟΠΣΗ: 

  ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: 

  1. ΜΑΘΗΜΑ:  Βαςικζσ Αρχζσ Ψθφιακισ Σεχνολογίασ 
  2. ΣΙΣΛΟ ΩΡΙΑΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ:  Δυαδικό ςφςτθμα 
   
  3. ΣΑΞΗ:  Α’ – ΕΠΑΛ                                                          
   
  4. ΚΟΠΟΙ: Οι μακθτζσ μετά το πζρασ του μακιματοσ κα πρζπει: 
  Γνώσεις:    
     Α. Να αναγνωρίηουν δυαδικοφσ αρικμοφσ     
     Β. Να γνωρίηουν τθ δομι των δυαδικών αρικμών 
  Δεξιότητες: 
  Α. Να αναλφουν  ζναν δυαδικό αρικμό ςε δυνάμεισ του 2 
  Β. Να μετατρζπουν ζνα δυαδικό αρικμό ςε δεκαδικό 
  τάσεις (Μεταγνωστική  Φάση): 
  Να κατανοοφν τθ χριςθ και τθν αναγκαιότθτα τθσ δυαδικισ αναπαράςταςθσ 

ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτών   
      
  5. ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
  

ιδερίδθσ, Α., Γιαλοφρθσ, Κ., Παπαδόπουλοσ, Α., τακόπουλοσ, Κ.  (2003). 
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.  ΑΘΗΝΑ: Ο.Ε.Δ.Β. (Κεφ 1. ςελ. 7) 

  

  

                                             Ο ΕΠΟΠΣΗ   6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ & ΜΕΑ: 

 

 Διαφανοςκόπειο - διαφάνειεσ, Πίνακασ, Μαρκαδόροι 
 Φωτοτυπίεσ (Φφλλο Εφαρμογισ - Φφλλο Ελζγχου - Φφλλο εργαςίασ  για το 
ςπίτι)  
  

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [3’] 
1. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ [ 1’]   Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 2 ατόμων. ε κάκε ομάδα  
 Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του δυαδικοφ ςυςτιματοσ αναφερομζνθ   μοιράηεται  μια άςκθςθ, θ οποία ςτοχεφει ςτθν εξάςκθςθ των  
 ςτθν ιδιότθτα του υπολογιςτι να αναγνωρίηει μόνο δφο     μακθτών ςτουσ δυαδικοφσ αρικμοφσ. 
 καταςτάςεισ, τθν παρουςία ρεφματοσ (1) και τθν απουςία   Αφοφ οι ομάδεσ ολοκλθρώςουν τθν άςκθςθ, κα ςυηθτθκεί θ  
 ρεφματοσ {0}.  λφςθ τθσ άςκθςθσ ςτθ τάξθ.  
   
   
2. ΠΑΡΟΤΙΑΗ  [8’]   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΒΑΘΜΙΔΕ                                                                          ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΑ   

     

1. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του  Ειςιγθςθ Διαφανοςκόπειο   

   δυαδικοφ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ  Διάλογοσ Πίνακασ  4. ΕΛΕΓΧΟ *1’] 

    Μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ μια φωτοτυπία με μια άςκθςθ   

2. Ανάλυςθ ενόσ δυαδικοφ αρικμοφ  Ειςιγθςθ  Διαφανοςκόπειο   ωςτοφ -  Λάκουσ. κοπόσ τθσ άςκθςθσ είναι να διαπιςτωκεί 

   ςε δυνάμεισ του 2 υηιτθςθ Πίνακασ   αν  ςυγκράτθςαν και κατανόθςαν βαςικζσ γνώςεισ  

     που αφοροφν ςτο δυαδικό ςφςτθμα.   

3. Μετατροπι ενόσ δυαδικοφ  Ειςιγθςθ Διαφανοςκόπειο   

 αρικμοφ ςτον ιςοδφναμο δεκαδικό    υηιτθςθ  Πίνακασ   

    5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ [1’] 

     Γίνεται μια ςφντομθ αναφορά ςτθν ζννοια του δυαδικοφ  

          ςυςτιματοσ, επιςθμαίνοντασ τθ ςπουδαιότθτα του  

           ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ. 

     

        

     

    ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ *1’] 

    Μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ μια φωτοτυπία με μια άςκθςθ για το 

    ςπίτι, τθν οποία κάκε μακθτισ πρζπει να παραδώςει ςτο 

    επόμενο μάκθμα. 

     

     

     

     

 


