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Παραδοτέα Κατηγορία Αναλυτικά προγράµµατα Τεχνικών
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Ειδικής αγωγής Α’ και Β’
Βαθµίδας.
Υπεύθυνη: Μ. ∆ροσινού, πάρεδρος ε.θ. ειδικής αγωγής.

Στον Οδηγό των Αναλυτικών Προγραµµάτων για τα ΤΕΕ Α’ και Β΄Βαθµίδας
βοήθησαν τα σχολεία:
1.ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄βαθµίδας κωφών και βαρηκόων Αγ. Παρασκευής
2. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ βαθµίδας Ιλίου
3. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β’ βαθµίδας Θεσσαλονίκης
4. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ βαθµίδας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας

Τα Ενδεικτικά σχέδια διδακτικής εργασίας δόµησαν οι τεχνολόγοι
εκπαιδευτικοί:
1. Ζαρόκωστα Ματίνα, γεωπόνος ΤΕΕ Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής Αγ.
Παρασκευής
2.Μενεγάκης Γιώργος, οδοντοτεχνίτης, αποσπασµένος στο Π.Ι.
3.Ιωαννίδης, ηλεκτρολόγος, ΤΕΕ Α’, Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Θεσσαλονίκης
4.Τριανταφύλλου Παναγιώτα, φιλόλογος, ΤΕΕ Α’και Β’ βαθµίδας Ειδικής
αγωγής Θεσσαλονίκης
4. Τζήµκας Γιώργος, ηλεκτρολόγος, ΤΕΕ Α, και Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Θεσσαλονίκης
5. Παπαδογεωργάκης, ειδικής αγωγής, ΤΕΕ Α’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Μαγνησίας
6. Κορδάτος Βασίλης, ηλεκτρονικός, αποσπασµένος στο Π.Ι.
7. Λυρώνη Ανδρονίκη, νοµικός, ΤΕΕ Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής Αγ.
Παρασκευής
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Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα
µας. Το νοµικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαµορφώθηκε µε τον νόµο 2817/2000 έχει
εκσυγχρονιστεί και εναρµονισθεί µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση
του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενσωµάτωση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες
µέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν, επίσης, δηµιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές
σχολικές δοµές, όπως για παράδειγµα τα Τµήµατα Ένταξης µέσα στα σχολεία της
γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για διάφορες κατηγορίες µαθητών µε ειδικές
ανάγκες, τα Προγράµµατα Συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα ∆ιάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών µε Ειδικές Ανάγκες, κλπ. Ακόµα έχουν
υλοποιηθεί πολλά προγράµµατα ευαισθητοποίησης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία
µαθητών µε διαφορετικές ειδικές ανάγκες.
Παρόλα αυτά όµως πολλά προβλήµατα παραµένουν άλυτα, ενώ ανακύπτουν
συνεχώς καινούρια µε τη λειτουργία των νέων δοµών ειδικής αγωγής και την αύξηση
του πληθυσµού των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής
εκπαίδευσης. Η έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων για το χώρο της Ειδικής Αγωγής
είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα. Για παράδειγµα, σήµερα λειτουργούν
στη χώρα πάνω από 300 σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, για τις οποίες υπάρχουν
ελάχιστα στοιχεία. Ιδιαίτερα περιορισµένα είναι τα στοιχεία που αφορούν τους
µαθητές και τις µαθήτριες µε ειδικές ανάγκες, τα ιδιαίτερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν αλλά και τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων που
παρακολουθούν. Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τη δοµή και τον πληθυσµό της
Ειδικής Αγωγής δηµοσιεύτηκε το 1994 µε βάση στοιχεία του 1989 (∆ιεύθυνση Ειδικής
Αγωγής, 1994). Από τότε δεν έγινε καµιά συστηµατική προσπάθεια χαρτογράφησης
του χώρου της Ειδικής Αγωγής.
Η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασµό µε την ενεργητική και σηµαντική
προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια για αναδιοργάνωση και βελτίωση της
Ειδικής Αγωγής, αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τη σηµασία της χαρτογράφησης.
Η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός σοβαρού προγραµµατισµού ανάπτυξης του
χώρου, προφανώς, απαιτεί γνώση σχετικά µε τον πληθυσµό που εξυπηρετείται, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του. Η κατανοµή των πόρων συνολικά και
ειδικότερα, η ίδρυση νέων µονάδων Ειδικής Αγωγής, η επιλογή τύπων σχολικών
µονάδων, η εξειδίκευση και η προετοιµασία κατάλληλων στελεχών προϋποθέτει τη
χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής. Η χαρτογράφηση της Ειδικής
Αγωγής είναι αναγκαία, επίσης, για οποιαδήποτε επιστηµονική µελέτη που θα
επιτρέψει έναν εθνικό σχεδιασµό για την Ειδική Αγωγή µακριά από µιµητισµούς,
στηριγµένο στις πραγµατικές ανάγκες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες της ελληνικής
πραγµατικότητας.
Τα τελευταία χρόνια παγκόσµια αλλά και στη χώρα µας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως
όλοι οι µαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό
που διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισµική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να
έχουν ίσες ευκαιρίες µάθησης µε τους υπόλοιπους µαθητές µέσα σε ένα σχολείο για
όλους. Η παροχή ίσων ευκαιριών υπερβαίνει την ισότητα στην πρόσβαση στην
εκπαίδευση,
περιλαµβάνοντας
και
τη
διαφοροποίηση-προσαρµογή
του
εκπαιδευτικού συστήµατος συνολικά. Η διασφάλιση, δηλαδή, της ύπαρξης ίσων
ευκαιριών προϋποθέτει από τη µια την ενσωµάτωση των αρχών της Ειδικής Αγωγής
σε αυτές του γενικού αναλυτικού προγράµµατος, και από την άλλη, τη λήψη µέτρων
ώστε να διασφαλίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών καθώς και οι συνθήκες
για την επιτυχή εφαρµογή της ένταξης / συνεκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης είναι ευέλικτα, ενώ
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παρέχονται παράλληλα και διαφοροποιηµένα ή ειδικά ΑΠΣ για κάθε κατηγορία
µαθητών µε ειδικές ανάγκες, όπως συµβαίνει στις χώρες της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί οργανωµένα πάνω
από 25 χρόνια, δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα κατάλληλα αναλυτικά
προγράµµατα, που να ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των
µαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έντονη διαφοροποίηση του περιεχοµένου
αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις διάφορες µονάδες Ειδικής Αγωγής ή την
ανεπιτυχή προσπάθεια εφαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος της γενικής
εκπαίδευσης. Οι παραπάνω συνθήκες θέτουν σε σοβαρή αµφισβήτηση την
αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης Ειδικής Αγωγής στη χώρα µας. Ακόµη,
αµφισβητείται, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση στο βαθµό που δεν εφαρµόζεται το
ίδιο αναλυτικό πρόγραµµα σε όλες τις σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής.
Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο
σχολείο, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την
ανάγκη για ουσιαστική και συστηµατική προσέγγιση της εκπαίδευσης τους. Σήµερα, η
Ειδική Αγωγή είναι διεθνώς ένας επιστηµονικός χώρος και έχει αποµακρυνθεί από τις
προνοιακές- ιατρό κεντρικές αντιλήψεις του παρελθόντος. Τα ερευνητικά δεδοµένα
της τελευταίας εικοσαετίας τεκµηριώνουν τις µαθησιακές ικανότητες των µαθητών µε
ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής
τους ένταξης στο βαθµό που δεχθούν κατάλληλη εκπαίδευση. Οι σχολικές µονάδες
Ειδικής Αγωγής δεν αποτελούν χώρο θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών µε ειδικές
ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και µάθησης. Όµως, για να είναι εφικτή η
υλοποίηση µιας συστηµατικής, επιστηµονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης, είναι
απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων, που να
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε παιδιού στην
ειδική αγωγή, ώστε να µπορεί να υλοποιείται η εξατοµικευµένη εκπαίδευση του.
Στο νόµο 2817/2000 της Ειδικής Αγωγής ορίζονται σαφώς οι κατηγορίες µαθητών
που έχουν ειδικές ανάγκες και η υποχρέωση του σχολείου και της πολιτείας να
εφαρµόσει ειδικά προγράµµατα, µεθόδους και υλικό, ώστε να διευκολυνθεί η
εκπαίδευση τους στα πλαίσια κυρίως της γενικής εκπαίδευσης.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο και νέα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Η προσπάθεια αυτή έγινε για να εναρµονισθούν
τα Προγράµµατα Σπουδών της γενικής εκπαίδευσης µε τα καινούργια δεδοµένα της
κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, της πολύ πολιτισµικό τη τας αλλά και
της αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών και των
δικαιωµάτων τους για ένταξη και ισότιµη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο.
Για πρώτη φορά στα προγράµµατα αυτά γίνονται αρκετές αναφορές στους µαθητές
µε ειδικές ανάγκες. Παρ' όλα αυτά και ενώ δηµιουργούνται κάποιες ευνοϊκές
συνθήκες στο γενικό σχολείο, οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες χωρίς κατάλληλες
προσαρµογές ή διαφοροποιηµένα ΑΠΣ συναντούν τεράστια εµπόδια στην
εκπαίδευση τους.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανταποκρινόµενο στις παραπάνω ανάγκες του χώρου της
Ειδικής Αγωγής ανέλαβε την υλοποίηση ενός αρκετά φιλόδοξου προγράµµατος µε
σκοπό α) την πλήρη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής και β) τη µελέτη
και εκπόνηση/ προσαρµογή Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για
διαφορετικές κατηγορίες µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Το πρόγραµµα αυτό εντάχθηκε
στο 2° Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (2° ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠΕΠΘ και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 2003-2004.
Λόγω της έλλειψης Συµβούλων και Παρέδρων στο Π.Ι. εξειδικευµένων σε διάφορες
κατηγορίες Ειδικών Αναγκών, τον συντονισµό των ΑΠΣ για κάθε κατηγορία µαθητών
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ανέλαβαν ειδικοί του χώρου, κυρίως Πανεπιστηµιακοί, δάσκαλοι, οι οποίοι
συγκρότησαν συγγραφικές οµάδες για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών.
Την ευθύνη για τη σύνταξη των ΑΠΣ για τους µαθητές µε βαριά νοητική καθυστέρηση
ανέλαβε ο κ. Σπυρίδων Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής του ΠΤ∆Ε
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τη σύνταξη ΑΠΣ για µαθητές µε ελαφριά και µέτρια
νοητική καθυστέρηση ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤ∆Ε του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου. Την
ευθύνη των ΑΠΣ για τους µαθητές µε προβλήµατα όρασης ανέλαβε η Καθηγήτρια
Ειδικής Αγωγής του ΠΤΝ του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Αθηνά
Σιδέρη και των ΑΠΣ για τους µαθητές µε κινητικές αναπηρίες η Καθηγήτρια Ειδικής
Αγωγής των ΤΕΦΑΑ Αθηνών κ. ∆ήµητρα Κουτσούκη. Την ανάπτυξη ΑΠΣ για τους
µαθητές µε προβλήµατα ακοής ανέλαβε η υπογράφουσα, ενώ το ΑΠΣ για την
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα ο Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. κ. Βασίλης
Κουρµπέτης. Τα ΑΠΣ για παιδιά µε αυτισµό ανέλαβε η Λέκτορας Ειδικής Αγωγής του
ΠΤΕΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Σοφία Μαυροπούλου, τα ΑΠΣ για τα
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Αλεβίζος, διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας, ενώ τα ΑΠΣ των
TEE Ειδικής Αγωγής η Πάρεδρος του Π.Ι. κ. Μαρία ∆ροσινού. Τη σύνταξη ειδικού
πλαισίου ΑΠΣ για παιδιά µε πολλαπλές αναπηρίες- τυφλοκωφά ανέλαβε ο ειδικός
στο αντικείµενο εκπαιδευτικός κ. Πέτρος Ορφανός. Επίσης, η κ. Ιωάννα Λόξα
ανέλαβε τη σύνταξη οδηγού ΑΠΣ για τους µαθητές µε ιδιαίτερες ικανότητες και
ταλέντα, οι οποίοι έχουν συµπεριληφθεί ως κατηγορία µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες πρόσφατα στο νόµο της Ειδικής Αγωγής. Τον συντονισµό
όλων των οµάδων ανάπτυξης των ΑΠΣ ανέλαβε ο ε.τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου κ. Εµµανουήλ Μαρκάκης.
Η χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής έγινε σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ (τον ∆ιευθυντή κ. Κωνσταντίνο Θηβαίο και τη
Γενική ∆ιευθύντρια κ. Ελένη Τσάπρα). Τον όλο συντονισµό της δράσης αυτής
ανέλαβε η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του
Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Τα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης
περιλαµβάνονται σε ειδικό τόµο, ο οποίος διατίθεται από το Π.Ι. και το ΥΠΕΠΘ
(∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής). Περιλαµβάνει µια λεπτοµερειακή καταγραφή α) του
µαθητικού πληθυσµού που φοιτά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), β)
των δοµών της Ειδικής Αγωγής, γ) των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων στο
χώρο της Ειδικής Αγωγής, δ) των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ειδική
Αγωγή και ε) της σχετικής νοµοθεσίας.
Τα στοιχεία της χαρτογράφησης προέκυψαν από την ανάλυση 1.192
ερωτηµατολόγιων που στάλθηκαν σε όλες τις µονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και
από συνεντεύξεις και στοιχεία που αντλήθηκαν από άλλες πηγές. Ο τόµος της
χαρτογράφησης είναι ένας χρήσιµος τόµος για τους ενδιαφερόµενους φορείς και τους
Επιστήµονες. Περιλαµβάνει αρκετά συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία τα οποία
διατίθενται και ηλεκτρονικά. Η πλούσια βάση δεδοµένων που έχει ειδικά σχεδιαστεί
µπορεί να εγκατασταθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες του Π.Ι. ή του ΥΠΕΠΘ έτσι ώστε
να αποτελεί πηγή ενηµέρωσης και να εµπλουτίζεται συνεχώς.
Η ανάπτυξη των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαµβάνει 6 κατηγορίες µαθητών µε ειδικές
ανάγκες: α) µε βαριά και µέτρια-ελαφριά νοητική καθυστέρηση, β) µε προβλήµατα
ακοής, γ) µε προβλήµατα όρασης, δ) µε κινητικές αναπηρίες, ε) µε αυτισµό, ζ) µε
πολλαπλές αναπηρίες (τυφλοκωφά).
Για την κατηγορία των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες θα αναπτυχθούν ΑΠΣ σε
επόµενη φάση σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Π.Ι. και του 2ου EΠEAEK.
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Για καθεµία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες ειδικών αναγκών αναπτύχθηκαν ειδικά
ΑΠΣ ή έγιναν κατάλληλες προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των ΑΠΣ γενικής
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε κατηγορίας. Έτσι για τους
µαθητές, για παράδειγµα, µε κινητικές αναπηρίες ή αυτούς µε προβλήµατα όρασης ή
ακοής, κλπ, όπου κρίθηκε απαραίτητο από τις ειδικές οµάδες συγγραφής των ΑΠΣ,
χρησιµοποιήθηκαν αυτούσια ή µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις τα ΑΠΣ της γενικής
εκπαίδευσης του Π.Ι. Αυτό απαιτούσε προσεκτική µελέτη και γνώση των ΑΠΣ της
γενικής εκπαίδευσης από όλες τις οµάδες καθώς και γνώση των αναγκών κάθε
κατηγορίας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις ή η ανάπτυξη για µερικά µαθήµατα ειδικών
ΑΠΣ έγιναν µόνο για τις κατηγορίες των µαθητών που κρίθηκε αναγκαίο από τους
ειδικούς. Για µερικές κατηγορίες µαθητών αναπτύχθηκαν (ή έγιναν προσαρµογές)
ΑΠΣ τόσο για την πρωτοβάθµια όσο και για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ για
άλλες κατηγορίες µαθητών, όπως για παράδειγµα για τους µαθητές µε νοητική
καθυστέρηση, αυτισµό, κλπ, αναπτύχθηκαν ΑΠΣ πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ΕΕΕΕΚ και TEE Ειδικής Αγωγής.
Συνολικά εργάστηκαν για το έργο της χαρτογράφησης και των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής
170 άτοµα, στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε διάφορες
µονάδες Ειδικής Αγωγής. Πολλοί από τους συµµετέχοντες έχουν µακροχρόνιες
σπουδές και εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες.
Συµµετείχαν, επίσης, όλοι οι συνάδελφοι από τα Πανεπιστήµια της χώρας µε
εξειδικευµένες γνώσεις σε κάποια κατηγορία ειδικών αναγκών. Τα µέλη του
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. καθώς και άλλοι ειδικοί από την Ελλάδα και το
εξωτερικό συµµετείχαν ως αξιολογητές.
Γενικά το θεωρητικό φιλοσοφικό υπόβαθρο που πλαισίωσε το έργο αυτό αντλήθηκε
από τα νέα δεδοµένα της επιστήµης σχετικά µε την ένταξη και την ισότιµη
εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Ο απώτερος σκοπός του έργου αυτού
ήταν διττός:
α) να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χαρτογράφηση που να επιτρέπουν τον
προγραµµατισµό της ενσωµάτωσης της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό
σύστηµα της χώρας µας,
β) να δηµιουργηθούν προοπτικές µέσω των ΑΠΣ για υψηλής ποιότητας, απαιτητικής,
ισότιµης και κατάλληλης εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες που
φοιτούν στις διάφορες δοµές του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν και το κυριότερο κίνητρο όλων όσων εργάστηκαν
συλλογικά, συντονισµένα, εντατικά και µε ενθουσιασµό, για να ολοκληρωθεί το έργο
αυτό µε την υποστήριξη του Π.Ι., του ΥΠΕΠΘ και του 2ου ΕΠΕΑΕΚ.

Βενέττα Λαµπροπούλου,
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής
Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου
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Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ και Β΄ βαθµίδας

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας στο ΤΕΕ Α, και Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Θεσσαλονίκης
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1. Εισαγωγή
1.1. Μελέτη Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και τεκµηρίωση της
αναγκαιότητας συγγραφής Αναλυτικών προγραµµάτων Σπουδών για
την κατηγορία Τ.Ε.Ε. Α’ και Β΄ βαθµίδας ΕιδικήςΑγωγής.
Την τελευταία δεκαετία η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑΜΕΑ
αποκτά όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στον πλαίσιο των πολιτικών
απασχόλησης όλων των προηγµένων χωρών (∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας
(ILO), 1999, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Το ενδιαφέρον αυτό προκύπτει, όχι
τόσο από µια νέα και ίσως διαφορετική αντίληψη (UNESCO, 1994, Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α), 1994, 2002, Russel,
1998, Gabriel & Liimatainen, 2000) στα θέµατα της εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ
και των επιπέδων της µάθησης, όσο ως αποτέλεσµα έντονων αλλαγών που
σηµειώνονται στο ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, µέσα στο
οποίο οι εκπαιδευτικές πολιτικές τόσο για την γενική όσο και την ειδική αγωγή
σχεδιάζονται και εφαρµόζονται.
Η ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση για τα ΑΜΕΑ
αναπτύσσει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της µε βάση τους Νόµους 2640/1998
(ΦΕΚ 206, 3-9-1998) και 2817/2000. Από αυτούς ορίζεται η αναγκαιότητα
σύνταξης αναλυτικών προγραµµάτων στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’και Β’
Βαθµίδας. Ειδικότερα τα αναλυτικά προγράµµατα θα επιχειρήσουν να
συνδέσουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους της ειδικής αγωγής µε: α) τη
γενική παιδεία και β) µε την εξειδικευµένη Τεχνική Επαγγελµατική γνώση µε
σκοπό την µετάβαση και επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων ΑΜΕΑ στην
τρέχουσα αγορά εργασίας.
Η κατανόηση της σοβαρότητας του ζητήµατος της απασχόλησης για τα
ΑΜΕΑ, οδηγεί στον προβληµατισµό σχετικά µε το ποιο τρόπο και σε ποιο
βαθµό µπορούµε να προσεγγίσουµε αυτό το ζητούµενο µέσα από τα
αναλυτικά προγράµµατα της ειδικής αγωγής. Μια αρχική αλλά βασική
προσέγγιση εµπεριέχεται στον πλαίσιο του Αναλυτικού προγράµµατος της
Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), το οποίο αποτελεί για τη χώρα µας την πρώτη
επίσηµη απόπειρα σύνταξης αναλυτικού προγράµµατος από τη Πολιτεία µέσα
από τις διαδικασίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε αυτό, στην περιοχή της
προεπαγγελµατικής ετοιµότητας των ΑΜΕΑ, επιχειρούνται να τεθούν γενικές
διδακτικές αρχές µε αντίστοιχους διδακτικούς στόχους οι οποίοι
πλαισιώνονται µε απλές δραστηριότητες εξοικείωσης του µαθητή ΑΜΕΑ µε το
χώρο της πρακτικής εκπαίδευσης και προ -επαγγελµατικής εργασίας (Π.∆
301/1996).
Η επαγγελµατική εκπαίδευση στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και του πολιτισµού έχει συντελέσει στην
ταχύτατη ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και των συναλλαγών, αλλά
ταυτόχρονα και στην εντονότατη αύξηση του ανταγωνισµού. Στην ίδια λογική
εντοπίζονται και οι αλλαγές που σηµειώνονται στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αφορούν στον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των
εθνικών πολιτικών (ΥΠΕΠΘ, 2003). στο τοµέα προώθησης της απασχόλησης
των ΑΜΕΑ. Ειδικότερα παρατηρείται σαφής µεταστροφή από την απλή
διαχείριση των επιδοµάτων πρόνοιας, ανεργίας σε περισσότερο ενεργητικές
πολιτικές µε βασική συνιστώσα την βελτίωση των επαγγελµατικών
προσόντων των ΑΜΕΑ στα πλαίσια της υποστήριξης των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού των χωρών αυτών.
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Ουσιαστικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις πραγµατοποιούνται και στα πλαίσια
των κρατών µελών, τα οποία θέτουν βασικές προτεραιότητες : α) την
ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (basic skills), των µαθητών
µε αναπηρίες µε έµφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας ‘’µαθαίνω πώς να
µαθαίνω΄΄ (to learn how to learn). Αυτή η διαδικασία µάθησης επιτρέπει τα
ΑΜΕΑ να αναπτύσσουν προσόντα που τους βοηθούν να λειτουργούν και να
διαχειρίζονται ευκολότερα ένα πολύπλοκο και µε υψηλό βαθµό εξειδίκευσης
τεχνολογικό περιβάλλον και β) την διευκόλυνση και την αποτελεσµατική
µετάβαση των ΑΜΕΑ από την εκπαίδευση στην επαγγελµατική ζωή µέσα από
την στενότερη σύνδεση του περιεχοµένου σπουδών µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας (OECD,1998, Polychronopoulou, 2000, Παπάς, 2003,).
Επίσης η µαζική διάχυση των νέων τεχνολογιών και ο συνεχώς
µεταβαλλόµενος χαρακτήρας του εργασιακού περιβάλλοντος οδηγεί στον
επαναπροσδιορισµό των επαγγελµάτων των ΑΜΕΑ (π.χ. παλαιότερα για τα
άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης µια καλή επαγγελµατική
αποκατάσταση οδηγούσε στο επάγγελµα του τηλεφωνητή, σήµερα
επαναπροσδιορίζονται οι επαγγελµατικές ανάγκες της ίδιας κατηγορίας
αναπήρων στρεφόµενοι και σε άλλα επαγγέλµατα όπως βιβλιοθηκονόµων,
εκπαιδευτών κ.α.). Η αναδιοργάνωση της εργασίας από το παραδοσιακό
σύστηµα µαζικής παραγωγής µε τις αυστηρά προκαθορισµένες θέσεις
εργασίας αντικαθίσταται σταδιακά από νέα οργανωτικά σχήµατα βασισµένα
στη µονάδα παραγωγής, σε εργασιακές µεθόδους υψηλής απόδοσης και σε
ιεραρχικές δοµές περισσότερο επίπεδες. Οι θέσεις εργασίας γίνονται
περισσότερο ευέλικτες και οι εργαζόµενοι ΑΜΕΑ καλούνται να µάθουν να
εργάζονται οµαδικά, να υιοθετούν και να προσαρµόζονται στις αλλαγές των
νέων τεχνολογιών.
Αρχές και Φιλοσοφία της Τεχνικής Επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, την τελευταία δεκαετία
στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από µία φάση έντονων προσπαθειών
ανάπτυξης συστηµάτων και δοµών εκπαίδευση και επαγγελµατικής
κατάρτισης σε κύκλους, τοµείς και ειδικότητες οι οποίες προσδιορίζονται στο
Νόµο 2640/1998.
Ο βασικός και στρατηγικός στόχος είναι να συνδέσει την γενική παιδεία µε την
εξειδικευµένη Τεχνική Επαγγελµατική γνώση µε σκοπό την µετάβαση και
επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων στην τρέχουσα αγορά εργασίας. Η
µετάβαση από τα ΤΕΕ στην αγορά εργασίας έχει διευρυνθεί και
προσδιορίζεται από την ευελιξία στην µετακίνηση των νέων µέσα στο
εκπαιδευτικό σύστηµα την κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, ο
όρος µετάβαση από την εκπαίδευση / αρχική κατάρτιση στην εργασία
αναφέρεται στην χρονική περίοδο, που αρχίζει από τα πρώτα ακόµη χρόνια
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και εκτείνεται έως δύο-τρία χρόνια πριν από
την ηλικία των 30. Η διαδικασία µετακίνησης από την αρχική εκπαίδευση στην
εργασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επειδή µπορεί να επηρεάσει καταλυτικά το
εύρος των ευκαιριών των νέων για εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη
την υπόλοιπη ζωή τους. Η µετάβαση αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος του
Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
διάφορων Οργανισµών, Ινστιτούτων (Παρατηρητήρια σε µια σειρά από χώρες
της Ευρώπης µελετούν τη µετάβαση των µαθητών στην αγορά εργασίας),
Ενώσεων Εργοδοτών και Εργαζοµένων, κτλ. Όλοι αυτοί οι φορείς παρέχουν
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έγκυρες και τεκµηριωµένες πληροφορίες και συµβάλουν ουσιαστικά µε την
πολιτική τους στη βελτίωση της µετάβασης στην εργασία.
Η σύνδεση της γενικής παιδείας µε την εξειδικευµένη Τεχνική Επαγγελµατική
γνώση µε σκοπό την µετάβαση στην αγορά εργασίας ενεργοποιήθηκε λόγω
των παραγόντων όπως: α) της πίεσης για άµεση προσαρµογή των
δεδοµένων µε την αγορά εργασίας β) της γρήγορης ανταπόκρισης των
συστηµάτων εκπαίδευσης στις ανάγκες οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας
µας και γ) της ανάγκης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων για την επίτευξη
συγκεκριµένων λειτουργικών στόχων που σχετίζονται µε τα ΤΕΕ.
Μία πρώτη συνολική διαπίστωση είναι ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση στην Ελλάδα παραµένει ανεπαρκής (Φραγκουδάκη,1977,
Κασσωτάκης,1986, ∆ηµαράς, 1990) σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Ειδικότερα από τη µελέτη του ‘’Action Plan’’, (2003) για τη ΤΕΕ
αναδεικνύονται ως αδύναµα στοιχεία τα: α) η µη σύνδεση των ειδικοτήτων µε
τις τοπικές ανάγκες στην απασχόληση β) η ύπαρξη υπερβολικού αριθµού
ειδικοτήτων (σηµειώνεται ότι το 80% του µαθητικού δυναµικού
συγκεντρώνεται σε 11 από τις 43 ειδικότητες), οδηγεί στον προβληµατισµό ότι
ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των ΤΕΕ εξακολουθεί να προσανατολίζεται στην
εξειδίκευση και όχι στην επαγγελµατική επάρκεια των µαθητών γ) οι
αντιλήψεις και τα παγιωµένα κοινωνικά στερεότυπα εξακολουθούν να
αναπαραγάγουν διαχωριστικές στρεβλώσεις σε ‘’ανδρικά’’ και ‘’γυναικεία’’
επαγγέλµατα και δ) η δυσκαµψία στην αξιολόγηση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης επιβεβαιώνει τις επιφυλάξεις για την
ποιότητα της παρεχόµενης τεχνικής εκπαίδευσης και πιθανά εξηγεί τα υψηλά
ποσοστά διαρροής από την Α΄ στην Β΄ τάξη του 1ου κύκλου.
Τεχνική Επαγγελµατική εκπαίδευση και ειδική εκπαίδευση για ΑΜΕΑ
Οι πρώτες εφαρµογές στην τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση και
εκπαίδευση στη χώρα µας καταγράφονται στα τέλη του 19ου αρχές 20 ου
αιώνα (Ζάχαρης,1989, Γκλαβάς, 2002), µε τα σχολεία όπως το
Ορφανοτροφείο Αίγινας, το Αµαλίειο Ορφανοτροφείο, το Ορφανοτροφείο
Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζη – Κώνστα, το Παιδαγωγείο απόρων παίδων
Πειραιώς – Ορφανοτροφείο Ελένης Νικ. Ζανή, το Παπάφειο Ορφανοτροφείο
Αρρένων ο ‘’Μελιτεύς’’, τα Εφηβεία Φυλακών Συγγρού – Φυλακών Αβέρωφ.
Αυτά ακολούθησαν δυτικά πρότυπα και στηρίχτηκαν σε φιλανθρωπικές
εταιρείες µε βασική επιδίωξη την περίθαλψη, την εκπαίδευση µε έµφαση στην
΄΄ηθικοποίηση’’ των ορφανών του πολέµου και των απόρων γενικά παιδιών.
Στην ιστορία της εκπαίδευσης (Νόµος 1143/1981, άρθρο 22, παρ.2) οι
πρώτες κατώτερες ηµερήσιες σχολές ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(∆ηµητρόπουλος,1992) καταγράφονται στα ιδρύµατα: α) Εθνικό ίδρυµα
Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.), στο ίλιον Αττικής και β) η
Παµµακάριστος στη Ν. Μάκρη Αττικής. Στην επόµενη φάση οι παραπάνω
σχολές καταργούνται ως ‘’κατώτερες’’ και επεκτείνονται στην υποχρεωτική
εκπαίδευση και στο γυµνάσιο (Νόµος 576/1977, ΦΕΚ 102, Α΄/13-4-1997).
Σήµερα (2003) η Παµµακάριστος έχει πάψει να λειτουργεί και στη θέση της
έχει ιδρυθεί Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Στο ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων η σχολή µετεξελείχθηκε
από Τεχνική Επαγγελµατική Σχολή Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.) µε το Π.∆.
293/1998, ΦΕΚ 136, τ. Α’σε Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής
Αγωγής ΤΕΕ – Ειδικής Αγωγής Α’ και Β’ Βαθµίδας µε τους τοµείς α) υγείας και
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πρόνοιας στην ειδικότητα βοηθών οδοντοτεχνιτών β)διοίκησης και οικονοµίας
στην ειδικότητα υπαλλήλων διοίκησης και γ) ηλεκτρονικής στην ειδικότητα
ηλεκτρονικός οικιακών συσκευών, εγκαταστάσεων καυ υπολογιστικών
συστηµάτων (∆ηµητρόπουλος, 1992).
Επίσης στο επίπεδο των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών Ειδικής Αγωγής
(Τ.Ε.Σ.Ε.Α.) για κωφούς και βαρήκοους µαθητές, απόφοιτους γυµνασίου είχαν
ιδρυθεί οι ΤΕΣΕΑ: α) Θεσσαλονίκης, στην Περαία (Π.∆. 239/1991, ΦΕΚ 91, τ.
Α’), µε δύο τµήµατα αργυροχρυσοχοίας και βοηθών υφαντών, δυναµικότητας
15 µαθητών και χρόνο έναρξης λειτουργίας το σχολικό έτος 1992-1993, β)
Αγίας Παρασκευής Ανατολικής Αττικής (Υπουργική Απόφαση ∆4/274/26-31992, ΦΕΚ 374 Β’) µε δύο τµήµατα χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
διατρητικών µηχανών και ανθοκηπευτικής, δυναµικότητας 15 µαθητών και
χρόνο έναρξης λειτουργίας το σχολικό έτος 1992-1993, γ) Αργυρούπολης –
Πειραιά (Υπουργική Απόφαση ∆4/258, (ΦΕΚ 377, τ. Β’/27-5-93) µε δύο
τµήµατα αργυροχρυσοχοίας, χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
διατρητικών µηχανών δυναµικότητας 15 µαθητών και χρόνο έναρξης
λειτουργίας το σχολικό έτος 1993-1994 και δ) στην Τεχνική Επαγγελµατική
Σχολή Πάτρας (Τ.Ε.Σ.) ιδρύθηκαν δύο τµήµατα στην Α’ και Β’ τάξη για την
επαγγελµατική εκπαίδευση των κωφών στις ειδικότητες ραδιοφωνίας
τηλεόρασης (Υπουργική Απόφαση ∆4/258, (ΦΕΚ 377, τ. Β’/27-5-93) και
χρόνο έναρξης λειτουργίας το σχολικό έτος 1993-1994.
Σήµερα (2003) η εικόνα των (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.) για κωφούς και βαρήκοους µαθητές,
απόφοιτους γυµνασίου έχουν µετεξελιχθεί σε Τεχνικά Επαγγελµατικά
Εκπαιδευτήρια ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ και Β’ Βαθµίδας. Ειδικότερα, αυτές
λειτουργούν: α) η παλιά ΤΕΣΕΑ Θεσσαλονίκης ως ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄και
Β΄Βαθµίδας η οποία δέχεται εκτός από µαθητές κωφούς και βαρήκοους και
µαθητές µε κινητικά προβλήµατα, νοητική ανωριµότητα, και σύνθετες
γνωστικές συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες (Ν.2817/2000), β) παλιά
ΤΕΣΕΑ Αγίας Παρασκευής Ανατολικής Αττικής ως ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄και
Β΄Βαθµίδας κωφών και βαρηκόων, η οποία δέχεται µόνο µαθητές κωφούς και
βαρήκοους και η δυναµικότητα της σχολής είναι 11 µαθητές το τρέχον σχολικό
έτος (2003-2004). Η ΤΕΣΕΑ Αργυρούπολης δεν λειτουργεί και τα δύο τµήµατα
στην ΤΕΣ Πάτρας έχουν προταθεί για να ιδρυθούν ως τµήµατα ένταξης
ειδικής αγωγής.
Σε συνέχεια των παραπάνω, και στα πλαίσια µιας µικρής αρχικής εµπειρικής
έρευνας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής της χώρας µας (CEDEFOP, 2002,
European Centre for Development of Vocational Training: Cedefop Panorama
63, 2003) καταγράψαµε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε την οργάνωση και
λειτουργία, τα οποία αποτελούν ένα ακόµη κριτήριο τεκµηρίωσης της
αναγκαιότητας σύνταξης αναλυτικών προγραµµάτων στα ΤΕΕ Ειδικής
αγωγής. Ειδικότερα καταγράφονται, οι πρώτες διαφοροποιήσεις οι οποίες
απαιτούν προσεγγίσεις ειδικής αγωγής, προσαρµογές για να αντιµετωπιστούν
τα εµπόδια που δηµιουργούν οι αναπηρίες και τροποποιήσεις για να έχουν
πρόσβαση στην τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση τα ΑΜΕΑ. Ειδικότερα
σηµειώνουµε:
Η ειδική τεχνικο- επαγγελµατική εκπαίδευση καταγράφεται ότι παρέχεται σε
έξι ΤΕΕ και 4 τµήµατα ένταξης (Πληροφορίες από τη ∆ιεύθυνση Ειδικής
Αγωγής – ΥΠΕΠΘ). Από αυτά λειτουργούν τέσσερα Τεχνικά - Επαγγελµατικά
Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής: α) κωφών και βαρηκόων Αγίας
Παρασκευής Αττικής, β) ίδρυµα αναπήρων Ίλιον Αττικής, γ) Βόλου
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Μαγνησίας, δ) κωφών και βαρηκόων Θεσσαλονίκης) και τρία τµήµατα ένταξης
ειδικής αγωγής µέσα σε ΤΕΕ γενικής εκπαίδευσης (Γρεβενά, Κρήτη, Αχαία).
Τα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής ακολουθούν τους τοµείς και τις ειδικότητες της
γενικής ΤΕΕ. Αυτά οργανωτικά µε βάση το νόµο ανήκουν στη δευτεροβάθµια,
γυµνασιακή (ΤΕΕ Α΄βαθµίδας) και µεταγυµνασιακή (ΤΕΕ Β΄βαθµίδας)
εκπαίδευση και σε αυτά οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου εισάγονται χωρίς
εξετάσεις.
Πρώτηδιαφοροποίηση:
Εισαγωγή αποφοίτων δηµοτικού στις ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.
Η Ειδική αγωγή σύµφωνα µε το νόµο 2817/2000, διαφοροποιείται µε βάση το
παραπάνω στο γεγονός ότι µαθητές απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου µε
διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές µπορούν να εισάγονται στην Αη βαθµίδα
και στο 1ο κύκλο.
Οι σπουδές στις Τ.Ε.Ε. γενικής εκπαίδευσης διαρκούν έως και τρία έτη και
οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α' και Β', οι οποίοι περιλαµβάνουν επιµέρους
τοµείς και ειδικότητες. Ο Α' κύκλος σπουδών διαρκεί δύο έτη, ενώ µπορεί να
είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας τριών ετών. Όταν εφαρµόζονται
προγράµµατα µαθητείας, ο χρόνος φοίτησης µπορεί, µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, να επιµηκύνεται έως και
κατά ένα έτος επιπλέον, ανεξάρτητα από την λειτουργία του ΤΕΕ ως ηµερήσιο
ή εσπερινό. Ο Β' κύκλος σπουδών διαρκεί ένα έτος, και ειδικά στα Τ.Ε.Ε.
εσπερινής φοίτησης ένα εξάµηνο επιπλέον.
∆εύτερηδιαφοροποίηση:
Εισαγωγή σε δύο βαθµίδες Α’ και Β’
Η ειδική αγωγή διαφοροποιείται µε την αναφορά σε δύο βαθµίδες οι οποίες
σηµατοδοτούν το βαθµό σοβαρότητας της αναπηρίας, των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών που απορρέουν από αυτή ή συνυπάρχουν ως
σύνδροµο ή ορίζονται µέσα από τις σύνθετες γνωστικές συναισθηµατικές και
κοινωνικές δυσκολίες. Στην πρώτη βαθµίδα οι µαθητές µε διαγνωσµένες
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν στον πρώτο κύκλο τουλάχιστον πέντε
χρόνια. Επίσης σηµειώνουµε ότι η πρώτη βαθµίδα δεν έχει δεύτερο κύκλο
σπουδών.
Οι µαθητές στις γενικές ΤΕΕ µετά την αποφοίτηση τους από τον Α΄ κύκλο
σπουδών λαµβάνουν, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου ΙΙ. Οι εξετάσεις
διενεργούνται εντός του σχολείου σε όλα τα διδαχθέντα µαθήµατα. Με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ορισµένα
βασικά µαθήµατα της ειδικότητας οι εξετάσεις γίνονται µε κοινά θέµατα σε
Νοµαρχιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής
δυνατότητες: α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β' κύκλο
σπουδών των Τ.Ε.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας του ίδιου
τοµέα. γ) Να εγγραφούν στη Β' τάξη του Ενιαίου Λυκείου. δ) Να εγγραφούν
στο Α' εξάµηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης.
Τρίτηδιαφοροποίηση:
Ίδρυση τµηµάτων ένταξης ειδικής αγωγής µέσα στις γενικές ΤΕΕ.
Οι µαθητές απόφοιτοι γυµνασίου, διαγνωσµένοι ως ΑΜΕΑ και Άτοµα µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µετά από πρόταση του οικείου Κ∆ΑΥ και
σύµφωνη γνώµη των γονέων / κηδεµόνων µπορούν να εντάσσονται µέσα στις
γενικές ΤΕΕ και να υποστηρίζονται εξατοµικευµένα ή σε µικροοµαδική βάση
σε τµήµατα ένταξης ειδικής αγωγής. Αυτά λειτουργούν στο τοµέα και
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εξειδικεύονται µε προσανατολισµό της ανάγκες των ειδικοτήτων της τεχνικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Εδώ οι µαθητές παρακολουθούν τα µαθήµατα που προβέπονται από το
ωρολόγιο πρόγραµµα των ηµερήσιων γενικών ΤΕΕ και αξιολογούνται
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στην διδασκαλία και την
αξιολόγηση φοιτώντων µαθητών ΑΜΕΑ στις γενικές ΤΕΕ.
Τέταρτηδιαφοροποίηση:
Οριζόντια και κάθετη µετακίνηση µαθητών ΑΜΕΑ σε βαθµίδες, κύκλους, ΙΕΚ,
ΤΕΙ.
Οι µαθητές ΑΜΕΑ όταν ολοκληρώσουν µε επιτυχία την φοίτηση στον πρώτη
βαθµίδα και στον πρώτο κύκλο µπορούν και εφόσον δεν υφίστανται εµπόδια
λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας µπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές
τους στην ειδική τεχνικο επαγγελµατική εκπαίδευση, στη δεύτερη βαθµίδα και
στον πρώτο κύκλο των Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής αντίστοιχης ειδικότητας, η
οποία διαρκεί µέχρι και τρία χρόνια και σε αυτή µπορούν να εγγράφονται
απόφοιτοι γυµνασίου. Επίσης µπορούν να κάνουν χρήση όλων των
προβλεποµένων διατάξεων (δηλαδή): α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος,. β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β' κύκλο σπουδών
των Τ.Ε.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας µε αντίστοιχο τµήµα ένταξης ειδικής
αγωγής. γ) Να εγγραφούν στο Α' εξάµηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για
απόκτηση εξειδίκευσης.
Οι µαθητές του Β' κύκλου σπουδών γενικής ΤΕΕ λαµβάνουν, κατόπιν
εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ. Οι εξετάσεις διενεργούνται µε κοινά θέµατα σε
πανελλαδικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής
δυνατότητες: α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. β) Να εγγραφούν στο Γ' εξάµηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες
ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης.
Πέµπτηδιαφοροποίηση:
Λήψη ισότιµου πτυχίου τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος.
Οι µαθητές ΑΜΕΑ απόφοιτοι του Α' κύκλου σπουδών της ΤΕΕ ειδικής
αγωγής µπορούν αν συνεχίζουν στο Β΄ κύκλο του αντίστοιχου τοµέα και της
ειδικότητας, που διαρκεί δύο χρόνια και να λαµβάνουν, κατόπιν εξετάσεων,
πτυχίο επιπέδου ΙΙΙ. Οι εξετάσεις διενεργούνται µε κοινά θέµατα σε
πανελλαδικό επίπεδο µε βάση τις διατάξεις που προβλέπονται για την
αξιολόγηση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι απόφοιτοι του
κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες: α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. β) Να εγγραφούν στο Γ'
εξάµηνο Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες για απόκτηση εξειδίκευσης
Οι πτυχιούχοι ΑΜΕΑ, του Β' κύκλου σπουδών, εφ'όσον συµπληρώσουν τριετή
επαγγελµατική εµπειρία στην ειδικότητα τους, εισάγονται στα ΤΕΙ σε τµήµατα
αντίστοιχης ειδικότητας µε την ειδικότητα του πτυχίου τους, κατόπιν
εξετάσεων επί µαθηµάτων που ορίζουν τα ίδια τα ΤΕΙ.
Σκοπιµότητα των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών των ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής
Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών στην τεχνική - επαγγελµατική
εκπαίδευση για τα ΑΜΕΑ σχετίζονται µε τους γενικούς σκοπούς της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα αυτά
επιδιώκουν:
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Η τεχνικο- επαγγελµατική εκπαίδευση να παρέχεται : α) στα ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Α’ και Β΄βαθµιδας, ή β) σε τµήµατα ένταξης ειδικής αγωγής µέσα σε
κοινά ΤΕΕ γενικής Εκπαίδευσης, όπως αυτή προβλέπεται στο Ν. 2817/2000.
Η ειδική αγωγή στις ΤΕΕ να επιχειρείται σε όλα τα άτοµα µε διαγνωσµένες
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν
αντίστοιχους τοµείς και ειδικότητες και αυτά δεν εµποδίζονται από την
κατηγορία αναπηρίας τους (ΠΑΠΕΑ, Π.∆.301/1996).
Η ∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ)
των γενικών µαθηµάτων της β’θµιας γενικής εκπαίδευσης να εξυπηρετεί την
συγκεκριµένη ειδικότητα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέσα από
τις στρατηγικές των δοµηµένων διδακτικών προγραµµάτων ειδικής αγωγής.
Η µαθησιακή ετοιµότητα του µαθητή ΑΜΕΑ στην τεχνική επαγγελµατική
εκπαίδευση να υποστηρίζεται µέσα από κατάλληλα δοµηµένα διδακτικά
προγράµµατα που αναδεικνύουν διδακτικούς στόχους σε συνάφεια µε το
τοµέα και την ειδικότητα που παρακολουθεί.
Η τεχνικο- επαγγελµατική εκπαίδευση παράλληλα µε την ανάπτυξη της
ακαδηµαϊκής γνώσης να καλλιεργεί δεξιότητες και να διευκολύνει την
επαγγελµατική προσαρµογή των ΑΜΕΑ.
Η ειδική εκπαίδευση συνδυάζει την προετοιµασία του αυριανού πολίτη µε
αναπηρίες στην πλατιά και σε βάθος ειδική γνώση και επαγγελµατική
ειδίκευση σε ευρύτερο φάσµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων όπου
διασφαλίζεται η αυτοτελής επαγγελµατική ένταξη, σε συνθήκες ισοτιµίας,
κοινωνικής ευελιξίας και εργασιακής εξασφάλισης.
Η σύνδεσή του Ατόµου µε αναπηρίες µε την αγορά εργασίας, τις ανάγκες της
παραγωγής και τις πολιτικές απασχόλησης.
Η απόκτηση από τους µαθητές ΑΜΕΑ επαγγελµατικών γνώσεων, δεξιοτήτωνκλειδιών, µε σκοπό την ενίσχυση της επαγγελµατικής κινητικότητας και την
αξιοποίηση της συνεχιζόµενης κατάρτισης και προσόντων.
Η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση των ΑΜΕΑ να υποστηρίζεται
εργαστηριακά µέσα από τις διευκολύνσεις των Νέων Τεχνολογιών και τις
δυνατότητες προσβασιµότητας που παρέχουν στις επιµέρους κατηγορίες
αναπηρίας.
Περιεχόµενο Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών των Τ.Ε.Ε. Ειδικής
Αγωγής
Τα προγράµµατα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ε. Ειδικής αγωγής περιλαµβάνουν
θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα των ειδικοτήτων και βασικά µαθήµατα
γενικής παιδείας και γενικής ωφελιµότητας. Τα µαθήµατα γενικής παιδείας και
γενικής ωφελιµότητας καλύπτουν το 40 τοις εκατό των συνολικών ωρών του
ωρολογίου προγράµµατος στις γενικές ΤΕΕ, στον πρώτο έτος του Α΄ Κύκλου,
το 35 τοις εκατό στο δεύτερο έτος του Α' Κύκλου και το 25 τοις εκατό στον Β'
Κύκλο, αντιστοίχως. Έµφαση δίνεται στην απόκτηση επαγγελµατικών
δεξιοτήτων µέσω της άσκησης στις σχετικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις.
Η κατάταξη των ΤΕΕ Ειδικής αγωγής σε βαθµίδες Α’ και Β’ λειτουργεί στην
κατεύθυνση να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια µάθησης µε σκοπό να ενταχθούν
οι µαθητές ΑΜΕΑ µε µεσαίο βαθµό δυσκολίας στην τεχνική και επαγγελµατική
εκπαίδευση. Είναι σαφές ότι οι µαθητές που µπορούν να φοιτήσουν σε ΤΕΕ
Α΄ βαθµίδας αντιµετωπίζουν µε περισσότερη λειτουργικότητα το εργαστηριακό
και εργασιακό περιβάλλον όπως και τη µετάβαση τους σε αυτό από ότι τα
ΑΜΕΑ που επιλέγουν και αξιολογούνται από τα Κ∆ΑΥ ότι µπορούν να
14

παρακολουθήσουν µαθήµατα στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
Ο σκοπός των τοµέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στον Α΄ κύκλο
σπουδών των ΤΕΕ Ειδικής αγωγής είναι αφενός η παροχή τεχνολογικής
παιδείας και η διαµόρφωση επαγγελµατικής συνείδησης, αφετέρου η παροχή
των αναγκαίων εφοδίων ώστε οι απόφοιτοι ΑΜΕΑ να µπορούν να ασκήσουν
µε επιτυχία ορισµένο επάγγελµα εργασιών εκτέλεσης που µπορεί να ασκείται
και αυτόνοµα µέσα στα όρια των σχετικών τεχνικών.
Τα προγράµµατα διδασκαλίας στο Β΄ κύκλο σπουδών των ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής (Αγ. Παρασκευή, Θεσσαλονίκη, Ίλιον), περιλαµβάνουν θεωρητικά και
εργαστηριακά µαθήµατα των ειδικοτήτων και τοµέων σε µεγαλύτερο εύρος και
βάθος από ότι στον Α΄ κύκλο. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στα προαναφερόµενα
ΤΕΕ µέχρι σήµερα δεν λειτουργεί η Α’ βαθµίδα, µε αποτέλεσµα να
ακολουθείται χωρίς καµία επίσηµη προσαρµογή το ωρολόγιο πρόγραµµα των
ηµερήσιων
ΤΕΕ
(ΥΠΕΠΘ∆ιεύθυνση
Σπουδών
∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Τµήµα Β’ – Τ.Ε.Ε., 2002) στους τοµείς και τις ειδικότητες που
έχουν επιλέξει να εκπαιδεύσουν τα ΑΜΕΑ..
Γενικοί στόχοι Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών ΤΕΕ Ειδικής αγωγής
Με βάση τα παραπάνω τεκµηριώνεται η επιχειρηµατολογία της αναγκαιότητας
σύνταξης των Αναλυτικών προγραµµάτων των ΤΕΕ ειδικής αγωγής. Αυτά θα
πρέπει να απαντήσουν σε παγιωµένες ανάγκες της ειδικής τεχνικο
επαγγελµατικής εκπαίδευσης εστιάζοντας στους γενικούς σκοπούς:
-αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες
και την ένταξη τους στις ΤΕΕ Ειδικής αγωγής σε Α΄και Β’βαθµίδες
-συµβατότητα µε το αναπτυξιακό επίπεδο και την κριτική ικανότητα των
µαθητών
-ανταπόκριση σε όλα τα επίπεδα αντιληπτικότητας των µαθητών ΑΜΕΑ, από
την ανάγκη για απλούστευση και ευκολία ως την επιδίωξη για την
ικανοποίηση υψηλότερων δυνατοτήτων και αυξηµένων απαιτήσεων.
-διατήρηση των κύκλων τοµέων και των ειδικοτήτων που παρέχονται στις
γενικές ΤΕΕ και στις ΤΕΕ Ειδικής αγωγής.
-αύξηση των εργαστηριακών ωρών τόσο στα γενικά όσο και στα µαθήµατα
του τοµέα και της ειδικότητας.
-αξιοποίηση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών στα µαθηµάτα γενικής
παιδείας και στα µαθήµατα ειδικότητας
-αξιοποίηση των διαθεµατικών στρατηγικών διδασκαλίας σε εργαστηριακή
µορφή στα µαθηµάτα γενικής παιδείας και στα µαθήµατα ειδικότητας
-ένταξη των δραστηριοτήτων µαθησιακής ετοιµότητας στην τεχνική
επαγγελµατική εκπαίδευση στη Αη τάξη της Αης βαθµίδας και στη Αη τάξη του
1ου κύκλου της Βης βαθµίδας (ΠΑΠΕΑ, Π.∆. 301/1996).
-παροχή θεραπευτικών εξατοµικευµένων ή οµαδικών δραστηριοτήτων σε
επίπεδο α) ψυχολογικής παρέµβασης, β) κοινωνικής εργασίας, γ)
λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας ενταγµένων στο ωρολόγιο
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα
-επιλογή της διδακτέας ύλης σύµφωνα µε το σκοπό του µαθήµατος, σε
βαθµίδα και κύκλο σπουδών και θα είναι ανάλογη και σύµµετρη προς το
ωρολόγιο πρόγραµµα και προς τις αφοµοιωτικές δυνατότητες των µαθητών,
διαρθρωµένη σε επιµέρους ενότητες και θέµατα.
-παράρτηµα προσαρµογών σε κάθε αναλυτικό πρόγραµµα του
εργαστηριακού µαθήµατος που συνοδεύεται αντίστοιχα µε περιγραφές από
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τον απαιτούµενο εργαστηριακό εξοπλισµό και τις προτεινόµενες
τροποποιήσεις για να αρθούν τα εµπόδια λόγω της αναπηρίας.
-συγγραφή των διδακτικών βιβλίων για τους µαθητές ΑΜΕΑ που φοιτούν στις
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύµφωνα µε τα
αναλυτικά προγράµµατα.
-σύνταξη εντύπων καθηµερινής καταγραφής συνεργασίας µε το µαθητή
ΑΜΕΑ, µε βάση την καταλογράφηση των διδακτικών στόχων που
προβλέπονται στα ΑΠΣ των τοµέων και των ειδικότήτων των γενικών ΤΕΕ,
ανά µάθηµα γενικής παιδείας και ειδικότητας.
-σύνταξη εντύπου καταγραφής της συνεργασίας µε το γονέα στα πλαίσια
φοίτησης του µαθητή στη ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
-σύνταξη εντύπου καταγραφής της παρακολούθησης του µαθητή ΑΜΕΑ σε
προγράµµατα διαθεµατικής συνεργασίας µε α) αγωγή υγείας, β)
περιβαντολλογικής εκπαίδευσης και γ) καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
ενταγµένων στο ωρολόγιο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.
-σύνταξη ωρολογίου προγράµµατος ΤΕΕ- Ειδικής Αγωγής στο οποίο θα
εντάσσονται: α) οι δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας για την τεχνική
επαγγελµατική εκπαίδευση όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο β) οι θεραπευτικές
δραστηριότητες, που επιχειρούνται από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
(ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή,
εργασιοθεραπευτή) , γ) οι διαθεµατικές δραστηριότητες σε συνάφεια µε τα
γενικά µαθήµατα και τα µαθήµατα ειδικότητας (αγωγή υγείας,
περιβαντολλογική εκπαίδευση, καλλιτεχνικές δραστηριότητες) και δ) οι
δραστηριότητες που αξιοποιούν εργαστηριακά τις εφαρµογές των νέων
τεχνολογιών.
Επιµέρους στόχοι των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών ΤΕΕ Ειδικής
αγωγής
Ειδικότερα τα αναλυτικά προγράµµατα των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ και β’
Βαθµίδας θα συµπεριλαµβάνουν µε σαφήνεια διατυπωµένους σκοπούς:
- κατά βαθµίδες
- κατά κύκλο σπουδών
- κατά µαθήµατα γενικής παιδείας
- κατά γενικά µαθήµατα ειδικότητας τοµέα
- κατά µαθήµατα ειδικότητας.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τους επιµέρους στόχους
µε βάση το παραπάνω κλιµακωτή συλλογιστή και τις επιµέρους
διαφοροποιήσεις. Η ανάπτυξη της θεµατολογίας µας θα εξελιχθεί µε βάση
τους άξονες α) των γενικών συνθηκών αναφοράς στο συγκεκριµένο τύπο
σχολείου β) τις ειδικές συνθήκες που καταγράψαµε στην επαφή µας µε αυτά
που συµβαίνουν στις λειτουργούντες ΤΕΕ Ειδικής αγωγής γ) τις
διαφοροποιήσεις της ειδικής αγωγής και δ) τις τάσεις για την ανάδειξη της
σηµασίας της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης για τους µαθητές ΑΜΕΑ
στα πλαίσια των διδακτικών στρατηγικών (Douglas, 2002, Tuomi – Grohn &
Engestrom, 2003, Scrugg & Mastropieri 2003) της διαθεµατικότητας και
διεπιστηµονικότητας καθώς και των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών.
Το σώµα των παραδοτέων αποτελείται από:
1. Εισαγωγή η οποία περιλαµβάνει:
1.1. Μελέτη Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και τεκµηρίωση της
αναγκαιότητας συγγραφής Αναλυτικών προγραµµάτων Σπουδών για την
κατηγορία Τ.Ε.Ε. Α’ και Β΄ βαθµίδας Ειδικής Αγωγής (30-9-2003).
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1.2. Ανάδειξη καλής πρακτικής από το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ και Β’
βαθµίδας Θεσσαλονίκης (φωτογραφικό υλικό)
2. Μαθήµατα γενικής παιδείας και σχέση µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) γυµνασίου, ενδεικτικά παρουσιάζονται
σηµεία από τα :
2.1. ∆ΕΠΠΣ - Νέων Ελληνικών
2.2. ∆ΕΠΠΣ - Ιστορίας
2.3. ∆ΕΠΠΣ - Θρησκευτικών
2.4. ∆ΕΠΠΣ - Φυσικής Αγωγής
3. Οδηγός µαθηµάτων ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Α΄ βαθµίδας, µε βάση τα
Αναλυτικά Προγράµµατα των ηµερησίων και νυχτερινών ΤΕΕ γενικής
εκπαίδευσης ΦΕΚ 1999, ο οποίος περιλαµβάνει τις ειδικότητες:
3.1. Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – αρχιτεκτονικής τοπίου’’
3.2. Ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτων
3.3. Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
3.4. Βοηθών οδοντοτεχνιτών
3.5. Υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
3.6. Ηλεκτρονικός συσκευών – εγκαταστάσεων και υπολογιστικών µονάδων
4. Οδηγός µαθηµάτων ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Β΄ βαθµίδας, µε βάση τα
Αναλυτικά Προγράµµατα των ηµερησίων και νυχτερινών ΤΕΕ γενικής
εκπαίδευσης ΦΕΚ 1999, ο οποίος περιλαµβάνει τις ειδικότητες:
4.1. Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – αρχιτεκτονικής τοπίου
4.2. τεχνολογίας τροφίµων και εµπορίας (Marketing) γεωργικών προιόντων
4.3. Ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτων
4.4. Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων
4.5. Βοηθών οδοντοτεχνιτών
4.6. Ηλεκτρονικός συσκευών – εγκαταστάσεων και υπολογιστικών µονάδων
4.7. Υπαλλήλων διοίκησης
5. Ενδεικτικά σχέδια διδακτικής εργασίας σε γενικά µαθήµατα, βασισµένα
στην διδακτική µεθοδολογία της ειδικής αγωγής, τα οποία αναφέρονται στους
παρακάτω τοµείς και ειδικότητες:
5.1. Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος Α΄βαθµίδας
5.1.1.Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – αρχιτεκτονικής τοπίου
5.2. Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος Β΄βαθµίδας, 1ος κύκλος
5.2.1.Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – αρχιτεκτονικής τοπίου
5.2.2. Τεχνολογίας τροφίµων και εµπορίας (Marketing) γεωργικών προιόντων
5.3. 1.Ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτων Α, Β΄βαθµίδας
5.3.2.. Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Α’, Β΄βαθµίδας
5.4.. Βοηθών οδοντοτεχνιτών Β΄βαθµίδας, 1ος κύκλος
5.5.1.. Πληροφορικής Α’ τάξης Α βαθµίδας
5.5.2.. Πληροφορικής Β’ τάξης Α βαθµίδας
5.6. Υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών Β΄βαθµίδας, 1ος κύκλος
5.7.1. Ηλεκτρονικός συσκευών – εγκαταστάσεων και υπολογιστικών µονάδων
5.8. Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, Β΄βαθµίδας,1ος κύκλος
Το πόνηµα κλείνει µε
6. Γενική Βιβλιογραφία
Τέλος σηµειώνουµε µε έµφαση ότι στο παραγόµενο προιόν «οδηγός των
Αναλυτικών Προγραµµάτων για τα ΤΕΕ Α’ και Β΄Βαθµίδας» βοήθησαν τα
σχολεία:
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1.ΤΕΕ Β΄βαθµίδας κωφών και βαρηκόων Αγ. Παρασκευής
2.ΤΕΕ Β’ βαθµίδας Ιλίου
3.ΤΕΕ Β’ βαθµίδας Θεσσαλονίκης
4.ΤΕΕ Α’ βαθµίδας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, και
Τα Ενδεικτικά σχέδια διδακτικής εργασίας δόµησαν οι τεχνολόγοι
εκπαιδευτικοί:
1. Ζαρόκωστα Ματίνα, γεωπόνος ΤΕΕ Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής Αγ.
Παρασκευής
2.Μενεγάκης Γιώργος, οδοντοτεχνίτης, αποσπασµένος στο Π.Ι.
3.Ιωαννίδης, ηλεκτρολόγος, ΤΕΕ Α’, Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Θεσσαλονίκης
4.Τριανταφύλλου Παναγιώτα, φιλόλογος, ΤΕΕ Α’και Β’ βαθµίδας Ειδικής
αγωγής Θεσσαλονίκης
5 Τζήµκας Γιώργος, ηλεκτρολόγος, ΤΕΕ Α, και Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Θεσσαλονίκης
6. Παπαδογεωργάκης, ειδικής αγωγής, ΤΕΕ Α’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής
Μαγνησίας
7. Κορδάτος Βασίλης, ηλεκτρονικός, αποσπασµένος στο Π.Ι.
8.Λυρώνη Ανδρονίκη, νοµικός, ΤΕΕ Β’ βαθµίδας Ειδικής αγωγής Αγ.
Παρασκευής
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1.2. Ανάδειξη καλής πρακτικής ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ και Β΄ Βαθµίδας
Θεσσαλονίκης.

Οι µαθητές του ΤΕΕ Α’ και Β΄Βαθµίδας Θεσσαλονίκης µε τους
τεχνολόγους καθηγητές τους
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Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ βαθµίδας - Ηλεκτρολογικός τοµέας. Ανάδειξη καλής
πρακτικής ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ και Β΄ Βαθµίδας Θεσσαλονίκης.

Ο ∆ιευθυντής του σχολείου µε µαθήτριες
Α΄βαθµίδας και Β΄βαθµίδας

ΤΕΕ Ειδικής αγωγής β’ βαθµίδας Ηλεκτρονικός τοµέας
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ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Α’ και Β’ βαθµίδας - Ειδικότητα ηλεκτρονικών συσκευών
και εγκαταστάσεων Υπολογιστικών µονάδων

Εργαλεία Ηλεκτρολογικοιύ εργαστηρίου
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ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Α’ και Β’ βαθµίδας- Ειδικότητα ηλεκτρολογικών
συστηµάτων αυτοκινήτων και ειδκότητα ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων
κτιρίων
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ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Β’ βαθµίδας - ∆ιδασκαλία στο Ηλεκτρολογικό
Εργαστήριο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄και Β΄βαθµίδας
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ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Α’ και Β’ βαθµίδας - Ασκήσεις στο Εργαστήριο
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων

]

Ασκήσεις στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Β΄βαθµίδας
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2. Εισαγωγή στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
(∆ΕΠΠΣ).
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), έχει σχεδιάσει και συντάξει το ∆ιαθεµατικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.∆.Ε.Π.Π.Σ.), που εστιάζονται στην
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δηµοτικό, Γυµνάσιο) επεκτεινόµενα και
στο Νηπιαγωγείο. Η υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί, τη βάση του
εκπαιδευτικού συστήµατος στη χώρα µας, γι’ αυτό η δόµησή της και η
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και
αδιαµφισβήτητη προϋπόθεση της αναβάθµισης του Λυκείου, της Τεχνικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης αλλά και της Ειιδκής Αγωγής.
Το ∆ΕΠΠΣ αναδεικνύει το µαθητοκεντρικό, βιωµατικό και δηµιουργικό σχολείο
µε όλους τους συντελεστές του, τόσο στο επίπεδο που εµπλέκονται οι
διδάσκοντες όσο και στο επίπεδο των διδασκοµένων, που στη κατηγορία των
ΤΕΕ Α’ και Β΄Βαθµίδας Ειδικής Αγωγής απαρτίζεται από µαθητές µε
αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτοί επιδιώκεται να είναι
συµµέτοχοι στη µαθησιακή διαδικασία που τους αφορά, γεγονός που κάνει το
σχολείο να είναι χώρος µάθησης, χαράς και ζωής και όχι µόνο στερεότυπης
διδασκαλίας.
Τα
χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα
του
παραδοσιακού
γνωσιοκεντρικού σχολείου, που χαρακτηρίζεται από την αποσπασµατικότητα
και την παθητική απόκτηση των γνώσεων ακόµη και όταν αυτές δίνονται
εργαστηριακά µε την διαθεµατική πλαισίωση των διδακτικών αντικειµένων
τροποποιούνται και αλλάζουν σε σύγχρονες ευέλικτες και καινοτόµες
διδακτικές δυναµικές παρεµβάσεις στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.
Η ειδική αγωγή πρωτοπόρος στην διαθεµατική εφαρµογή των προγραµµάτων
µε το Πλαίσιο Αναλυτικών Προγραµµάτων Ειδικής Αγωγής (Π.∆. 301/1996),
µέσα από το ∆ΕΠΠΣ αναβαθµίζεται και επικεντρώνει µε περισσότερη ακρίβεια
στα Αναλυτικά Προγράµµατα και σε διδακτικά ζητήµατα, που είναι ανοικτά
στην έρευνα. Προς αυτή τη κατεύθυνση ο οδηγός για την κατηγορία
Αναλυτικών Προγραµµάτων Α’ και Β΄βαθµίδας, θα επιχειρήσει να αναδείξει τα
οφέλη από τη σύγχρονη και αναγκαία ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της
φαντασίας, της συλλογικής προσπάθειας, της δηµιουργικής δράσης, όπως
αυτά παρουσιάζονται στα µαθήµατα γενικής παιδείας και όπου αυτά µπορούν
να συσχετιστούν µε τα µαθήµατα ειδικότητας.
Για το σκοπό αυτό η εισαγωγή της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στα
ΤΕΕ Ειδικής Ειιδκής Αγωγής αποτελεί καινοτόµο προσπάθεια, που
αναπροσαρµόζει τους στόχους και τις µεθόδους της διδασκαλίας, δοµεί
πιθανές διαφοροποιήσεις στο υπάρχον περιεχόµενο των διδασκόµενων
αυτοτελών µαθηµάτων γενικής παιδείας, όπως αυτά αναφέρονται στα
Αναλυτικά προγράµµατα των Γενικών ΤΕΕ στη βάση µιας ισόρροπης
οριζόντιας και κάθετης κατανοµής της διδασκόµενης ύλης. Με τον τρόπο αυτό
προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις κατάλληλες
προεκτάσεις των διδασκόµενων θεµάτων, η σφαιρική ανάλυση βασικών
εννοιών και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικής προσέγγισης της
γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει γενικότερα τα µαθήµατα
γενικής παιδείας.
Στον οδηγό παρουσιάζονται διαθεµατικά ενδεικτικά τα µαθήµατα των Νέων
Ελληνικών, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής.
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Σε αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση ότι τα µαθήµατα γενικής
παιδείας στην Α΄βαθµίδα κατά κύριο λόγο, αλλά και στη Β΄βαθµίδα µπορούν
να διδάσκονται µε διαθεµατική προσέγγιση. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύεται
στα ενδεικτικά σχέδια διδακτικής εργασίας που ακολουθούν.
Η χρήση των Νέων τεχνολογιών διευκολύνει τις θεµατικές διασυνδέσεις τόσο
ανάµεσα στα γενικά µαθήµατα όσο και στις επιµέρους ενότητες των
µαθηµάτων. Επίσης αποκαθιστά τα εµπόδια που δηµιουργούν τα εγγενή
ελλείµµατα π.χ. αισθητηριακά, κινητικά λόγω της αναπηρίας και των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών.
2.1. Νέα Ελληνικά και ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων
Σπουδών στα ΤΕΕ Α’ και Β’ βαθµίδας, Ειδικής Αγωγής.
- Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των Νεων Ελληνικων.
Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να κατακτήσουν οι µµαθητές µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής
τους κοινότητας, ώστε α) να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηµατικά, β)
να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του λόγου για τη συµµετοχή στην
κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως ποµποί είτε ως δέκτες του λόγου γ) να µετέχουν
στα κοινά ως ελεύθεροι δηµοκρατικοί πολίτες µε κριτική και υπεύθυνη
στάση.δ) Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δοµικά και γραµµατικά
στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειµενικό λόγο, ώστε
να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των
παραπάνω στοιχείων. ε) Να εκτιµήσουν, επίσης, τη σηµασία της γλώσσας ως
βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισµού κάθε λαού. Στ) Να
εκτιµήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και
φορέας είναι η γλώσσα, σεβόµενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές
αξίες άλλων λαών. ζ) Να κατανοήσουν, τέλος, οι µαθητές µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και
στη γλώσσα τους.
Επισηµαίνεται ότι οι στόχοι µπορούν να εφαρµόζονται σε κάθε τάξη, αρκεί να
προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητές της κάθε κατηγόριας αναπηρίας µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες , καθώς και στην ηλικία των µαθητών.
- Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης στο
ΤΕΕ Α’ βαθµίδας 1ου κύκλου και Β’ βαθµίδας 2ου κύκλου στο µάθηµα των
Νέων Ελληνικών.
Οι Θεµατικοί Άξονες έχουν διαφορετικό βαθµό δυσκολίας ανάλογα µε την
τάξη. Τα γραµµατικο-συντακτικά φαινόµενα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες
διαχέονται σε όλους τους θεµατικούς άξονες.
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Νέα Ελληνικά - Α’ βαθµίδα- 1ος Κύκλος - Ταξη Α’- Α΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες γνωστικού περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών και
επιχειρηµάτων

Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα είδη του
προφορικού λόγου και να εντοπίζουν τις προθέσεις των
συνοµιλητών
τους
Να εντοπίζουν τα κύρια σηµεία στο λόγο των
συνοµιλητών τους
Να αξιολογούν τις πληροφορίες εκτιµώντας
τα γλωσσικά, εξωγλωσσικά και
παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου τους και
Να θέτουν σε κριτικό έλεγχο τα επιχειρήµατά
τους

Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Να αναγνωρίζουν τις µορφοσυντακτικές και
λεξιλογικές επιλογές που κάνουν οι
συνοµιλητές τους ανάλογα µε την περίσταση
επικοινωνίας
Να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και
το βαθµό σαφήνειας του εκφερόµενου λόγου

Να αναπτύσσουν τη δυνατότητα πρόσληψης του αξιακού
Περιεχοµένου των µηνυµάτων του οµιλούντος, ανάλογα µε τις
πραγµατολογικές και σηµασιακές αποχρώσεις του λόγου του
(κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγµός)

Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Γραµµατική
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά κώδικες προφορικής
επικοινωνίας για διάφορους σκοπούς και να αξιοποιούν τα
παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία του λόγου
Να εκφράζονται προφορικά σε προσεγµένο λόγο και µε το
προσωπικό ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο τους στο
επικοινωνιακό πλαίσιο, αξιοποιώντας τα µορφοσυντακτικά και
λεξιλογικά δεδοµένα

Ενδεικτικές Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης
Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση,
Πληροφορία,
Μεταβολή.

Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –
διαχρονία.

Πολιτισµός,
Πληροφορία,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία

Να εµπλουτίζουν το λόγο τους µε πραγµατολογικές και
σηµασιακές
αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ, ειρωνεία,
υπαινιγµός κ.λπ.)
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Νέα Ελληνικά - Ταξη Β’ - Α΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών και
επιχειρηµάτων

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα
είδη του προφορικού λόγου και να
εντοπίζουν τις προθέσεις των συνοµιλητών
τους

Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
∆ιαβάζω και κατανοώ και
γραφω
Σήµατα και κώδικες γραπτής
επικοινωνίας
Ποικιλία κειµενικών ειδών
Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»

Να αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τα µηνύµατα από γραπτούς
κώδικες και σήµατα επικοινωνίας εντοπίζοντας τις προθέσεις του
ποµπού
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα κειµενικά είδη, να
εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος τους και να
αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους, ανάλογα µε την
περίσταση επικοινωνίας
Να εντοπίζουν τις µορφοσυντακτικές και λεξιλογικές επιλογές του
γράφοντος και να εξετάζουν την καταλληλότητά τους ανάλογα
µε την περίσταση επικοινωνίας
Να αντιλαµβάνονται το αξιακό περιεχόµενο των κειµένων,
ανάλογα µε τις πραγµατολογικές και σηµασιακές αποχρώσεις
τους (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)
Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα µε τον
αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας
Να εκφράζονται γραπτά στο δοκιµιακό λόγο µε το προσωπικό
ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο τους σε διαφορετικά
κειµενικά είδη, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα µορφοσυντακτικά και
λεξιλογικά δεδοµένα

Ενδεικτικές Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης
Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση,
Πληροφορία,
Οµοιότητα – διαφορά,
Μεταβολή.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία.
Πολιτισµός
Χώρος-χρόνος
Οµοιότητα-διαφορά
Μεταβολή
Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία
Πολιτισµός,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου
Να εµπλουτίζουν τα κείµενά τους µε πραγµατολογικές και
σηµασιακές αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)
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Νέα Ελληνικά- Ταξη Γ’- Α΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών και
επιχειρηµάτων
Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Γράφω

Γραµµατική
Βλ. Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα είδη του
προφορικού λόγου και να εντοπίζουν τις προθέσεις των
συνοµιλητών τους
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα είδη του
προφορικού λόγου και να εντοπίζουν τις προθέσεις των
συνοµιλητών τους
Να εντοπίζουν τα κύρια σηµεία στο λόγο των
συνοµιλητών τους
Να αξιολογούν τις πληροφορίες εκτιµώντας τα γλωσσικά,
εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου τους
και
Να θέτουν σε κριτικό έλεγχο τα επιχειρήµατά τους

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης
Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία
Πολιτισµός,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Να αναγνωρίζουν τις µορφοσυντακτικές και λεξιλογικές
επιλογές που κάνουν οι συνοµιλητές τους ανάλογα µε την
περίσταση
Επικοινωνίας
Να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και
το βαθµό σαφήνειας του εκφερόµενου λόγου

Να αναπτύσσουν τη δυνατότητα πρόσληψης
του αξιακού περιεχοµένου των µηνυµάτων
του οµιλούντος, ανάλογα µε τις
πραγµατολογικές και σηµασιακές
αποχρώσεις του λόγου του (κυριολεξία,
µεταφορά, χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγµός

30

Νέα Ελληνικά - Ταξη ∆’ - Α΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών και
επιχειρηµάτων

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα είδη του
προφορικού λόγου και να εντοπίζουν τις προθέσεις των
συνοµιλητών τους

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία
Πολιτισµός,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Γράφω

Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα µε
τον αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας

Να εκφράζονται γραπτά στο δοκιµιακό λόγο µε το
προσωπικό ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο τους
σε διαφορετικά
κειµενικά είδη, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα µορφοσυντακτικά
και λεξιλογικά δεδοµένα

Να εµπλουτίζουν τα κείµενά τους µε πραγµατολογικές και
σηµασιακές αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)
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Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Νέα Ελληνικά- Ταξη Ε’ - Α΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών και
επιχειρηµάτων

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα
είδη του προφορικού λόγου και να
εντοπίζουν τις προθέσεις των συνοµιλητών
τους

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία
Πολιτισµός,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας

Γράφω

Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα
µε τον αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση
επικοινωνίας

Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»

Να εκφράζονται γραπτά στο δοκιµιακό λόγο µε το
προσωπικό ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο
τους σε διαφορετικά
κειµενικά
είδη,
αξιοποιώντας
τα
αντίστοιχα
µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά δεδοµένα

Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Να εµπλουτίζουν τα κείµενά τους µε πραγµατολογικές
και σηµασιακές αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά,
χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής
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Νέα Ελληνικά - Β’ βαθµίδα- 1ος Κύκλος -Ταξη Α’
Άξονες γνωστικού περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
αξίες)

Ενδεικτικές Θεµελιώδεις
διαθεµατικής προσέγγισης

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών και
επιχειρηµάτων

Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα είδη
του προφορικού λόγου και να εντοπίζουν τις
προθέσεις των συνοµιλητών τους
Να εντοπίζουν τα κύρια σηµεία στο λόγο των
συνοµιλητών τους
Να αξιολογούν τις πληροφορίες εκτιµώντας τα
γλωσσικά, εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά
στοιχεία του λόγου τους και
Να θέτουν σε κριτικό έλεγχο τα επιχειρήµατά τους

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση,
Πληροφορία,
Μεταβολή.

Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας

Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Γράφω

Να αναγνωρίζουν τις µορφοσυντακτικές και
λεξιλογικές επιλογές που κάνουν οι συνοµιλητές
τους ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας
Να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το
βαθµό σαφήνειας του εκφερόµενου λόγου

Να αναπτύσσουν τη δυνατότητα πρόσληψης του
αξιακού περιεχοµένου των µηνυµάτων του
οµιλούντος, ανάλογα µε τις πραγµατολογικές και
σηµασιακές
αποχρώσεις
του
λόγου
του
(κυριολεξία,
µεταφορά,
χιούµορ,
ειρωνεία,
υπαινιγµός)

Να εκφράζονται προφορικά σε προσεγµένο λόγο
και µε το προσωπικό ύφος τους και να
προσαρµόζουν το λόγο τους στο επικοινωνιακό
πλαίσιο, αξιοποιώντας τα
µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά δεδοµένα

Να εµπλουτίζουν το λόγο τους µε πραγµατολογικές
και
σηµασιακές
αποχρώσεις
(κυριολεξία,
µεταφορά, χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)

Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –
διαχρονία.

Πολιτισµός,
Πληροφορία,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία

Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους
ανάλογα µε τον αποδέκτη, το σκοπό και την
περίσταση επικοινωνίας
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έννοιες

Νέα Ελληνικά- Ταξη Β’- Β΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

∆ιαβάζω και κατανοώ
Σήµατα και κώδικες γραπτής
επικοινωνίας
Ποικιλία κειµενικών ειδών
Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο, κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη (κύριες, δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική – υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις – Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος
(Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»)

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Να αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τα µηνύµατα από
επικοινωνίας
γραπτούς
κώδικες
και
σήµατα
εντοπίζοντας τις προθέσεις του
ποµπού
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα κειµενικά
είδη, να εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος
τους και να
αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους, ανάλογα µε
την περίσταση επικοινωνίας

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση,
Πληροφορία,
Οµοιότητα – διαφορά,
Μεταβολή.

Να εντοπίζουν τις µορφοσυντακτικές και λεξιλογικές
επιλογές του γράφοντος και να εξετάζουν την
καταλληλότητά τους ανάλογα
µε την περίσταση επικοινωνίας

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –διαχρονία.
Πολιτισµός
Χώρος-χρόνος
Οµοιότητα-διαφορά
Μεταβολή

Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Γράφω
Να αντιλαµβάνονται το αξιακό περιεχόµενο των
κειµένων, ανάλογα µε τις πραγµατολογικές και
σηµασιακές αποχρώσεις τους (κυριολεξία, µεταφορά,
χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)
Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα
µε τον αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση
επικοινωνίας
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Νέα Ελληνικά - Ταξη Γ’ - Β΄ βαθµίδα- 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης

Γράφω

Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα µε τον
αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας

Γραµµατική
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»

Να εκφράζονται γραπτά στο δοκιµιακό λόγο µε το προσωπικό
ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο τους σε διαφορετικά
κειµενικά είδη, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα µορφοσυντακτικά και
λεξιλογικά δεδοµένα

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία
–
διαχρονία
Πολιτισµός,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότηταδιαφορά,
Μεταβολή.

Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Να εµπλουτίζουν τα κείµενά τους µε πραγµατολογικές και
σηµασιακές αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)
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Ελληνικά - Β’ βαθµίδα- 2ος Κύκλος -Ταξη Α’
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

Ακούω και κατανοώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας
Αξιολόγηση πληροφοριών
και
επιχειρηµάτων

Γραµµατική
Παράγραφος, συνδετικές
λέξεις, Περίληψη, Στίξη
Άρθρο,
ουσιαστικό,
επίθετο,
αντωνυµίες – κλίση
Σύνταξη της πρότασης
(ονοµατικό και ρηµατικό
σύνολο, υποκείµενο,
αντικείµενο,
κατηγορούµενο,
προσδιορισµοί)
Είδη
(κύριες,
δευτερεύουσες)
και σύνδεση προτάσεων
(παρατακτική
–
υποτακτική)
Χρόνοι – Εγκλίσεις –
Συζυγίες
του ρήµατος
Σηµασιολογία –Λεξιλόγιο
Ορθογραφία
Παραγωγή – σύνθεση
λέξεων
Ευθύς και πλάγιος λόγος

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης

Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα είδη του προφορικού
λόγου και να εντοπίζουν τις προθέσεις των συνοµιλητών τους
Να εντοπίζουν τα κύρια σηµεία στο λόγο των
συνοµιλητών τους
Να αξιολογούν τις πληροφορίες εκτιµώντας τα γλωσσικά, εξωγλωσσικά
και παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου τους και Να θέτουν σε κριτικό
έλεγχο τα επιχειρήµατά τους

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση,
Πληροφορία,
Μεταβολή.

Να αναγνωρίζουν τις µορφοσυντακτικές και λεξιλογικές επιλογές που
κάνουν οι συνοµιλητές τους ανάλογα µε την περίσταση
Επικοινωνίας Να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης και
το βαθµό σαφήνειας του εκφερόµενου λόγου

Να αναπτύσσουν τη δυνατότητα πρόσληψης του αξιακού περιεχοµένου
των µηνυµάτων του οµιλούντος, ανάλογα µε τις πραγµατολογικές και
σηµασιακές αποχρώσεις του λόγου του (κυριολεξία, µεταφορά,
χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγµός

Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία –
διαχρονία.

Πολιτισµός,
Πληροφορία,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότητα-διαφορά,
Μεταβολή.

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση

Μιλώ
Kώδικες προφορικής
επικοινωνίας

Να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά κώδικες προφορικής επικοινωνίας
για διάφορους σκοπούς και να αξιοποιούν τα παραγλωσσικά και
εξωγλωσσικά στοιχεία του λόγου

Γραµµατική
Βλ. Στον άξονα «Ακούω
και
κατανοώ»

Να εκφράζονται προφορικά σε προσεγµένο λόγο και µε το προσωπικό
ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο τους στο επικοινωνιακό
πλαίσιο, αξιοποιώντας τα µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά δεδοµένα

Πραγµατολογικά στοιχεία
και
σχήµατα λόγου

Να εµπλουτίζουν το λόγο τους µε πραγµατολογικές και σηµασιακές
αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)

Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία
διαχρονία
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–

Νέα Ελληνικά- Ταξη Β’- Β΄ βαθµίδα- 2ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου

γνωστικού

∆ιαβάζω και κατανοώ
Σήµατα και κώδικες γραπτής
επικοινωνίας
Ποικιλία κειµενικών ειδών
Γραµµατική
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Γράφω

Γραµµατική
Βλ. Στον άξονα «Ακούω και
κατανοώ»
Πραγµατολογικά στοιχεία και
σχήµατα λόγου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης

Να αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τα µηνύµατα από γραπτούς
κώδικες και σήµατα επικοινωνίας εντοπίζοντας τις προθέσεις του
ποµπού
Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα στα κειµενικά είδη, να
εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος τους και να
αξιολογούν την αποτελεσµατικότητά τους, ανάλογα µε την
περίσταση επικοινωνίας

Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση,
Πληροφορία,
Οµοιότητα
–
διαφορά,
Μεταβολή.

Να εντοπίζουν τις µορφοσυντακτικές και λεξιλογικές επιλογές του
γράφοντος και να εξετάζουν την καταλληλότητά τους ανάλογα
µε την περίσταση επικοινωνίας
Να αντιλαµβάνονται το αξιακό περιεχόµενο των κειµένων,
ανάλογα µε τις πραγµατολογικές και σηµασιακές αποχρώσεις
τους (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)
Kώδικες γραπτής επικοινωνίας
Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα µε τον
αποδέκτη, το σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας
Να εκφράζονται γραπτά στο δοκιµιακό λόγο µε το προσωπικό
ύφος τους και να προσαρµόζουν το λόγο τους σε διαφορετικά
κειµενικά είδη, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα µορφοσυντακτικά και
λεξιλογικά δεδοµένα
Να εµπλουτίζουν τα κείµενά τους µε πραγµατολογικές και
σηµασιακές αποχρώσεις (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ,
ειρωνεία, υπαινιγµός κ.λπ.)

Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
–
Συγχρονία
διαχρονία.
Πολιτισµός
Χώρος-χρόνος
Οµοιότηταδιαφορά
Μεταβολή
Επικοινωνία,
Πολιτισµός,
Σύστηµα,
Χώρος-χρόνος,
Αλληλεπίδραση.
Σύστηµα,
Μεταβολή,
Χώρος-χρόνος,
Εξάρτηση,
Συγχρονία
–
διαχρονία
Πολιτισµός,
Χώρος-χρόνος,
Οµοιότηταδιαφορά,
Μεταβολή.
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2.2. Ιστορία και ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
στα ΤΕΕ Α’ και Β΄βαθµίδας Ειδικής Αγωγής.
- Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β
βαθµίδας είναι η ανάπτυξη α)της ιστορικής σκέψης και β)της ιστορικής
συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των
ιστορικών γεγονότων µέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσµάτων, ενώ η
καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συµπεριφοράς
των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις και τη διαµόρφωση αξιών και
στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν
και το µέλλον.
Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες µπορεί να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος
κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο
σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε τη ζωή του. Η θεµελίωση
της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι µε το
γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιµασία
υπεύθυνων πολιτών.
- Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης στο
ΤΕΕ Α’ βαθµίδας 1ου κύκλου και Β’ βαθµίδας 2ου κύκλου στο µάθηµα της
Ιστορίας.
Ιστορία - Α’ βαθµίδα- 1ος Κύκλος -Τάξη Α’- Α’ βαθµίδα – 1ος κύκλος
Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης

Η προϊστορία,
η εποχή του
χαλκού

Να αντιληφθούν τη διαδικασία εξέλιξης του ανθρώπου και τη
µετάβαση από την προϊστορία στην Ιστορία.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της προστασίας του
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία των προσπαθειών
του ανθρώπου για πρόοδο και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα - διαφορά

Ο ελληνικός
κόσµος από το
1100 ως το 479
π.Χ.

Οι κλασικοί
χρόνοι
(479 - 323 π.Χ.)

Να κατανοήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού
παράγοντα για τις ιστορικές εξελίξεις.
Να εκτιµήσουν τους αγώνες για την κατάκτηση της
δηµοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα.
Να εκτιµήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, της
προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας.

Χώρος-χρόνος, αιτιότητα,
κοινωνική σύγκρουση,
µεταβολή, µετανάστευση,
πολιτικό σύστηµα, οµοιότηταδιαφορά, πολιτισµός

Να κατανοήσουν τη σηµασία των γεγονότων της
κλασικής εποχής για την Ελλάδα και ολόκληρο τον
κόσµο.
Να εκτιµήσουν τη λειτουργία της δηµοκρατίας ως
συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
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Ιστορία - Α’ βαθµίδα - Ταξη Β’– 1ος κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Οι ελληνιστικοί
και ρωµαϊκοί
χρόνοι

Να εκτιµήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωµαίων
στην ανάπτυξη του πολιτισµού.
Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην
πολυπολιτισµικότητα
Να κατανοήσουν την έννοια του χώρου, του χρόνου και της
αλλαγής.
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον
Να εκτιµούν και να σέβονται τους αγώνες και την
ανθρώπινη δηµιουργία του παρελθόντος

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα - διαφορά
Χώρος-χρόνος, οµοιότηταδιαφορά,
ετερότητα,
αιτιότητα,
σύγκρουση, µεταβολή,
πολιτισµική παράδοση

Ιστορία- Α’ βαθµίδα- Ταξη Γ’-– 1ος κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης

Οι πρώτοι αιώνες
του Βυζαντίου
(330-717 µ.Χ.)
.

Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού
εκχριστιανισµού και εξελληνισµού του ανατολικού
ρωµαϊκού κράτους.
Να εκτιµήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην
Ιστορία.
Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της
ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας.

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα – διαφορά
Πολιτισµός

Χώρος-χρόνος,
αιτιότητα,
εσωτερικές
συγκρούσεις,
ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις,
κοινωνική ανισότητα

Ιστορία- Α’ βαθµίδα - Ταξη ∆’-– 1ος κύκλος
Άξονες
περιεχοµένου
Η περίοδος της
µεγάλης ακµής
του Βυζαντίου
(717-1025 µ.Χ.)

Η περίοδος της
σταδιακής
παρακµής του
Βυζαντίου (10251453 µ.Χ.)

γνωστικού

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του
Βυζαντίου µε όλους τους γειτονικούς του λαούς.
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των
διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων.

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα – διαφορά
Πολιτισµός
Σύστηµα

εσωτερικούς
και
αξιολογήσουν
τους
Να
εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το
Βυζάντιο στην παρακµή και την πτώση.
Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό
πνεύµα για τους παράγοντες που διαµορφώνουν
τα ιστορικά
γεγονότα.

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Χώρος-χρόνος, αιτιότητα,
µεταβολή, µεταρρύθµιση,
πολιτικό σύστηµα,
αλληλεπίδραση,
ανακάλυψηεφεύρεση, τέχνη, παράδοση,
πολιτισµική κληρονοµιά

Ιστορία- Α’ βαθµίδα -Ταξη Ε’-– 1ος κύκλος
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Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Η µεσαιωνική
Ευρώπη και το
Ισλάµ ως τα µέσα
του 15ου αιώνα
Η Ευρώπη στους
νεότερους
Ευρύτερη
χρόνους.
διάσταση (15ος18ος αι.)

Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισµού της
ισλαµικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής ∆ύσης.
Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιµούν τη συµβολή
όλων των λαών στον πολιτισµό.
Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην
οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική
ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους.
Να αναγνωρίζουν και να εκτιµούν τις ανθρωπιστικές
αξίες.

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα – διαφορά
Πολιτισµός
Σύστηµα
Χώρος Χρόνος

Ιστορία- Β’ βαθµίδα – 1ος κύκλος- Ταξη Α’
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Η προϊστορία,
η εποχή του
χαλκού

Να αντιληφθούν τη διαδικασία εξέλιξης του ανθρώπου και τη
µετάβαση από την προϊστορία στην Ιστορία.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της προστασίας του
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία των προσπαθειών
του ανθρώπου για πρόοδο και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα - διαφορά

Ο ελληνικός
κόσµος από το
1100 ως το 479
π.Χ.

Να κατανοήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού
παράγοντα για τις ιστορικές εξελίξεις.
Να εκτιµήσουν τους αγώνες για την κατάκτηση της
δηµοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα.
Να εκτιµήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, της
προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας.

Οι κλασικοί
χρόνοι
(479 - 323 π.Χ.)

Να κατανοήσουν τη σηµασία των γεγονότων της
κλασικής εποχής για την Ελλάδα και ολόκληρο τον
κόσµο.
Να εκτιµήσουν τη λειτουργία της δηµοκρατίας ως
συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.

Οι ελληνιστικοί
και ρωµαϊκοί
χρόνοι

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Χώρος-χρόνος, αιτιότητα,
κοινωνική σύγκρουση,
µεταβολή, µετανάστευση,
πολιτικό σύστηµα, οµοιότηταδιαφορά, πολιτισµός

Να εκτιµήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωµαίων στην
ανάπτυξη του πολιτισµού.
Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην
πολυπολιτισµικότητα
Να κατανοήσουν την έννοια του χώρου, του χρόνου και της αλλαγής.
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον
Να εκτιµούν και να σέβονται τους αγώνες και την
ανθρώπινη δηµιουργία του παρελθόντος
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Ιστορία- Β’ βαθµίδα-Ταξη Β’ -1ος κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Οι πρώτοι αιώνες
του Βυζαντίου
(330-717 µ.Χ.)

Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού
εκχριστιανισµού και εξελληνισµού του ανατολικού
ρωµαϊκού κράτους.
Να εκτιµήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην
Ιστορία.
Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της
ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας.

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα – διαφορά
Πολιτισµός

Η περίοδος της
µεγάλης ακµής
του Βυζαντίου
(717-1025 µ.Χ.)

Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου µε
όλους τους γειτονικούς του λαούς.
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των
διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων.

Η περίοδος της
σταδιακής
παρακµής του
Βυζαντίου (10251453 µ.Χ.)

Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς
παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακµή και την
πτώση.
Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύµα για τους
παράγοντες που διαµορφώνουν τα ιστορικά
γεγονότα.

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Χώρος-χρόνος, αιτιότητα,
εσωτερικές συγκρούσεις,
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις,
κοινωνική ανισότητα

Ιστορία- Β’ βαθµίδα-Ταξη Γ’ -1ος κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Η µεσαιωνική
Ευρώπη και το
Ισλάµ ως τα µέσα
του 15ου αιώνα
Η Ευρώπη στους
νεότερους
χρόνους. Ευρύτερη
διάσταση. (15ος18ος αι.)

Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισµού της ισλαµικής
Ανατολής και της ευρωπαϊκής ∆ύσης.
Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιµούν τη συµβολή όλων
των λαών στον πολιτισµό.
Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονοµική,
κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική ανάπτυξη της Ευρώπης
στους νεότερους χρόνους.
Να αναγνωρίζουν και να εκτιµούν τις ανθρωπιστικές αξίες.

Ενδεικτικές
έννοιες
προσέγγισης

Θεµελιώδεις
διαθεµατικής

Αλληλεπίδραση
Άτοµο - σύνολο
Επικοινωνία
Οµοιότητα – διαφορά
Πολιτισµός

Χώρος-χρόνος, αιτιότητα,
εσωτερικές συγκρούσεις,
ιδεολογικές αντιπαραθέσεις,
κοινωνική ανισότητα
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2.4. Φυσική Αγωγή και ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσο Προγραµµάτων
Σπουδών στα ΤΕΕ Α’ και Β’ βαθµίδας Ειδικής Αγωγής
- Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στα ΤΕΕ
Ειδικης Αγωγης Α και Β βαθµιδας είναι να συµβάλει κατά προτεραιότητα στη
σωµατική ανάπτυξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευµατική τους καλλιέργεια καθώς
και στην αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία. Επισηµαίνεται µε έµφαση η
προτεραιότητα που εστιάζει στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και µέσω αυτών η καλλιέργεια των
φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.
Ειδικότερα επιδιώκεται: α) στο τοµέα της ψυχοκινητικότητας: αα)η ανάπτυξη
των κινητικών δεξιοτήτων (σύνθετες δεξιότητες, περίπλοκες δεξιότητες), αβ) η
ανάπτυξη των φυσικών σωµατικών ικανοτήτων (αντοχή, δύναµη, ταχύτητα,
ευλυγισία, ευκινησία), αγ) η προαγωγή της υγείας και ευεξίας και αδ) η
καλλιέργεια του ρυθµού. β) Στο τοµέα της συναισθηµατικής και κοινωνικής
οργάνωσης, βα) η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως:
συνεργασία, οµαδικό πνεύµα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα,
υποµονή, επιµονή και θάρρος, ββ) η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και της
θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και η καλλιέργεια ελεύθερης και
δηµοκρατικής έκφρασης βγ) η ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως τιµιότητα,
αξιοκρατία,
σεβασµός
δικαιοσύνη,
αντιπάλων,
αυτοσεβασµός,
µετριοφροσύνη, συνετή αντιµετώπιση της νίκης και της ήττας. και γ) Στο
γνωστικό και αισθητικό τοµέα επιδιώκεται: γα) η απόκτηση γνώσεων σχετικών
µε τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισµό γβ) η γνώση των κανονισµών των
διαφόρων αθληµάτων και αγωνισµάτων, γγ) η απόκτηση γνώσεων σχετικών
µε την Ολυµπιακή ιδέα και κίνηση, γδ) η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται
µε τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο , γε) η απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών,
γζ) η συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της
ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών
συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση µε τον αθλητισµό (hobbies) και γη) η
εκτίµηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.
Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του ΤΕΕ
Α΄και Β’ βαθµίδας Ειδικής Αγωγής . Προτεραιότητα όµως έχει η ανάπτυξη των
κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών η καλλιέργεια των
φυσικών τους ικανοτήτων και η προαγωγή της υγείας τους.
Τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στα ΤΕΕ Α’ και
Β΄βαθµίδας είναι : α) Ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες µε ή χωρίς µουσική,
β) τα αναγνωρισµένα στη χώρα µας αθλήµατα και αγωνίσµατα για τα οποία
υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία, γ) οι ελληνικοί
παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και δ) η κολύµβηση.
- Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης στο
ΤΕΕ Α’ βαθµιδας 1ου κύκλου και Β’ βαθµίδας 1ου κύκλου στο µάθηµα της
Φυσικής Αγωγής.
Οι ενδεικτικές διαθεµατικές έννοιες πλαισιώνουν τις διδακτικές επιλογές στο
µάθηµα της φυσικής αγωγής µέσα από τις οριζόντιες και τις κάθετες
διαθεµατικές προσεγγίσεις και δράσεις στους τοµείς α) Σωµατικός (Ψυχοκινητικός), β) Συναισθηµατικός και γ) Γνωστικός.
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Φυσική Αγωγή - Α’ βαθµίδα- Τάξη Α’ -1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
Μακελάρικος
(γρήγορος
χασάπικος)
ΣυρτόςΚαλαµατιανός
Ένας τοπικός
χορός

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Να γνωρίσουν οι µαθητές και να µάθουν τη
βασική τεχνική των κυριοτέρων αθληµάτων για να
βρουν αυτό που τους αρέσει ή τους ταιριάζει
περισσότερο.
Να γνωρίσουν τους κανονισµούς των διαφόρων
αθληµάτων.
Να κατανοήσουν το δικαίωµα ισότιµης
συµµετοχής και του άλλου στο παιχνίδι.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωµατικές ικανότητες:
αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να διατηρήσουν τη σωµατική τους υγεία και
ευεξία.
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις υγιεινής και
πρώτων βοηθειών.
Να κατανοήσουν τη σηµασία της εφαρµογής των
κανόνων στο παιχνίδι.
Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές,
όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,
αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υποµονή,
επιµονή και θάρρος
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε
ορισµένα αγωνίσµατα.
Να καλλιεργήσουν τις φυσικές τους ικανότητες.
αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υποµονή,
την επιµονή το θάρρος και τη θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την
αξία της συµµετοχής.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές µε τα αρχαία
ελληνικά αγωνίσµατα.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις
έννοιες διαθεµατικής
προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση-ισορροπίανόµος),
οµοιότητα-διαφορά-ισότητα,
µεταβολή,
αλληλεπίδραση
(συνεργασίασυλλογικότητα-σύγκρουσηεξάρτηση-ενέργεια)

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες
την κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη,
την ακουστική αντίληψη, την αντίληψη µέσω της
αφής, τις ικανότητες συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υποµονή,
την επιµονή το θάρρος και τη θέληση.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε τον
παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το τραγούδι σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες:
κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη,
ακουστική αντίληψη, ικανότητες συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: απλές
προσαρµοστικές δεξιότητες, σύνθετες
προσαρµοστικές δεξιότητες.
Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθµού, κίνησης,
µουσικής, τραγουδιού και εθίµων της ελληνικής
λαϊκής παράδοσης.
Να εκτιµήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµήταξινόµηση- οργάνωσηισορροπία-συµµετρία),
µεταβολή, επικοινωνία,
αλληλεπίδραση,
οµοιότητα-διαφορά

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
οµοιότητα-διαφορά-ισότητα,
µεταβολή (εξέλιξηανάπτυξη),
αλληλεπίδραση
(συνεργασία- - σύγκρουσηεξάρτηση- ενέργεια)

Παράδοση, πολιτισµός,
Τέχνη,άτοµο-σύνολο,
Επικοινωνία,
αλληλεπίδραση
(συνεργασίασυλλογικότητα)

Κολύµβηση, όπου
υπάρχουν οι
δυνατότητες
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Φυσική Αγωγή - Α’ βαθµίδα- Τάξη Β’ - 1ος Κύκλος
Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι
ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική
κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική
γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
Μακελάρικος
(γρήγορος
χασάπικος)
ΣυρτόςΚαλαµατιανός
Ένας τοπικός
χορός

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Να γνωρίσουν οι µαθητές και να µάθουν τη βασική
τεχνική των κυριοτέρων αθληµάτων για να βρουν
αυτό που τους αρέσει ή τους ταιριάζει περισσότερο.
Να γνωρίσουν τους κανονισµούς των διαφόρων
αθληµάτων.
Να κατανοήσουν το δικαίωµα ισότιµης συµµετοχής
και του άλλου στο παιχνίδι.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωµατικές ικανότητες:
αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να διατηρήσουν τη σωµατική τους υγεία και ευεξία.
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις υγιεινής και
πρώτων βοηθειών.
Να κατανοήσουν τη σηµασία της εφαρµογής των
κανόνων στο παιχνίδι.
Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές,
όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα, αυτοπειθαρχία,
θέληση, υπευθυνότητα, υποµονή, επιµονή και
θάρρος
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε
ορισµένα αγωνίσµατα.
Να καλλιεργήσουν τις φυσικές τους ικανότητες.
αντοχή, δύναµη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υποµονή,
την επιµονή το θάρρος και τη θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία
της συµµετοχής.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές µε τα αρχαία
ελληνικά αγωνίσµατα.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις
έννοιες διαθεµατικής
προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση-ισορροπία-νόµος),
οµοιότητα-διαφορά-ισότητα,
µεταβολή,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα-σύγκρουσηεξάρτηση-ενέργεια)

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες την
κιναισθητική αντίληψη, την οπτική αντίληψη, την
ακουστική αντίληψη, την αντίληψη µέσω της αφής,
τις ικανότητες συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υποµονή,
την επιµονή το θάρρος και τη θέληση.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε τον
παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το τραγούδι σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες:
κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική
αντίληψη, ικανότητες συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: απλές
προσαρµοστικές δεξιότητες, σύνθετες
προσαρµοστικές δεξιότητες.
Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθµού, κίνησης,
µουσικής, τραγουδιού και εθίµων της ελληνικής
λαϊκής παράδοσης.
Να εκτιµήσουν τα αισθητικά στοιχεία της κίνησης.

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµή-ταξινόµησηοργάνωση-ισορροπίασυµµετρία),
µεταβολή, επικοινωνία,
αλληλεπίδραση,
οµοιότητα-διαφορά

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
οµοιότητα-διαφορά-ισότητα,
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση (συνεργασία- σύγκρουση- εξάρτησηενέργεια)

Παράδοση, πολιτισµός,
Τέχνη,άτοµο-σύνολο,
Επικοινωνία,
αλληλεπίδραση
(συνεργασία-συλλογικότητα)

Κολύµβηση,
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Φυσική Αγωγή - Α’ βαθµίδα- Τάξη Γ’ - 1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Χάντµπολ

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
(Επανάληψη χορών
Α΄ και Β’ τάξης)
Σαµαρίνας
Τσάµικος

Γενικοί στόχοι, (γνώσεις δεξιότητες, στάσεις
και αξίες)
Να κατανοήσουν την έννοια του ‘’ευ
αγωνίζεσθαι’’.
Να κατανοήσουν τα οφέλη της άσκησης στο
σώµα και στο πνεύµα.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωµατικές
ικανότητες : αντοχή, δύναµη, ταχύτητα,
ευλυγισία, ευκινησία.
Να ψυχαγωγηθούν και να εκτονωθούν.
Να γνωρίσουν τους κανονισµούς των
διαφόρων αθληµάτων και να αγωνίζονται
σύµφωνα µε αυτούς.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την
Ολυµπιακή και Αθλητική Παράδοση.
Να κρίνουν ποιο άθληµα τους ταιριάζει
περισσότερο είτε για χόµπι είτε πρωταθλητικά
(εκτός σχολείου).
Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές
αρετές, όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,
θέληση,
υπευθυνότητα,
αυτοπειθαρχία,
υποµονή, επιµονή και θάρρος.
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις
τεχνικές σε αναγνωρισµένα αγωνίσµατα.
Να δοκιµάσουν τις δυνατότητες τους στα
αθλήµατα για να δουν τις δυνατότητες τους.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την
αξία της συµµετοχής.
Να κατανοήσουν τις έννοιες: αθλητισµός –
πρωταθλητισµός.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα
(δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση- ισορροπία- νόµος),
οµοιότηταδιαφορά-ισότητα,
µεταβολή,
αλληλεπίδραση,
(συνεργασία,συλλογικότητασύγκρουση- εξάρτηση- ενέργεια)

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους
ικανότητες την κιναισθητική αντίληψη, την
οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την
αντίληψη µέσω της αφής, τις ικανότητες
συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη
δηµιουργικότητά τους.
Να αποκτήσουν γνώσεις πρώτων βοηθειών.
Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες
τους στο χορό.
Να εκτιµήσουν την αρµονία, τον ρυθµό, τη
συµµετρία, την αισθητική της κίνησης.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε
τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη λαϊκή µας
παράδοση και την πολιτιστική µας
κληρονοµιά.
Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της µουσικής
και του τραγουδιού των παραδοσιακών
χορών.
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χορός είναι
τρόπος ζωής.

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα
(δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση–ισορροπία-συµµετρία
),
επικοινωνία

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
οµοιότητα- διαφορά- ισότητα,
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση
(συνεργασίασύγκρουση- εξάρτηση- ενέργεια)

Παράδοση, πολιτισµός,
Τέχνη,
άτοµο-σύνολο, επικοινωνία,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα)

Κολύµβηση,
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Φυσική Αγωγή - Α’ βαθµίδα- Τάξη ∆’ - 1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Χάντµπολ

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
(Επανάληψη χορών
Α΄ και Β’ τάξης)
Σαµαρίνας
Τσάµικος

Γενικοί στόχοι, (γνώσεις δεξιότητες, στάσεις
και αξίες)
Να κατανοήσουν την έννοια του ‘’ευ
αγωνίζεσθαι’’.
Να κατανοήσουν τα οφέλη της άσκησης στο
σώµα και στο πνεύµα.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωµατικές
ικανότητες : αντοχή, δύναµη, ταχύτητα,
ευλυγισία, ευκινησία.
Να ψυχαγωγηθούν και να εκτονωθούν.
Να γνωρίσουν τους κανονισµούς των
διαφόρων αθληµάτων και να αγωνίζονται
σύµφωνα µε αυτούς.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την
Ολυµπιακή και Αθλητική Παράδοση.
Να κρίνουν ποιο άθληµα τους ταιριάζει
περισσότερο είτε για χόµπι είτε πρωταθλητικά
(εκτός σχολείου).
Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές
αρετές, όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,
αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα,
υποµονή, επιµονή και θάρρος.
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις
τεχνικές σε αναγνωρισµένα αγωνίσµατα.
Να δοκιµάσουν τις δυνατότητες τους στα
αθλήµατα για να δουν τις δυνατότητες τους.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την
αξία της συµµετοχής.
Να κατανοήσουν τις έννοιες: αθλητισµός –
πρωταθλητισµός.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση- ισορροπία- νόµος),
οµοιότητα- διαφορά-ισότητα,
µεταβολή,
αλληλεπίδραση,
(συνεργασία,συλλογικότητασύγκρουση- εξάρτηση- ενέργεια)

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους
ικανότητες την κιναισθητική αντίληψη, την
οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την
αντίληψη µέσω της αφής, τις ικανότητες
συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη
δηµιουργικότητά τους.
Να αποκτήσουν γνώσεις πρώτων βοηθειών.
Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες
τους στο χορό.
Να εκτιµήσουν την αρµονία, τον ρυθµό, τη
συµµετρία, την αισθητική της κίνησης.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε
τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη λαϊκή µας
παράδοση και την πολιτιστική µας
κληρονοµιά.
Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της µουσικής
και του τραγουδιού των παραδοσιακών
χορών.
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χορός είναι
τρόπος ζωής.

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση–ισορροπία-συµµετρία
),
επικοινωνία

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
οµοιότητα- διαφορά- ισότητα,
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση (συνεργασίασύγκρουση- εξάρτηση- ενέργεια)

Παράδοση, πολιτισµός,
Τέχνη,
άτοµο-σύνολο, επικοινωνία,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα)

Κολύµβηση
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Φυσική Αγωγή - Α’ βαθµίδα- Τάξη Ε’ - 1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Χάντµπολ

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
Επανάληψη χορών
Α΄ και Β΄ τάξης
Πεντοζάλι
Τικ

Γενικοί στόχοι, (γνώσεις δεξιότητες, στάσεις
και αξίες)
Να κρίνουν πιο άθληµα τους ταιριάζει
περισσότερο είτε για χόµπι είτε πρωταθλητικά
(εκτός σχολείου).
Να κατανοήσουν τη σηµασία του σεβασµού
του αντιπάλου και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Να συνειδητοποιήσουν τη συνετή
αντιµετώπιση της νίκης και της ήττας.
Να συνειδητοποιήσουν το δηµοκρατικό τρόπο
επίλυσης των διαφορών.
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα αρνητικά
φαινόµενα του αθλητισµού και των
Ολυµπιακών Αγώνων (αναβολικά, ρατσισµός,
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων).
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ‘’διά
βίου’’ άσκηση και την ωφέλεια που προκύπτει
από αυτή.
Να κατανοήσουν τη σηµασία και το ρόλο της
διατροφής σε συνδυασµό µε την άσκηση.
Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να
αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους.
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές
σε ορισµένα αγωνίσµατα.
Να βρουν το αγώνισµα που τους αρέσει
περισσότερο και να ασχοληθούν αργότερα είτε
ως χόµπι είτε για πρωταθλητισµό (εκτός
σχολείου).
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την
αξία της συµµετοχής.
Να βελτιώσουν και να τελειοποιήσουν
ασκήσεις των προηγούµενων τάξεων.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να αναπτύξουν ιδιαίτερους δεσµούς φιλίας και
συνεργασίας µε τους συνασκούµενους και
τους αντιπάλους.
Να τελειοποιήσουν τις ασκήσεις των
προηγούµενων τάξεων.
Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες
τους στο χορό.
Να εκτιµήσουν την αρµονία, τον ρυθµό, τη
συµµετρία, την αισθητική της κίνησης.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε
τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη λαϊκή µας
παράδοση και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της µουσικής
και του τραγουδιού των παραδοσιακών
χορών.
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χορός είναι
τρόπος ζωής.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση- ισορροπία- νόµος),
µεταβολή,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα-σύγκρουσηεξάρτηση- ενέργεια)

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση (συνεργασίασύγκρουση-εξάρτησηενέργεια)

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση- ισορροπίασυµµετρία), µεταβολή
επικοινωνία, αλληλεπίδραση,
οµοιότητα-διαφορά

Παράδοση, πολιτισµός
Τέχνη, άτοµο-σύνολο,
επικοινωνία,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα)

Κολύµβηση, όπου
υπάρχουν οι
δυνατότητες

47

Φυσική Αγωγή - Β’ βαθµίδα- Τάξη Α’ - 1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
Μακελάρικος
(γρήγορος
χασάπικος)
ΣυρτόςΚαλαµατιανός
Ένας τοπικός
χορός

Γενικοί στόχοι, (γνώσεις δεξιότητες, στάσεις
και αξίες)
Να γνωρίσουν οι µαθητές και να µάθουν τη
βασική τεχνική των κυριοτέρων αθληµάτων
για να βρουν αυτό που τους αρέσει ή τους
ταιριάζει περισσότερο.
Να γνωρίσουν τους κανονισµούς των
διαφόρων αθληµάτων.
Να κατανοήσουν το δικαίωµα ισότιµης
συµµετοχής και του άλλου στο παιχνίδι.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωµατικές
ικανότητες: αντοχή, δύναµη, ταχύτητα,
ευλυγισία, ευκινησία.
Να διατηρήσουν τη σωµατική τους υγεία και
ευεξία.
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις υγιεινής και
πρώτων βοηθειών.
Να κατανοήσουν τη σηµασία της εφαρµογής
των κανόνων στο παιχνίδι.
Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές
αρετές, όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,
αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα,
υποµονή, επιµονή και θάρρος
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις
τεχνικές σε ορισµένα αγωνίσµατα.
Να καλλιεργήσουν τις φυσικές τους
ικανότητες. αντοχή, δύναµη, ταχύτητα,
ευλυγισία, ευκινησία
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την
αξία της συµµετοχής.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές µε τα
αρχαία ελληνικά αγωνίσµατα.
Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους
ικανότητες την κιναισθητική αντίληψη, την
οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την
αντίληψη µέσω της αφής, τις ικανότητες
συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε
τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους
ικανότητες: κιναισθητική αντίληψη, οπτική
αντίληψη, ακουστική αντίληψη, ικανότητες
συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: απλές
προσαρµοστικές δεξιότητες, σύνθετες
προσαρµοστικές δεξιότητες.
Να καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθµού, κίνησης,
µουσικής, τραγουδιού και εθίµων της
ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
Να εκτιµήσουν τα αισθητικά στοιχεία της
κίνησης.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση-ισορροπία-νόµος),
οµοιότητα-διαφορά-ισότητα,
µεταβολή,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα-σύγκρουσηεξάρτηση-ενέργεια)

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
οµοιότητα-διαφορά-ισότητα,
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση (συνεργασία- σύγκρουση- εξάρτησηενέργεια)

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµή-ταξινόµησηοργάνωση-ισορροπίασυµµετρία),
µεταβολή, επικοινωνία,
αλληλεπίδραση,
οµοιότητα-διαφορά

Παράδοση, πολιτισµός,
Τέχνη,άτοµο-σύνολο,
Επικοινωνία,
αλληλεπίδραση
(συνεργασία-συλλογικότητα)

Κολύµβηση, όπου
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υπάρχουν οι
δυνατότητες

Φυσική Αγωγή - Β’ βαθµίδα- Τάξη Β’ - 1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Ποδόσφαιρο
Χάντµπολ

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία
Ακοντισµός
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
(Επανάληψη χορών
Α΄ τάξης)
Σαµαρίνας
Τσάµικος

Γενικοί στόχοι, (γνώσεις δεξιότητες,στάσεις και
αξίες)
Να κατανοήσουν την έννοια του ‘’ευ
αγωνίζεσθαι’’.
Να κατανοήσουν τα οφέλη της άσκησης στο
σώµα και στο πνεύµα.
Να αναπτύξουν τις φυσικές σωµατικές
ικανότητες : αντοχή, δύναµη, ταχύτητα,
ευλυγισία, ευκινησία.
Να ψυχαγωγηθούν και να εκτονωθούν.
Να γνωρίσουν τους κανονισµούς των
διαφόρων αθληµάτων και να αγωνίζονται
σύµφωνα µε αυτούς.
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την
Ολυµπιακή και Αθλητική Παράδοση.
Να κρίνουν ποιο άθληµα τους ταιριάζει
περισσότερο είτε για χόµπι είτε πρωταθλητικά
(εκτός σχολείου).
Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές
αρετές, όπως συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,
αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα,
υποµονή, επιµονή και θάρρος.
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις
τεχνικές σε αναγνωρισµένα αγωνίσµατα.
Να δοκιµάσουν τις δυνατότητες τους στα
αθλήµατα για να δουν τις δυνατότητες τους.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την
υποµονή, την επιµονή το θάρρος και τη
θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την
αξία της συµµετοχής.
Να κατανοήσουν τις έννοιες: αθλητισµός –
πρωταθλητισµός.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση- ισορροπία- νόµος),
οµοιότητα- διαφορά-ισότητα,
µεταβολή,
αλληλεπίδραση,
(συνεργασία,συλλογικότητασύγκρουση- εξάρτηση- ενέργεια)

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές τους
ικανότητες την κιναισθητική αντίληψη, την
οπτική αντίληψη, την ακουστική αντίληψη, την
αντίληψη µέσω της αφής, τις ικανότητες
συντονισµού.
Να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες: σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές
δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη
δηµιουργικότητά τους.
Να αποκτήσουν γνώσεις πρώτων βοηθειών.
Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες
τους στο χορό.
Να εκτιµήσουν την αρµονία, τον ρυθµό, τη
συµµετρία, την αισθητική της κίνησης.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε
τον παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη λαϊκή µας
παράδοση και την πολιτιστική µας
κληρονοµιά.
Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της µουσικής
και του τραγουδιού των παραδοσιακών
χορών.
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χορός είναι
τρόπος ζωής.

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση
οργάνωση–ισορροπία-συµµετρία
),
επικοινωνία

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
οµοιότητα- διαφορά- ισότητα,
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση (συνεργασίασύγκρουση- εξάρτηση- ενέργεια)

Παράδοση, πολιτισµός,
Τέχνη,
άτοµο-σύνολο, επικοινωνία,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα)

Κολύµβηση, όπου

49

υπάρχουν οι
δυνατότητες
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Φυσική Αγωγή - Β’ βαθµίδα- Τάξη Γ’ - 1ος Κύκλος
Άξονες γνωστικού
περιεχοµένου
Αθλοπαιδιές:
Βόλεϊ
Μπάσκετ
Χάντµπολ

Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας
∆ρόµοι αντοχής
Σκυταλοδροµία
Άλµα σε µήκος
Άλµα τριπλούν
Άλµα σε ύψος
Σφαιροβολία,
Ακοντισµός,
Φυσική κατάσταση
Γυµναστική:
Ενόργανη
γυµναστική
Ρυθµική γυµναστική

Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί.
Επανάληψη χορών
Α΄ και Β΄ τάξης
Πεντοζάλι
Τικ

Κολύµβηση

Γενικοί στόχοι,(γνώσεις δεξιότητες,στάσεις και αξίες)
Να κρίνουν πιο άθληµα τους ταιριάζει περισσότερο
είτε για χόµπι είτε πρωταθλητικά (εκτός σχολείου).
Να κατανοήσουν τη σηµασία του σεβασµού του
αντιπάλου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Να συνειδητοποιήσουν τη συνετή αντιµετώπιση της
νίκης και της ήττας.
Να συνειδητοποιήσουν το δηµοκρατικό τρόπο
επίλυσης των διαφορών.
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα αρνητικά
φαινόµενα του αθλητισµού και των Ολυµπιακών
Αγώνων (αναβολικά, ρατσισµός, καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων).
Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ‘’διά βίου’’
άσκηση και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή.
Να κατανοήσουν τη σηµασία και το ρόλο της
διατροφής σε συνδυασµό µε την άσκηση.
Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αναλαµβάνουν
τις ευθύνες τους.
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις τεχνικές σε
ορισµένα αγωνίσµατα.
Να βρουν το αγώνισµα που τους αρέσει περισσότερο
και να ασχοληθούν αργότερα είτε ως χόµπι είτε για
πρωταθλητισµό (εκτός σχολείου).
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υποµονή, την
επιµονή το θάρρος και τη θέληση.
Να κατανοήσουν την έννοια του αγώνα και την αξία
της συµµετοχής.

Να βελτιώσουν και να τελειοποιήσουν ασκήσεις των
προηγούµενων τάξεων.
Να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, την υποµονή, την
επιµονή το θάρρος και τη θέληση.
Να αναπτύξουν ιδιαίτερους δεσµούς φιλίας και
συνεργασίας µε τους συνασκούµενους και τους
αντιπάλους.
Να τελειοποιήσουν τις ασκήσεις των προηγούµενων
τάξεων.
Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες τους στο
χορό.
Να εκτιµήσουν την αρµονία, τον ρυθµό, τη συµµετρία,
την αισθητική της κίνησης.
Να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται µε τον
παραδοσιακό χορό, τη µουσική και το τραγούδι σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη λαϊκή µας
παράδοση και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Να καλλιεργήσουν τα στοιχεία της µουσικής και του
τραγουδιού των παραδοσιακών χορών.
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο χορός είναι τρόπος ζωής.

Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες
διαθεµατικής προσέγγισης
Άτοµο-σύνολο,
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση οργάνωσηισορροπία- νόµος),
µεταβολή,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα-σύγκρουση- εξάρτησηενέργεια)

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
µεταβολή (εξέλιξη-ανάπτυξη),
αλληλεπίδραση (συνεργασίασύγκρουση-εξάρτηση- ενέργεια)

∆ιάσταση (χώρος-χρόνος),
σύστηµα (δοµή-ταξινόµηση οργάνωσηισορροπία- συµµετρία), µεταβολή
επικοινωνία, αλληλεπίδραση,
οµοιότητα-διαφορά

Παράδοση, πολιτισµός
Τέχνη, άτοµο-σύνολο,
επικοινωνία,
αλληλεπίδραση (συνεργασίασυλλογικότητα)
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3. Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για τις ΤΕΕ
Α’ βαθµίδας ειδικής αγωγής.
Σύµφωνα µε το επίσηµο - δηµοσιευµένο ΑΠΣ του ΥΠΕΠΘ για τα ΤΕΕ,
στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Γενικά µαθήµατα Α’ βαθµίδας. Η ύλη της γενικής ΤΕΕ
κατανέµεται στη Α’ και Β΄τάξη στα ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής, αντίστοιχα.
1.Γεωπονία και ανάπτυξη
2.Εισαγωγή στη γεωργική παραγωγή
3.Εισαγωγή στη Τεχνολογία Τροφίµων
4.Φυσικοί πόροι και Περιβάλλον
5.Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία
6.Εφαρµογές Η/Υ
7 Εργασιακό περιβάλλον

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Γ’, ∆’, Ε’ τάξη στα ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής, αντίστοιχα.

Μαθήµατα ειδικότητας
Φυτοτεχνικών επιχειρήσεωναρχιτεκτονικής τοπίου

Μαθήµατα ειδικότητας
Περιβάλλοντος
αγροτουρισµού

1.Φυτοτεχνία- φυτοπροστασία
2.Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
3.Θερµοκηπιακές
εγκαταστάσεις
4.Στοιχεία αρχιτεκτονικής
τοπίου
5.Γεωργική Οικονοµία και
Πολιτική

1.Περιβάλλον και Γεωργία
2.Στοιχεία βιολογικής
γεωργίας
3.Γεωργικές
Εγκαταστάσεις
4.Αγροτουρισµός και
Ανάπτυξη
5.Γεωργική Οικονοµία και
πολιτική
6.Ιδιοπαραγόµενα
γεωργικά προιόντα

Μαθήµατα ειδικότητας
Τεχνολογίας τροφίµων και
εµπορίας γεωργικών
προιόντων
1.Παραγωγή και χειρισµός
γεωργικών προιόντων
2.Αρχές επεξεργασίας
τροφίµων
3.Μηχανολογικός εξοπλισµός
γεωργικών βιοµηχανιών
4. Γεωργική Οικονοµία και
Πολιτική
5.Υγιεινή και ασφάλεια
τροφίµων
6.Εµπόρια (Marketing)
γεωργικών προιόντων
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3.1.Τοµέας Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος στα ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Α’ Βαθµίδας.
Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών
A΄ΤΑΞΗ
Μάθηµα: Γεωπονία και ανάπτυξη: Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Κατάκτηση των όρων Γεωπονίας και Γεωργίας
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
από τους µαθητές και πως συνδέονται µε τη
µε τις βασικές έννοιες της
παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερα των τροφίµων
Γεωπονίας και της Γεωργίας
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
Γεωργίας και της ∆ιατροφής

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τους βασικούς τοµείς της
Πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα παραγωγής.

Τρόφιµα φυτικά και ζωικά Θρεπτικά στοιχεία των
τροφίµων.
∆ιατροφή των αναπτυσσόµενων και των
αναπτυγµένων κρατών.
Μεσογειακή δίαιτα
Συσχετισµός των τοµέων παραγωγής µε την
ανάπτυξη των κρατών

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
διάκρισης των εννοιών της
Γεωπονίας και της Γεωργίας.
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
διάκρισης των εννοιών της
Γεωπονίας και της ∆ιατροφής.
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
διάκρισης των τοµέων της
Πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα παραγωγής (π.χ.
βαµβάκι, κρασί)

ος
Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της φυτικής
παραγωγής.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την καλλιέργεια στο χωράφι.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τα καλλιεργούµενα φυτά.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το θερµοκήπιο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το φυτώριο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις δενδρώδεις καλλιέργειες

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την επιχείρηση αγροχηµικών
και γεωργικών εφοδίων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις ανθοκοµικές
δραστηριότητες και εφαρµογές.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη συλλογή φυτικών
προϊόντων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη βιολογική Γεωργία.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το δάσος.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν

Θεµατικές ενότητες
Εισαγωγή . Αντικείµενο της φυτικής
παραγωγής. Σηµασία.

Προετοιµασία του εδάφους. Κατεργασία του
εδάφους. Σπορά. Λίπανση. Άρδευση.
Φυτοπροστασία. Συγκοµιδή. Εφόδια.
Εργασία.
Σιτηρά. Ψυχανθή. Βιοµηχανικά φυτά.
Κλωστικά φυτά. Ελαιοδοτικά φυτά.
Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά.
Λαχανικά. ∆ενδρώδεις καλλιέργειες.
Εσπεριδοειδή. Μηλοειδή. Ακρόδρυα.
Πυρηνόκαρπα. Ελιά. Λοιπά δένδρα.
Αµπέλι. Φράουλα.
Εγκαταστάσεις. Φυτά. Εφόδια. Εργασία.
Φυτοπροστασία. Ιδιαιτερότητες
καλλιέργειας στο θερµοκήπιο. ∆ιαφορές
καλλιέργειας στο θερµοκήπιο και στο
χωράφι.
Φυτωριακή επιχείρηση.Υποστρώµατα.
Καλλιέργεια σε δοχεία. Πολλαπλασιασµός.
Γνωριµία µε τον οπωρώνα. Γενικά.
Καλλιεργητικές φροντίδες. Συγκοµιδή.
Εφόδια. Εργασία. Προγραµµατισµός.
∆ιαφορές πόας και δένδρου.
Το γεωργικό κατάστηµα. Τα βασικά
γεωργικά εφόδια. Πολλαπλασιαστικό υλικό.
Λιπάσµατα. Γεωργικά φάρµακα. Εργαλεία.
Αρδευτικά. Γλάστρες. Καλλιεργητικά
υποστρώµατα. Γεωργικά µηχανήµατα.
Καλλιέργεια στον κήπο. Καλλιέργεια στο
χωράφι. Καλλιέργεια στο φυτώριο.
Καλλιέργεια στο θερµοκήπιο
Σχεδιασµός και κατασκευή ενός κήπου.
Φύτευση και φροντίδες των καλλωπιστικών
φυτών. Βραχόκηπος. Χλοοτάπητας.
∆ενδροστοιχίες. Ανθοπωλείο. Συλλογή και
διατήρηση των ανθέων. Τα φυτά
εσωτερικού χώρο. Ανθοδετική.
∆ιακοσµητική εσωτερικού χώρου.
Η συλλογή φυτικών προϊόντων. Κριτήρια
συγκοµιδής. Ποιότητα προιόντος.
Τυποποίηση. Συσκευασία. Η αποθήκη
φυτικών προϊόντων. Το φορτηγό – ψυγείο.
Συµβατότητα κοινής µεταφοράς φυσικών
ειδών. Μετασυλλεκτικός χειρισµός φυτικών
προϊόντων.
Ορισµός της βιολογικής γεωργίας.
Συγκαλλιέργεια. Γεωργία και ανακύκλωση.
Η σηµασία της κοπριάς. Οργανικά
λιπάσµατα. Χλωρή λίπανση. Προστααία
των φυτών χωρίς φυτοφάρµακα.
Περιβαλλοντική και οικονοµική σηµασία του
δάσους για τον άνθρωπο. Οι κίνδυνοι που
απειλούν το δάσος

Περιβαλλοντική και οικονοµική σηµασία του

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσει ςκαι απαντήσεις σχετικά µε τη
φυτική παραγωγή π.χ.διάκριση φυτών και
ζώων.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την
καλλιέργεια στο χωράφι π.χ.όργωµα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τα
καλλιεργούµενα φυτά, π.χ φωτογραφίες
των φυτών τα ζαχαρότευτλα, κολοκύθι,
αγγούρι, κρεµµύδι, πατάτα, λινάρι,
κάναβη, ελαιοκράµβη, δαµασκηνιά, λωτός,
µπανάνα
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το
θερµοκήπιο, π.χ. Φυτοπροστασία.
Ιδιαιτερότητες καλλιέργειας στο
θερµοκήπιο.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το
φυτώριο, π.χ. Καλλιέργεια σε δοχεία.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις
δενδρώδεις καλλιέργειες π.χ.
Καλλιεργητικές φροντίδες.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την
επιχείρηση αγροχηµικών και γεωργικών
εφοδίων, π.χ. Καλλιέργεια στον κήπο.
Καλλιέργεια στο χωράφι.

Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις
ανθοκοµικές δραστηριότητες και
εφαρµογές π.χ. Φύτευση και φροντίδες
των καλλωπιστικών φυτών.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη
συλλογή φυτικών προϊόντων, π.χ.
Ποιότητα προιόντος. Τυποποίηση.
Συσκευασία.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη
βιολογική Γεωργία π.χ. Η σηµασία της
κοπριάς.

Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το
δάσος π.χ. Οι κίνδυνοι που απειλούν το
δάσος.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
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µε τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

λιβαδιού για τον άνθρωπο. Χρήση
χορτολιβαδικών εκτάσεων.

ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις
χορτολιβαδικές εκτάσεις, π.χ. σηµασία του
λιβαδιού για τον άνθρωπο.

ος

Μάθηµα:Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Εισαγωγή. Κατανόηση των διατροφικών συνηθειών του
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν ανθρώπου µε το πέρασµα του χρόνου
µε τις βασικές έννοιες της
τεχνολογίας των τροφίµων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες σχετικά µε
τη σύσταση και τις κατηγορίες
τροφίµων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες στη
Βιοµηχανία τροφίµων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες σχετικά µε
τη Προµήθεια πρώτης ύλης.

Ορισµός των τροφίµων και κατάταξη τους στις
κατηγορίες: Υγρά-στερεά τρόφιµα,
φυτικά-ζωικά τρόφιµα (εργαστηριακό µέρος: φωτογραφίες
και ζωγραφιές τροφίµων, ασκήσεις µε την κατάταξη τους
στις κατηγορίες τους)
Θρεπτικά συστατικά.
Ορισµός των θρεπτικών συστατικών, κατηγορίες και
τρόφιµα στα οποία βρίσκονται(εργαστηρ. µέρος:
κατάρτιση πίνακα τροφίµων-θρεπτικών συστατικών,
ασκήσεις µε τα θρεπτικά συστατικά).
Κατηγορίες τροφίµων.
Κατανόηση διαφοράς νωπών-επεξεργασµένων τροφίµων
και κατηγορίες αυτών(εργαστηρ. µέρος: κατάταξη
επεξεργασµένων τροφίµων σε κατηγορίες µε
φωτογραφίες και άλλο οπτικό υλικό- Παρασκευή µερικών
απ’αυτά ).
Κατανόηση του ορισµού και του αντικειµένου της
τεχνολογίας τροφίµων. Περιγραφή της τεχνολογίας
τροφίµων.
Προϊόντα που παράγουν οι Βιοµηχανίες τροφίµων και
ποιότητα αυτών (εργαστηρ. µέρος: Κατάρτιση πινάκων µε
τα τµήµατα της Βιοµηχανίας και τα προϊόντα της
Βιοµηχανίας τροφίµων ).
Κατανόηση της έννοιας πρώτη ύλη.
Φυτικές και ζωικές πρώτες ύλες.
Κατανόηση των προσθετικών ουσιών, χρήσεις αυτών και
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Μέσα συσκευασίας (εργαστηρ. µέρος: εποπτικό υλικό για
την κατανόηση των πιο πάνω εννοιών, κατάρτιση
πινάκων ).

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την τεχνολογία τροφίµων.

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε τα
Υγρά-στερεά τρόφιµα,
φυτικά-ζωικά τρόφιµα,
Θρεπτικά συστατικά.

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε τη
διάκριση της τεχνολογίας
τροφίµων και της
Βιοµηχανίας τροφίµων.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε τις
Φυτικές και ζωικές πρώτες
ύλες.

ος

Μάθηµα:Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Περιβάλλον και άνθρωπος. Κατανόηση της σχέσης του
τις βασικές έννοιες των φυσικών
ανθρώπου µε το περιβάλλον του και επιπτώσεις της
πόρων, του περιβάλλοντος και της σης
υποβάθµισης του περιβάλλοντοςστη ζωή του
σηµασίας που έχουν για τον άνθρωπο.
Χρησιµότητα, µόλυνση, επιπτώσεις στον άνθρωπο,
πηγές µόλυνσης, τρόποι βελτίωσης
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος ‘’αέρας- νερό’’.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των πηγών
ενέργειας

Κατανόηση της έννοιας, κατηγορίες και χρησιµότητά
τους

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
Περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
διάκρισης και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τον αέρα και το
νερό.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
πηγές ενέργειας.
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Μάθηµα:Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία: Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Έννοια της Οικονοµίας Περιεχόµενο της
οικονοµικής επιστήµης .Σκοπός της
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
οικονοµικής επιστήµης . Σύνδεση της
εισαγωγικές έννοιες της Οικονοµίας και της
Γεωργικής Οικονοµίας µε την Οικονοµία.
Γεωργικής Παραγωγής.
Ορισµός, αντικείµενο και σηµασία της
Γεωργικής Οικονοµίας
Γεωργική εκµετάλλευση Τεχνική µονάδα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις Βασικές
Κλάδος παραγωγής. Συντελεστές
παραγωγής. Παραγωγικές δαπάνες.
Έννοιες στην Οικονοµική της Παραγωγής των
Γεωργικών Προϊόντων.
Ακαθάριστη πρόσοδος ή ακαθάριστο
εισόδηµα. Κέρδος ή ζηµία.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε θέµατα από τη
Οικονοµία και τη Γεωργική
Παραγωγή π.χ. χαλαζόπτωση και
καταστροφή σιτηροκαλλιεργειών.
Παραδείγµατα µε θέµατα από την
Οικονοµική της Παραγωγής των
Γεωργικών Προϊόντων π.χ.
αποζηµιώσεις
βαµβακοπαραγωγών.

Μάθηµα:Εφαρµογές Η/Υ: Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές
Παραδείγµατα µε τον Η/Υ στην Γεωπονία.
έννοιες και τις Εφαρµογές Η/Υ στην γεωπονία.
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το επίσηµο ΑΠΣ που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ, 1999
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ος

Μάθηµα: Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το
Παραδείγµατα µε το Εργασιακό Περιβάλλον του
Τοµέα.
Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα.
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το επίσηµο ΑΠΣ που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ, 1999
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
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Β΄ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Γεωπονία και ανάπτυξη: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Φυτική παραγωγή και προϊόντα
εξοικειωθούν µε τις βασικές
της.
έννοιες της Γεωργίας στην
Ζωική παραγωγή και προϊόντα
Ελλάδα
της.
Πλεονάσµατα και ελλείµµατα
ανά κλάδο παραγωγής και
ειδικότερα όσον αφορά χωριστά
τα προϊόντα του κάθε κλάδου.
Αναφορά σ’αυτά που
να γνωρίσουν και να
περιλαµβάνει ο κάθε κλάδος
εξοικειωθούν µε τους βασικούς
κλάδους της γεωργικής
παραγωγής .
Μέθοδοι γεωργικής παραγωγής
να γνωρίσουν και να
φιλικές προς το περιβάλλον.
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της Προστασίας και της
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Αγροτουρισµός και
να γνωρίσουν και να
Αγροβιοτεχνία
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες του Αγροτουρισµού και
της Αγροβιοτεχνίας

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε
τις βασικές έννοιες της Γεωργίας
στην Ελλάδα.

Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε
τους βασικούς κλάδους της
γεωργικής παραγωγής
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
σχετικά µε τη Προστασία και
διαχείριση περιβάλλοντος
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
σχετικά µε τον Αγροτουρισµό και
την Αγροβιοτεχνία

Γενικές παρατηρήσεις: Λόγω του πολύ µεγάλου όγκου της ύλης είναι εξαιρετικά
δύσκολο να διδαχθούν όλα τα κεφάλαια. Έτσι µε διάφορα κριτήρια όπως: α)
επικαιρότητα (εκπαιδευτικές επίσκεψεις π.χ. σε θερµοκήπιο, φυτώριο, ανθοκοµική
έκθεση, δάσος κ.α.), β) εµπειρίες των µαθητών (π.χ. αν προέρχονται από αγροτικές
περιοχές, σχετικό επάγγελµα γονιών) ,γ) τα ενδιαφέροντα των µαθητών (στην
δενδροκοµία, ανθοκοµία, λαχανοκοµία, µελισσοκοµία κ.α.) ,δ) δυνατότητα να
πραγµατοποιηθεί το εργαστηριακό µέρος, γίνεται η επιλογή από τα παραπάνω
σχετικά κεφαλαία.
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Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη ζωική παραγωγή.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τη Βοοτροφία.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη Αιγοπροβατοτροφία .

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη Χοιροτροφία.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη’ Πτηνοτροφία.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την ’ Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την Μελισσοκοµία
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την Σηροτροφία

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Βοοτροφία. Αιγοπροβατοτροφία. Χοιροτροφία.
Πτηνοτροφία. Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες.
Φυλές αγελάδων. Αγελάδες
γαλακτοπαραγωγικού τύπου.
Αγελάδες κρεατοπαραγωγικού τύπου. Φυλές
αγελάδων συνδυασµένων ή µεικτών
αποδόσεων. Ελληνικές φυλές αγελάδων.
Σύντοµη περιγραφή των συστηµάτων
εκτροφής. Αναπαραγωγή των βοοειδών.
∆ιατροφή βοοειδών. Βασικές αρχές διατροφής.
Άµελξη των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων.
Παραγωγή υγιεινού γάλακτος. Βουστάσια
γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων.
Εκτρεφόµενες φυλές αιγών και προβάτων
Εκτρεφόµενες φυλές αιγών. Εκτρεφόµενες
φυλές προβάτων. Συστήµατα εκτροφής
αιγοπροβάτων. Αναπαραγωγή αιγοπροβάτων.
Αναπαραγωγή αιγών. Αναπαραγωγή
προβάτων. Τοκετός αιγοπροβάτων. ∆ιατροφή
αιγοπροβάτων. Άµελξη αιγοπροβάτων.
Αιγοπροβατοστάσια
Φυλές εκτρεφόµενων χοίρων. Αναπαραγωγή
χοίρων. ∆ιατροφή χοίρων. ∆ιατροφή χοιριδίων.
∆ιατροφή χοιροµητέρων κατά την κυοφορία.
∆ιατροφή χοιροµητέρων στο διάστηµα της
γαλακτοπαραγωγής-Υγιεινή χοιροστασίου. –
Χοιροστάσια.
Φυλές εκτρεφόµενων ορνίθων. Αναπαραγωγή
ορνίθων. Επώαση των αυγών. Υγιεινή του
εκκολαπτηρίου. Συστήµατα εκτροφής ορνίθων.Υγιεινή πτηνοτροφείου (ορνιθοτροφείου)
Κατηγορίες αλιείας. Υδατοκαλλιέργειες.
Προϋποθέσεις για τη εκτροφή υδρόβιων
οργανισµών. Στοιχεία εκτροφής µερικών
υδρόβιων οργανισµών. Βασικές εργασίες στο
ιχθυοτροφείο.
Η κοινωνία των µελισσών. Η φωλιά των
µελισσών. Κυψέλη µελισσών. Μελισσοκοµικά
εργαλεία και σκεύη .Φροντίδες του
µελισσοσµήνους.
Γενικά. Βιολογικός κύκλος του µεταξοσκώληκα.
Στοιχεία εκτροφής του µεταξοσκώληκα.
Φροντίδες εκτροφής του µεταξοσκώληκα

Ενδεικτικές επισκέψεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις.
Ενδεικτικές επισκέψεις σε φάρµες και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την
Βοοτροφία π.χ. ∆ιατροφή βοοειδών

Σκύλος. Γάτα. Πτηνά συντροφιάς. Ψάρια
ενυδρείου. ∆ιατροφή οικιακών ζώων.
Φροντίδες των οικιακών ζώων. Προµήθεια
οικιακών ζώων
Μάθηµα:Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την Οικιακά ζώα συντροφιάς

Ενδεικτικές επισκέψεις σε στάνες
(µαντριά) και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε την
Αιγοπροβατοτροφία π.χ. Συστήµατα
εκτροφής αιγοπροβάτων.

Ενδεικτικές επισκέψεις σε
χοιροστάσια και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
την Χοιροτροφία π.χ. ∆ιατροφή
χοιροµητέρων στο διάστηµα της
γαλακτοπαραγωγής.
Ενδεικτικές επισκέψεις σε φάρµες και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την
πτηνοτροφία.
Ενδεικτικές επισκέψεις σε
Υδατοκαλλιέργειες και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
την Αλιεία.
Ενδεικτικές επισκέψεις σε µελίσσια,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Κυψέλη µελισσών.
Ενδεικτικές επισκέψεις σε
Σηροτροφία, συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ. εκτροφή του
µεταξοσκώληκα
Ενδεικτικές επισκέψεις σε χώρους
φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων
ζώων και πουλιών.
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη
βασική έννοια των φυσικών πόρων και
του περιβάλλοντος ‘’έδαφος’’.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος ‘’ ∆άσοςχλωρίδα-πανίδα’’
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των πηγών
ενέργειας

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Χρησιµότητα του εδάφους

Γνωριµία και προστασία αυτών

Κατανόηση της έννοιας, κατηγορίες και χρησιµότητά
τους

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
έδαφος.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
διάκρισης και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε το ∆άσος τη
χλωρίδα και τη πανίδα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
πηγές ενέργειας.

ος

Μάθηµα:Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Μέγεθος εκµετάλλευσης. Έκταση εδάφους.
Απαιτούµενη εργασία. Αξία κεφαλαίου. Όγκος
παραγωγής, ακαθάριστη πρόσοδος, ακαθάριστο
να γνωρίσουν και να
κέρδος. ∆απάνες παραγωγής. Τρόπος εκµετάλλευσης.
εξοικειωθούν µε τις Μορφές
Ιδιόκτητες εκµεταλλεύσεις. Ενοικιαζόµενες
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων
εκµεταλλεύσεις. Συγκαλλιεργούµενες εκµεταλλεύσεις.
Τύποι εκµεταλλεύσεων. Ατοµική γεωργική
εκµετάλλευση. Συλλογιστική γεωργική εκµετάλλευση.
Εταιρική γεωργική εκµετάλλευση. Συνεταιριστική
γεωργική εκµετάλλευση. Άτυπες συνεργασίες
Τεχνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες. ∆ιαθέσιµοι
συντελεστές παραγωγής. Επίπεδο της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας. Απόσταση από τις
να γνωρίσουν και να
αγορές. Τυχόν ύπαρξη µονάδων µεταποίησης
εξοικειωθούν µε τους
.Γεωργική έρευνα . Έργα υποδοµής και ανάπτυξης.
Παράγοντες επιλογής της
Υποκειµενικοί παράγοντες . ∆εξιότητες και εµπειρίες.
παραγωγικής κατεύθυνσης.
Γνώσεις. Συνήθεια. Καλλιεργητική συνείδηση. Κίνδυνος
και αβεβαιότητα. Συνθήκες παραγωγής. Συνθήκες
αγοράς. Επιδράσεις αβεβαιότητας στις αποφάσεις των
παραγωγών.
Κατηγορίες συντελεστών γεωργικής παραγωγής.
να γνωρίσουν και να
Έδαφος. Έννοια του εδάφους. Ιδιότητες του εδάφους.
εξοικειωθούν µε τους
Αµοιβή του εδάφους. Εργασία. Έννοια της εργασίας.
Συντελεστές Γεωργικής
∆ιάκριση της εργασίας. Αµοιβή της εργασίας. Κεφάλαιο.
Παραγωγής.
Έννοια του κεφαλαίου. Μορφές του κεφαλαίου. Αµοιβή
του κεφαλαίου. ∆ιευθύνουσα εργασία

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγµατα µε θέµατα από τις
Μορφές Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων π.χ.
Συνεταιρισµοί ελαιοπαραγωγών
Κρήτης.

Παραδείγµατα και συζήτηση µε
θέµατα σχετικά µε τους
Παράγοντες επιλογής της
παραγωγικής κατεύθυνσης π.χ.
Απόσταση από τις αγορές. Τυχόν
ύπαρξη µονάδων µεταποίησης .

Παραδείγµατα και συζήτηση µε
θέµατα σχετικά µε τους
Συντελεστές Γεωργικής
Παραγωγής π.χ.

Μάθηµα:Εφαρµογές Η/Υ: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές
Παραδείγµατα µε τον Η/Υ στην Γεωπονία.
έννοιες και τις Εφαρµογές Η/Υ στην γεωπονία.
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το επίσηµο ΑΠΣ που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ, 1999
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
Μάθηµα: Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το
Παραδείγµατα µε το Εργασιακό Περιβάλλον του
Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα.
Τοµέα.
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το επίσηµο ΑΠΣ που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ, 1999
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΤΑΞΗ Γ’

Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 1999 ) , στα παρακάτω µαθήµατα κατανέµεται στην
Γ’, ∆΄, Ε΄ τάξη.
Μάθηµα: Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες: Γ’’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Θερµοκηπιακές Εγκαταστάσεις: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου : Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Γεωργική Οικονοµία και Πολιτική: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΤΑΞΗ ∆’
Μάθηµα: Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία: ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Φυτό και περιβάλλον (πρέπει να δοθούν µε πιο
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
απλές έννοιες ). Οργάνωση του φυτού (να γίνει η
µε τις βασικές Φυτοτεχνικές
περιγραφή όλων των µερών του φυτού και των
εργασίες.
λειτουργιών του µε απλούστερο τρόπο ).
Μάθηµα: Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες: ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Γνωριµία µε τους κυριότερους εκπροσώπους των
οµάδων ανθοκοµικών φυτών
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Εξωτερικού χώρου, εσωτερικού χώρου,
µε τα ανθοκοµικά φυτά.
βολβοδών, γλαστρικών φυτών

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε το
Φυτό και το περιβάλλον.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε τα
ανθοκοµικά φυτά π.χ. εσωτερικού
χώρου.

Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 1999 ) , στα παρακάτω µαθήµατα κατανέµεται στην
Γ’, ∆΄, Ε΄ τάξη.
Μάθηµα: Θερµοκηπιακές Εγκαταστάσεις: ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου : ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Γεωργική Οικονοµία και Πολιτική: ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΤΑΞΗ Ε’
ος
Μάθηµα: Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία: Ε’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Στάδια ανάπτυξης καλλιεργούµενων φυτών (όλα
να γίνουν εργαστηριακά )
Προετοιµασία του εδάφους για καλλιέργεια (να µην
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
διδαχθούν οι χηµικές ιδιότητες του εδάφους ).
µε τις βασικές Φυτοτεχνικές
Σπορά, λίπανση (χωρίς αναφορά στη χηµεία τους
εργασίες.
). Άρδευση (µόνο θεωρία µε πολύ απλές ασκήσεις
). Φυτοπροστασία (για το τρίτο έτος , µε πλούσιο
εποπτικό υλικό )

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε τις
βασικές Φυτοτεχνικές εργασίες π.χ.
Φυτοπροστασία

ος
Μάθηµα: Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες: Ε’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Γνωριµία µε τα κυριότερα λαχανοκοµικά φυτά
Συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
και Παραδείγµατα µε λαχανοκοµικά
µε τις βασικές έννοιες .
φυτά π.χ. άσπρο λάχανο.

Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 1999 ) , στα παρακάτω µαθήµατα κατανέµεται στην
Γ’, ∆΄, Ε΄ τάξη
Μάθηµα: Θερµοκηπιακές Εγκαταστάσεις: Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου : Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Γεωργική Οικονοµία και Πολιτική: Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
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3.2. Ηλεκτρολογικός Τοµέας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι συστηµάτων αυτοκινήτου.
Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών

Γενικά µαθήµατα ηλεκτρολογικού τοµέα. Η
ύλη της γενικής ΤΕΕ κατανέµεται στη Α’ και
Β΄τάξη στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής,
αντίστοιχα.
1.Ηλεκτροτεχνία
2.Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων
3.Εφαρµογές Η/Υ
4.Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)
5.Στοιχεία ηλεκτρονικής
6.Εισαγωγή στους αυτοµατισµούς
7.Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο
8.Εργασιακό περιβάλλον του
Ηλεκτρολογικού τοµέα

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Γ’, ∆’, Ε’ τάξη στα
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, αντίστοιχα.

Μαθήµατα ειδικότητας
ηλεκτρολόγων συστηµάτων
αυτοκινήτων

Μαθήµατα ειδικότητας
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων

1.Επαγγελµατικό
περιβάλλον ηλεκτρολόγου
2.Ηλεκτρικό σύστηµα
αυτοκινήτου και σχέδιο
ηλεκτρικού συστήµατος
αυτοκινήτου
3.Συστήµατα ελέγχου
αυτοκινήτου
4.Ηλεκτρικές µηχανές
5.Μηχανολογία αυτοκινήτου
6.Ηλεκτρολογικό εργαστήριο
αυτοκινήτου
7.Ηλεκτρική ενέργεια και
περιβάλλον

1.Επαγγελµατικό
περιβάλλον ηλεκτρολόγου
2.Συστήµατα αυτοµατισµών
3.Ηλεκτρικές µηχανές
4.Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
5.Ηλεκτροτεχνικές
εφαρµογές
6.Εφαρµογές Η/Υ
7.Εργαστήριο Ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
8.Εργαστήριο Αυτοµατισµού
9. Ηλεκτρική ενέργεια και
περιβάλλον
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A΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
βασικές γνώσεις και έννοιες
1.1βασικές γνώσεις και
Να γνωρίσουν και να
έννοιες
εξοικειωθούν µε τις βασικές
1.2 Ηλεκτρικό ρεύµα
έννοιες του ηλεκτρικού
-ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος
ρεύµατος.
Ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆)-ηλεκτρική
τάση-πηγές
Το συνεχές ρεύµα
2.1 Νόµος του ΩΜ. Ηλεκτρική αντίστασηηλεκτρική αγωγιµότητα
2.2. Νόµοι του Κίρκωφ (kirchhoff).
Να γνωρίσουν και να
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
εξοικειωθούν µε το συνεχές
2.3. Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς.
ρεύµα.

Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε το ηλεκτρικό
και το µαγνητικό πεδίο

3.Ηλεκτρικο πεδίο-πυκνωτής
3.1. το ηλεκτρικό πεδίο
3.2.Πυκνωτές
4.Μαγνήτικό πεδίο
4.1.Μαγνητισµός-ηλεκτροµαγνητισµός.
4.4Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή
4.5.Το ηλεκτρικό ρεύµα σε µαγνητικό
πεδίο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε
δύο λαµπτήρες. Τροφοδότηση µε τάση
12V.Επίδειξη αµπερόµετρουβολτόµετρου. Μέτρηση Τάσης και
έντασης.
Επίδειξη αγωγών-αντιστάσεων.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος 5
λαµπτήρων
Σύνδεση αντιστάσεων µε σειρά παράλληλα-µεικτά
Μέτρηση αντίστασης του κυκλώµατος.
Τροφοδότηση µε τάση 42V. Μέτρηση
τάσης –έντασης. Επαλήθευση Νόµων
Κιρκωφ
Επίδειξη βαττοµέτρου. Μέτρηση ισχύος.
Επίδειξη πυκνωτών.
Συνδεσµολογία πυκνωτών
Α)σειρά
Β)Παράλληλη
Γ)Μικτή µέτρηση τάσης-χωρητικότητας
Επίδειξη φόρτισης- εκφόρτισης
πυκνωτών.
Επίδειξη φυσικών –τεχνητών µαγνητών.
Επίδειξη ανάπτυξης ΗΕ∆- ∆υνάµεων
Laplace
Επίδειξη φυσικών-τεχνιτών µαγνητών
επίδειξη ανάπτυξης ΗΕ∆.

1
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι:Οι µαθητές πιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
1. Το συνεχές ρεύµα (DC)
1.1.Νόµος του ΩΜ-Ωµική
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµάτος τριών
αντίσταση- υπολογισµοί
λαµπτήρων
1.2.Θερµικός Νόµος του
Α) επαλήθευση Νόµου του ΩΜ
Joylp-Υπολογισµοί
Β)Μέτρηση τάσης- έντασης- ισχύος
Να γνωρίσουν και να
1.3. Ηλεκτρικά ∆ίκτυα
Υπολογισµός τάσης έντασης- αντίστασης
(επίλυση –ειδικά θεωρήµατα
εξοικειωθούν µε την ανάλυση
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος πέντε
των ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
λαµπτήρων( µικτή σύνδεση)
Επαλήθευση κανόνων Κίρκωφ
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών πηγών
Υπολογισµός διατοµών αγωγών
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

1

Η ίδια διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στη Α΄τάξη και στη Β΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου - Α’ τάξη- 1
κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Οι επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος στο
απαντήσεις σχετικά µε τα Στοιχεία
µε γενικές έννοιες και γνώσεις,
ανθρώπινο σώµα.
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
σχετικά µε τα Στοιχεία Εσωτερικών
Μέτρα άµεσης βοήθειας σε περίπτωση
Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ηλεκτροπληξίας. Μέτρα προστασίας από
σχεδίου π.χ. Μέτρα άµεσης βοήθειας
(Ε.Η.Ε.), και Ηλεκτρολογικού
κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύµατος.
σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας.
Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Όργανα
σχεδίου.
Μέτρα προστασίας από κινδύνους
σχεδίασης. Σχεδίαση γραµµάτων και
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
αριθµών.
Αρχές µηχανολογικού σχεδίου. Τοποθέτηση
των διαστάσεων.
Αρχές Οικοδοµικού σχεδίου. Κάτοψη
αρχιτεκτονικού σχεδίου.
Ηλεκτρολογικό σχέδιο. ∆ιάκριση
ηλεκτρολογικών σχεδίων. Πολυγραµµικό
σχέδιο. Μονογραµµικό σχέδιο. Λειτουργικό
σχέδιο. Παραστατικό σχέδιο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Αγωγοί και καλώδια. Ονοµατολογία αγωγών Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε τα βασικά εξαρτήµατα
και καλωδίων. ∆ιατοµή αγωγών. Καλώδια.
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Χρώµατα αγωγών και καλωδίων. Συνήθεις
σχετικά µε τα βασικά εξαρτήµατα
τύποι αγωγών και καλωδίων.
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
λειτουργία και τη σχεδίαση τους.
Σωλήνες. Γενικά. Πλαστικοί σωλήνες.
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
Μεταλλικοί σωλήνες.
λειτουργία και τη σχεδίαση τους π.χ.
Εργαλεία ηλεκτρολόγου. Γενικές οδηγίες
εργαλεία ηλεκτρολόγου.
χρήσης ηλεκτρολογικών εργαλείων. Τα
βασικά εργαλεία του ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη.
∆ιακόπτες φωτισµού. Ρευµατοδότεςρευµατολήπτες. (φις). Κατηγορίες
ρευµατοληπτών.
Ασφάλειες τήξης. Αυτόµατες ασφάλειες .
∆ιακόπτες πίνακα. Ενδεικτικά λαµπάκια.
Ηλεκτρικοί πίνακες. Περιγραφή υλικών του
πίνακα. Είδη πινάκων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε τις συνδεσµολογίες κυκλωµάτων για τη λειτουργία του από µία θέση.
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
φωτισµού.
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου
σχετικά µε τις συνδεσµολογίες
για τη λειτουργία του από µία θέση και µε
κυκλωµάτων φωτισµού, π.χ.
ρευµατοδότη κάτω από το διακόπτη.
Συνδεσµολογία δύο απλών
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών
φωτιστικών σηµείων που απέχουν
σηµείων που απέχουν µεταξύ τους και
µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα
απλό διακόπτη.
λειτουργούν από ένα απλό διακόπτη.
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών
σηµείων που απέχουν µεταξύ τους και
λειτουργούν από ένα διπλό διακόπτη
(κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία πολύφωτου το οποίο
λειτουργεί µε διπλό διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου
που λειτουργεί από δύο διαφορετικές θέσεις
µε διακόπτες εναλλαγής (αλέ –ρετούρ).
Συνδεσµολογία και λειτουργία λαµπτήρα
φθορισµού.
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Στοιχεία θεωρίας στερεού σώµατος.
Μονωτές. Ηµιαγωγοί. Αγωγοί. Καθαροί ηµ,ιαγωγοί.
να γνωρίσουν και να
Ηµιαγωγοί µε προσµίξεις δότες – αποδέκτες.
εξοικειωθούν µε στοιχεία
Επίδραση της θερµοκρασίας και του φωτός στους
ηµιαγωγούς. Θερµίστορ. Βαρίστορ.
θεωρίας στερεού σώµατος.
Φωτοαντιστάσεις.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους
κρυσταλλοδιόδους.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους ανορθωτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Θυρίστορ.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα.

Κρυσταλλοδίοδοι. Περιοχή απογυµνώσεως.
∆υναµικό φραγµού.Ρεύµα διαχύσεως. Αναστροφο
ρεύµα. Πόλωση διόδου.Επίδραση της
θερµοκρασάις στο ρεύµα της διόδου. Τάση
διάσπασης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά διόδων.
Ειδικές δίοδοι. ∆ίοδος Zener. ∆ίοδος Schottky.
∆ίοδος φωτοεκποµπής Led. Υγροί κρύσταλλοι.
Ηλιακό στοιχείο. Κατασκευή διόδων. ∆ίοδοι
επαφής. ∆ίοδοι µε ανάπτυξη. ∆ίοδοι ακίδας. ∆ίοδοι
επιταξιακοί. Έλεγχος ∆ιόδου. Κώδικες διόδων.
Ανορθωτές. Μετασχηµατιστές της τάσης.
Σταθεροποίηση τάσης. ∆ίοδοι ανορθώτριες.
Βαθµός απόδοσης τροφοδοτικού. Φίλτρα
ανόρθωσης. Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πυκνωτή.
Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πηνίο και πυκνωτή.
Θυρίστορ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley). Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου
(SCR). Αµφίδροµο Θυρίστορ. Αµφίδροµος δίοδος
Θυρίστορ (DIAC). Αµφίδροµος ελεγχόµενος
ανορθωτής πυριτίου. (TRIAC)
Ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα.
∆υαδικό αριθµητικό σύστηµα. Λειτουργία της
πύλης AND. Λειτουργία της πύλης OR. Λειτουργία
της πύλης NOT. Λειτουργία της πύλης NAND.
Λειτουργία της πύλης NOR. Λειτουργία της πύλης
EXCLUSIVE -OR. Σχεδιάζοντας λογικά κυκλώµατα
και βασικές πύλες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
στοιχεία θεωρίας στερεού
σώµατος π.χ. Επίδραση της
θερµοκρασίας και του φωτός
στους ηµιαγωγούς.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
κρυσταλλοδιόδους π.χ.
Επίδραση της θερµοκρασάις στο
ρεύµα της διόδου.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ανορθωτές π.χ. ∆ίοδοι
ανορθώτριες .
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Θυρίστορ π.χ. ∆ίοδοι τεσσάρων
στρώσεων (Schochley).
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία
και κυκλώµατα, π.χ. Λειτουργία
της πύλης OR.

ος

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Εισαγωγή
Επίδειξη υλικού.
Βασική δοµή αυτοµατισµού.
Κατασκευή υλικού. Κατασκευή συστηµάτων
αυτοµατισµού ( ανοιχτά-κλειστά)
Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Επίδειξη υλικών
τις εισαγωγικές έννοιες των
Πνευµατικών-υδραυλικών
αυτοµατισµών.
Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών συστηµάτων
αυτοµατισµού
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Εισαγωγή. Σκοποί µαθήµατος. Χρήσιµες
και να ασκηθούν στην
πληροφορίες για τις ασκήσεις. Συµπεριφορά
προετοιµασία, διαδικασία και
των µαθητών στο εργαστήριο.
εκτέλεση εργαστηριακών
Προετοιµασία, διαδικασία και εκτέλεση
ασκήσεων.
εργαστηριακών ασκήσεων
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Όργανα και συσκευές των ηλεκτρικών
και να ασκηθούν στα όργανα
µετρήσεων.
και στις συσκευές των
ηλεκτρικών µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Οι συµβολισµοί και η σηµασία τους στην
και να ασκηθούν µε τους
εκτέλεση των µετρήσεων.
συµβολισµούς και τη σηµασία
Οι συµβολισµοί οργάνων και κυκλωµάτων
τους στην εκτέλεση των
ηλεκτρικών µετρήσεων.
µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Ακρίβεια οργάνων και µετρήσεων.
και να ασκηθούν στην ακρίβεια Η ακρίβεια των ηλεκτρικών οργάνων.
οργάνων και µετρήσεων .
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Μετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών.
και να ασκηθούν στις
Μέτρηση ηλεκτρικής τάσης.
µετρήσεις ηλεκτρικών
Μέτρηση εντάσεως ρεύµατος.
µεγεθών.
Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Ηλεκτρικό Κύκλωµα. Νόµος του ΩΜ και
κανόνες του Κίρχωφ.
και να ασκηθούν µε το
Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά. Παράλληλη
ηλεκτρικό Κύκλωµα.(Νόµος
συνδεσµολογία αντιστάσεων, Μικτή
του ΩΜ και κανόνες του
σύνδεση αντιστάσεων. Μεταβολή
Κίρχωφ).
αντιστάσεως υλικού µε τη θερµοκρασία.
Μέτρηση αντιστάσεως γείωσης. Μέτρηση
ισχύος του συνεχούς ρεύµατος.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις προετοιµασία, διαδικασία
και εκτέλεση εργαστηριακών
ασκήσεων.
Ασκήσεις σε Όργανα και συσκευές
των ηλεκτρικών µετρήσεων.
Ασκήσεις σε συµβολισµούς οργάνων
και κυκλωµάτων ηλεκτρικών
µετρήσεων.
Ασκήσεις στην ακρίβεια των
ηλεκτρικών οργάνων.
Ασκήσεις στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών, π.χ. Μέτρηση εντάσεως
ρεύµατος.
Ασκήσεις παράλληλης
συνδεσµολογίας αντιστάσεων.
Ασκήσεις µέτρησης ισχύος του
συνεχούς ρεύµατος.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
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Β΄ΤΑΞΗ
ος

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Μαγνητικό πεδίο
Το ηλεκτρικό ρεύµα και το
µαγνητικό πεδίο
1.2.Μαγνητικά κυκλώµατα.
Το εναλλασσόµενο ρεύµα
2.1.Παραγωγή Α.C.
2.2.Iισχύς και ενέργεια Α.C.
2.3.κυκλώµατα εναλλασσόµενου
ρεύµατος Α.C.
2.4.Το φαινόµενο του
συντονισµού κυκλώµατος
2.5. Τριφασικά ρεύµατα
3.Ειδικά θέµατα
3.1 Στατικός ηλεκτρισµός
3.2. Ανόρθωση του Ε.Ρ

Επίδειξη φυσικών-τεχνιτών µαγνητών επίδειξη
ανάπτυξης ΗΕ∆.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε δύο
λαµπτήρες, τροφοδότηση µε τάση 220V.
Με τη χρησιµοποίηση παλµογράφου.
Α)επίδειξη καµπύλης φάσης –περιόδουσυχνότητας
Β) Μέτρηση µέγιστης -µέσης -ενεργούς τάσης
Γ)διαφορά φάσεων. Κατασκευή κυκλώµατος
λάµπας φθορισµού
Α)µέτρηση αυτεπαγωγικής αντίστασης
Β)ωµικής
Γ) χωριτηκής αντίστασης
Να γνωρίσουν και να
∆) συνφ
εξοικειωθούν µε τις βασικές
Μέτρηση ισχύος
έννοιες του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ε) πραγµατικής –φαινόµενης άεργου.
Κατασκευή τριφασικού ηλεκτρικού
κυκλώµατος, σύνδεση των καταναλώσεων σε
αστέρα-τρίγωνο.
Μέτρηση πολικής τάσης φασικής τάσης
Μέτρηση έντασης
Βελτίωση συνφ
Επίδειξη αντικεραυνικών συστηµάτων
προστασίας.
Κατασκευή ανορθωτικής διάταξης µε διόδους
απλή ανόρθωση-πλήρη ανόρθωση.
Χρήση παλµογράφου σύγκριση
χαρακτηριστικών Α.C-D.C
2
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι:Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
πιδιώκεται:
Το εναλλασσόµενο ρεύµα (Α.C)
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος τεσσάρων
Γενικές αρχές και παράσταση
λαµπτήρων µε τη χρησιµοποίηση
εναλλασσοµένων µεγεθών
παλµογράφου.
Καταναλωτές και συµπεριφορά του στο Ε.Ρ Επίδειξη α)καµπύλης τάσης β) συχνότητας
Τριφασικά ρεύµατα
γ)περιόδου
Υπολογισµός ενεργούς και µέσης τιµής Ε.Ρ
Να γνωρίσουν και να
Σε ηλεκτρικό κύκλωµα µε σύνθετη αντίσταση
εξοικειωθούν µε την
(π.χ. λάµπα φθορίου)
ανάλυση των ηλεκτρικών
Να µετρήσουν πραγµατική-φαινόµενη –άεργο
κυκλωµάτων.
ισχύ-συνφ
Επαλήθευση Νόµου ΟΜ και κανόνων Κίρκωφ
Στο Ε.Ρ
Συνδεσµολογία καταναλωτών σε α) αστέρα β)
τρίγωνο
Μέτρηση συνφ. Βελτίωση συνφ
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος

ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

2

Η ίδια διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στη Α΄τάξη και στη Β΄τάξη.

68

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου - Β’ τάξη- 1ος
κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Παροχές. Κατηγορίες Παροχών. Γειώσεις
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
απαντήσεις σχετικά µε τις
µε τις παροχές και τις γειώσεις.
προστασίας. Τρόποι γειώσεων. Συσκευές και
παροχές και τις γειώσεις
εξαρτήµατα που πρέπει να γειωθούν.
π.χ. Ποια κτίρια χρειάζονται
Προστασία από κεραυνούς. Ποια κτίρια χρειάζονται
προστασία από τους
προστασία από τους κεραυνούς.
κεραυνούς.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Γενικά µε τις γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
µε τις γραµµές οικιακών
εγκαταστάσεων σε κατοικίες. Υπολογισµός των
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
ηλεκτρικών συσκευών και τη
στοιχείων γραµµής. Επιλογή διατοµής αγωγών και
απαντήσεις σχετικά µε τις
σχεδίαση τους.
ασφάλειας ανάλογα µε το ρεύµα γραµµής.
γραµµές οικιακών
Γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας. Υπολογισµός των
ηλεκτρικών συσκευών και τη
στοιχείων της γραµµής τροφοδοσίας της ηλεκτρικής
σχεδίαση τους π.χ. Οδηγίες
κουζίνας. Τριφασική σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας.
εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα
Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής ηλεκτρικής
κουζίνας.
Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Υπολογισµός των
στοιχείων της γραµµής τροφοδοσίας
θερµοσίφωνα.Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα. Λειτουργία του ηλεκτρικού
θερµοσίφωνα.
Γενικά για τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
τη σχεδίαση τους.
µε εγκαταστάσεις ασθενών
συζήτηση µε ερωτήσεις και
Ηλεκτρικό κουδούνι. Είδη κουδουνιών. Πίνακες
ρευµάτων και τη σχεδίαση τους.
απαντήσεις σχετικά µε
κουδουνιών. Πως λειτουργεί το ηλεκτροµαγνητικό
εγκαταστάσεις ασθενών
κουδούνι. Συνδεσµολογίες ηλεκτρικών κουδουνιών.
ρευµάτων και τη σχεδίαση
τους π.χ. Συνδεσµολογίες
Ηλεκτρική κλειδαριά. Συνδεσµολογίες Ηλεκτρικής
κλειδαριάς.
ηλεκτρικών κουδουνιών
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών κουδουνιών και
Ηλεκτρικής κλειδαριάς σε οικοδοµή δύο
διαµερισµάτων. Οδηγίες για την εγκατάσταση
ηλεκτρικών κουδουνιών και κλειδαριάς .
Θυροτηλέφωνο. Περιγραφή της λειτουργίας των
θυροτηλεφώνων. Γραµµές εγκατάστασης
θυροτηλεφώνων.
Θυροτηλεόραση. Λειτουργία της Θυροτηλεόρασης.
Γραµµές εγκατάστασης της Θυροτηλεόρασης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
µε τη σχεδίαση εσωτερικής
συζήτηση µε ερωτήσεις και
µονοκατοικίας. Σχεδίαση των στοιχείων του
κυκλώµατος.
απαντήσεις σχετικά µε τη
ηλεκτρικής εγκατάστασης
Υπολογισµός των γραµµών φωτισµού, πριζών,
σχεδίαση εσωτερικής
κατανοµής φορτίων.
ηλεκτρικής εγκατάστασης
π.χ. µονοκατοικίας
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες

Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους ανορθωτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Θυρίστορ.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδοι).

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα τυπωµένα
κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ανορθωτές. Μετασχηµατιστές της τάσης.
Σταθεροποίηση τάσης. ∆ίοδοι ανορθώτριες.
Βαθµός απόδοσης τροφοδοτικού. Φίλτρα
ανόρθωσης. Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πυκνωτή.
Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πηνίο και πυκνωτή.
Θυρίστορ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley). Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου
(SCR). Αµφίδροµο Θυρίστορ. Αµφίδροµος δίοδος
Θυρίστορ (DIAC). Αµφίδροµος ελεγχόµενος
ανορθωτής πυριτίου. (TRIAC)
Τρανζίστορ (Κρυσταλλοτρίοδος). Κατασκευή και
λειτουργία των Τρανζίστορ. Βασικές
συνδεσµολογίες Τρανζίστορ. έλεγχος του
Τρανζίστορ. Εφαρµογές σε πρακτικά κυκλώµατα.

Τυπωµένα κυκλώµατα. Κατασκευή πλακέτας –
σχεδίαση. Βιοµηχανική παραγωγή τυπωµένων
κυκλωµάτων.

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Συσκευασίες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Αναγνώριση –
αποκωδικοποίηση των IC.

Ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα.
∆υαδικό αριθµητικό σύστηµα. Λειτουργία της
πύλης AND. Λειτουργία της πύλης OR. Λειτουργία
της πύλης NOT. Λειτουργία της πύλης NAND.
Λειτουργία της πύλης NOR. Λειτουργία της πύλης
EXCLUSIVE -OR. Σχεδιάζοντας λογικά κυκλώµατα
και βασικές πύλες.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ανορθωτές π.χ. ∆ίοδοι
ανορθώτριες .
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Θυρίστορ π.χ. ∆ίοδοι τεσσάρων
στρώσεων (Schochley).
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδος),π.χ.
Κατασκευή και λειτουργία των
Τρανζίστορ.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
τυπωµένα κυκλώµατα π.χ.
Βιοµηχανική παραγωγή
τυπωµένων κυκλωµάτων
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα π.χ.
Συσκευασίες ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία
και κυκλώµατα, π.χ. Λειτουργία
της πύλης OR.

ος

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Έλεγχος φυσικών µεγεθών
Επίδειξη εξαρτηµάτων έλεγχου θερµοκρασίαςπίεσης- χρόνου- ηλεκτρικού ρεύµατος
2. Σύνθετες εφαρµογές
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Επίδειξη εξαρτηµάτων. ΗλεκτροπνευµατικώνΝα γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ηλεκτρουδραυλικών
εισαγωγικές έννοιες των αυτοµατισµών.
Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρικών συστηµάτων
αυτοµατισµού.
Περιγραφή-Λειτουργία προγραµµατισµένων
λογικών ελέγχων
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν,να
Μετρήσεις κυκλωµάτων εναλλασσόµενου
εξοικειωθούν και να
ρεύµατος.
ασκηθούν µε µετρήσεις
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε παλµογράφο.
κυκλωµάτων
Συνδεσµολογίες πηνίων σε σειρά και παράλληλα.
εναλλασσόµενου
Μέτρηση χωριτικότητας µε γέφυρα. Χωρητική
αντίσταση πυκνωτή.
ρεύµατος.
Μετασχηµατιστές µετρήσεων τάσεως και εντάσεως.
Ισχύς ενέργεια στο εναλλασσόµενο ρεύµα.
να γνωρίσουν,να
Μέτρηση ισχύος στο εναλλασσόµενο ρεύµα.
εξοικειωθούν και να
ασκηθούν µε την ισχύ
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρηση του
και την ενέργεια στο
συντελεστή ισχύος.
εναλλασσόµενο ρεύµα.
να γνωρίσουν,να
Στοιχεία ηλεκτρονικής.
εξοικειωθούν και να
Κρυσταλλοδίοδος. ∆ίοδος ZENER. Ανόρθωση
ασκηθούν µε στοιχεία
απλή.
ηλεκτρονικής .
Κυκλώµατα µε τρανζίστορ. Κύκλωµα µε κοινό
να γνωρίσουν,να
εξοικειωθούν και να
εκποµπό. Ενισχυτής τάσης κοινού εκποµπού.
ασκηθούν στα
Τελεστικοί ενισχυτές.
κυκλώµατα µε
τρανζίστορ .

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις µετρήσεων κυκλωµάτων
εναλλασσόµενου ρεύµατος π.χ.
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε
παλµογράφο.

Ασκήσεις ισχύος και ενέργειας στο
εναλλασσόµενο ρεύµα. Π.χ. Μέτρηση
ηλεκτρικής ενέργειας
Ασκήσεις στα στοιχεία ηλεκτρονικής
π.χ. ∆ίοδος ZENER.
Ασκήσεις στα κυκλώµατα µε
τρανζίστορ π.χ. Ενισχυτής τάσης
κοινού εκποµπού.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΑΞΗ Γ’
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α 1Ος ΚΥΚΛΟΣ
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
1. Κινητήρες εσωτερικής
Να γνωρίσουν και να
καύσης.
εξοικειωθούν µε τα
συστήµατα ελέγχου του
αυτοκινήτου
2. Εξοπλισµός –όργανα
ρύθµισης κινητήρα.

3.συστήµατα αυτοµατισµού.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη κινητήρων εσωτερική καύσης. Κύκλος
λειτουργίας βενζινοκινητήρα-πετρελαιοκινητήρα. Τρόποι
διάγνωση βλαβών.
Επίδειξη οργάνων ελέγχου.
Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος µε α) πολύµετρο
β)αγωγών παράκαµψης γ) δοκιµαστικών λυχνιών.
Εντοπισµός και επισκευή βλάβης.
Επίδειξη εξαρτηµάτων των κυκλωµάτων φωτισµού.
Τρόποι σύνδεσης.
Εξήγηση λειτουργίας κυκλωµάτων φωτισµού.
Σχεδίαση διάβασµα σχεδίου.
Πιθανές βλάβες. Τρόπος εντοπισµού και επισκευής
Επίδειξη εξαρτηµάτων συσσωρευτών- Τρόπος σύνδεσης.
Επίδειξη ενδεικτικών οργάνων. Τρόποι σύνδεσης οργάνων
ελέγχου.
Επίδειξη συστηµάτων εκκίνησης- λειτουργία.

4.συστήµατα αποθήκευσης
της ηλεκτρικής ενέργειαςφόρτισης.
5. σύστηµα εκκίνησης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ος
Γ΄ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές
επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
εισαγωγή.
εξοικειωθούν µε τις
ηλεκτρικές µηχανές
Μετασχηµατιστές.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων ηλεκτρικών µηχανών.
Επίδειξη µετασχηµατιστών. Επίδειξη πολλαπλασιαστή.
Περιγραφή –λειτουργία
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3. Γεννήτριες συνεχούς
ρεύµατος.

Σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου.
Μέτρηση τάσης Μ\Ε.
Βλάβες- επισκευή βλαβών
Επίδειξη γεννητριών Σ.Ρ.
Λειτουργία γεννητριών Σ.Ρ.
Εφαρµογές γεννητριών Σ.Ρ. στα οχήµατα.
Βλάβες -επισκευή βλαβών
Μέτρηση τάσης χωρίς φορτίο –µε φορτίο.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ος
Γ’ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
Εισαγωγή.
εξοικειωθούν µε τη
µηχανολογία του
αυτοκινήτου
Λειτουργία κινητήρων εσωτερικής
καύσης.

Σύστηµα ψύξης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ιστορική εξέλιξη του αυτοκινήτου.
Επίδειξη µε εποπτικό µέσο της λειτουργίας τετράχρονου
βενζινοκινητήρα
∆ιάγραµµα δίχρονου- τετράχρονου βενζινοκινητήρασύγκριση.
∆ιάγραµµα δίχρονου – τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα.
Σύγκριση βενζινοκινητήρων-πετρελαιοκινητήρων
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστηµάτων ψύξης
Επίδειξη θερµ.οστάτη- οργάνου ένδειξης θερµοκρασίας.
Σύγκριση συστηµάτων ψύξης. Πλεονεκτήµαταµειονεκτήµατα. συστηµάτων ψύξης. Βλάβες- επισκευές
βλαβών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ος
∆’ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
Σύστηµα ανάφλεξης.
εξοικειωθούν µε το
σύστηµα ελέγχου
αυτοκινήτου

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Ηλεκτρονικός εγκέφαλος – αισθητήρες.
Σύγχρονα συστήµατα τροφοδοσίας.
4.Συστήµατα

ελέγχου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ος
∆’ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές
επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος.
εξοικειωθούν µε τις
ηλεκτρικές µηχανές

2. Γεννήτριες εναλλασσόµενου
ρεύµατος.

Επίδειξη εξαρτηµάτων συστήµατος ανάφλεξης.
Συνδεσµολογία πρωτεύοντος- ∆ευτερεύοντος
πολλαπλασιαστή. Λειτουργία συστήµατος
ανάφλεξης.
Επίδειξη µονάδας έλεγχου.
Επίδειξη αισθητήρων και ενεργοποιητών.
Επίδειξη εξαρτηµάτων τροφοδοσίας.
Περιγραφή- λειτουργίας.
Πιθανές βλάβες.
Τρόποι επισκευής βλαβών
Περιγραφή- επίδειξη εξαρτηµάτων των
καταλυτών.
Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας καταλυτικού
µετατροπέα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη κινητήρων Σ.Ρ. Επίδειξη –περιγραφή- λειτουργία
εξαρτηµάτων κινητήρα Σ.Ρ.
Είδη κινητήρων.
Επίδειξη –λειτουργία εκκινητή µίζας.
Βλάβες -επισκευή βλαβών
Εφαρµογές κινητήρων Σ.Ρ. στα οχήµατα (καθαριστήρες,
κινητήρας τζαµιών- πόρτας- φαναριών, κτλ.).
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Επίδειξη εξαρτηµάτων γεννητριών. Περιγραφή λειτουργίας.
Μέτρηση διαφόρων µεγεθών των γεννητριών.
Εφαρµογές στα οχήµατα.
Επίδειξη εναλλακτήρα αυτοκινήτου. Κατασκευή ηλεκτρικού
κυκλώµατος σύνδεσης εναλλακτήρα. Βλάβες – επισκευή
βλαβών.
Επίδειξη εναλλακτήρων ηλεκτρικής έλξης- λειτουργία
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Βλάβες- επισκευή βλαβών.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ος
∆’ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές
επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
Μέρη κινητήρων εσωτερική καύσης.
εξοικειωθούν µε τη
συστήµατα λίπανσης.
µηχανολογία του
αυτοκινήτου
Σύστηµα τροφοδοσίας
βενζινοκινητήρων.
τροφοδοσίας
4. Σύστηµα
πετρελαιοκινητήρων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ος
ΤΑΞΗ Ε’ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
1.Ηλεκτρονικά ελεγχόµενα αυτόµατα
εξοικειωθούν µε τα
κιβώτια ταχυτήτων.
συστήµατα ελέγχου
αυτοκινήτου
2. Σύγχρονα συστήµατα παθητικής και
ενεργητικής ασφάλειας.
3.Συστήµατα ηλεκτρονικά ελεγχοµένων
αναρτήσεων.

4. Συστήµατα διεύθυνσης µε υδραυλική
υποβοήθηση.

5.Συστήµατα κλιµατισµού.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ε’ ΤΑΞΗ 1Ος ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
Ασύγχρονοι τριφασικοί
Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις ηλεκτρικές κινητήρες (Α.Τ.Κ.).
µηχανές

Ασύγχρονοι µονοφασικοί
κινητήρες (Α.Μ.Κ.).
Κινητήρες Ε.Ρ. µε συλλέκτη.
Σύγχρονη τεχνολογία-

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη- περιγραφή εξαρτηµάτων κινητήρων
εσωτερικής καύσης.
Επίδειξη συστήµατος λίπανσης. Επίδειξη
λιπαντικών.
Βλάβες –επισκευή συστήµατος λίπανσης.
Επίδειξη –περιγραφή- λειτουργία.
Μπουζί- καρµπυρατέρ.
Επίδ3ειξη ρύθµισης συστήµατος τροφοδοσίας .
Βλάβες- επισκευή βλαβών
Επίδειξη –περιγραφή –λειτουργία συστήµατος
τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων.
Εκκίνηση κινητήρα ντίζελ
Βλάβες- επισκευή βλαβών.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων κιβωτίου ταχυτήτων –
λειτουργία .
Βλάβες –επισκευή βλαβών
Περιγραφή –επίδειξη ζωνών ασφαλείαςαερόσακων.
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστήµατος ABS.
Περιγραφή συστήµατος ανάρτησης .
Επίδειξη εξαρτηµάτων
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Περιγραφή συστήµατος διεύθυνσης του
αυτοκίνητου.
Επίδειξη εξαρτηµάτων .
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Σχεδίαση ψυκτικού συστήµατος .
Επίδειξη υλικών .
Λειτουργία.
Ηλεκτρικό κύκλωµα κλιµατιστικού συστήµατος.
Σχεδίαση- επίδειξη υλικού- κατασκευή –λειτουργία
Περιγραφή εξαρτηµάτων.
Αυτόµατα συστήµατα κλιµατισµού.
Πιθανες βλάβες στο ηλεκτρικό σύστηµα.
Επισκευή βλαβών.
Πιθανές βλάβες στο ψυκτικό σύστηµα- επισκευή
βλαβών.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρα. Στοιχεία
πινακίδας κινητήρα. Τρόπος σύνδεσης κινητήρα
Α.Τ.Κ.
Μέτρηση τάσης- έντασης, ισχύος.
Βλάβες- επισκευή βλαβών
Επίδειξη κινητήρων .
Λειτουργία κινητήρων.
Σύνδεση στο δίκτυο.
Στοιχεία πινακίδας.
Βλάβες- επισκευή βλαβών.
Λειτουργία.
Συνδεσµολογία.
Εφαρµογές.
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ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Επίδειξη- περιγραφή ηλεκτρικών κινητήρων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ος
Ε’ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ- Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
Σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων.
εξοικειωθούν µε τη µηχανολογία
Σύστηµα
κίνησης.

µετάδοσης

Σύστηµα ανάρτησης.
Σύστηµα διεύθυνσης.
σύστηµα πέδησης.
Τροχοί και ελαστικά.
Συσκευές ελέγχου επισκευών
και συντήρησης οχηµάτων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστήµατος
εξαγωγής καυσαερίων.
Καταλύτες. Λειτουργία- χρησιµότητα
Επίδειξη –περιγραφή εξαρτηµάτων
συστήµατος µετάδοσης κίνησης.
Λειτουργία εξαρτηµάτων. Συντήρηση
συστήµατος µετάδοσης κίνησης. Βλάβες
– επισκευές.
Επίδειξη –περιγραφή εξαρτηµάτων
ανάρτησης.
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Λειτουργία- βλάβες συστήµατος
διεύθυνσης.
Επίδειξη- περιγραφή εξαρτηµάτων
συστηµάτων πέδησης. (µηχανικά υδραυλικά -µικτά.).
Συντήρηση- βλάβες.
Επίδειξη ελαστικών –βλάβες.
Επίδειξη συσκευών ελέγχου και
συντήρησης. Τρόπος χρήσης
Λειτουργία συσκευών.

Τ.Ε.Ε ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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3.3. Ηλεκτρολογικός Τοµέας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων κτιρίων
Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών
A΄ΤΑΞΗ
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές
επιδιώκεται:
βασικές γνώσεις και έννοιες
1.1βασικές γνώσεις και
Να γνωρίσουν και να
έννοιες
εξοικειωθούν µε τις βασικές
1.2 Ηλεκτρικό ρεύµα
έννοιες του ηλεκτρικού
-ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος
ρεύµατος.
Ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆)-ηλεκτρική
τάση-πηγές
Το συνεχές ρεύµα
2.1 Νόµος του ΩΜ. Ηλεκτρική αντίστασηηλεκτρική αγωγιµότητα
2.2. Νόµοι του Κίρκωφ (kirchhoff).
Να γνωρίσουν και να
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
2.3. Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς.
εξοικειωθούν µε το συνεχές
ρεύµα.

Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε το ηλεκτρικό
και το µαγνητικό πεδίο

3.Ηλεκτρικο πεδίο-πυκνωτής
3.1. το ηλεκτρικό πεδίο
3.2.Πυκνωτές
4.Μαγνήτικό πεδίο
4.1.Μαγνητισµός-ηλεκτροµαγνητισµός.
4.4Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή
4.5.Το ηλεκτρικό ρεύµα σε µαγνητικό
πεδίο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε
δύο λαµπτήρες. Τροφοδότηση µε τάση
12V.Επίδειξη αµπερόµετρουβολτόµετρου. Μέτρηση Τάσης και
έντασης.
Επίδειξη αγωγών-αντιστάσεων.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος 5
λαµπτήρων
Σύνδεση αντιστάσεων µε σειρά παράλληλα-µεικτά
Μέτρηση αντίστασης του κυκλώµατος.
Τροφοδότηση µε τάση 42V. Μέτρηση
τάσης –έντασης. Επαλήθευση Νόµων
Κιρκωφ
Επίδειξη βαττοµέτρου. Μέτρηση ισχύος.
Επίδειξη πυκνωτών.
Συνδεσµολογία πυκνωτών
Α)σειρά
Β)Παράλληλη
Γ)Μικτή µέτρηση τάσης-χωρητικότητας
Επίδειξη φόρτισης- εκφόρτισης
πυκνωτών.
Επίδειξη φυσικών –τεχνητών µαγνητών.
Επίδειξη ανάπτυξης ΗΕ∆- ∆υνάµεων
Laplace
Επίδειξη φυσικών-τεχνιτών µαγνητών
επίδειξη ανάπτυξης ΗΕ∆.

3
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι:Οι µαθητές πιδιώκεται:
1. Το συνεχές ρεύµα (DC)
1.1.Νόµος του ΩΜ-Ωµική αντίστασηυπολογισµοί
1.2.Θερµικός Νόµος του Joylp-Υπολογισµοί
1.3. Ηλεκτρικά ∆ίκτυα (επίλυση –ειδικά
θεωρήµατα

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Κατασκευή ηλεκτρικού
κυκλώµάτος τριών λαµπτήρων
Α) επαλήθευση Νόµου του ΩΜ
Β)Μέτρηση τάσης- έντασηςισχύος
Υπολογισµός τάσης έντασηςΝα γνωρίσουν και να
αντίστασης
εξοικειωθούν µε την ανάλυση
Κατασκευή ηλεκτρικού
των ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
κυκλώµατος πέντε λαµπτήρων(
µικτή σύνδεση)
Επαλήθευση κανόνων Κίρκωφ
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών
πηγών
Υπολογισµός διατοµών
αγωγών
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα

3

Η ίδια διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στη Α΄τάξη και στη Β΄τάξη.
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Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου - Α’ τάξη- 1
κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Οι επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος στο
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
µε γενικές έννοιες και γνώσεις,
ανθρώπινο σώµα.
απαντήσεις σχετικά µε τα
σχετικά µε τα Στοιχεία Εσωτερικών
Μέτρα άµεσης βοήθειας σε περίπτωση
Στοιχεία Εσωτερικών
ηλεκτροπληξίας. Μέτρα προστασίας από κινδύνους
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(Ε.Η.Ε.), και Ηλεκτρολογικού
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
και Ηλεκτρολογικού σχεδίου
σχεδίου.
Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Όργανα σχεδίασης.
π.χ. Μέτρα άµεσης βοήθειας
Σχεδίαση γραµµάτων και αριθµών.
σε περίπτωση
Αρχές µηχανολογικού σχεδίου. Τοποθέτηση των
ηλεκτροπληξίας. Μέτρα
διαστάσεων.
προστασίας από κινδύνους
Αρχές Οικοδοµικού σχεδίου. Κάτοψη αρχιτεκτονικού
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
σχεδίου.
Ηλεκτρολογικό σχέδιο. ∆ιάκριση ηλεκτρολογικών
σχεδίων. Πολυγραµµικό σχέδιο. Μονογραµµικό
σχέδιο. Λειτουργικό σχέδιο. Παραστατικό σχέδιο.
Αγωγοί και καλώδια. Ονοµατολογία αγωγών και
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
καλωδίων. ∆ιατοµή αγωγών. Καλώδια. Χρώµατα
συζήτηση µε ερωτήσεις και
µε τα βασικά εξαρτήµατα
αγωγών και καλωδίων. Συνήθεις τύποι αγωγών και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
καλωδίων.
βασικά εξαρτήµατα
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
λειτουργία και τη σχεδίαση τους.
Σωλήνες. Γενικά. Πλαστικοί σωλήνες. Μεταλλικοί
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
σωλήνες.
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
Εργαλεία ηλεκτρολόγου. Γενικές οδηγίες χρήσης
λειτουργία και τη σχεδίαση
τους π.χ. εργαλεία
ηλεκτρολογικών εργαλείων. Τα βασικά εργαλεία του
ηλεκτρολόγου.
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
∆ιακόπτες φωτισµού. Ρευµατοδότες- ρευµατολήπτες.
(φις). Κατηγορίες ρευµατοληπτών.
Ασφάλειες τήξης. Αυτόµατες ασφάλειες .
∆ιακόπτες πίνακα. Ενδεικτικά λαµπάκια. Ηλεκτρικοί
πίνακες. Περιγραφή υλικών του πίνακα. Είδη
πινάκων.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου για τη
µε τις συνδεσµολογίες κυκλωµάτων λειτουργία του από µία θέση.
συζήτηση µε ερωτήσεις και
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου για τη
φωτισµού.
απαντήσεις σχετικά µε τις
συνδεσµολογίες
λειτουργία του από µία θέση και µε ρευµατοδότη
κάτω από το διακόπτη.
κυκλωµάτων φωτισµού, π.χ.
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών σηµείων που
Συνδεσµολογία δύο απλών
απέχουν µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα απλό
φωτιστικών σηµείων που
διακόπτη.
απέχουν µεταξύ τους και
λειτουργούν από ένα απλό
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών σηµείων που
διακόπτη.
απέχουν µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα διπλό
διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία πολύφωτου το οποίο λειτουργεί µε
διπλό διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου που
λειτουργεί από δύο διαφορετικές θέσεις µε διακόπτες
εναλλαγής (αλέ –ρετούρ).
Συνδεσµολογία και λειτουργία λαµπτήρα φθορισµού.
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Στοιχεία θεωρίας στερεού σώµατος.
Μονωτές. Ηµιαγωγοί. Αγωγοί. Καθαροί ηµ,ιαγωγοί.
να γνωρίσουν και να
Ηµιαγωγοί µε προσµίξεις δότες – αποδέκτες.
εξοικειωθούν µε στοιχεία
Επίδραση της θερµοκρασίας και του φωτός στους
ηµιαγωγούς. Θερµίστορ. Βαρίστορ.
θεωρίας στερεού σώµατος.
Φωτοαντιστάσεις.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους
κρυσταλλοδιόδους.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους ανορθωτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Θυρίστορ.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα.

Κρυσταλλοδίοδοι. Περιοχή απογυµνώσεως.
∆υναµικό φραγµού.Ρεύµα διαχύσεως. Αναστροφο
ρεύµα. Πόλωση διόδου.Επίδραση της
θερµοκρασάις στο ρεύµα της διόδου. Τάση
διάσπασης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά διόδων.
Ειδικές δίοδοι. ∆ίοδος Zener. ∆ίοδος Schottky.
∆ίοδος φωτοεκποµπής Led. Υγροί κρύσταλλοι.
Ηλιακό στοιχείο. Κατασκευή διόδων. ∆ίοδοι
επαφής. ∆ίοδοι µε ανάπτυξη. ∆ίοδοι ακίδας. ∆ίοδοι
επιταξιακοί. Έλεγχος ∆ιόδου. Κώδικες διόδων.
Ανορθωτές. Μετασχηµατιστές της τάσης.
Σταθεροποίηση τάσης. ∆ίοδοι ανορθώτριες.
Βαθµός απόδοσης τροφοδοτικού. Φίλτρα
ανόρθωσης. Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πυκνωτή.
Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πηνίο και πυκνωτή.
Θυρίστορ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley). Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου
(SCR). Αµφίδροµο Θυρίστορ. Αµφίδροµος δίοδος
Θυρίστορ (DIAC). Αµφίδροµος ελεγχόµενος
ανορθωτής πυριτίου. (TRIAC)
Ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα.
∆υαδικό αριθµητικό σύστηµα. Λειτουργία της
πύλης AND. Λειτουργία της πύλης OR. Λειτουργία
της πύλης NOT. Λειτουργία της πύλης NAND.
Λειτουργία της πύλης NOR. Λειτουργία της πύλης
EXCLUSIVE -OR. Σχεδιάζοντας λογικά κυκλώµατα
και βασικές πύλες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
στοιχεία θεωρίας στερεού
σώµατος π.χ. Επίδραση της
θερµοκρασίας και του φωτός
στους ηµιαγωγούς.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
κρυσταλλοδιόδους π.χ.
Επίδραση της θερµοκρασάις στο
ρεύµα της διόδου.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ανορθωτές π.χ. ∆ίοδοι
ανορθώτριες .
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Θυρίστορ π.χ. ∆ίοδοι τεσσάρων
στρώσεων (Schochley).
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία
και κυκλώµατα, π.χ. Λειτουργία
της πύλης OR.

ος

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Εισαγωγή
Επίδειξη υλικού.
Βασική δοµή αυτοµατισµού.
Κατασκευή υλικού. Κατασκευή συστηµάτων
αυτοµατισµού ( ανοιχτά-κλειστά)
Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Επίδειξη υλικών
τις εισαγωγικές έννοιες των
Πνευµατικών-υδραυλικών
αυτοµατισµών.
Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών συστηµάτων
αυτοµατισµού
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Εισαγωγή. Σκοποί µαθήµατος. Χρήσιµες
πληροφορίες για τις ασκήσεις. Συµπεριφορά
και να ασκηθούν στην
των µαθητών στο εργαστήριο.
προετοιµασία, διαδικασία και
Προετοιµασία, διαδικασία και εκτέλεση
εκτέλεση εργαστηριακών
εργαστηριακών ασκήσεων
ασκήσεων.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Όργανα και συσκευές των ηλεκτρικών
µετρήσεων.
και να ασκηθούν στα όργανα
και στις συσκευές των
ηλεκτρικών µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Οι συµβολισµοί και η σηµασία τους στην
εκτέλεση των µετρήσεων.
και να ασκηθούν µε τους
Οι συµβολισµοί οργάνων και κυκλωµάτων
συµβολισµούς και τη σηµασία
ηλεκτρικών µετρήσεων.
τους στην εκτέλεση των
µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Ακρίβεια οργάνων και µετρήσεων.
και να ασκηθούν στην ακρίβεια Η ακρίβεια των ηλεκτρικών οργάνων.
οργάνων και µετρήσεων .
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Μετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών.
και να ασκηθούν στις
Μέτρηση ηλεκτρικής τάσης.
µετρήσεις ηλεκτρικών
Μέτρηση εντάσεως ρεύµατος.
µεγεθών.
Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν Ηλεκτρικό Κύκλωµα. Νόµος του ΩΜ και
κανόνες του Κίρχωφ.
και να ασκηθούν µε το
Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά. Παράλληλη
ηλεκτρικό Κύκλωµα.(Νόµος
συνδεσµολογία αντιστάσεων, Μικτή
του ΩΜ και κανόνες του
Κίρχωφ).
σύνδεση αντιστάσεων. Μεταβολή
αντιστάσεως υλικού µε τη θερµοκρασία.
Μέτρηση αντιστάσεως γείωσης. Μέτρηση
ισχύος του συνεχούς ρεύµατος.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις προετοιµασία, διαδικασία
και εκτέλεση εργαστηριακών
ασκήσεων.
Ασκήσεις σε Όργανα και συσκευές
των ηλεκτρικών µετρήσεων.
Ασκήσεις σε συµβολισµούς οργάνων
και κυκλωµάτων ηλεκτρικών
µετρήσεων.
Ασκήσεις στην ακρίβεια των
ηλεκτρικών οργάνων.
Ασκήσεις στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών, π.χ. Μέτρηση εντάσεως
ρεύµατος.
Ασκήσεις παράλληλης
συνδεσµολογίας αντιστάσεων.
Ασκήσεις µέτρησης ισχύος του
συνεχούς ρεύµατος.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
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Β΄ΤΑΞΗ
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Μαγνητικό πεδίο
Επίδειξη φυσικών-τεχνιτών µαγνητών επίδειξη
Το ηλεκτρικό ρεύµα και
ανάπτυξης ΗΕ∆.
το µαγνητικό πεδίο
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε δύο λαµπτήρες,
1.2.Μαγνητικά
τροφοδότηση µε τάση 220V.
κυκλώµατα.
Με τη χρησιµοποίηση παλµογράφου.
Το εναλλασσόµενο
Α)επίδειξη καµπύλης φάσης –περιόδου-συχνότητας
ρεύµα
Β) Μέτρηση µέγιστης -µέσης -ενεργούς τάσης
2.1.Παραγωγή Α.C.
Γ)διαφορά φάσεων. Κατασκευή κυκλώµατος λάµπας
2.2.Iισχύς και ενέργεια
φθορισµού
Α.C.
Α)µέτρηση αυτεπαγωγικής αντίστασης
2.3.κυκλώµατα
Β)ωµικής
Να γνωρίσουν και να
Γ) χωριτηκής αντίστασης
εναλλασσόµενου
εξοικειωθούν µε τις βασικές
∆) συνφ
ρεύµατος Α.C.
έννοιες του ηλεκτρικού ρεύµατος. 2.4.Το φαινόµενο του
Μέτρηση ισχύος
Ε) πραγµατικής –φαινόµενης άεργου.
συντονισµού
Κατασκευή τριφασικού ηλεκτρικού κυκλώµατος,
κυκλώµατος
σύνδεση των καταναλώσεων σε αστέρα-τρίγωνο.
2.5. Τριφασικά ρεύµατα
Μέτρηση πολικής τάσης φασικής τάσης
3.Ειδικά θέµατα
3.1 Στατικός
Μέτρηση έντασης
ηλεκτρισµός
Βελτίωση συνφ
Επίδειξη αντικεραυνικών συστηµάτων προστασίας.
3.2. Ανόρθωση του Ε.Ρ
Κατασκευή ανορθωτικής διάταξης µε διόδους απλή
ανόρθωση-πλήρη ανόρθωση.
Χρήση παλµογράφου σύγκριση χαρακτηριστικών Α.CD.C
4
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι:Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
πιδιώκεται:
Το εναλλασσόµενο ρεύµα (Α.C)
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος τεσσάρων
λαµπτήρων µε τη χρησιµοποίηση
Γενικές αρχές και παράσταση
παλµογράφου.
εναλλασσοµένων µεγεθών
Καταναλωτές και συµπεριφορά του στο Ε.Ρ Επίδειξη α)καµπύλης τάσης β) συχνότητας
γ)περιόδου
Τριφασικά ρεύµατα
Υπολογισµός ενεργούς και µέσης τιµής Ε.Ρ
Να γνωρίσουν και να
Σε ηλεκτρικό κύκλωµα µε σύνθετη αντίσταση
εξοικειωθούν µε την
(π.χ. λάµπα φθορίου)
ανάλυση των ηλεκτρικών
Να µετρήσουν πραγµατική-φαινόµενη –άεργο
κυκλωµάτων.
ισχύ-συνφ
Επαλήθευση Νόµου ΟΜ και κανόνων Κίρκωφ
Στο Ε.Ρ
Συνδεσµολογία καταναλωτών σε α) αστέρα β)
τρίγωνο
Μέτρηση συνφ. Βελτίωση συνφ
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

4

Η ίδια διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στη Α΄τάξη και στη Β΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου - Β’ τάξη- 1ος
κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
Παροχές. Κατηγορίες Παροχών. Γειώσεις
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
απαντήσεις σχετικά µε τις παροχές
µε τις παροχές και τις γειώσεις.
προστασίας. Τρόποι γειώσεων. Συσκευές
και τις γειώσεις π.χ. Ποια κτίρια
και εξαρτήµατα που πρέπει να γειωθούν.
χρειάζονται προστασία από τους
Προστασία από κεραυνούς. Ποια κτίρια
χρειάζονται προστασία από τους κεραυνούς. κεραυνούς.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, Συζήτηση
Γενικά µε τις γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
µε τις γραµµές οικιακών
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
εγκαταστάσεων σε κατοικίες. Υπολογισµός
σχετικά µε τις γραµµές οικιακών
των στοιχείων γραµµής. Επιλογή διατοµής
ηλεκτρικών συσκευών και τη
αγωγών και ασφάλειας ανάλογα µε το ρεύµα ηλεκτρικών συσκευών και τη
σχεδίαση τους.
γραµµής.
σχεδίαση τους π.χ. Οδηγίες
Γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας. Υπολογισµός
εγκατάστασης της γραµµής
των στοιχείων της γραµµής τροφοδοσίας της θερµοσίφωνα
ηλεκτρικής κουζίνας. Τριφασική σύνδεση
ηλεκτρικής κουζίνας. Οδηγίες εγκατάστασης
της γραµµής ηλεκτρικής κουζίνας.
Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα.
Υπολογισµός των στοιχείων της γραµµής
τροφοδοσίας θερµοσίφωνα.Οδηγίες
εγκατάστασης της γραµµής θερµοσίφωνα.
Λειτουργία του ηλεκτρικού θερµοσίφωνα.
Γενικά για τις εγκαταστάσεις ασθενών
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
ρευµάτων και τη σχεδίαση τους.
µε εγκαταστάσεις ασθενών
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
Ηλεκτρικό κουδούνι. Είδη κουδουνιών.
ρευµάτων και τη σχεδίαση τους.
σχετικά µε εγκαταστάσεις ασθενών
Πίνακες κουδουνιών. Πως λειτουργεί το
ρευµάτων και τη σχεδίαση τους π.χ.
ηλεκτροµαγνητικό κουδούνι. Συνδεσµολογίες Συνδεσµολογίες ηλεκτρικών
κουδουνιών
ηλεκτρικών κουδουνιών.
Ηλεκτρική κλειδαριά. Συνδεσµολογίες
Ηλεκτρικής κλειδαριάς.
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών κουδουνιών και
Ηλεκτρικής κλειδαριάς σε οικοδοµή δύο
διαµερισµάτων. Οδηγίες για την
εγκατάσταση ηλεκτρικών κουδουνιών και
κλειδαριάς .
Θυροτηλέφωνο. Περιγραφή της λειτουργίας
των θυροτηλεφώνων. Γραµµές
εγκατάστασης θυροτηλεφώνων.
Θυροτηλεόραση. Λειτουργία της
Θυροτηλεόρασης. Γραµµές εγκατάστασης
της Θυροτηλεόρασης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε τη σχεδίαση εσωτερικής
εγκατάστασης µονοκατοικίας. Σχεδίαση των
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τη σχεδίαση εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης
στοιχείων του κυκλώµατος.
ηλεκτρικής εγκατάστασης π.χ.
Υπολογισµός των γραµµών φωτισµού,
µονοκατοικίας
πριζών, κατανοµής φορτίων.
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες

Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους ανορθωτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Θυρίστορ.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδοι).

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα τυπωµένα
κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ανορθωτές. Μετασχηµατιστές της τάσης.
Σταθεροποίηση τάσης. ∆ίοδοι ανορθώτριες.
Βαθµός απόδοσης τροφοδοτικού. Φίλτρα
ανόρθωσης. Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πυκνωτή.
Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πηνίο και πυκνωτή.
Θυρίστορ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley). Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου
(SCR). Αµφίδροµο Θυρίστορ. Αµφίδροµος δίοδος
Θυρίστορ (DIAC). Αµφίδροµος ελεγχόµενος
ανορθωτής πυριτίου. (TRIAC)
Τρανζίστορ (Κρυσταλλοτρίοδος). Κατασκευή και
λειτουργία των Τρανζίστορ. Βασικές
συνδεσµολογίες Τρανζίστορ. έλεγχος του
Τρανζίστορ. Εφαρµογές σε πρακτικά κυκλώµατα.

Τυπωµένα κυκλώµατα. Κατασκευή πλακέτας –
σχεδίαση. Βιοµηχανική παραγωγή τυπωµένων
κυκλωµάτων.

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Συσκευασίες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Αναγνώριση –
αποκωδικοποίηση των IC.

Ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα.
∆υαδικό αριθµητικό σύστηµα. Λειτουργία της
πύλης AND. Λειτουργία της πύλης OR. Λειτουργία
της πύλης NOT. Λειτουργία της πύλης NAND.
Λειτουργία της πύλης NOR. Λειτουργία της πύλης
EXCLUSIVE -OR. Σχεδιάζοντας λογικά κυκλώµατα
και βασικές πύλες.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ανορθωτές π.χ. ∆ίοδοι
ανορθώτριες .
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Θυρίστορ π.χ. ∆ίοδοι τεσσάρων
στρώσεων (Schochley).
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδος),π.χ.
Κατασκευή και λειτουργία των
Τρανζίστορ.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
τυπωµένα κυκλώµατα π.χ.
Βιοµηχανική παραγωγή
τυπωµένων κυκλωµάτων
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα π.χ.
Συσκευασίες ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία
και κυκλώµατα, π.χ. Λειτουργία
της πύλης OR.

ος

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Έλεγχος φυσικών µεγεθών
Επίδειξη εξαρτηµάτων έλεγχου θερµοκρασίας2. Σύνθετες εφαρµογές
πίεσης- χρόνου- ηλεκτρικού ρεύµατος
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Επίδειξη εξαρτηµάτων. ΗλεκτροπνευµατικώνΝα γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ηλεκτρουδραυλικών
εισαγωγικές έννοιες των αυτοµατισµών.
Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρικών συστηµάτων
αυτοµατισµού.
Περιγραφή-Λειτουργία προγραµµατισµένων
λογικών ελέγχων
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν,να
Μετρήσεις κυκλωµάτων εναλλασσόµενου
εξοικειωθούν και να
ρεύµατος.
ασκηθούν µε µετρήσεις
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε παλµογράφο.
κυκλωµάτων
Συνδεσµολογίες πηνίων σε σειρά και παράλληλα.
εναλλασσόµενου
Μέτρηση χωριτικότητας µε γέφυρα. Χωρητική
αντίσταση πυκνωτή.
ρεύµατος.
Μετασχηµατιστές µετρήσεων τάσεως και εντάσεως.
να γνωρίσουν,να
Ισχύς ενέργεια στο εναλλασσόµενο ρεύµα.
εξοικειωθούν και να
Μέτρηση ισχύος στο εναλλασσόµενο ρεύµα.
ασκηθούν µε την ισχύ
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρηση του
και την ενέργεια στο
συντελεστή ισχύος.
εναλλασσόµενο ρεύµα.
να γνωρίσουν,να
Στοιχεία ηλεκτρονικής.
εξοικειωθούν και να
Κρυσταλλοδίοδος. ∆ίοδος ZENER. Ανόρθωση
ασκηθούν µε στοιχεία
απλή.
ηλεκτρονικής .
να γνωρίσουν,να
Κυκλώµατα µε τρανζίστορ. Κύκλωµα µε κοινό
εξοικειωθούν και να
εκποµπό. Ενισχυτής τάσης κοινού εκποµπού.
ασκηθούν στα
Τελεστικοί ενισχυτές.
κυκλώµατα µε
τρανζίστορ .

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις µετρήσεων κυκλωµάτων
εναλλασσόµενου ρεύµατος π.χ.
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε
παλµογράφο.

Ασκήσεις ισχύος και ενέργειας στο
εναλλασσόµενο ρεύµα. Π.χ. Μέτρηση
ηλεκτρικής ενέργειας
Ασκήσεις στα στοιχεία ηλεκτρονικής
π.χ. ∆ίοδος ZENER.
Ασκήσεις στα κυκλώµατα µε
τρανζίστορ π.χ. Ενισχυτής τάσης
κοινού εκποµπού.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Γ΄ΤΑΞΗ: 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Επαγγελµατικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Συστήµατα Αυτοµατισµών - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Ηλεκτρονόµοι. Γενικά . Χρησιµότητα των
ηλεκτρονόµων. Κατηγορίες ηλεκτρονόµων.
µε τους ηλεκτρονόµους και την
Μνήµη ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
Τάσεις λειτουργίας τωνπηνίων των
ηλεκτρονόµων.
Χειροκίνητοι διακόπτες στιγµιαίας
ενεργοποίησης (µπουτονς). Λυχνίες ένδειξης.
Γενικά. Ηλεκτρικές επαφές των µπουτόνς.
Κατασκευή των µπουτόνς. Μνήµη ηλεκτρικών
κυκλωµάτων αυτοµατισµού. Γενικά. Ηλεκτρικό
κύκλωµα αυτοσυγκράτησης. Σκοπιµότητα της
χρησιµοποίησης µπουτονς για τον έλεγχο της
λειτουργίας ηλεκτρικών καταναλώσεων.
Προστασία Ηλεκτροκινητήρων. Απλά
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
κυκλώµατα ελέγχου ηλεκτροκινητήρων.
µε την προστασία των
∆ιατάξεις προστασίας ηλεκτροκινητήρων.
Ηλεκτροκινητήρων και τα απλά
Θερµικά στοιχεία υπερφόρτωσης. Απλός
κυκλώµατα ελέγχου των
αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού
ηλεκτροκινητήρων.
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας
µονοφασικού ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα. Μανδάλωση της
λειτουργίας δύο ηλεκτροκινητήρων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Αλλαγή φοράς Περιστροφής
µε την αλλαγή φοράς περιστροφής Ηλεκτροκινητήρων. Εφαρµογές.
Απλός αυτόµατος διακόπτης αναστροφής
Ηλεκτροκινητήρων και τις
τριφασικού ηλεκτροκινητήρα
Εφαρµογές.
βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Αυτόµατος διακόπτης αναστροφής
µονοφασικού ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα. Απλός αυτόµατος
διακόπτης αναστροφής µικρού
ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύµατος
παράλληλης διέγερσης. Τερµατικοί διακόπτες.
Αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα για το άνοιγµα
και το κλείσιµο της πόρτας του κλειστού
χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου
(γκαραζόπορτα). Φωτοκύτταρα
Βασικές εφαρµογές αυτοµατισµών
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές εφαρµογές
αυτοµατισµών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις χρονικές λειτουργίες.

Χρονικές λειτουργίες.
Χρονοηλεκτρονόµοι.
Χρονοηλεκτρονόµοι µε σύγχρονο κινητήρα.
Ηλεκτρονικοί χρονοηλεκτρονόµοι. Εφαρµογές
µε χρονοηλεκτρονόµους.
Χρονοδιακόπτες. Χρήση. Χρονοδιακόπτες µε
σύγχρονο κινητήρα . Ηλεκτρονικοί
Χρονοδιακόπτες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ηλεκτρονόµους και την µνήµη
ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.χ.
Σκοπιµότητα της χρησιµοποίησης
µπουτονς για τον έλεγχο της
λειτουργίας ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την προστασία
ηλεκτροκινητήρων και απλά κυκλώµατα
ελέγχου των ηλεκτροκινητήρων π.χ.
Αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας
µονοφασικού ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την αλλαγή
φοράς περιστροφής Ηλεκτροκινητήρων
και τις Εφαρµογές π.χ. Αυτόµατο
ηλεκτρικό σύστηµα για το άνοιγµα και
το κλείσιµο της πόρτας του κλειστού
χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου
(γκαραζόπορτα). Φωτοκύτταρα.

Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις βασικές
εφαρµογές αυτοµατισµών
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις χρονικές
λειτουργίες π.χ. Ηλεκτρονικοί
χρονοηλεκτρονόµοι, Ηλεκτρονικοί
Χρονοδιακόπτες.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές µηχανές - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
1.Μετασχηµατιστές
µε τις ηλεκτρικές µηχανές.
1.1.Αρχή Λειτουργίας Μ/Σ, χρήση Μ/Σ
1.2. Κατασκευαστικά στοιχεία Μ/Σ,
συνδεσµολογίες Μ/Σ, τυποποίηση Μ/Σ.
1.3.Αυτοµετασχηµατιστές Μ/Σ οργάνων
Μετρήσεις Ηλεκτρικών µεγεθών Μ/Σ,
βλάβες επισκευή Μ/Σ
Ηλεκτρικές µηχανές Σ.Ρ
Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση
Χρήσεις Μηχανών Σ.Ρ- Αρχή λειτουργίας
2.2.Κατασκευαστικά στοιχεία µηχανών Σ.Ρ.
Είδη προστασίας
Τυποποίηση
2.3. Είδη µηχανών Σ.Ρ

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη µετασχηµατιστή
Επίδειξη υλικών κατασκευής Μ/Σ.
Επίδειξη Μ/Σ οργάνωναυτοµετασχηµατισµού .
Τρόποι σύνδεσης Μ/Σ.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος
σύνδεση Μ/Σ µε το δίκτυο.
Μέτρηση τάσης- έντασης
Βλάβες Μ/Σ.
Επίδειξη ηλεκτρικών µηχανών Σ.Ρ.
Επίδειξη εξαρτηµάτων µηχανών Σ.Ρ
Αναγνώριση άκρων τυλιγµάτων
Σύνδεση και λειτουργία κινητήρων Σ.Ρ.
Λύση και συναρµολόγηση µηχανής Σ.Ρ.
Έλεγχος τυλιγµάτων

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Γ’ τάξη- 1 κύκλος –Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Επίδειξη Ηλεκτρικών συσκευών και υλικών Ε.Η.Ε
να γνωρίσουν και να
Βασικές Έννοιες και Γνώσεις
εξοικειωθούν µε τις Ηλεκτρικές
Σπουδαιότεροι κανονισµοί Ε.Η.Ε .
εγκαταστάσεις.
Αγωγοί και Καλώδια
Τάση δικτύου ∆.Ε.Η.
Φάση – Ουδέτερος – Γείωση
Μονοφασική παροχή – Τριφασική παροχή
Επίδειξη Αγωγών – καλωδίων – σειρίδας –
Ηλεκτρικών συσκευών και οργάνων µέτρησης
Στερέωση σωλήνων – κουτιών διακλάδωσης –
κουτιών διακόπτη – ρευµατοδότη
Τοποθέτηση αγωγών Ν.Υ.Α µέσα στους σωλήνες

Υλικά Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων

Όργανα Προστασίας Ελέγχου και
∆ιακοπής

Επίδειξη Εξαρτηµάτων ρευµατοδότη –
ρευµατολήπτη – Λυχνιολαβής
Συνδεσµολογία ρευµατοδότη – ρευµατολήπτη –
λυχνιολαβής
Κατασκευή απλού Ηλεκτρικού κυκλώµατος
Επίδειξη πίνακα φωτισµού
Κατασκευή απλού κυκλώµατος ενός λαµπτήρα
που ελέγχεται από:
α)∆ιακόπτη
β)Αυτόµατο διακόπτη
γ)Αυτόµατη ασφάλεια
δ)Ασφάλεια τήξης
Επίδειξη αυτόµατου ασφαλοδιακόπτη –
µαχαιρωτού διακόπτη – ραγοδιακόπτη – ρελέ
Τρόπος τοποθέτησης σε πίνακα
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Επίδειξη ηλεκτρικών καταναλωτών
να γνωρίσουν και να
1. Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρικές
εξοικειωθούν µε τις
Συνδεσµολογία πηγών
Μετρήσεις
Ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές.
α)Σειρά, β)Παράλληλα
Τάση – ένταση – αντίσταση
1.1 Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη
Συνεχές – εναλλασσόµενο ρεύµα
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε πέντε
λαµπτήρες
1.2 Συνδέσεις Αντιστάσεων
Σύνδεση των λαµπτήρων σε:
α)Σειρά, β)Παράλληλα, γ)Μικτά
Μέτρηση αντιστάσεων σε σειρά µε Ωµόµετρο
1.3 Ηλεκτροµαγνητισµός
Εφαρµογή των κανόνων Kirchhoff (µέτρηση τάσης
- έντασης)
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρα – γεννήτριας
Τρόποι δηµιουργίας µαγνητικού πεδίου
Επίδειξη λειτουργίας κινητήρα
1.4 Εναλλασσόµενο Ρεύµα
Κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος
Τροφοδότηση µε Ε.Ρ.
Επίδειξη µε παλµογράφο
α)Καµπύλης τάσης, β)Συχνότητας
1.5 Τριφασικά Συστήµατα
Τροφοδότηση µε Σ.Ρ
Επίδειξη διαφορών µεταξύ Ε.Ρ και Σ.Ρ
Συνδεσµολογία τυλιγµάτων τριφασικού κινητήρα
σε: α)Αστέρα, β)τρίγωνο
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Σχεδίαση αρχιτεκτονικής κάτοψης.
να γνωρίσουν και να
Σχεδίαση εξωτερικών/εσωτερικών τοίχων.
εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
αρχιτεκτονικής κάτοψης.
Σχεδίαση της πόρτας εισόδου της
τουαλέτας.
να γνωρίσουν και να
Βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σύµβολο
εξοικειωθούν µε τη βιβλιοθήκη
συµβόλων για τη σχεδίαση των φωτιστικού σηµείου. Πρίζα σούκο.
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
∆ιακόπτης απλος. ∆ιακόπτης αλερετούρ.
Ηλεκτρικός πίνακας. Ηλεκτρική κουζίνα.
Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας.
Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης
να γνωρίσουν και να
οικοδοµής. Εισαγωγή του ηλεκτρικού
εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
ηλεκτρικής εγκατάστασης
πίνακα, κουζίνας και θερµοσίφωνα.
οικοδοµής .
Σχεδίαση γραµµής ηλεκτρικής κουζίνας και
θερµοσίφωνα. Σχεδίαση των γραµµών
φωτισµού και πριζών.
να γνωρίσουν και να
Βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση των
εξοικειωθούν µε τη βιβλιοθήκη
ηλεκτρικών πινάκων. Σύµβολο ενδεικτικής
συµβόλων για τη σχεδίαση των λυχνίας.Σύµβολο µονοπολικής συντηκτικής
ηλεκτρικών πινάκων.
ασφάλειας. Σύµβολο µονοπολικού
µικροαυτόµατου διακόπτη (αυτόµατη
ασφάλεια).
να γνωρίσουν και να
∆ιάγραµµα ηλεκτρικού πίνακα φωτισµού.
εξοικειωθούν µε το διάγραµµα
Σχεδίαση µπαρών. Σχεδίαση γραµµής
ηλεκτρικού πίνακα φωτισµού .
άφιξης. Σχεδίαση γραµµής κουζίνας
θερµοσίφωνα. Σχεδίαση των γραµµών
φωτισµού και πριζών.
να γνωρίσουν και να
Σχεδίαση κυκλώµατος απευθείας εκκινητή.
εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
Χειροκίνητος διακόπτης. Τηλεχειριζόµενος
κυκλώµατος απευθείας
διακόπτης. Θερµικά προστασίας.
εκκινητή.
Μπουτονιέρα ελέγχου. Σχεδίαση του κύριου
κυκλώµατος του εκκινητή.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη σχεδίαση αρχιτεκτονικής κάτοψης π.χ.
Σχεδίαση της πόρτας εισόδου της
τουαλέτας.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. π.χ.
Πρίζα σούκο. Ηλεκτρική κουζίνα.
Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης
οικοδοµής π.χ. Σχεδίαση των γραµµών
φωτισµού και πριζών.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση
των ηλεκτρικών πινάκων, π.χ. Σύµβολο
µονοπολικού µικροαυτόµατου διακόπτη
(αυτόµατη ασφάλεια).
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
το διάγραµµα ηλεκτρικού πίνακα
φωτισµού π.χ. Σχεδίαση γραµµής
κουζίνας θερµοσίφωνα.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
η σχεδίαση κυκλώµατος απευθείας
εκκινητή, π.χ. Χειροκίνητος διακόπτης.
Τηλεχειριζόµενος διακόπτης.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Κατασκευή εσωτερικής
Ασκήσεις κατασκευής εσωτερικής
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
ηλεκτρικής εγκατάστασης
ασκηθούν µε την κατασκευή εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης
φωτιστικών σηµείων ασφάλειας
ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτιστικών
φωτιστικών σηµείων ασφάλειας
που τροφοδοτούνται από ένα
σηµείων ασφάλειας που τροφοδοτούνται
που τροφοδοτούνται από ένα
κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος.
από ένα κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος
κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος .
Ασκήσεις συναρµολόγησης και
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Συναρµολόγηση και δοκιµή
δοκιµή πίνακα φωτισµού δύο
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών.
ασκηθούν στην συναρµολόγηση και δοκιµή
γραµµών .
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις συναρµολόγησης και
ασκηθούν στη συναρµολόγηση και δοκιµή
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών
δοκιµή πίνακα φωτισµού δύο
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών µιας
µιας γραµµής κουζίνας και µιας
γραµµών µιας γραµµής κουζίνας
γραµµής κουζίνας και µιας γραµµής
γραµµής θερµοσίφωνα.
και µιας γραµµής θερµοσίφωνα..
θερµοσίφωνα.
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις συναρµολόγησης και
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
τριφασικού πίνακα.
δοκιµή τριφασικού πίνακα.
ασκηθούν στη συναρµολόγηση και δοκιµή
τριφασικού πίνακα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Αλλαγή διακόπτη και εστίας σε
Ασκήσεις αλλαγής διακόπτη και
ασκηθούν στην αλλαγή διακόπτη και εστίας
ηλεκτρική κουζίνα.
εστίας σε ηλεκτρική κουζίνα.
σε ηλεκτρική κουζίνα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Αλλαγή θερµοστάτη και
Ασκήσεις αλλαγής θερµοστάτη και
ασκηθούν στην αλλαγή θερµοστάτη και
θερµαντικού στοιχείου σε ηλεκτρικό
θερµαντικού στοιχείου σε
θερµαντικού στοιχείου σε ηλεκτρικό
ηλεκτρικό θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα.
Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας στη Ασκήσεις σύνδεσης ηλεκτρικής
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
ασκηθούν στην σύνδεση ηλεκτρικής
γραµµή κουζίνας.
κουζίνας στη γραµµή κουζίνας.
κουζίνας στη γραµµή κουζίνας .
Σύνδεση ηλεκτρικού
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Ασκήσεις σύνδεσης ηλεκτρικού
θερµοσίφωνα στη γραµµή
ασκηθούν στην σύνδεση ηλεκτρικού
θερµοσίφωνα στη γραµµή
θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα στη γραµµή θερµοσίφωνα
Κατασκευή ΕΗΕ µε δύο
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ µε δύο
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ µε δύο
κουδούνια και κλειδαριά.
κουδούνια και κλειδαριά.
κουδούνια και κλειδαριά.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Σύνδεση θυροµεγαφώνου και
Ασκήσεις σύνδεσης
ασκηθούν µε την σύνδεση θυροµεγαφώνου
ηλεκτρικής κλειδαριάς.
θυροµεγαφώνου και ηλεκτρικής
κλειδαριάς.
και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
Ασκήσεις κατασκευής πίνακα
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή πίνακα διανοµής
διανοµής εργοταξιακής παροχής.
ασκηθούν µε την κατασκευή πίνακα
εργοταξιακής παροχής.
διανοµής εργοταξιακής παροχής .
Εγκατάσταση µονοφασικού
Ασκήσεις εγκατάστασης
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
µονοφασικού γνωµονοκιβωτίου για
ασκηθούν µε την εγκατάσταση µονοφασικού γνωµονοκιβωτίου για την
γνωµονοκιβωτίου για την πραγµατοποίηση
πραγµατοποίηση µόνιµης
την πραγµατοποίηση µόνιµης
µόνιµης παροχής.
παροχής.
παροχής.
Κατασκευή ηλεκτρικής
Ασκήσεις κατασκευής Κατασκευή
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
ηλεκτρικής εγκατάστασης
εγκατάστασης κατοικίας.
ασκηθούν µε την κατασκευή Κατασκευή
κατοικίας.
ηλεκτρικής εγκατάστασης κατοικίας.
Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
Ασκήσεις εγκατάστασης
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής
και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
ασκηθούν στην εγκατάσταση
θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
κλειδαριάς.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας
Ασκήσεις εγκατάστασης κεντρικής
ασκηθούν στην εγκατάσταση κεντρικής
τηλεόρασης.
κεραίας τηλεόρασης.
κεραίας τηλεόρασης.
Ασκήσεις κατασκευής τηλεφωνικής
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή τηλεφωνικής
εγκατάστασης οικίας .
ασκηθούν µε την κατασκευή τηλεφωνικής
εγκατάστασης οικίας.
εγκατάστασης οικίας.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο αυτοµατισµού - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι:Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Υλικά Αυτοµατισµού
Επίδειξη υλικών
Συναρµολόγηση – αποσυναρµολόγηση
εξαρτηµάτων
Συνδεσµολόγηση των: Ρελέ, µπουτόν,
χρονικά ρελέ, θερµικά
Λειτουργία
Λογικά Κυκλώµατα µε ∆ιακόπτες
και Πύλες AND, OR, NAND, NOT
Να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να
εξασκηθούν µε τους ηλεκτρικούς
αυτοµατισµούς.
Ηλεκτρική – Μηχανική
Μανδάλωση δύο κινητήρων

Εκκίνηση µικρού ασύγχρονου
τριφασικού κινητήρα

Πραγµατοποίηση συνδέσεων για κάθε
λογικό κύκλωµα AND, OR, NAND, NOT
Απαιτούµενα υλικά
∆ιακόπτες ON – OFF
Λαµπτήρες πυρακτώσεως
Πηγή τροφοδοσίας
Συνδεσµολογία – ∆οκιµή του έργου –
Ανεύρεση βλαβών
Κατασκευή εγκατάστασης πίνακα κίνησης
Συνδεσµολογία – ∆οκιµή του έργου –
Ανεύρεση βλαβών

Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Α΄βαθµίδα στην Γ΄, ∆’ και Ε΄τάξη.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρική ενέργεια και Περιβάλλον - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Α΄βαθµίδα στην Γ΄, ∆’ και Ε΄τάξη.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ου
ΤΑΞΗ ∆’ - Α’ Βαθµίδα 1 Κύκλου
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
Συνδεσµολογίες
ηλεκτρικές
Κυκλωµάτων Φωτισµού
εγκαταστάσεις

Γραµµές Σύνδεσης
Οικιακών Συσκευών

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη υλικών κυκλωµάτων φωτισµού π.χ. ∆ιακόπτες –
Λυχνιολαβές – Λάµπες
Σχεδίαση συνδεσµολογιών κυκλωµάτων φωτισµού
Ανάλυση λειτουργίας – απαιτούµενα υλικά
Πιθανές βλάβες
Επίδειξη υλικού σύνδεσης και εξαρτηµάτων ηλεκτρικής
κουζίνας – θερµοσίφωνα – οικιακού ψυγείου – πλυντηρίου
θερµαντικών σωµάτων και εξαεριστήρων
Συνδεσµολογία εξαρτηµάτων παραπάνω συσκευών

Επίδειξη εξαρτηµάτων θυροτηλεφώνου και θυροτηλεόρασης
Λειτουργία – Συνδεσµολογία
Επίδειξη εγκατάστασης συναγερµού
Κατασκευή εγκατάστασης κουδουνιών – φωτεινής
σήµανσης
Εγκατάσταση Ασθενών
Ρευµάτων

Σε κάτοψη µιας µονοκατοικίας να γίνει η σχεδίαση της
ηλεκτρικής εγκατάστασης
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ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΤΑΞΗ ∆’ - Α’ Βαθµίδα 1ου Κύκλου
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
Επίδειξη µετασχηµατιστών:
εξοικειωθούν µε τις
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
α) Ισχύος
ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές
β) Μετρήσεων Τάσης και
Έντασης
2.1 Μετασχηµατιστές

2.2 Ηλεκτρικές Μηχανές
Συνεχούς Ρεύµατος

Επίδειξη εξαρτηµάτων
κινητήρων – γεννητριών
Λειτουργία κινητήρων Σ. Ρ και
γεννητριών Σ. Ρ
Επίδειξη εναλλακτήρα και
σύγχρονου κινητήρα

2.3 Σύγχρονες Ηλεκτρικές
Μηχανές

2.4 Ασύγχρονοι Κινητήρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - Τάξη ∆’
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ηλεκτρικές µηχανές
Να γνωρίσουν και να
(1.1)Γεννήτριες Σ.Ρ. εφαρµογές
εξοικειωθούν µε τις
γεννητριών Σ.Ρ.
ηλεκτρικές µηχανές
1.2. Κινητήρες Σ.Ρ.
Εφαρµογές κινητήρων Σ.Ρ.
1.3.Εκκίνηση-ρύθµιση στροφών.
πεδηση κινητήρων Σ.Ρ.
2. Εναλλακτήρες
2.1.ΕναλλακτήραςΗλεκτροπαραγωγό ζεύγος
3.Μονοφασικοί κινητήρες
3.1.ασύγχρονοι Μονοφασικοί
κινητήρες
3.2.Μονοφασικοί κινητήρες µε
συλλέκτη
3.3. Βλάβες , συντήρηση, επισκευή
µονοφασικών κινητήρων

Ανάγνωση στοιχείων από την
πινακίδα ασύγχρονων
κινητήρων
Ακροδέκτες τυλιγµάτων
Τρόποι σύνδεσης στο δύκτιο της
∆.Ε.Η κινητήρων:
α) Τριφασικών
β) Μονοφασικών
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη γεννητριών Σ.Ρ. Λειτουργία .Μετρήσεις
ηλεκτρικών µεγεθών.
Έλεγχος ακροδεκτών τυλιγµάτων- οργάνων.
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρων Σ.Ρ.
Ανάγνωση πινακίδας κινητήρων Σ.Ρ.
Συνδεσµολογία κινητήρων, τρόποι εκκίνησης
Επίδειξη εκκίνησης-αλλαγή φοράς περιστροφής.
Μέτρηση τάσης- έντασης- ισχύος.
Επίδειξη εξαρτηµάτων γεννήτριας και
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Επίδειξη λειτουργίας
γεννήτριας και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
Στοιχεία πινακίδας γεννήτριας.
Μέτρηση τάσης-έντασης συχνότητας- ισχύοςστροφών. Συνδεσµολογία ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους
Επίδειξη κινητήρων µονοφασικών.
Επίδειξη εξαρτηµάτων µονοφασικών κινητηρων Ε.Ρ.
Συνδεσµολογίες εκκίνησης- αλλαγής φοράς.
Επίδειξη κύριων και βοηθητικών τυλιγµάτων
Τρόποι σύνδεσης. Επίδειξη υλικων έλέγχου
λειτουργίας κινητήρων
Μέτρηση τάσης, έντασης , ισχύος- συνφ.
Επίδειξη επισκευής βλάβης. Επισκευή βλαβών στο
σύστηµα τροφοδοσίας. Συντοπισµός βλαβών.
Στοιχεία πινακίδας µονοφασικού κινητήρα Ε.Ρ.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -∆’ ΤΑΞΗ 1Ος ΚΥΚΛΟΣ- Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν να
Επίδειξη Υλικών
Αλλαγή φοράς περιστροφής κινητήρα
Κατασκευή:
εξοικειωθούν και να
DC τερµατικό διακόπτη
εξασκηθούν µε τα
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
συστήµατα αυτοµατισµού
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες
Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού
κινητήρα

Αλλαγή φοράς περιστροφής
µονοφασικού κινητήρα µε φωτοκύτταρο

Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες
Λειτουργία – σύνδεση φωτοκύτταρου
Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες

Προσοµοίωση λειτουργίας
ταινιόδροµων στο εργαστήριο

Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες

Αυτόµατη εκκίνηση ασύγχρονου
τριφασικού κινητήρα αστέρα –
τριγώνου

Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες

ος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - Α’ Βαθµίδα 1 κύκλος - Ε’ Τάξη
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
1.Ασύγχρονοι κινητήρες
Να γνωρίσουν και να
1.1.Γενικές γνώσεις για ασύγχρονους
εκοικειωθούν µε τις
κινητήρες (Α.Τ.Κ)
ηλεκτρικές µηχανές
1.2.Ασύγχρονος τριφασικοί κινητήρες µε
δακτυλίδια (∆.Κ.)
1.3.Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες
βραχυκυκλωµένου δροµέα(ΚΒ∆)]
1.4Βλάβες, συντήρηση, επισκευή
Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων
1.5Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως
µονοφασικών

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρα α)
Ασύγχρονου µε δαχτυλίδια β)Ασύγχρονου
τριφασικού βραχυκυκλωµένου δροµέα
Στοιχεία πινακίδας τριφασικού κινητήρα
Συνδεσµολογία τυλιγµάτων τριφασικών
κινητήρων (πινακίδα ακροδεκτών)
Έλεγχος τυλιγµάτων
Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα Β.∆.
Προστατευτικές διατάξεις
Συνδεσµολογία τυλιγµάτων τριφασικού
κινητήρα σε α) αστέρα β) τρίγωνο
Μέτρηση τάσης- έντασης ισχύος- συνφ.
Βλάβες. Λύση- Συναρµολόγηση τριφασικών
κινητήρων
Συνδεσµολογία λειτουργίας τριφασικού
κινητήρα Β.∆. ως µονοφασικού
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ου
ΤΑΞΗ Ε’- Α’ Βαθµίδα 1 Κύκλου
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
Προστασία από τις Τάσεις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Επαφής

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη υλικών γείωσης. Επίδειξη
εγκατάστασης γείωσης .
Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη
σε πίνακα φωτισµού
Επίδειξη εξαρτηµάτων πίνακα φωτισµού
Τοποθέτηση – σύνδεση εξαρτηµάτων
Εξωτερικοί µεταλλικοί πίνακες
Σχεδίαση Ε.Η.Ε. Υπολογισµός διατοµών
αγωγών – ασφαλειών – διακοπτών
Κοστολόγιο. Σχέδιο ∆.Ε.Η.
Προσφορά. Ιδιωτικό συµφωνητικό
Έλεγχος εγκατάστασης
Επίδειξη εξαρτηµάτων δοµηµένης
καλωδίωσης. Επίδειξη δικτύου δοµηµένης
καλωδίωσης

Πίνακες ∆ιανοµής Οικιακής
Χρήσης
Μελέτη Κτιριακών
Εγκαταστάσεων
Έλεγχοι Ε.Η.Ε.
Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις

ου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΤΑΞΗ Ε’ - Α’ Βαθµίδα 1 Κύκλου
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
3.1 Πτώση Τάσης Ηλεκτρικών Γραµµών
ηλεκτρικές εφαρµογές
3.2 Επιλογή ∆ιατοµής Αγωγών και
Αντίστοιχων Υλικών Προστασίας
4.Ανάθεση Εργασιών

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Υπολογισµός διατοµής αγωγών φάσης –
ουδετέρου – γείωσης
Κατασκευή κυκλωµάτων της ίδιας ισχύος
µε αγωγούς διαφορετικών διατοµών
µέτρησης τάσης – πτώσης τάσης –
έντασης
Επιλογή υλικών ηλεκτρικής εγκατάστασης
Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Τρόποι εντοπισµών – επισκευών βλαβών
ηλεκτρικής εγκατάστασης και
καταναλώσεων

Ος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - Ε’ ΤΑΞΗ 1 ΚΥΚΛΟΣ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν, να
Έλεγχος φωτισµού ασφαλείας
Επίδειξη Υλικών
εξοικειωθούν και να
µε βοηθητικό δίκτυο
Πραγµατοποίηση συνδέσεων
εξασκηθούν µε τα συστήµατα
συσσωρευτή
∆οκιµή του έργου. Πιθανές βλάβες
αυτοµατισµού
Επίδειξη λειτουργία χρονικών ρελέ
Έλεγχος δύο φωτιστικών
Πραγµατοποίηση συνδέσεων – έλεγχος
σηµείων µε λειτουργία
∆οκιµή του έργου. Πιθανές βλάβες
χρονικού DELAY ON, OFF
Επίδειξη Υλικών
Έλεγχος ανεµιστήρα και
Πραγµατοποίηση σύνδεσης – έλεγχος –
φωτιστικού µπάνιου µε
δοκιµή του έργου
χρονικό καθυστέρησης
Πιθανές βλάβες
απόζευξης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12,14 ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ
ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ P.L.C
∆οµικά στοιχεία P.L.C
Παρουσίαση λογισµικού
Εκκίνηση µικρού ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα µε P.L.C
Τ.Ε.Ε ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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3.4. Τοµέας Υγείας και Πρόνοιας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθµίδας.
1ος Κύκλος. Ειδικότητα βοηθοί οδοντοτεχνιτών
Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών

Γενικά µαθήµατα. Η ύλη διδάσκεται στη Α’ και Β’ τάξη στα
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Α’ βαθµίδας.
1.Στοιχεία βιολογίας-βιοχηµείας
2.Ανατοµία φυσιολογία
3.Υγιεινή
4.Θέµτα διατροφής
5.Εφαρµογές Η/Υ
6.Αγωγή Υγείας
7.Πρώτες βοήθειες
8.Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
9.Εργασιακό περιβάλλον

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Γ’, ∆’, Ε’ τάξη στα ΤΕΕ
Ειδικής Αγωγής, Α’ βαθµίδας, αντίστοιχα.

Μαθήµατα ειδικότητας βοηθών οδοντοτεχνιτών
1.Μορφολογία δοντιών
2.Οδοντοτεχνικά υλικά
3.Οργάνωση εργαστηρίου
4.Κινητή προσθετική
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ΤΑΞΗ Α’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Βιολογίας - Βιοχηµείας- Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
βιοµόρια και τα στοιχεία τους
εξοικειωθούν µε τη χηµικη
λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτείνες
σύσταση του κυττάρου και ο
νουκλεικά οξέα, το νερό, ανόργανα συστατικά,
βιολογικός ρόλος του
ιχνοστοιχεία, δοµή κυττάρου
κυτταρική µεµβράνη, κυτταρικά οργανίδια
πυρήνας
να κατανοήσουν την οργάνωση
τα επίπεδα της οργάνωσης της ζωής
της ζωής
ταξινόµηση των οργανισµών
εξέλιξη των ειδών, παράγοντες εξέλιξης
η εξέλιξη του ανθρώπου, οι πρόγονοι του
ανθρώπου
να κατανοήσουν τα ένζυµα

Τι είναι οι καταλύτες και τι τα ένζυµα. Μηχανισµός
δράσης των ενζύµων. ∆οµή των ενζύµων.
Βιοχηµικές αντιδράσεις. Παράγοντες που
επηρεάζουν τη δράση των ενζύµων. Αναστολείς
της δράσης των ενζήµων.

να κατανοήσουν το
µεταβολισµός

Οργάνωση και ενέργεια,
µεταφορά ενέργειας στα κύτταρα
κυτταρική αναπνοή, αναερόβια αναπνοή
διατροφή, βιταµίνες.

να κατανοήσουν τη γενετική

Το κεντρικό δόγµα της µοριακής βιολογίας
αντιγραφή του dna, µεταγραφή, µετάφραση.
Κύκλος ζωής του κυττάρου, χρωµατίνηχρωµόσωµα.
Κυτταρική διαίρεση, γονίδια-µεταλλάξεις.

να κατανοήσουν τη σηµασία του
ανθρώπου και υγεια

Ορµόνες, αρχές ορµονικής ρύθµισης
ορµονικές διαταραχές, αντιβιοτικά, άµυνα του
οργανισµού µας, ιοί-βιοχηµεία των ιών, ο ιός hiv
και το aids, καρκίνος.

να κατανοήσουν τις βιολογικές
επιστήµες στην υπηρεσία του
ανθρώπου

Κλινική βιοχηµεία. ∆ιαγνωστική µέθοδος pcr, elisa,
βιοτεχνολογία, ανασυνδυασµένο dna
εφαρµογές στη βιοµηχανία, εφαρµογές στη
γεωργία και στην κτηνοτροφία, εφαρµογές στην
προστασία του περιβάλλοντος, εφαρµογές στην
ιατρική βοηθητική.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. η δοµή
κυττάρου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. η εξέλιξη
του ανθρώπου, οι
πρόγονοι του ανθρώπου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Τι είναι
οι καταλύτες και τι τα
ένζυµα.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
διατροφή, βιταµίνες.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Κύκλος
ζωής του κυττάρου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. ο ιός hiv
και το aids, καρκίνος.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
∆ιαγνωστική µέθοδος
pcr.

ος

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ανατοµίας –Φυσιολογίας - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Η κυτταρική µεµβράνη. Το ενδοκυττάριο και το
εξοικειωθούν µε τις βασικές
εξωκυττάριο υγρό. ∆ιάχυση-ώσµωση-ενεργητική
έννοιες της Κυτταρικής
µεταφορά .
οµοιοστασίας

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
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να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την βασική
έννοια του αίµατος.

Η παραγωγή των ερυθροκυττάρων
Η παραγωγή της αιµοσφαίρινης
Αιµοποιητικοί παράγοντες
Οι αναιµίες. Τα λευκοκύτταρα ( λευκά
αιµοσφαίρια)
Η διεργασία και τα στάδια της φλεγµονής. Η
απάντηση των µακροφάγων και των
ουδετερόφιλων στη φλεγµονή. Η λευκοπενία. Η
λευχαιµία
Τα αντιγόνα. Τα λευµφοκύτταρα. Η χηµική
ανοσία και τα αντισώµατα. Τα λευµφοκύτταρα και
κυτταρική ανοσία. Ο εµβολιασµός. Η παθητική
ανοσία
Οι οµάδες αίµατος του συστήµατος Α-Β-Ο. Οι
οµάδες αίµατος Rh (Rhesus). Ο καθορισµός της
οµάδας του αίµατος-Η δοκιµασία της
διασταύρωσης
Η αιµολυτική νόσος των νεογνών. Η µετάγγιση
του αίµατος. Ο µηχανισµός της πήξης του αίµατος
Τα αιµοπετάλια. Ο σχηµατισµός του
ιµοπεταλιακού θροµβου. Η πήξη του αίµατος. Ο
µηχανισµός της ινωδόλυσης. Τα αντιπηκτικά.

Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Το
ενδοκυττάριο και το
εξωκυττάριο υγρό.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία του
κυκλοφορικού συστήµατος

Η ανατοµία της καρδιάς: Μακροσκοπική
ανατοµική της καρδιάς. Το περίβληµα της
καρδιάς. Η κατασκευή της καρδιάς. Οι αρτηρίες
που τροφοδοτούν την καρδιά
Η λειτουργία της καρδιάς: Η µηχανική λειτουργία
της καρδιάς. Η ρύθµιση της καρδιακής
λειτουργίας. Η ηλεκτρική δραστηριότητα της
καρδιάς
Οι αρτηρίες και οι φλέβες: Η ανατοµία των
αρτηρίων. Τα τριχοειδή αιµοφόρα αγγεία. Η
ανατοµία των φλεβών. Η µεγάλη (συστηµατική)
και η µικρή (πνευµονική) κυκλοφορία
Η λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος: Ο
σφυγµός. Η πίεση του αίµατος. Το λεµφικό
σύστηµα
Η ανατοµία του αναπνευστικού συστήµατος: Η
µύτη. Ο φάρυγγας. Ο λάρυγγας. Η τραχεία και οι
βρόγχοι. Οι πνεύµονες
Η φυσιολογία της αναπνοής: Ο πνευµονικός
αερισµός. Η ανταλλαγή αερίων κατά την
αναπνοή. Η µεταφορά του οξυγόνου και του
διοξειδίου του άνθρακα µέσω του αίµατος προς τα
κύτταρα. Η ρύθµιση της αναπνοής
Στοµατική κοιλότητα: Φάρυγγας. Οισοφάγος.
Στοµάχι. Λεπτό έντερο. Παχύ έντερο. Ήπαρ
(συκώτι). Πάγκρεας. Σπλήνας. Πέψη και
απορρόφηση θρεπτικών ουσιών

Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Η
ανατοµία της καρδιάς.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία του
αναπνευστικού συστήµατος

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία του
πεπτικού συστήµατος

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες του µυοσκελετικού
συστήµατος

Οστίτης ιστός – σκελετικό σύστηµα - οι αρθρώσεις
- µυικός ιστός – µυϊκό σύστηµα.

ΜΑΘΗΜΑ: Υγιεινή- Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η υγιεινή ως επιστήµη. Η δαίρεση της υγιεινής.
Υγεία. Επιδηµιολογία- νοσήµατα.
να γνωρίσουν και να
Υπηρεσίες υγείας.
εξοικειωθούν µε τις βασικές

Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Η
ανατοµία του
αναπνευστικού
συστήµατος.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Πέψη
και απορρόφηση
θρεπτικών ουσιών
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
σκελετικό σύστηµα - οι
αρθρώσεις.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
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έννοιες της υγιεινής

ΜΑΘΗΜΑ:Πρώτες Βοήθειες Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Αιµοραγίες .
Βασική υποστήριξη της αναπνοής σε βρέφη και
εξοικειωθούν µε τις πρώτες
βοήθειες
παιδιά

ΜΑΘΗΜΑ: Επικοινωνία – ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις- Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να µάθουν να επικοινωνούν.
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Οµαδική επικοινωνία.
Ειδικά θέµατα στην επικοινωνία

ΜΑΘΗΜΑ: Θέµατα διατροφής- Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Γενικό µέρος διατροφής. Εισαγωγή. Τρόφιµαοµάδες τροφίµων. Σύνταξη διαιτολογιου.
εξοικειωθούν µε γενικά θέµατα
διατροφής.
Ισορροπηµένη διατροφή- µεσογειακή δίαιτα.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Εργασία και Σύγχρονη Κοινωνική Πραγµατικότητα
Η έννοια και το Περιεχόµενο του Εργασιακού
εξοικειωθούν µε τις βασικές
Περιβάλλοντος
έννοιες του εργασιακού
περιβάλλοντος

Η έννοια της Αυτοαντίληψης ως παράγοντας
∆ιαµόρφωσης της Προσωπικής και
Επαγγελµατικής Πορείας του Ατόµου.
Ενδιαφέροντα- ∆εξιότητες- Ικανότητες ως
Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Επαγγελµατικές
Επιλογές
Οι Ανθρώπινες Ανάγκες και Αξίες µας. Η έννοια
των επαγγελµατικών αξίων
Σχεδιάζοντας το Μέλλον: Φιλοδοξίες, Προσδοκίες
και Σχέδια Σταδιοδροµίας
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήµατα.
Εφαρµογές ιατρικού φακέλου.
εξοικειωθούν µε τις βασικές
εφαρµογές Ηλεκτρονικών
Εφαρµογές επεξεργασίας βιολογικής εικόνας .
Υπολογιστών στο τοµέα της
υγείας και της πρόνοιας
να γνωρίσουν χαρακτηριστικά
στοιχεία της προσωπικότητας.

µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Υπηρεσίες υγείας.
.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Βασική
υποστήριξη σε
ρινορραγίες.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Οµαδική
επικοινωνία.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τη
σύνταξη διαιτολογίου.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.το
Περιεχόµενο του
Εργασιακού
Περιβάλλοντος
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Προσωπική και
Επαγγελµατική Πορεία
του Ατόµου

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Καταλογράφηση
πελατών στο word.

94

ΤΑΞΗ Β’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Βιολογίας - Βιοχηµείας- Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να κατανοήσουν τη γενετική
Το κεντρικό δόγµα της µοριακής βιολογίας
αντιγραφή του dna, µεταγραφή, µετάφραση.
Κύκλος ζωής του κυττάρου, χρωµατίνηχρωµόσωµα.
Κυτταρική διαίρεση, γονίδια-µεταλλάξεις.
να κατανοήσουν τη σηµασία του
ανθρώπου και υγεια

Ορµόνες, αρχές ορµονικής ρύθµισης
ορµονικές διαταραχές, αντιβιοτικά, άµυνα του
οργανισµού µας, ιοί-βιοχηµεία των ιών, ο ιός hiv
και το aids, καρκίνος.

να κατανοήσουν τις βιολογικές
επιστήµες στην υπηρεσία του
ανθρώπου

Κλινική βιοχηµεία. ∆ιαγνωστική µέθοδος pcr, elisa,
βιοτεχνολογία, ανασυνδυασµένο dna
εφαρµογές στη βιοµηχανία, εφαρµογές στη
γεωργία και στην κτηνοτροφία, εφαρµογές στην
προστασία του περιβάλλοντος, εφαρµογές στην
ιατρική βοηθητική.

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ανατοµίας –Φυσιολογίας - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Το νευρικό κύτταρο. Το αισθητικό και κινητικό
εξοικειωθούν µε τις βασικές
σκέλος του νευρικού συστήµατος.
έννοιες του του νευρικού
Το πυραµιδικό και εξωπυραµιδικό σύστηµα. Η
συστήµατος.
παρεγκεφαλίδα και τα βασικά γάγγλια.
Το αυτονοµο νευρικο συστηµα.
Το παρασυµπαθητικό και συµπαθητικό νευρικό
σύστηµα. Οι συνάψεις και νευροδιαβιβαστικές
ουσίες
να γνωρίσουν και να
Το αισθητήριο όργανο της αφής και της αντίληψης
εξοικειωθούν µε τα αισθητήρια
του πόνου, της θερµοκρασίας και της πίεσης.
όργανα.
Το αισθητήριο όργανο της όσφρησης
Το αισθητήριο όργανο της γεύσης
Το αισθητήριο όργανο της όρασης
Το αισθητήριο όργανο της ακοής και του χώρου
να γνωρίσουν τους νεφρούς και
τα υγρά του σώµατος.

Η ανατοµία του ουροποιητικού συστήµατος.
Οι νεφροί και τα υγρά του σώµατος

να γνωρίσουν στοιχεία
ενδοκρινολογίας.

Χηµική σύσταση των ορµονών
Οι ενδοκρινείς αδένες του σώµατος και οι
εκκρίσεις τους. Ανατοµία του γεννητικού
συστήµατος του άνδρα και της γυναίκας.
Ορµονική ρύθµιση. Μεταβολισµός –
θερµορύθµιση.

ΜΑΘΗΜΑ: Υγιεινή- Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Μικροβιολογία- θεµελιώδεις γνώσεις. ∆οµή και
να γνωρίσουν και να
εξέλιξη του κυττάρου . Ανοσολογία και ανοσία .
εξοικειωθούν µε τις βασικές
Μικροοργανισµοί. Βλαπτικοί παράγοντες κατά των
έννοιες της υγιεινής
µικροοργανισµών .

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Κύκλος
ζωής του κυττάρου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. ο ιός hiv
και το aids, καρκίνος.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
∆ιαγνωστική µέθοδος
pcr.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.Το
νευρικό σύστηµα.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Τα
αισθητήρια όργανα της
ακοής και του χώρου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Η
ανατοµία του
ουροποιητικού
συστήµατος. Οι νεφροί
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ανατοµία του γεννητικού
συστήµατος του άνδρα
και της γυναίκας.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ανοσολογία και ανοσία .
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ΜΑΘΗΜΑ:Πρώτες Βοήθειες Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών
εξοικειωθούν µε τις πρώτες
Υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας
βοήθειες
Απώλεια συνείδησης

ΜΑΘΗΜΑ: Επικοινωνία – ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις- Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Οι µαθητές επιδιώκεται να
Γνωριζοντας τον εαυτό µου. Το άτοµο ως µονάδα
και µέλος του κοινωνικού συνόλου.
κατανούν και να αναπτύσουν
διαπροσωπικές σχέσεις

ΜΑΘΗΜΑ: Θέµατα διατροφής- Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Ισορροπηµένη διατροφή- µεσογειακή δίαιτα.
Κυτταρίνη- νερό. Σκοπός της διατροφής στην
εξοικειωθούν µε γενικά θέµατα
πρόληψη και θεραπεία. ∆ιατροφή- άρρωστος.
διατροφής.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν το κόσµο της
Οι Εργασιακές Σχέσεις και τα Είδη τους. Μορφές
αγοράς εργασίας.
και Είδη Απασχόλησης στην Ελλάδα και Ευρώπη.
Έννοια και Ρόλος της Κοινωνικής ΑσφάλισηςΑσφαλιστικά Ταµεία. Η έννοια των
Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων- Υποχρεώσεων.
Σύγχρονες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας. Αλλαγή
Επαγγελµατός- Ανεργία
να γνωρίσουν και να
Η Έννοια της Επαγγελµατικής ΠροσαρµογήςΙκανοποίησης- Επιτυχίας. Τεχνικές Προσέγγισης
εξοικειωθούν µε τη µετάβαση
της Αγοράς Εργασίας: Συνοδευτική Επιστολή,
στην αγορά εργασίας
Βιογραφικό Σηµείωµα, Συστατική Επιστολή.
Τεχνικές Αυτοπληροφόρησης. Η Συνέντευξη
Επιλογής
Μορφές και Είδη Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης.
Η έννοια της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
να γνωρίσουν τις
Ειδικότητα βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
επαγγελµατικές ειδικότητες του
Ειδικότητα βοηθών Φυσιοθεραπευτών
τοµέα υγείας πρόνοιας
Ειδικότητα βοηθών βρεφονηπιοκόµων
Ειδικότητα βοηθού διαιτολόγου
Ειδικότητα βοηθού Ιατρικών κ Βιολογικών
εργαστηρίων
Ειδικότητα Κοινωνικών Φροντιστών
Ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών
Ειδικότητα βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Ειδικότητα βοηθών Φαρµακείων
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Εφαρµογές αναζήτησης και ανταλλαγής ιατρικών
να γνωρίσουν και να
δεδοµένων στο διαδίκτυο.
εξοικειωθούν µε τις βασικές
Χαρακτηριστικά και δοµή εφαρµογών διαχείρισης
εφαρµογές Ηλεκτρονικών
ασθενών και υλικών.
Υπολογιστών στο τοµέα της
Οικονοµικές και λογιστικές εφαρµογές
υγείας και της πρόνοιας

Μικροοργανισµοί.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Βασική
υποστήριξη σε
λιποθυµίες.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Γνωριζοντας τον εαυτό
µου.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
∆ιατροφή- άρρωστος.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. ο Ρόλος
της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Βιογραφικό Σηµείωµα
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. βοηθών
Οδοντοτεχνιτών.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
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Καταγραφή τιµολογίων .
ΤΑΞΗ Γ’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Κινητική Προσθετική- Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Μορφολογικα στοιχεια της νωδης περιοχης.
εξοικειωθούν µε τις βασικές
Ιδιοτητες –σταδια κατασκευης ολικων
έννοιες της κινητής προσθετικής οδοντοστοιχιων.
Αρχικα αποτυπωµατα .
οδοντοστοιχίας

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της κινητής προσθετικής
οδοντοστοιχίας

Ατοµικα δισκαρια των ολικων οδοντοστοιχιων .
Βασικες πλακες των ολικων οδοντοστοιχιων.
Κερινα υψη. Αναρτηση των εκµαγειων στον
αρθρωτηρα.

ΜΑΘΗΜΑ: Μορφολογία ∆οντιών- Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Γενικά περι δοντιών . Γενικά θέση των δοντιών.
εξοικειωθούν µε τα ανατοµικά
Κοινά ανατοµικά γνωρίσµατα των δοντιών.
στοιχεία της στοµατικής
Γενικά διαίρεση των επιφανειών σε τριτηµόρια
κοιλότητας
.Ιστολόγια δοντιών. Ταξινόµηση των δοντιών
.Αρίθµηση των δοντιών. Ειδική µορφολογία
δοντιών άνω γνάθου
ΜΑΘΗΜΑ: Οδοντοτεχνικά Υλικά: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Ταξινόµιση αποτυπωτικών υλικών.
Θερµοπλαστικό φύραµα οξειδίου του
εξοικειωθούν µε τα
ψευδαργύρου και ευγενόλης (znoe).
οδοντοτεχνικά υλικά
Υδροκολλοειδή. Ελαστικοµερή αποτυπωτικά
υλικά.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τη παρασκευή
οδοντικών υλικών µε το γύψο

Παρασκευή της γύψου. Είδη της γύψου
Πήξη του γύψου. Χρόνος εργασίας – χρονος
πηξης. Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο
πήξης του γύψου. ∆ιαστολή πήξης. Παράγοντες
που επηρεάζουν τη διαστολή του γύψου.
Μηχανικές ιδιότητες. Παράγοντες που επηρεάζουν
τις µηχανικές ιδιοτήτες της γύψου. Ανάµιξη της
γύψου. Κατασκευή εκµαγείων

να γνωρίσουν τα πυροχώµατα

Ιδιότητες που πρέπει να εχει ένα πυρόχωµα
σύσταση πυροχωµατων. Απλά πυροχώµατα –
πυροχώµατα γύψου.
Ειδικά πυροχώµατα.
Επιλογή του κατάλληλου πυροχώµατος

ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση και εξοπλισµός Εργαστηρίου: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Οργάνωση του εργαστηρίου.
εξοικειωθούν µε την οργάνωση
του εργαστηρίου.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Ιδιότητες
–στάδια κατασκευής
ολικών οδοντοστοιχιών.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ανάρτηση των εκµαγείων
στον αρθρωτήρα.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ταξινόµηση των δοντιών
.Αρίθµηση των δοντιών.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ταξινόµιση
αποτυπωτικών υλικών.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Παρασκευή της γύψου.
Είδη της γύψου. Πήξη
του γύψου. Χρόνος
εργασίας – χρόνος
πήξης.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
πυροχώµατα γύψου.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Οργάνωση του
εργαστηρίου
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να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την οργάνωση
χώρου και τον εξοπλισµό του
εργαστηρίου.

Οργάνωση χώρου και εξοπλισµός εργαστηρίου

ΤΑΞΗ ∆΄
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Κινητική Προσθετική- ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Θεµατικές ενότητες
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Ατοµικα δισκαρια των ολικων οδοντοστοιχιων .
εξοικειωθούν µε τις βασικές
Βασικες πλακες των ολικων οδοντοστοιχιων.
έννοιες της κινητής προσθετικής Κερινα υψη. Αναρτηση των εκµαγειων στον
οδοντοστοιχίας
αρθρωτηρα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της κινητής προσθετικής
οδοντοστοιχίας

Συνταξη των τεχνητων δοντιων-διαµορφωση
λειων επιφανειων. ∆ιατηρηση της θεσης του
µασητικου επιπεδου εγκλειστρωση των ολικων
οδον/ων.

ΜΑΘΗΜΑ: Μορφολογία ∆οντιών- ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Κεντρικός τοµέας της κάτω γνάθου
να γνωρίσουν και να
Πλάγιος τοµέας της κάτω γνάθου
Κυνοδοντας της κάτω γνάθου
εξοικειωθούν µε την ειδική
Πρώτος προγοµφίος της κάτω γνάθου
µορφολογία δοντιών της κάτω
γνάθου.
∆εύτερος προγοµφίος της κάτω γνάθου
Πρώτος γοµφίος της κάτω γνάθου
∆εύτερος γοµφίος της κάτω γνάθου
Τρίτος γοµφίος της κάτω γνάθου

ΜΑΘΗΜΑ: Οδοντοτεχνικά Υλικά: ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν τα πυροχώµατα
Ιδιότητες που πρέπει να εχει ένα πυρόχωµα
σύσταση πυροχωµατων. Απλά πυροχώµατα –
πυροχώµατα γύψου.
Ειδικά πυροχώµατα.
Επιλογή του κατάλληλου πυροχώµατος
να γνωρίσουν και άλλα
οδοντοτεχνικά υλικά.

Κεριά. Ιδιότητες των κεριών. Είδη οδοντιατρικών
κεριών.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘’ρητίνες’’

Ρητίνες. Πολυµερισµός
Συνθετικές ρητίνες
Είδη ακρυλικών ρητίνων
Σύνθετες ρητίνες

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘κράµατα’’

Γενικά για τα µέταλλα. Κράµατα.
Ταξινόµιση οδοντιατρικών κραµάτων.
Κράµατα για µεταλλικές χυτές και
µεταλλοακρυλικές αποκαταστάσεις
Κράµατα για µεταλλοκεραµικές αποκαταστάσεις
Χηµική σύσταση- ιδιότητες και χρήση των

Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ
εξοπλισµός εργαστηρίου.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ανάρτηση των εκµαγείων
στον αρθρωτήρα.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Σύνταξη
των τεχνητών δοντιών.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Κυνοδοντας της κάτω
γνάθου,Πρώτος
προγοµφίος της κάτω
γνάθου,∆εύτερος
προγοµφίος της κάτω
γνάθου,Πρώτος γοµφίος
της κάτω γνάθου.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
πυροχώµατα γύψου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. . Είδη
οδοντιατρικών κεριών.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Είδη
ακρυλικών ρητίνων.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ.
Ταξινόµιση
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κραµάτων µεταλλοκεραµικής
Κράµατα για σκελετούς µερικών οδοντοστοιχιών
Συγκόλληση
ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση και εξοπλισµός Εργαστηρίου: ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Οργάνωση του εργαστηρίου.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την οργάνωση
Βασικές γνώσεις λειτουργίας της επιχείρησης
Επιλογή προσωπικού.
του εργαστηρίου.
Οικονοµική οργάνωση
Νοµοθετικό πλαίσιο – συνδικαλισµός

οδοντιατρικών κραµάτων.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ Επιλογή
προσωπικού.
Οικονοµική οργάνωση

ΤΑΞΗ Ε’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Κινητική Προσθετική- Ε’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
να γνωρίσουν και να
Αποκηρωση-στιβαγµος-οπτηση των ολικων
Παρουσίαση
εξοικειωθούν µε τις βασικές
οδοντοστοιχιων . Απεγκλειστρωση-λειανσηπαραδειγµάτων,
έννοιες της κινητής προσθετικής στιλβωση-διορθωση συγκλεισης των ολικων
ασκήσεις και συζήτηση
οδοντοστοιχίας
οδοντοστοιχιων.
µε ερωτήσεις και
Σφαλµατα –επιδιορθωσεις των ολικων
απαντήσεις π.χ.
οδοντοστοιχιων.
Σφάλµατα –
Άµεσες ολικες οδοντοστοιχιες. Μερικές
επιδιορθώσεις των
οδοντοστοιχιες
ολικών οδοντοστοιχιών.
ΜΑΘΗΜΑ: Μορφολογία ∆οντιών- Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
∆ιαφορές νεογιλων – µονίµων δοντιών
Παρουσίαση
να γνωρίσουν και να
∆ιαφορές δοντιών δεξιού- αριστερού ηµιµορίου.
παραδειγµάτων, ασκήσεις
εξοικειωθούν µε τις διαφορές
∆ιαφορές δοντιών άνω και κάτω γνάθου
δοντιών
και συζήτηση µε ερωτήσεις
Αιµάτωση και νευρωση των δοντιων –
και απαντήσεις π.χ.
συγκλειση των δοντιών.
∆ιαφορές δοντιών άνω και
Αιµάτωση και νεύρωση των δοντιών
κάτω γνάθου
Σύγκλειση των δοντιών.
ΜΑΘΗΜΑ: Οδοντοτεχνικά Υλικά: Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Οδοντιατρική πορσελάνη.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
εξοικειωθούν µε τα
Συστατικά οδοντιατρικών πορσελάνων.
ασκήσεις και συζήτηση µε
οδοντοτεχνικά υλικάΜεταλλοκεραµικές εργασίες.
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
‘πορσελάνης’’
Ταξινόµηση των οδοντιατρικών πορσελανών.
Συστατικά οδοντιατρικών
Ιδιότητες πορσελάνης.
πορσελάνων.
Αισθητικές ιδιότητες της πορσελάνης.
Σύγχρονα κεραµικά συστήµατα χωρίς µεταλλικό
υπόστρωµα.
Πλεονεκτήµατα της οδοντιατρικής πορσελάνης.
Μειονεκτήµατα της οδοντιατρικής πορσελάνης .
να γνωρίσουν και να
Ορθοδοντικά σύρµατα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
εξοικειωθούν µε τα
Σχήµα- µέγεθος συρµάτων.
ασκήσεις και συζήτηση µε
οδοντοτεχνικά υλικάΙδιότητες ορθοδοντικών συρµάτων.
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
‘ορθοδοντικά σύρµατα’’
Ορθοδοντικά σύρµατα.
να γνωρίσουν και να
Ιδιότητες των διαχωριστικών υλικών.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
εξοικειωθούν µε τα
Κυριότερα διαχωριστικά υλικά.
ασκήσεις και συζήτηση µε
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘’
Χρήσεις των διαχωριστικών υλικών στην
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
διαχωριστικα υλικα’’
οδοντοτεχνία.
Χρήσεις των διαχωριστικών
Πλεονεκτήµατα διαχωριστικών υλικών .
υλικών στην οδοντοτεχνία.
Μειονεκτήµατα διαχωριστικών υλικών .
να γνωρίσουν και να
Ιδιότητες των εκτριπτικών και στιλβωτικών
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
εξοικειωθούν µε τα
υλικών.
ασκήσεις και συζήτηση µε
οδοντοτεχνικά υλικά – ‘’
Κυριότερα εκτριπτικά και στιλβωτικά υλικά.
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
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εκτριπτικά και στιλβωτικά
υλικά’’

Πλεονεκτήµατα των εκτριπτικών και
Κυριότερα εκτριπτικά και
στιλβωτικών υλικών.
στιλβωτικά υλικά.
Μειονεκτήµατα των εκτριπτικών και στιλβωτικών
υλικών.
ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση και εξοπλισµός Εργαστηρίου: Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
να γνωρίσουν και να
Οργάνωση χώρου και εξοπλισµός εργαστηρίου
Παρουσίαση
εξοικειωθούν µε την οργάνωση
Εξοπλισµος – προστασία εργαστηρίου
παραδειγµάτων,
χώρου και τον εξοπλισµό του
Μηχανολογικός εξοπλισµός. Πρώτες βοήθειες
ασκήσεις και συζήτηση
εργαστηρίου.
µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ
προστασία εργαστηρίου.

3.5. Τοµέας Πληροφορικής στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα Υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών –δικτύων
Η/Υ. Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών

Γενικά µαθήµατα τοµέα Πληροφορικής και ∆ικτύων Η/Υ. . Η
ύλη διδάσκεται στη Α’ και Β’ τάξη στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής,
Α’ βαθµίδας.
1.Βασικές αρχές της Πληροφορικής και Ψηφιακής
Τεχνολογίας
2.Εισαγωγή στα Λειτουργικά συστήµατα
3.Βασικές Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου
4.Αυτοµατισµός γραφείου
5.Υλικό Υπολογιστών
6.Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Γ’, ∆’, Ε’ τάξη στα
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Α’ βαθµίδας, αντίστοιχα.

Μαθήµατα ειδικότητας
1.Λειτουργικά συστήµατα
2.Μετάδοση δεδοµένων και δίκτυα υπολογιστών
3.Πολυµέσα
4.Προγραµµατισµός Υπολογιστών
5.Εµπορικές Εφαρµογές
6.Συντήρηση Υπολογιστών
7.Βάσεις δεδοµένων
8.Τεχνικές πωλήσεων προιόντων πληροφορικής
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A΄ ΤΑΞΗ
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Αρχές της Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας- Α’ τάξη- 1 κύκλος –
Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Βασικές έννοιες
Συζήτηση ασκήσεις στον
βασικές έννοιες των δεδοµένων και των
Αριθµητικά συστήµατα
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Υπολογιστών.
απαντήσεις σχετικά µε τις βασικές
έννοιες των δεδοµένων και των
Υπολογιστών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
Κωδικοποίηση χαρακτήρων
Συζήτηση ασκήσεις στον
αναπαράσταση χαρακτήρων και αριθµών.
Κώδικας ASCII, UNICODE
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την
αναπαράσταση χαρακτήρων και
αριθµών.
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη
Βασικές αρχές άλγεβρας Boole
δυαδική λογική και την άλγεβρα BOOLE
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Λογικές πράξεις Λογικές πύλες και
απαντήσεις σχετικά µε δυαδική
υλοποίηση συναρτήσεων Boole
λογική και την άλγεβρα BOOLE.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Λογικά κυκλώµατα
Συζήτηση ασκήσεις στον
λογικά και ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Μικροεπεξεργαστές
απαντήσεις σχετικά µε τα λογικά και
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
Μετατροπέας ψηφιακού-σεΣυζήτηση ασκήσεις στον
επεξεργασία και τη µετάδοση ψηφιακών
αναλογικό (DAC)
υπολογιστή, ερωτήσεις και
δεδοµένων.
Μετατροπέας αναλογικού-σεαπαντήσεις σχετικά µε την
ψηφιακό (A/D)
επεξεργασία και τη µετάδοση
Μετάδοση ψηφιακών δεδοµένων
ψηφιακών δεδοµένων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Τηλεφωνικό δίκτυο
Συζήτηση ασκήσεις στον
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών
∆ίκτυα υπολογιστών – Τοπολογίες
υπολογιστή, ερωτήσεις και
τοπικών δικτύων
απαντήσεις σχετικά µε τις
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα
υπολογιστών
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Αναπαράσταση ήχου, εικόνας και
υπολογιστή, ερωτήσεις και
πολυµέσα
βίντεο
απαντήσεις σχετικά µε τα πολυµέσα
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
∆οµή ενός υπολογιστή
υπολογιστή, ερωτήσεις και
αρχιτεκτονική υπολογιστών
Οργάνωση και λειτουργία της ΚΜΕ
απαντήσεις σχετικά µε την
Τύποι υπολογιστών
αρχιτεκτονική υπολογιστών
Χαρακτηριστικά µνηµών
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
Είδη µνήµης
υπολογιστή, ερωτήσεις και
κεντρική µνήµη, την οργάνωση και την
απαντήσεις σχετικά µε την κεντρική
διαχείριση της µνήµης
µνήµη, την οργάνωση και την
διαχείριση της µνήµης
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μονάδες εισόδου
υπολογιστή, ερωτήσεις και
περιφερειακές µονάδες
Μονάδες εξόδου
απαντήσεις σχετικά µε τις
Αποθηκευτικά µέσα
περιφερειακές µονάδες.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Τεχνολογία συσκευών πολυµέσων
Συζήτηση ασκήσεις στον
συσκευές πολυµέσων
Τεχνολογία συσκευών δικτύωσης
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις συσκευές
πολυµέσων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το
Λογισµικά συστήµατος
Συζήτηση ασκήσεις στον
λογισµικό συστήµατος.
Λειτουργικό σύστηµα
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το λογισµικό
συστήµατος.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Συµβολικές γλώσσες
Συζήτηση ασκήσεις στον
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα.
Γλώσσες υψηλού επιπέδου
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Μεταφραστικά προγράµµατα
απαντήσεις σχετικά µε τα
Γλώσσες προγραµµατισµού
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα.
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το
Προγράµµατα εφαρµογών
υπολογιστή, ερωτήσεις και
λογισµικό εφαρµογών.
Πακέτα εφαρµογών
απαντήσεις σχετικά µε το λογισµικό
Λογισµικό γενικής χρήσης
εφαρµογών.
ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήµατα - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
λειτουργικά συστήµατα.

Θεµατικές ενότητες
Βασικές έννοιες λειτουργικών συστηµάτων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση ασκήσεις στον
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
λειτουργικά συστήµατα.

Οργάνωση συστήµατος αρχείων.
∆ιαχείριση εισόδου – εξόδου.
∆ιεργασίες.
Ειδικά θέµατα των WINDOWS
ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Υπηρεσίες διαδικτύου - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Έννοιες δικτύων υπολογιστών
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την εισαγωγή
Το διαδίκτυο
υπολογιστή, ερωτήσεις και
στα δίκτυα και στο διαδίκτυο.
απαντήσεις σχετικά µε την
εισαγωγή στα δίκτυα
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγή
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την υπηρεσία
Φυλλοµετρητές
υπολογιστή, ερωτήσεις και
του παγκόσµιου ιστού.
Μηχανές αναζήτησης
απαντήσεις σχετικά µε την
Οργάνωση χρήσιµων διευθύνσεων
υπηρεσία του παγκόσµιου
Καθηµερινές δραστηριότητες
ιστού.
Απόκτηση λογισµικού από το διαδίκτυο
Συζήτηση ασκήσεις στον
Εισαγωγή
να γνωρίσουν και να
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Εγκατάσταση λογισµικού
εξοικειωθούν µε το ηλεκτρονικό
απαντήσεις σχετικά µε το
Αποστολή και λήψη µηνύµατος
ταχυδροµείο.
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
∆ιαχείριση µηνυµάτων
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοµατισµός Γραφείου - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄ βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να
Αυτοµατισµός γραφείου
υπολογιστή, ερωτήσεις και
εξοικειωθούν µε το γραφείο.
Τυφλό σύστηµα πληκτρολόγησης
απαντήσεις σχετικά µε το
γραφείο.
Καταχώρηση κειµένου και αποθήκευση εγγράφου
να γνωρίσουν και να
Συζήτηση ασκήσεις στον
Άνοιγµα εγγράφου και διόρθωση κειµένου
εξοικειωθούν µε τον
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Μετακίνηση µέσα στο κείµενο – Αναζήτηση
επεξεργαστής κειµένου.
απαντήσεις σχετικά µε τον
κειµένου
επεξεργαστής κειµένου.
Επιλογή, διαγραφή, αντιγραφή και µετακίνηση
κειµένου
Βασική µορφοποίηση
Μορφοποίηση γραµµατοσειρών & παραγράφων
Μορφοποίηση παραγράφων µε κουκίδες,
αρίθµηση και στηλοθέτες
Μορφοποίηση παραγράφων µε περιγράµµατα και
σκίαση – Σύνθετη αναζήτηση και αντικατάσταση
κειµένου
Τελική µορφοποίηση κειµένου, διαµόρφωση
σελίδων και εκτύπωση
Επεξεργασία πινάκων
Εισαγωγή εικόνων και γραφικών
να γνωρίσουν και να
Γνωριµία µε τον επεξεργαστή
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε τον
Εισαγωγή-∆ιόρθωση δεδοµένων
υπολογιστή, ερωτήσεις και
επεξεργαστή.
Μορφοποίηση δεδοµένων
απαντήσεις σχετικά µε τον
Εκτυπώσεις
επεξεργαστή.
Ταξινόµηση δεδοµένων
Βάση δεδοµένων
∆ηµιουργία και αποθήκευση νέας παρουσίασης
να γνωρίσουν και να
Συζήτηση ασκήσεις στον
Άνοιγµα και κλείσιµο µιας παρουσίασης
εξοικειωθούν µε τις
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Εισαγωγή και διόρθωση κειµένου
παρουσιάσεις.
απαντήσεις σχετικά µε τις
Εικόνες Clip Art
παρουσιάσεις.
Πίνακες
Εισαγωγή διαφανειών µε ειδικούς τρόπους
Προβολή της παρουσίασης
ΜΑΘΗΜΑ: Υλικό Υπολογιστών - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:

102

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
παρουσιάσεις και τις βασικές
έννοιες αρχιτεκτονικής
υπολογιστών.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τη βασική
µονάδα.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
Υλικό και λογισµικό
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
∆οµή του υπολογιστή
τις παρουσιάσεις και τις βασικές
Κατηγορίες υπολογιστών
έννοιες αρχιτεκτονικής υπολογιστών
Προσωπικοί υπολογιστές
Ο επεξεργαστής
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα µνήµης
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
∆ιάδροµοι περιφερειακών και κάρτες
τη βασική µονάδα.
επέκτασης
Θύρες επικοινωνίας
Το BIOS
Η µητρική πλακέτα
Το κουτί της κεντρικής µονάδας
να γνωρίσουν και να
Πληκτρολόγιο, ποντίκι, χειριστήρια
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
εξοικειωθούν µε τις µονάδες
παιχνιδιών
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
εισόδου εξόδου.
Η οθόνη
τις µονάδες εισόδου εξόδου.
Η κάρτα γραφικών
Εκτυπωτές
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό περιβάλλον - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄ βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη)
ΤΑΞΗ Β’
ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Αρχές της Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας- Β’ τάξη- 1ος κύκλος –
Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Βασικές έννοιες
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να
Αριθµητικά συστήµατα
υπολογιστή, ερωτήσεις και
εξοικειωθούν µε τα δεδοµένα
απαντήσεις σχετικά µε τα δεδοµένα
και τους Υπολογιστές.
και τους Υπολογιστές.
να γνωρίσουν και να
Κωδικοποίηση χαρακτήρων
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την
Κώδικας ASCII, UNICODE
υπολογιστή, ερωτήσεις και
αναπαράσταση χαρακτήρων
απαντήσεις σχετικά µε την
και αριθµών.
αναπαράσταση χαρακτήρων και
να γνωρίσουν και να
Βασικές αρχές άλγεβρας Boole
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε τη δυαδική
Λογικές πράξεις Λογικές πύλες και
υπολογιστή, ερωτήσεις και
λογική και την άλγεβρα
υλοποίηση συναρτήσεων Boole
απαντήσεις σχετικά µε τη δυαδική
BOOLE
λογική και την άλγεβρα BOOLE.
Λογικά κυκλώµατα
να γνωρίσουν και να
Συζήτηση ασκήσεις στον
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα
εξοικειωθούν µε τα λογικά και
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Μικροεπεξεργαστές
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
απαντήσεις σχετικά µε τα λογικά και
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
να γνωρίσουν και να
Μετατροπέας ψηφιακού-σε-αναλογικό
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την
(DAC)
υπολογιστή, ερωτήσεις και
επεξεργασία και µετάδοση
Μετατροπέας αναλογικού-σε-ψηφιακό
απαντήσεις σχετικά µε την
ψηφιακών δεδοµένων
(A/D)
επεξεργασία και µετάδοση
Μετάδοση ψηφιακών δεδοµένων
ψηφιακών δεδοµένων.
να γνωρίσουν και να
Τηλεφωνικό δίκτυο
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε τις
∆ίκτυα υπολογιστών – Τοπολογίες
υπολογιστή, ερωτήσεις και
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα
τοπικών δικτύων
απαντήσεις σχετικά µε τις
υπολογιστών.
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα
υπολογιστών.
να γνωρίσουν και να
Αναπαράσταση ήχου, εικόνας και βίντεο
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε τα πολυµέσα.
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα πολυµέσα.
να γνωρίσουν και να
∆οµή ενός υπολογιστή
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την
Οργάνωση και λειτουργία της ΚΜΕ
υπολογιστή, ερωτήσεις και
αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Τύποι υπολογιστών
απαντήσεις σχετικά µε την
αρχιτεκτονική υπολογιστών.
να γνωρίσουν και να
Χαρακτηριστικά µνηµών
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την κεντρική
Είδη µνήµης
υπολογιστή, ερωτήσεις και
µνήµη, την οργάνωση και
απαντήσεις σχετικά µε την κεντρική
διαχείριση µνήµης.
µνήµη, την οργάνωση και διαχείριση
µνήµης.
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να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
περιφερειακές µονάδες.

Μονάδες εισόδου
Μονάδες εξόδου
Αποθηκευτικά µέσα

Συζήτηση ασκήσεις στον
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
περιφερειακές µονάδες.
Τεχνολογία συσκευών πολυµέσων
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να
Τεχνολογία συσκευών δικτύωσης
υπολογιστή, ερωτήσεις και
εξοικειωθούν µε τις συσκευές
απαντήσεις σχετικά µε τις συσκευές
πολυµέσων και δικτύωσης.
πολυµέσων και δικτύωσης.
να γνωρίσουν και να
Λογισµικά συστήµατος
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε το λογισµικό
Λειτουργικό σύστηµα
υπολογιστή, ερωτήσεις και
συστήµατος.
απαντήσεις σχετικά µε το λογισµικό
συστήµατος.
να γνωρίσουν και να
Συµβολικές γλώσσες
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε τα
Γλώσσες υψηλού επιπέδου
υπολογιστή, ερωτήσεις και
προγραµµατιστικά
Μεταφραστικά προγράµµατα
απαντήσεις σχετικά µε το τα
περιβάλλοντα.
Γλώσσες προγραµµατισµού
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα..
Συζήτηση ασκήσεις στον
Προγράµµατα εφαρµογών
να γνωρίσουν και να
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Πακέτα εφαρµογών
εξοικειωθούν µε το λογισµικό
απαντήσεις σχετικά µε το λογισµικό
Λογισµικό γενικής χρήσης
εφαρµογών.
εφαρµογών.
ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήµατα - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Βασικές έννοιες λειτουργικών συστηµάτων.
Συζήτηση ασκήσεις στον
να γνωρίσουν και να
Οργάνωση συστήµατος αρχείων.
υπολογιστή, ερωτήσεις και
∆ιαχείριση εισόδου – εξόδου.
εξοικειωθούν µε τα
απαντήσεις σχετικά µε τα
λειτουργικά συστήµατα.
∆ιεργασίες.
λειτουργικά συστήµατα.
Ειδικά θέµατα των WINDOWS
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Υπηρεσίες διαδικτύου - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Έννοιες δικτύων υπολογιστών
να γνωρίσουν και να
Συζήτηση ασκήσεις στον
Χαρακτηριστικά – Ταξινοµήσεις δικτύων
εξοικειωθούν µε την εισαγωγή
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Τεχνολογίες µεταγωγής δεδοµένων
στα δίκτυα και στο διαδίκτυο.
απαντήσεις σχετικά µε την
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
εισαγωγή στα δίκτυα
Επικοινωνιακός εξοπλισµός δικτύων
∆ιασύνδεση δικτύων – Το διαδίκτυο
Αρχιτεκτονική του διαδικτύου
Λειτουργία του διαδικτύου
Έλεγχος επικοινωνίας – Ασφάλεια
να γνωρίσουν και να
Ψηφιακή παράσταση πληροφορίας
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την
Αρχές συµπίεσης δεδοµένων
υπολογιστή, ερωτήσεις και
αναπαράσταση δεδοµένων στο
Βοηθητικές εφαρµογές
απαντήσεις σχετικά µε την
διαδίκτυο.
Μορφοποίηση αρχείων
αναπαράσταση δεδοµένων στο
διαδίκτυο.
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγή
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε την υπηρεσία
Φυλλοµετρητές
υπολογιστή, ερωτήσεις και
του παγκόσµιου ιστού.
Μηχανές αναζήτησης
απαντήσεις σχετικά µε την
Οργάνωση χρήσιµων διευθύνσεων
υπηρεσία του παγκόσµιου ιστού.
Καθηµερινές δραστηριότητες
Απόκτηση λογισµικού από το διαδίκτυο
Συζήτηση ασκήσεις στον
Εισαγωγή
να γνωρίσουν και να
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Εγκατάσταση λογισµικού
εξοικειωθούν µε το ηλεκτρονικό
απαντήσεις σχετικά µε το
Αποστολή και λήψη µηνύµατος
ταχυδροµείο.
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
∆ιαχείριση µηνυµάτων
Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγή στην υπηρεσία µεταφοράς
Συζήτηση ασκήσεις στον
εξοικειωθούν µε άλλες βασικές
αρχείων
υπολογιστή, ερωτήσεις και
υπηρεσίες του διαδικτύου.
Χρησιµοποιώντας το ftp
απαντήσεις σχετικά µε άλλες
∆οµή και τύποι αρχείων
βασικές υπηρεσίες του
Κίνδυνοι κατά τη µεταφορά αρχείων
διαδικτύου.
Οµάδες ειδήσεων
Χαρακτηριστικά των εργαλείων συνεργασίας να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
να γνωρίσουν και να
µε τα εργαλεία συνεργασίας.
Η λειτουργία του Netmeeting
εξοικειωθούν µε τα εργαλεία
Άλλες υπηρεσίες του Netmeeting
συνεργασίας
ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοµατισµός Γραφείου - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε το γραφείο.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τον
επεξεργαστής κειµένου.

Θεµατικές ενότητες
Αυτοµατισµός γραφείου
Τυφλό σύστηµα πληκτρολόγησης

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση ασκήσεις στον
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
γραφείο.
Συζήτηση ασκήσεις στον
υπολογιστή, ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τον
επεξεργαστής κειµένου.

Καταχώρηση κειµένου και αποθήκευση εγγράφου
Άνοιγµα εγγράφου και διόρθωση κειµένου
Μετακίνηση µέσα στο κείµενο – Αναζήτηση
κειµένου
Επιλογή, διαγραφή, αντιγραφή και µετακίνηση
κειµένου
Βασική µορφοποίηση
Μορφοποίηση γραµµατοσειρών & παραγράφων
Μορφοποίηση παραγράφων µε κουκίδες,
αρίθµηση και στηλοθέτες
Μορφοποίηση παραγράφων µε περιγράµµατα και
σκίαση – Σύνθετη αναζήτηση και αντικατάσταση
κειµένου
Τελική µορφοποίηση κειµένου, διαµόρφωση
σελίδων και εκτύπωση
Επεξεργασία πινάκων
Εισαγωγή εικόνων και γραφικών
Γνωριµία µε τον επεξεργαστή
να γνωρίσουν και να
Συζήτηση ασκήσεις στον
Εισαγωγή-∆ιόρθωση δεδοµένων
εξοικειωθούν µε τον
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Μορφοποίηση δεδοµένων
επεξεργαστή πινάκων.
απαντήσεις σχετικά µε τον
Εκτυπώσεις
επεξεργαστή πινάκων.
Ταξινόµηση δεδοµένων
Βάση δεδοµένων
∆ηµιουργία και αποθήκευση νέας παρουσίασης
να γνωρίσουν και να
Συζήτηση ασκήσεις στον
Άνοιγµα και κλείσιµο µιας παρουσίασης
εξοικειωθούν µε τις
υπολογιστή, ερωτήσεις και
Εισαγωγή και διόρθωση κειµένου
παρουσιάσεις.
απαντήσεις σχετικά µε τις
Εικόνες Clip Art
παρουσιάσεις.
Πίνακες
Εισαγωγή διαφανειών µε ειδικούς τρόπους
Προβολή της παρουσίασης
ΜΑΘΗΜΑ: Υλικό Υπολογιστών - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
να γνωρίσουν και να
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
Υλικό και λογισµικό
εξοικειωθούν µε τις
τις παρουσιάσεις και τις βασικές
∆οµή του υπολογιστή
παρουσιάσεις και τις βασικές
έννοιες αρχιτεκτονικής υπολογιστών
Κατηγορίες υπολογιστών
έννοιες αρχιτεκτονικής
Προσωπικοί υπολογιστές
υπολογιστών.
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
Ο επεξεργαστής
να γνωρίσουν και να
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα µνήµης
εξοικειωθούν µε τη βασική
τη βασική µονάδα.
∆ιάδροµοι περιφερειακών και κάρτες
µονάδα.
επέκτασης
Θύρες επικοινωνίας
Το BIOS
Η µητρική πλακέτα
Το κουτί της κεντρικής µονάδας
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
Πληκτρολόγιο, ποντίκι, χειριστήρια
να γνωρίσουν και να
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
παιχνιδιών
εξοικειωθούν µε τις µονάδες
τις µονάδες εισόδου εξόδου.
Η οθόνη
εισόδου εξόδου.
Η κάρτα γραφικών
Εκτυπωτές
να γνωρίσουν και να
Σκληρός δίσκος
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
εξοικειωθούν µε τις µονάδες
∆ισκέτες-Οδηγοί δισκετών
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
αποθήκευσης.
Οπτικοί δίσκοι
τις µονάδες αποθήκευσης.
Ταινίες
Άλλα µέσα αποθήκευσης
να γνωρίσουν και να
Κάρτα ήχου
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
εξοικειωθούν µε τις άλλες
Σαρωτής
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
συσκευές.
Σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τάσης
τις άλλες συσκευές.
να γνωρίσουν και να
Τοποθέτηση κύριας µνήµης
Συζήτηση ασκήσεις στον υπολογιστή,
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εξοικειωθούν µε τη
συναρµολόγηση.

Τοποθέτηση επεξεργαστή
Τοποθέτηση µητρικής πλακέτας
Ρύθµιση µητρικής πλακέτας και σύνδεση
τροφοδοτικού
Τοποθέτηση αποθηκευτικών µέσων
Τοποθέτηση καρτών επέκτασης
Ρυθµίσεις BIOS

ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
τη συναρµολόγηση.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό περιβάλλον - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη)

ΤΑΞΗ Γ’ , ΤΑΞΗ ∆’, ΤΑΞΗ Ε’
Η διδακτέα ύλη στα παρακάτω µαθήµατα ως έχει βάση του Υπουργείου
Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι αυτή κατανέµεται στις τάξεις. (Γ’ , ∆’, και Ε’ τάξη)
ΜΑΘΗΜΑ: Λειτουργικά συστήµατα - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Μετάδοση δεδοµένων και δίκτυα Υπολογιστών - Γ’ τάξη- 1ος
κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Πολυµέσα - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Προγραµµατισµός Υπολογιστών - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Εµπορικές εφαρµογές - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Συντήρηση Υπολογιστών - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Βάσεις δεδοµένων - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής- Γ’ τάξη- 1ος
κύκλος – Α΄βαθµίδα
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3.6. Ηλεκτρονικός τοµέας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα ηλεκτρονικός συσκευών – εγκαταστάσεων και
υπολογιστικών µονάδων. Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού
προγράµµατος σπουδών
A΄ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος: - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ος
Μάθηµα: Γενικά Ηλεκτρονικά: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν Γενικές αρχές Ηλεκτρονικής Αναλογικά και ψηφιακά σήµατα.
αναλογικά και
µε τις βασικές έννοιες της
ψηφιακά κυκλώµατα
ηλεκτρονικής
Ενδογενείς ηµιαγωγοί. Αγωγοί, Μονωτές, Ηµιαγωγοί.
Παραδείγµατα µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Ενεργειακές ζώνες ηµιαγωγών. Ηµιαγωγοί προσµήξεων.
ηµιαγωγούς (π.χ.
µε τις βασικές έννοιες των
Ηµιαγωγοί τύπου Ν. Ηµιαγωγοί τύπου Ρ
διάκριση αγωγών,
ηµιαγωγών
µονωτών κλπ)
ος
Μάθηµα: Εργαστήριο κυκλωµάτων συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος: Α’ τάξη- 1 κύκλος –
Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη).

Μάθηµα: Εργαστήριο γενικών ηλεκτρονικών Α’: Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγικές πληροφορίες για το εργαστήριο.
εξοικειωθούν µε απλά
Απλά εργαλεία και µικροϋλικά συναρµολόγησης.
εργαλεία και µικρουλικά του
Βασικές συσκευές µέτρησης και ελέχγχου (θεωρία).
εργαστηρίου.
ος
Μάθηµα: Εργαστηριακό περιβάλλον τοµέα : Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη).
ος
Μάθηµα: Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής : Α’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
(1.1-1.2-1.3-1.4)
υλικά ηλεκτρονικής τεχνολογίας

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
αντιστάσεις
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους
πυκνωτές
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
πηνία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
(2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10-2.11-2.12)
ΠΥΚΝΩΤΕΣ
(3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7-3.8)
ΠΗΝΙΑ
(4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6)

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Ασκήσεις συγκολήσεων

Ενδεικτικές
δραστηριότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε τα υλικά της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε αντιστάσεις.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε πυκνωτές.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε πηνία.
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Β’ ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος: - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη)
ος
Μάθηµα: Γενικά Ηλεκτρονικά: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Συµβολισµός διόδου και χωρητικότητα επαφής. Επαφή/ ∆ίοδος
ΡΝ Φυσική λειτουργία διόδου.∆ίοδος ΡΝ σε ορθή και ανάστροφη
πόλωση. Πόλωση κατά την ορθή φορά. Πόλωση κατά την
ανάστροφη φορά. Χαρακτηριστική καµπύλη και ευθεία φόρτου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου ΡΝ. Ευθεία φόρτου. ∆ίοδοι
µε τις βασικές έννοιες των
εµπορίου ∆ίοδος µεταβλητής χωρητικότητας (Varicap).∆ίοδος
κρυσταλλοδιόδων
Schottky.∆ίοδος Zener και εφαρµογές.∆ίοδος Zener.
Χρήση της διόδου Zener για σταθεροποίηση τάσης. Εφαρµογές
των διόδων. Ηµιανόρθωση. ∆ιπλή ανόρθωση .Ανιχνευτής
κορυφής. Ψαλιδιστής.∆ιπλασιαστής τάσης.
Φωτοπηγές.Φωτοεκποµπή.∆ίοδος φωτοεκποµπής.Το
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
φωτοηλεκτρικόφαινόµενο.Φωτοφωρατές.Φωτοαντίσταση.Φωτοδί
µε στοιχεία οπτικοηλεκτρονικής
οδος. ΄Άλλες φωτοδιατάξεις

Ενδεικτικές
δραστηριότητες

Παραδείγµατα µε
εφαρµογές διόδων.

Παραδείγµατα
φωτοπηγών και
φωτοεκποµπών.

ος
Μάθηµα: Εργαστήριο κυκλωµάτων συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος: Β’ τάξη- 1 κύκλος –
Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη).
ος

Μάθηµα: Εργαστήριο γενικών ηλεκτρονικών Α’: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Βασικές συσκευές µέτρησης . Πινακίδα πειραµάτων Μπρέντ Μπορντ.
Μετρήσεις µε πολύµετρο. Μέτρηση D.C τάσης µε παλµογράφο.
Mέτρηση A.C τάσης µε παλµογράφο. Μέτρηση συχνότητας µε
παλµογράφο.Μέτρηση διαφοράς φάσης µε παλµογράφο. ∆ίοδος Ρ-Ν
να γνωρίσουν και να
σε ορθή και ανάστροφη πόλωση. Απλή ανόρθωση µε δίοδο Ρ-Ν.
εξοικειωθούν µε τις
∆ιπλή ανόρθωση µε δίοδο Ρ-Ν. ∆ιπλή ανόρθωση µε γέφυρα
εργαστηριακές ασκήσεις
διόδων.Φίλτρο εξοµάλυνσης. Απλός και διπλός ψαλιδισµός µε
διόδους. Κυκλώµατα διπλασιασµού τάσης. ∆ίοδος Ζένερ σε ορθή και
ανάστροφη πόλωση. Σταθεροποίηση τάσης µε δίοδο Ζένερ.
Χαρακτηριστικές Τρανζίστορ.
Μάθηµα: Εργαστηριακό περιβάλλον τοµέα : Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη).
ος
Μάθηµα: Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής : Β’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ΠΗΝΙΑ
πηνία
(4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους
(5.1-5.2-5.3-5.4)
µεταχηµατιστές

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
λυχνίες
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
διόδους

ΛΥΧΝΙΕΣ
(6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7)
∆ΙΟ∆ΟΙ
(7.1-7.2-7.3-7.4)

Ενδεικτικές
δραστηριότητες

Ασκήσεις µετρήσεων
(π.χ.µε πολύµετρο, µε
παλµογράφο)

Ενδεικτικές
δραστηριότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε πηνία.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε
µετασχηµατιστές.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε λυχνίες.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε διόδους.
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Γ’ ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Γενικά ηλεκτρονικά : Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
∆οµή και αρχή λειτουργίας του Τρανζίστορ. ∆οµή του
τρανζίστορ. Αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ. Βασικές
συνδεσµολογίες τρανζίστορ. Συνδεσµολογία κοινού
εκποµπού. Ισοδύναµο κύκλωµα. Ανάγνωση τεχνικών
χαρακτηριστικών.Πολώσεις του τρανζίστορ. Το
τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη. Κύκλωµα ενισχυτή
µε τρανζίστορ. Κύκλωµα ενισχύτή µε τρανζίστορ σε
συνδεσµολογία κοινού εκποµπού. Ισοδύναµο κύκλωµα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
µε υβριδικές παραµέτρους Η. Τρανζίστορ εγκάρσιου
τα Τρανζίστορ.
πεδίου JFET.
∆οµή. Αρχή λειτουργίας. Αναγνωση τεχνικών
χαρακτηριστικών.
ΜΟSFET. ∆οµή ΜΟSFET τύπου αραίωσης. MOSFET
τύπου πύκνωσης. Ανάγνωση τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ενισχυτές µε FET. A.C µοντέλο του JFET. Ανάλυση
ενισχυτή µε JFET.Ιστορική αναδροµή. Γενικές ασκήσεις
επανάληψης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τα στοιχεία ηµιαγωγών τεσσάρων
στρώσεων

Ηµιαγωγοί Ρ-Ν-Ρ-Ν. ∆οµή και γενικά χαρακτηριστικά.
Αρχή λειτουργίας. Ελεγχόµενος ανοεθωτής πυριτίου
(S.C.R). ∆οµή και γενικά χαρακτηριστικά. Αρχή
λειτουργίας.΄Αλλοι τύποι SCR.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγµατα και ασκήσεις
στα Τρανζίστορ

Παραδείγµατα και ασκήσεις
µε ηµιαγωγούς τεσσάρων
στρώσεων.

ος

Μάθηµα: Εργαστήριο γενικών ηλεκτρονικών : Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Πόλωση τρανζίστορ.Το τρανζίστορ σαν διακόπτης.
Ενισχυτές µε τρανζίστορ.Χαρακτηριστικές F.E.T.
Ενισχυτές µε F.E.T.
Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου S.C.R. Αµφίδροµος
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
διακόπτης DIAC - TRIAC. Χρήση θυρίστορ SCR για
Τρανζίστορ.
έλεγχο τάσης. Φωτοδίοδος.∆ίοδος φωτοεκποµπής
(LED). Χαρακτηριστικά τελεστικού ενισχυτή.
Αναστρέφων τελεστικός ενισχυτής.Μη αναστρέφων
τελεστικός ενισχυτής.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγµατα και ασκήσεις
στα Τρανζίστορ

Στα παρακάτω µαθήµατα η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β., µε τη παρατήρηση ότι
αυτήκατανέµεται σε δύο τάξεις. (Γ’ και ∆’ τάξη)
Μάθηµα: Εργαστήριο Υπολογιστών για ηλεκτρονικούς: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος –
Α΄βαθµίδα.
Μάθηµα: Επικοινωνίες και δίκτυα: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Μάθηµα: Ψηφιακά ηλεκτρονικά: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
άλγεβρα BOOLE και λογικές πύλες.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
αριθµητικά συστήµατα και κώδικες.

Θεµατικές ενότητες
Αναλογικά και ψηφιακά
ηλεκτρονικά. Η ∆ίτιµη
άλγεβρα BOOLE. Λογικές
Πύλες. Ολοκληρωµένα
κυκλώµατα.
Αρχές ανάπτυξης
Αριθµητικών συστηµάτων.
∆εκαδικό Σύστηµα.
∆υαδικό Σύστηµα. Οκταδικό
Σύστηµα. ∆εκαεξαδικό
Σύστηµα. Aριθµητικές
Πράξεις στα συστήµατα.
Κώδικες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε την άλγεβρα BOOLE και λογικές
πύλες.

Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε τα αριθµητικά συστήµατα και
κώδικες.

109

ος
Μάθηµα: Ψηφιακά ηλεκτρονικά (εργαστήριο): - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα

Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Λογικές Πύλες NOT, AND, KAI OR µε
διόδους – τρανζίστορ
Λογικές Πύλες NOT, AND, KAI OR
Λογικές Πύλες NAND, NOR KAI XOR
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Κυκλώµατος όταν δίνεται η λογική
συνάρτηση
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Κυκλώµατος όταν δίνεται ο Πίνακας
Αληθείας
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Κυκλώµατος όταν δίνεται η
περιγραφή ενός προβλήµατος
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Κυκλώµατος µε Οικουµενικές Πύλες
Συγκριτές µεγέθους δυαδικών
αριθµών

Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε

Μάθηµα: Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
τρανζιστορ.
(8.1-8.2-8.3-8.4-8.5)
ασκήσεων µε τα τρανζιστορ.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
(9.1-9.2-9.3-9.4-9.5)
∆’ ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Γενικά ηλεκτρονικά : ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ηµιαγωγοί Ρ-Ν-Ρ-Ν. ∆οµή και γενικά χαρακτηριστικά.
Αρχή λειτουργίας. Ελεγχόµενος ανοεθωτής πυριτίου
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
(S.C.R). ∆οµή και γενικά χαρακτηριστικά. Αρχή
τα στοιχεία ηµιαγωγών τεσσάρων
λειτουργίας.΄Αλλοι τύποι SCR.
Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικές DIAC και TRIAC.
στρώσεων
∆οµή και λειτουργία DIAC. ∆οµή και λειτουργία TRIAC.
Εφαρµογή των ανωτέρω
Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής. Γενικά περί ενισχυτών.
Τελεστικός ενισχυτής.Βασικά κυκλώµατα µε τελεστικό
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
ενισχυτή.
τους τελεστικούς ενισχυτές.
Μη αναστρέφων τελεστικός ενισχυτής. Αναστρέφων
τελεστικός ενισχυτής.΄Αλλα κυκλώµατα µε τελεστικούς
ενισχυτές. Ιστορική αναδροµή.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγµατα και ασκήσεις
µε ηµιαγωγούς τεσσάρων
στρώσεων.

Παραδείγµατα και ασκήσεις
µε ενισχυτές.

ος

Μάθηµα: Εργαστήριο γενικών ηλεκτρονικών : ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Κύκλωµα παραγωγής ήχου µε SCR. Φωτορυθµικό µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
SCR.3.Τροφοδοτικό.
απλές ηλεκτρονικές κατασκευές.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
∆ιοργανώνουν πάρτυ στο
σχολείο και χρησιµοποιούν
τα φωτορυθµικά.

Μάθηµα: Εργαστήριο Υπολογιστών για ηλεκτρονικούς: - ∆’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Γ’ και ∆’ τάξη)
ος
Μάθηµα: Επικοινωνίες και δίκτυα: - ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
τυπωµένα κυκλώµατα.

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
(10.1-10.2-10.3-10.4)

Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε τα τυπωµένα κυκλώµατα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το
ασκήσεων µε το ηλεκτρονικό σχέδιο.
ηλεκτρονικό σχέδιο.
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Γ’ και ∆’ τάξη)
ος

Μάθηµα: Ψηφιακά ηλεκτρονικά: - ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Συνδυαστικά Κυκλώµατα.
Απλοποίηση Λογικών
Συναρτήσεων. Σχεδίαση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
Συνδυαστικών Κυκλωµάτων.
ανάλυση και σχεδίαση Συνδυαστικών
ασκήσεων µε την ανάλυση και σχεδίαση
Ανάλυση Συνδυαστικών
Κυκλωµάτων
Συνδυαστικών Κυκλωµάτων.
Κυκλωµάτων. Οικουµενικές
Πύλες.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τους πολυπλέκτες – αποπολυπλέκτες
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τους αποκωδικοποιητές –
κωδικοποιητές.

Πολυπλέκτες . Εφαρµογές
Πολυπλεκτών.
Αποπολυπλέκτες
Αποκωδικοποιητές.
Αποκωδικοποιητές Οδηγοί.
Κωδικοποιητές.

Παραδείγµατα µε εφαρµογές πολυπλεκτών .
Παραδείγµατα µε αποκωδικοποιητές.

ος
Μάθηµα: Ψηφιακά ηλεκτρονικά (εργαστήριο): - ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
ος

Μάθηµα: Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών : ∆’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Γ’ και ∆’ τάξη)
ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Αναλογικά ηλεκτρονικά: - Ε’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τη πόλωση
και τη θερµική
σταθεροποίηση.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους
ενισχυτές ισχύος

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε ενισχυτές µε
ανασύζευξη.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους
τελεστικούς ενισχυτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ενεργά
φίλτρα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε αρµονικούς
ταλαντωτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
γεννήτριες κυµατοµορφών.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τη
διαµόρφωση και τη
αποδιαµόρφωση.

Θεµατικές ενότητες
Εισαγωγή. Κύκλωµα πόλωσης σε συνδεσµολογία C.E.
Ανάλυση του κυκλώµατος εισόδου. Ανάλυση του
κυκλώµατος εξόδου. Ευθεία φόρτου και σηµείο λειτουργίας.
Ρεύµα κόρου του Τρανζίστορ. Ρεύµα αποκοπής του
Τρανζίστορ.Επίδραση τηε θερµοκρασίας στην πόλωση.
Κύκλωµα πόλωσης C.Ε. ανεξάρτητο του β. Επίδραση της
πόλωσης στην παραµόρφωση
Εισαγωγή.Ταξινόµηση των ενισχυτών ισχύος. Προσαρµογή
µέσω µετασχηµατιστή. Ενισχυτές σε τάξη Α'. Ενισχυτές
τάξης Α' µε Ωµικό φορτίο. Ενισχυτές τάξης Α' µε
µετασχηµατιστή. Ενισχυτές τάξης Β. Ενισχυτής Push Pull.
Παραµορφώσεις. Παραµόρφωση στους ενισχυτές Push
Pull. Βαθµίδες οδήγησης. Ενισχυτές συµπληρωµατικής
συµµετρίας. Ενισχυτές ισχύος σε ολοκληρωµένο
κύκλωµα.Περιγραφή του κυκλώµατος του LM380.
Εφαρµογές του LM380.' Αλλα ολοκληρωµένα ΙσχύοςΥβριδικοί ενισχυτές ισχύος
Εισαγωγή. Γενικές αρχές της ανασύζευξης.Ενισχυτής µε
ανασύζευξη τάσης. Απολαβή τάσης µε ανασύζευξη.
Αντίσταση εισόδου. Αντίσταση εξόδου. Ισοδύναµο
κύκλωµα.Ενισχυτές µε ανασύζευξη ρεύµατος. Απολαβή
ρεύµατος µε ανασύζευξη. Αντίσταση εισόδου. Αντίσταση
εξόδου. Εισοδύναµο κύκλωµα. Επίδραση της ανασύζευξης
στην απόκριση συχνότητας. Ενισχυτής µε ανασύζευξη
σειράς. Ενισχυτής ανασύζευξης παράλληλης διακλάδωσης.
Βελτίωση της παραµόρφωσης.
Εισαγωγή. Συµβολισµοί - ιδανικός τελεστικός ενισχυτής.
Πραγµατικός τελεστικός ενισχυτής. Μη αναστρέφων
ενισχυτής. Εύρος διέλευσης συχνοτήτων µε ανασύζευξη.
Ενισχυτής µε αναστροφή. Ακόλουθος τάσης. Αθροιστής
Ενισχυτής διαφοράς. Ολοκληρωτής. ∆ιαφοριστής.
Συντονιζόµενος ενισχυτής. Συγκριτής. Αντισταθµίσεις στον
ΤΕ. Τάση αντιστάθµισης εισόδου. Ρεύµα πόλωσης εισόδου
και ρεύµα αντιστάθµισης εισόδου.
Ορισµός του φίλτρου.Κατηγορίες φίλτρων. Φίλτρα
Χαµηλών Συχνοτήτων.Φίλτρα Υψηλών Συχνοτήτων.
Φίλτρα Ζώνης ∆ιέλευσης.Φίλτρα Ζώνης Αποκοπής. Φίλτρα
Στενής Ζώνης ∆ιέλευσης.Φίλτρα Στενής Ζώνης Αποκοπής.
Ιδανικά κααι πραγµατικά φίλτρα. Ιδανικά φίλτρα.
Πραγµατικά φίλτρα. Οικογένειες των φίλτρων. Βαθµός ή
τάξη ενός φίλτρου. Φίλτρα Χαµηλών Συχνοτήτων 1ης
τάξης. Φίλτρα Υψηλών Συχνοτήτων 1ησ τάξης. Φίλτρα
Χαµηλών Συχνοτήτων 2ης τάξης.
Φίλτρο Υψηλών Συχνοτήτων 2ου Βαθµού Sallen - Key.
Φίλτρο στενής ζώνης διέλευσης. Φίλτρο στενής ζώνης
αποκοπής.
Εισαγωγή - Βασικές αρχές. Κριτήρια ταλάντωσης. Εκκίνηση
και συντήρηση των ταλαντώσεων. Συντονιζόµενοι
ταλαντωτές. Ταλαντωτής Hartley.
Ταλαντωτής . Ταλαντωτής . Σταθερότητα Συχνότητας.
Ταλαντωτές µε κρύσταλλο. Μη συντονιζόµενοι ταλαντωτές.
Ταλαντωτής Μετάθεσης Φάσης.Ταλαντωτής Γέφυρας
Wien. Ταλαντωτής διπλού ΤΑ. Σταθερότητα συχνότητας.
Εισαγωγή. Αυτοδιεγειρόµενος πολυδονητής µε ΤΕ.
Γεννήτρια τριγωνικών παλµών. Γεννήτρια πριονωτής
κυµατοµορφής. ∆ιεγέρτης Schmitt µε ΤΕ. Ο Χρονιστής 555.
Αυτοδιεγειρόµενος Πολυδονητής µε το ΙC 555.
Κρυσταλλικός Ταλαντωτής µε το 555. Πολυδονητής µιας
βολής µε το ΙC 555. ∆ιεγέρτης Schmittε το ΙC 555.
Ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση.
Γενικές αρχές διαµόρφωσης.Τρόποι διαµόρφωσης.
∆ιαµόρφωση πλάτους. Κυκλώµατα διαµόρφωσης Α.Μ.
∆ιαµόρφωση από το Συλλέκτη. ∆ιαµόρφωση από τη βάση.
∆ιαµόρφωση από τον Εκποµπό.∆ιαµόρφωση ΑΜ µε Νόµο
Τετραγώνου. ∆ιαµόρφωση µιας πλευρικής.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε κυκλώµατα.

Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε ενισχυτές
ισχύος (π.χ. Περιγραφή
του κυκλώµατος του
LM380. Εφαρµογές του
LM380)
Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε ενισχυτές
µε ανασύζευξη
ρεύµατος.

Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε τους
τελεστικούς ενισχυτές.

Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε τα ενεργά
φίλτρα.

Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε αρµονικούς
ταλαντωτές.

Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε τις
γεννήτριες
κυµατοµορφών
Παραδείγµατα µε
προβλήµατα και
ασκήσεις µε τη
διαµόρφωση και τη
αποδιαµόρφωση.
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Αποδιαµόρφωση ή φώραση ΑΜ. Φωρατής µε ∆ίοδο.
∆ιαµόρφωση Συχνότητας.Κυκλώµατα διαµόρφωσης FM.
∆ιαµόρφωση FM µε δίοδο Varactor. ∆ιαµόρφωση FM µε
Τρανζίστορ. Αποδιαµόρφωση FM
ος
Μάθηµα: Αρχές Αυτοµατισµού : Ε’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.

Μάθηµα: Εργαστήριο Η/Υ για ηλεκτρονικούς ΙΙ: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
(2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9) ΨΗΦΙΑΚΑ
αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ηλεκτρονικά κυκλώµατα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
(3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7)

Μάθηµα: Συστήµατα εκποµπής και λήψης : Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα αναλογικά
ηλεκτρονικά κυκλώµατα.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα ηλεκτρονικά
κυκλώµατα.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
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Μάθηµα: Εργαστήριο Αναλογικών ηλεκτρονικά: - Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής C.E.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής C.C.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
Ενισχυτής Darligton
επίλυση ασκήσεων.
Ενισχυτής Push Pull.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής συµπληρωµατικής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
συµµετρίας
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής µε αντίσταση ανασύζευξης
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
Re.
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής δύο βαθµίδων αρνητικής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
ανασύζευξης.
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αναστρέφων ενισχυτής µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
επίλυση ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μη αναστρέφων ενισχυτής µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αθροιστής και Αφαιρέτης µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ολοκληρωτής.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
∆ιαφοριστής.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Συντονιζόµενος ενισχυτής µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
επίλυση ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
Ασταθής πολυδονητής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μονοσταθής πολυδονητής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής µετάθεσης φάσης RC.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής COLPITS
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Tαλαντωτής CLAPP.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Ταλαντωτής HARTLEY
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής WIEN.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής µε κρύσταλλο
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
επίλυση ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Γεννήτρια τετραγωνικών παλµών µε το
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
555.
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
∆ιεγέρτης SCHMITT µε το 555.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Φίλτρο Χ.Σ. 1ου βαθµού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Φίλτρο Υ.Σ. 1ου βαθµού.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Φίλτρο στενής ζώνης διέλευσης
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Φίλτρο στενής ζώνης αποκοπής.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
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Μάθηµα: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά: - Ε’ τάξη- 1ος κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Εισαγωγή. Καταχωρητές. Καταχωρητές Ολίσθησης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Σειριακή και παράλληλη µεταφορά δεδοµένων.
τους καταχωρητές.
Καταχωρητής Ολίσθησης µε το Ο.Κ.74194
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Ασύγχρονοι
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
απαριθµητές. Σύγχρονοι δυαδικοί απαριθµητές.
τους απαριθµητές.
Απαριθµητές modulo N.
∆ιαίρεση Συχνότητας.
Αναπαράσταση Αρνητικών Αριθµών. Κυκλώµατα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
δυαδικών αθροιστών. Αθροιστής BCD. ∆υαδικός
αριθµητικά κυκλώµατα.
αθροιστής µε ολοκληρωµένο κύκλωµα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες – ορολογία µνηµών.
µνήµες.
Μνήµες ROM. Μνήµες RAM. Επέκταση µνήµης.
Συγκριτική παρουσίαση τύπων µνηµών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Εισαγωγή. Σύστηµα λήψης, επεξεργασίας και
τους µετατροπείς D/A και A/D.
διανοµής δεδοµένων.Μετατροπέας D/A. Κυκλώµατα
µετατροπέων D/A. Χαρακτηριστικά µετατροπέων
D/A. Μετατροπέας A/D. Kβάντιση και
δειγµατοληψία σήµατος. Κυκλώµατα µετατροπέων
A/D.Χαρακτηριστικά µετατροπέων A/D.Εφαρµογές
µετατροπέων D/A και A/D.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Κυκλώµατα Χρονισµού. Το Ο.Κ. 555.
κυκλώµατα χρονισµού

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τους
καταχωρητές.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τους
απαριθµητές.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα αριθµητικά
κυκλώµατα.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τις µνήµες.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τους
µετατροπείς D/A και A/D.

Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα κυκλώµατα
χρονισµού.

ος
Μάθηµα: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο): - Ε’ τάξη- 1 κύκλος – Α΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Καταχωρητές µε Flip - flops
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Καταχωρητές Ολίσθησης µε Ο.Κ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Απαριθµητές µε Flip - flops
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Απαριθµητές µε Ο.Κ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Ηµιαθροιστής – Πλήρης αθροιστής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αθροιστής – Αφαιρέτης µε Ο.Κ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Εγγραφή και ανάγνωση µνήµης RAM
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μετατροπέας A/D
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μετατροπέας D/A
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Μονοσταθής πολυδονητής µε το 555
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ασταθής πολυδονητής µε το 555
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μελέτη και κατασκευή ψηφιακού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
συστήµατος
επίλυση ασκήσεων.
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4. Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για τις ΤΕΕ
Β΄Βαθµίδας ειδικής αγωγής.
Σύµφωνα µε το επίσηµο δηµοσιευµένο ΑΠΣ των ΤΕΕ στο αντίστοιχο
ΦΕΚ.

Γενικά µαθήµατα Β’ βαθµίδας. Η ύλη διδάσκεται στη Α’
ο
τάξη στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, στο 1 κύκλο
1.Γεωπονία και ανάπτυξη
2.Εισαγωγή στη γεωργική παραγωγή
3.Εισαγωγή στη Τεχνολογία Τροφίµων
4.Φυσικοί πόροι και Περιβάλλον
5.Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία
6.Εφαρµογές Η/Υ
7.Εργασιακό περιβάλλον

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Β’ και Γ’ τάξη στα ΤΕΕ
ο
Ειδικής Αγωγής, Β’ βαθµίδας ,αντίστοιχα, στο 1 κύκλο.

Μαθήµατα ειδικότητας
Φυτοτεχνικών
επιχειρήσεωναρχιτεκτονικής τοπίου
1.Φυτοτεχνίαφυτοπροστασία
2.Ανθοκηπευτικές
καλλιέργειες
3.Θερµοκηπιακές
εγκαταστάσεις
4.Στοιχεία αρχιτεκτονικής
τοπίου
5.Γεωργική Οικονοµία και
Πολιτική

Μαθήµατα ειδικότητας
Περιβάλλοντος
αγροτουρισµού
1.Περιβάλλον και
Γεωργία
2.Στοιχεία βιολογικής
γεωργίας
3.Γεωργικές
Εγκαταστάσεις
4.Αγροτουρισµός και
Ανάπτυξη
5.Γεωργική Οικονοµία και
πολιτική
6.Ιδιοπαραγόµενα
γεωργικά προιόντα

Μαθήµατα ειδικότητας
Τεχνολογίας τροφίµων
και εµπορίας
γεωργικών προιόντων
1.Παραγωγή και
χειρισµός γεωργικών
προιόντων
2.Αρχές επεξεργασίας
τροφίµων
3.Μηχανολογικός
εξοπλισµός γεωργικών
βιοµηχανιών
4. Γεωργική Οικονοµία
και Πολιτική
5.Υγιεινή και ασφάλεια
τροφίµων
6.Εµπόρια (Marketing)
γεωργικών προιόντων

116

4.1.Τοµέας Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος στα ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Β’ Βαθµίδας. 1ος Κύκλος
ο
1 ς Κύκλος - A΄ΤΑΞΗ
Μάθηµα: Γεωπονία και ανάπτυξη: Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Κατάκτηση των όρων Γεωπονίας και Γεωργίας
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
από τους µαθητές και πως συνδέονται µε τη
µε τις βασικές έννοιες της
παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερα των τροφίµων
Γεωπονίας και της Γεωργίας

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
Γεωργίας και της ∆ιατροφής

Τρόφιµα φυτικά και ζωικά Θρεπτικά στοιχεία των
τροφίµων.
∆ιατροφή των αναπτυσσόµενων και των
αναπτυγµένων κρατών.
Μεσογειακή δίαιτα

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τους βασικούς τοµείς της
Πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα παραγωγής.

Συσχετισµός των τοµέων παραγωγής µε την
ανάπτυξη των κρατών

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
Γεωργίας στην Ελλάδα

Φυτική παραγωγή και προϊόντα της.
Ζωική παραγωγή και προϊόντα της.
Πλεονάσµατα και ελλείµµατα ανά κλάδο
παραγωγής και ειδικότερα όσον αφορά χωριστά τα
προϊόντα του κάθε κλάδου.
Αναφορά σ’αυτά που περιλαµβάνει ο κάθε κλάδος

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τους βασικούς κλάδους της
γεωργικής παραγωγής .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
Προστασίας και της διαχείρισης
του περιβάλλοντος.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες του
Αγροτουρισµού και της
Αγροβιοτεχνίας

Μέθοδοι γεωργικής παραγωγής φιλικές προς το
περιβάλλον.
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Αγροτουρισµός και Αγροβιοτεχνία

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
διάκρισης των εννοιών της
Γεωπονίας και της Γεωργίας.
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
διάκρισης των εννοιών της
Γεωπονίας και της ∆ιατροφής.
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
διάκρισης των τοµέων της
Πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τοµέα παραγωγής (π.χ.
βαµβάκι, κρασί)
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε τις
βασικές έννοιες της Γεωργίας στην
Ελλάδα.
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε
τους βασικούς κλάδους της
γεωργικής παραγωγής
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
σχετικά µε τη Προστασία και
διαχείριση περιβάλλοντος
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα
σχετικά µε τον Αγροτουρισµό και
την Αγροβιοτεχνία

ος

Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της φυτικής
παραγωγής.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την καλλιέργεια στο χωράφι.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τα καλλιεργούµενα φυτά.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το θερµοκήπιο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το φυτώριο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις δενδρώδεις καλλιέργειες

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την επιχείρηση αγροχηµικών
και γεωργικών εφοδίων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις ανθοκοµικές
δραστηριότητες και εφαρµογές.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη συλλογή φυτικών
προϊόντων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη βιολογική Γεωργία.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το δάσος.

Θεµατικές ενότητες
Εισαγωγή . Αντικείµενο της φυτικής
παραγωγής. Σηµασία.
Προετοιµασία του εδάφους. Κατεργασία του
εδάφους. Σπορά. Λίπανση. Άρδευση.
Φυτοπροστασία. Συγκοµιδή. Εφόδια.
Εργασία.
Σιτηρά. Ψυχανθή. Βιοµηχανικά φυτά.
Κλωστικά φυτά. Ελαιοδοτικά φυτά.
Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά.
Λαχανικά. ∆ενδρώδεις καλλιέργειες.
Εσπεριδοειδή. Μηλοειδή. Ακρόδρυα.
Πυρηνόκαρπα. Ελιά. Λοιπά δένδρα.
Αµπέλι. Φράουλα.
Εγκαταστάσεις. Φυτά. Εφόδια. Εργασία.
Φυτοπροστασία. Ιδιαιτερότητες
καλλιέργειας στο θερµοκήπιο. ∆ιαφορές
καλλιέργειας στο θερµοκήπιο και στο
χωράφι.
Φυτωριακή επιχείρηση.Υποστρώµατα.
Καλλιέργεια σε δοχεία. Πολλαπλασιασµός.
Γνωριµία µε τον οπωρώνα. Γενικά.
Καλλιεργητικές φροντίδες. Συγκοµιδή.
Εφόδια. Εργασία. Προγραµµατισµός.
∆ιαφορές πόας και δένδρου.
Το γεωργικό κατάστηµα. Τα βασικά
γεωργικά εφόδια. Πολλαπλασιαστικό υλικό.
Λιπάσµατα. Γεωργικά φάρµακα. Εργαλεία.
Αρδευτικά. Γλάστρες. Καλλιεργητικά
υποστρώµατα. Γεωργικά µηχανήµατα.
Καλλιέργεια στον κήπο. Καλλιέργεια στο
χωράφι. Καλλιέργεια στο φυτώριο.
Καλλιέργεια στο θερµοκήπιο
Σχεδιασµός και κατασκευή ενός κήπου.
Φύτευση και φροντίδες των καλλωπιστικών
φυτών. Βραχόκηπος. Χλοοτάπητας.
∆ενδροστοιχίες. Ανθοπωλείο. Συλλογή και
διατήρηση των ανθέων. Τα φυτά
εσωτερικού χώρο. Ανθοδετική.
∆ιακοσµητική εσωτερικού χώρου.
Η συλλογή φυτικών προϊόντων. Κριτήρια
συγκοµιδής. Ποιότητα προιόντος.
Τυποποίηση. Συσκευασία. Η αποθήκη
φυτικών προϊόντων. Το φορτηγό – ψυγείο.
Συµβατότητα κοινής µεταφοράς φυσικών
ειδών. Μετασυλλεκτικός χειρισµός φυτικών
προϊόντων.
Ορισµός της βιολογικής γεωργίας.
Συγκαλλιέργεια. Γεωργία και ανακύκλωση.
Η σηµασία της κοπριάς. Οργανικά
λιπάσµατα. Χλωρή λίπανση. Προστααία
των φυτών χωρίς φυτοφάρµακα.
Περιβαλλοντική και οικονοµική σηµασία του
δάσους για τον άνθρωπο. Οι κίνδυνοι που
απειλούν το δάσος

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσει ςκαι απαντήσεις σχετικά µε τη
φυτική παραγωγή π.χ.διάκριση φυτών και
ζώων.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την
καλλιέργεια στο χωράφι π.χ.όργωµα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τα
καλλιεργούµενα φυτά, π.χ φωτογραφίες
των φυτών τα ζαχαρότευτλα, κολοκύθι,
αγγούρι, κρεµµύδι, πατάτα, λινάρι,
κάναβη, ελαιοκράµβη, δαµασκηνιά, λωτός,
µπανάνα
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το
θερµοκήπιο, π.χ. Φυτοπροστασία.
Ιδιαιτερότητες καλλιέργειας στο
θερµοκήπιο.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το
φυτώριο, π.χ. Καλλιέργεια σε δοχεία.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις
δενδρώδεις καλλιέργειες π.χ.
Καλλιεργητικές φροντίδες.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την
επιχείρηση αγροχηµικών και γεωργικών
εφοδίων, π.χ. Καλλιέργεια στον κήπο.
Καλλιέργεια στο χωράφι.

Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις
ανθοκοµικές δραστηριότητες και
εφαρµογές π.χ. Φύτευση και φροντίδες
των καλλωπιστικών φυτών.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη
συλλογή φυτικών προϊόντων, π.χ.
Ποιότητα προιόντος. Τυποποίηση.
Συσκευασία.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τη
βιολογική Γεωργία π.χ. Η σηµασία της
κοπριάς.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το
δάσος π.χ. Οι κίνδυνοι που απειλούν το
δάσος.
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Περιβαλλοντική και οικονοµική σηµασία του
λιβαδιού για τον άνθρωπο. Χρήση
χορτολιβαδικών εκτάσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Παρουσίαση παραδειγµάτων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε τις
χορτολιβαδικές εκτάσεις, π.χ. σηµασία του
λιβαδιού για τον άνθρωπο.

ος
Μάθηµα:Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Βοοτροφία. Αιγοπροβατοτροφία. Χοιροτροφία.
Ενδεικτικές επισκέψεις και συζήτηση
µε τη ζωική παραγωγή.
Πτηνοτροφία. Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες.
µε ερωτήσεις και απαντήσεις.
να γνωρίσουν και να
Φυλές αγελάδων. Αγελάδες
Ενδεικτικές επισκέψεις σε φάρµες και
εξοικειωθούν µε τη Βοοτροφία.
γαλακτοπαραγωγικού τύπου.
συζήτηση µε ερωτήσεις και
Αγελάδες κρεατοπαραγωγικού τύπου. Φυλές
απαντήσεις σχετικά µε την
αγελάδων συνδυασµένων ή µεικτών
Βοοτροφία π.χ. ∆ιατροφή βοοειδών
αποδόσεων. Ελληνικές φυλές αγελάδων.
Σύντοµη περιγραφή των συστηµάτων
εκτροφής. Αναπαραγωγή των βοοειδών.
∆ιατροφή βοοειδών. Βασικές αρχές διατροφής.
Άµελξη των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων.
Παραγωγή υγιεινού γάλακτος. Βουστάσια
γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Εκτρεφόµενες φυλές αιγών και προβάτων
Ενδεικτικές επισκέψεις σε στάνες
µε τη Αιγοπροβατοτροφία .
Εκτρεφόµενες φυλές αιγών. Εκτρεφόµενες
(µαντριά) και συζήτηση µε ερωτήσεις
φυλές προβάτων. Συστήµατα εκτροφής
και απαντήσεις σχετικά µε την
Αιγοπροβατοτροφία π.χ. Συστήµατα
αιγοπροβάτων. Αναπαραγωγή αιγοπροβάτων.
εκτροφής αιγοπροβάτων.
Αναπαραγωγή αιγών. Αναπαραγωγή
προβάτων. Τοκετός αιγοπροβάτων. ∆ιατροφή
αιγοπροβάτων. Άµελξη αιγοπροβάτων.
Αιγοπροβατοστάσια
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Φυλές εκτρεφόµενων χοίρων. Αναπαραγωγή
Ενδεικτικές επισκέψεις σε
µε τη Χοιροτροφία.
χοίρων. ∆ιατροφή χοίρων. ∆ιατροφή χοιριδίων. χοιροστάσια και συζήτηση µε
∆ιατροφή χοιροµητέρων κατά την κυοφορία.
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
∆ιατροφή χοιροµητέρων στο διάστηµα της
την Χοιροτροφία π.χ. ∆ιατροφή
γαλακτοπαραγωγής-Υγιεινή χοιροστασίου. –
χοιροµητέρων στο διάστηµα της
Χοιροστάσια.
γαλακτοπαραγωγής.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Φυλές εκτρεφόµενων ορνίθων. Αναπαραγωγή
Ενδεικτικές επισκέψεις σε φάρµες και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
µε τη’ Πτηνοτροφία.
ορνίθων. Επώαση των αυγών. Υγιεινή του
εκκολαπτηρίου. Συστήµατα εκτροφής ορνίθων.- απαντήσεις σχετικά µε την
πτηνοτροφία.
Υγιεινή πτηνοτροφείου (ορνιθοτροφείου)
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Κατηγορίες αλιείας. Υδατοκαλλιέργειες.
Ενδεικτικές επισκέψεις σε
µε την ’ Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες.
Προϋποθέσεις για τη εκτροφή υδρόβιων
Υδατοκαλλιέργειες και συζήτηση µε
οργανισµών. Στοιχεία εκτροφής µερικών
ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
την Αλιεία.
υδρόβιων οργανισµών. Βασικές εργασίες στο
ιχθυοτροφείο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Η κοινωνία των µελισσών. Η φωλιά των
Ενδεικτικές επισκέψεις σε µελίσσια,
µε την Μελισσοκοµία
µελισσών. Κυψέλη µελισσών. Μελισσοκοµικά
συζήτηση µε ερωτήσεις και
εργαλεία και σκεύη .Φροντίδες του
απαντήσεις π.χ. Κυψέλη µελισσών.
µελισσοσµήνους.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Γενικά. Βιολογικός κύκλος του µεταξοσκώληκα. Ενδεικτικές επισκέψεις σε
µε την Σηροτροφία
Στοιχεία εκτροφής του µεταξοσκώληκα.
Σηροτροφία, συζήτηση µε ερωτήσεις
Φροντίδες εκτροφής του µεταξοσκώληκα
και απαντήσεις π.χ. εκτροφή του
µεταξοσκώληκα
Ενδεικτικές επισκέψεις σε χώρους
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Σκύλος. Γάτα. Πτηνά συντροφιάς. Ψάρια
φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων
µε την Οικιακά ζώα συντροφιάς
ενυδρείου. ∆ιατροφή οικιακών ζώων.
Φροντίδες των οικιακών ζώων. Προµήθεια
ζώων και πουλιών.
οικιακών ζώων
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
τεχνολογίας των τροφίµων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες σχετικά µε
τη σύσταση και τις κατηγορίες
τροφίµων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες στη
Βιοµηχανία τροφίµων.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες σχετικά µε
τη Προµήθεια πρώτης ύλης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
Παραγωγής και της επεξεργασίας
.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές έννοιες της
συσκευασίας και της
αποθήκευσης.

Θεµατικές ενότητες
Εισαγωγή. Κατανόηση των διατροφικών συνηθειών του
ανθρώπου µε το πέρασµα του χρόνου

Ορισµός των τροφίµων και κατάταξη τους στις
κατηγορίες: Υγρά-στερεά τρόφιµα,
φυτικά-ζωικά τρόφιµα (εργαστηριακό µέρος: φωτογραφίες
και ζωγραφιές τροφίµων, ασκήσεις µε την κατάταξη τους
στις κατηγορίες τους)
Θρεπτικά συστατικά.
Ορισµός των θρεπτικών συστατικών, κατηγορίες και
τρόφιµα στα οποία βρίσκονται(εργαστηρ. µέρος:
κατάρτιση πίνακα τροφίµων-θρεπτικών συστατικών,
ασκήσεις µε τα θρεπτικά συστατικά).
Κατηγορίες τροφίµων.
Κατανόηση διαφοράς νωπών-επεξεργασµένων τροφίµων
και κατηγορίες αυτών(εργαστηρ. µέρος: κατάταξη
επεξεργασµένων τροφίµων σε κατηγορίες µε
φωτογραφίες και άλλο οπτικό υλικό- Παρασκευή µερικών
απ’αυτά ).
Κατανόηση του ορισµού και του αντικειµένου της
τεχνολογίας τροφίµων. Περιγραφή της τεχνολογίας
τροφίµων.
Προϊόντα που παράγουν οι Βιοµηχανίες τροφίµων και
ποιότητα αυτών (εργαστηρ. µέρος: Κατάρτιση πινάκων µε
τα τµήµατα της Βιοµηχανίας και τα προϊόντα της
Βιοµηχανίας τροφίµων ).
Κατανόηση της έννοιας πρώτη ύλη.
Φυτικές και ζωικές πρώτες ύλες.
Κατανόηση των προσθετικών ουσιών, χρήσεις αυτών και
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.
Μέσα συσκευασίας (εργαστηρ. µέρος: εποπτικό υλικό για
την κατανόηση των πιο πάνω εννοιών, κατάρτιση
πινάκων ).
Παραγωγή και επεξεργασία. Αλλοιώσεις στα τρόφιµα.
Αιτίες που προκαλούν τις αλλοιώσεις
Αλλοιώσεις που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο.
Παράγοντες που επηρεάζουν την αλλοίωση των
τροφίµων
Επεξεργασία τροφίµων. Μέθοδοι επεξεργασίας
τροφίµων. Υγιεινή στο χώρο της βιοµηχανίας τροφίµων.
Εργαστηριακό µέρος. Επίδραση της θερµοκρασίας
διατήρησης και της θερµικής επεξεργασίας στην
αλλοίωση του γάλακτος
Κονσερβοποίηση φρούτων µε σιρόπι (κοµπόστα ) µέσα
σε γυάλινα βάζα
Παρασκευή µαρµελάδας από µήλα και πορτοκάλια
Συσκευασία και αποθήκευση. Τυποποίηση
Χρησιµότητα τυποποίησης.
Σηµασία της συσκευασίας στα τρόφιµα.
Σκοπός της συσκευασίας. Υλικά της συσκευασίας.
Είδη συσκευασίας. Ετικέτες.
Ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος.
Αποθήκευση,φυτικά τρόφιµα-ζωικά τρόφιµα.
Εργαστηριακό µέρος.
Συλλογή και παρουσίαση ειδών συσκευασίας.
Επίσκεψη σε βιοµηχανία τροφίµων µε αντικείµενο τον
χώρο συσκευασίας.
Επίσκεψη σε βιοµηχανία τροφίµων µε αντικείµενο το
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
Επίσκεψη σε βιοµηχανία τροφίµων µε αντικείµενο τους
χώρους αποθήκευσης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την τεχνολογία τροφίµων.

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε τα
Υγρά-στερεά τρόφιµα,
φυτικά-ζωικά τρόφιµα,
Θρεπτικά συστατικά.

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε τη
διάκριση της τεχνολογίας
τροφίµων και της
Βιοµηχανίας τροφίµων.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε τις
Φυτικές και ζωικές πρώτες
ύλες.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την Παραγωγή και
επεξεργασία τροφίµων (π.χ.
γάλακτος) Επίσκεψη σε
βιοµηχανία τροφίµων µε
αντικείµενο τους χώρους
επεξεργασίας των τροφίµων
Επίσκεψη σε µεγάλα
καταστήµατα λιανικής
πώλησης τροφίµων (Super
Markets )

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την συσκευασία και την
αποθήκευση τροφίµων.
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να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την Έρευνα και ανάπτυξη της
Βιοµηχανίας τροφίµων .

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε βασικές έννοιες εµπορίας
τροφίµων.

Αρχές Βιοτεχνολογίας
Κλασσικά προϊόντα Βιοτεχνολογίας
Βιολογικά τρόφιµα
Συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον
Εργαστηριακό µέρος
Συλλογή και παρουσίαση διαφόρων ειδών γάλακτος που
κυκλοφορούν στην αγορά
Εµπορία –Marketing και προώθηση των τροφίµων.
∆ιακίνηση και διανοµή των τροφίµων.
Χώροι προώθησης και πώλησης των τροφίµων.
Εισαγωγές-εξαγωγές.
Επιρροή των εισαγωγών και εξαγωγών στις διατροφικές
µας συνήθειες.

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την Έρευνα και ανάπτυξη
της Βιοµηχανίας τροφίµων .

Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την εµπορία τροφίµων

Μάθηµα:Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον: Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Περιβάλλον και άνθρωπος. Κατανόηση της σχέσης του
τις βασικές έννοιες των φυσικών
ανθρώπου µε το περιβάλλον του και επιπτώσεις της
πόρων, του περιβάλλοντος και της σης
υποβάθµισης του περιβάλλοντοςστη ζωή του
σηµασίας που έχουν για τον άνθρωπο.
Χρησιµότητα, µόλυνση, επιπτώσεις στον άνθρωπο,
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
πηγές µόλυνσης, τρόποι βελτίωσης
τις βασικές έννοιες των φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος ‘’αέρας- νερό’’.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των πηγών
ενέργειας

Κατανόηση της έννοιας, κατηγορίες και χρησιµότητά
τους

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη
βασική έννοια των φυσικών πόρων και
του περιβάλλοντος ‘’έδαφος’’.

Χρησιµότητα του εδάφους

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των φυσικών πόρων
και του περιβάλλοντος ‘’ ∆άσοςχλωρίδα-πανίδα’’

Γνωριµία και προστασία αυτών

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις βασικές έννοιες των πηγών
ενέργειας

Κατανόηση της έννοιας, κατηγορίες και χρησιµότητά
τους

ος
Μάθηµα:Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
Περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
διάκρισης και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τον αέρα και το
νερό.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
πηγές ενέργειας.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
έδαφος.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
διάκρισης και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε το ∆άσος τη
χλωρίδα και τη πανίδα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
πηγές ενέργειας.
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Έννοια της Οικονοµίας Περιεχόµενο της
οικονοµικής επιστήµης .Σκοπός της
Παραδείγµατα µε θέµατα από τη
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Οικονοµία και τη Γεωργική
οικονοµικής επιστήµης . Σύνδεση της
εισαγωγικές έννοιες της Οικονοµίας και της
Γεωργικής Οικονοµίας µε την Οικονοµία. Παραγωγή π.χ. χαλαζόπτωση και
Γεωργικής Παραγωγής.
καταστροφή σιτηροκαλλιεργειών.
Ορισµός, αντικείµενο και σηµασία της
Γεωργικής Οικονοµίας
Γεωργική εκµετάλλευση Τεχνική µονάδα. Παραδείγµατα µε θέµατα από την
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις Βασικές
Κλάδος παραγωγής. Συντελεστές
Οικονοµική της Παραγωγής των
Έννοιες στην Οικονοµική της Παραγωγής των
παραγωγής. Παραγωγικές δαπάνες.
Γεωργικών Προϊόντων π.χ.
Γεωργικών Προϊόντων.
Ακαθάριστη πρόσοδος ή ακαθάριστο
αποζηµιώσεις
εισόδηµα. Κέρδος ή ζηµία.
βαµβακοπαραγωγών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις Μορφές
Παραδείγµατα µε θέµατα από τις
Μέγεθος εκµετάλλευσης. Έκταση
εδάφους. Απαιτούµενη εργασία. Αξία
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων
Μορφές Γεωργικών
κεφαλαίου. Όγκος παραγωγής,
Εκµεταλλεύσεων π.χ.
ακαθάριστη πρόσοδος, ακαθάριστο
Συνεταιρισµοί ελαιοπαραγωγών
κέρδος. ∆απάνες παραγωγής. Τρόπος
Κρήτης.
εκµετάλλευσης. Ιδιόκτητες
εκµεταλλεύσεις. Ενοικιαζόµενες
εκµεταλλεύσεις. Συγκαλλιεργούµενες
εκµεταλλεύσεις. Τύποι εκµεταλλεύσεων.
Ατοµική γεωργική εκµετάλλευση.
Συλλογιστική γεωργική εκµετάλλευση.
Εταιρική γεωργική εκµετάλλευση.
Συνεταιριστική γεωργική εκµετάλλευση.
Άτυπες συνεργασίες
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους
Παραδείγµατα και συζήτηση µε
Τεχνικοί και τεχνολογικοί παράγοντες.
Παράγοντες επιλογής της παραγωγικής
θέµατα σχετικά µε τους
∆ιαθέσιµοι συντελεστές παραγωγής.
κατεύθυνσης.
Επίπεδο της χρησιµοποιούµενης
Παράγοντες επιλογής της
τεχνολογίας. Απόσταση από τις αγορές.
παραγωγικής κατεύθυνσης π.χ.
Τυχόν ύπαρξη µονάδων µεταποίησης
Απόσταση από τις αγορές. Τυχόν
.Γεωργική έρευνα . Έργα υποδοµής και
ύπαρξη µονάδων µεταποίησης .
ανάπτυξης. Υποκειµενικοί παράγοντες .
∆εξιότητες και εµπειρίες. Γνώσεις.
Συνήθεια. Καλλιεργητική συνείδηση.
Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Συνθήκες
παραγωγής. Συνθήκες αγοράς.
Επιδράσεις αβεβαιότητας στις
αποφάσεις των παραγωγών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους
Κατηγορίες συντελεστών γεωργικής
Παραδείγµατα και συζήτηση µε
Συντελεστές Γεωργικής Παραγωγής.
παραγωγής. Έδαφος. Έννοια του
θέµατα σχετικά µε τους
εδάφους. Ιδιότητες του εδάφους. Αµοιβή Συντελεστές Γεωργικής
του εδάφους. Εργασία. Έννοια της
Παραγωγής π.χ.
εργασίας. ∆ιάκριση της εργασίας.
Αµοιβή της εργασίας. Κεφάλαιο. Έννοια
του κεφαλαίου. Μορφές του κεφαλαίου.
Αµοιβή του κεφαλαίου. ∆ιευθύνουσα
εργασία
ος
Μάθηµα:Εφαρµογές Η/Υ: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το αντίστοιχο ΦΕΚ
ος
Μάθηµα: Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το αντίστοιχο ΦΕΚ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΤΑΞΗ Β’
Μάθηµα: Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν Οικονοµική σηµασία της Φυτοτεχνίας και της
Συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις
µε τις βασικές έννοιες της
Φυτοπροστασίας.
και Παραδείγµατα µε την Οικονοµική
Φυτοτεχνίας και της
σηµασία της Φυτοτεχνίας.
Φυτοπροστασίας.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν Φυτό και περιβάλλον (πρέπει να δοθούν µε πιο
Συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις
µε τις βασικές Φυτοτεχνικές
απλές έννοιες ). Οργάνωση του φυτού (να γίνει η
και Παραδείγµατα µε το Φυτό και το
εργασίες.
περιγραφή όλων των µερών του φυτού και των
περιβάλλον.
λειτουργιών του µε απλούστερο τρόπο ).
ος
Μάθηµα: Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Η σηµασία των ανθοκηπευτικών
Συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις και
µε τις βασικές ανθοκηπευτικές
καλλιεργειών. Είδη πολλαπλασιαστικού
Παραδείγµατα µε τις βασικές ανθοκηπευτικές
Καλλιέργειες.
υλικού. Καλλιεργητικές φροντίδες
Καλλιέργειες π.χ. Καλλιεργητικές φροντίδες
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν Γνωριµία µε τους κυριότερους
Συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις και
µε τα ανθοκοµικά φυτά.
εκπροσώπους των οµάδων ανθοκοµικών
Παραδείγµατα µε τα ανθοκοµικά φυτά π.χ.
φυτών. Εξωτερικού χώρου, εσωτερικού
εσωτερικού χώρου.
χώρου, βολβοδών, γλαστρικών φυτών
ος

Μάθηµα: Θερµοκηπιακές Εγκαταστάσεις: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ
1999 ) , κατανέµεται στην Β’ και Γ’ τάξη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

ος

Μάθηµα: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου : Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ
1999 ) , κατανέµεται στην Β’ και Γ’ τάξη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Μάθηµα: Γεωργική Οικονοµία και Πολιτική: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 1999 ) , κατανέµεται στην Β’ και Γ’ τάξη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

ΤΑΞΗ Γ’
ος
Μάθηµα: Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία: Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Στάδια ανάπτυξης καλλιεργούµενων φυτών (όλα
να γίνουν εργαστηριακά )
Προετοιµασία του εδάφους για καλλιέργεια (να µην
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
διδαχθούν οι χηµικές ιδιότητες του εδάφους ).
µε τις βασικές Φυτοτεχνικές
Σπορά, λίπανση (χωρίς αναφορά στη χηµεία τους
εργασίες.
). Άρδευση (µόνο θεωρία µε πολύ απλές ασκήσεις
). Φυτοπροστασία (για το τρίτο έτος , µε πλούσιο
εποπτικό υλικό )

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις και Παραδείγµατα µε τις
βασικές Φυτοτεχνικές εργασίες π.χ.
Φυτοπροστασία

ος
Μάθηµα: Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες: Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Γνωριµία µε τα κυριότερα λαχανοκοµικά φυτά
Συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
και Παραδείγµατα µε λαχανοκοµικά
µε τις βασικές έννοιες .
φυτά π.χ. άσπρο λάχανο.

Μάθηµα: Θερµοκηπιακές Εγκαταστάσεις: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ
1999 ) , κατανέµεται στην Β’ και Γ’, τάξη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
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ος
Μάθηµα: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου : Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ
1999 ) , κατανέµεται στην Γ’, ∆΄, Ε΄ τάξη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Μάθηµα: Γεωργική Οικονοµία και Πολιτική: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 1999 ) , κατανέµεται στην Β΄και Γ’ τάξη.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Ενδεικτικές Παρατηρήσεις
Ειδικότητα: Τεχνολογίας τροφίµων και εµπορίας (Marketing) γεωργικών
προιόντων
1.1.Μάθηµα: Αρχές επεξεργασίας τροφίµων, διδάσκεται στην Β΄ Βαθµίδα 1ος
κύκλος Β΄ & Γ΄ τάξη. Οι θεµατικές ενότητες 1.4, 1.7, 1.8 και 1.9 του 1ου
Κεφαλαίου προσεγγίζονται διαθεµατικά στο µάθηµα Υγιεινή και Ασφάλεια
Τροφίµων
1.2. Μάθηµα: Εµπορία (Marketing) γεωργικών προιόντων διδάσκεται στην Β΄
Βαθµίδα 1ος κύκλος Β΄ & Γ΄ τάξη. Τα κεφάλαια 4 και 6 και οι θεµατικές
ενότητες 7.1 µέχρι και 7.5 του κεφαλαίου 7 µπορούν να παραληφθούν από το
συγκεκριµένο µάθηµα επειδή εξετάζονται σε άλλα οικονοµικού περιεχοµένου
µαθήµατα. Επίσης προτείνεται η αφαίρεση των θεµατικών ενοτήτων 9.6 και
9.7 του κεφαλαίου 9 επειδή είναι υψηλού επιπέδου και δύσκολο να διδαχθεί
σε Κωφούς µαθητές.
1.3. Μάθηµα: Παραγωγή και χειρισµός γεωργικών προιόντων: Μέρος Α΄:
Παραγωγή και χειρισµός προιόντων φυτικής προέλευσης διδάσκεται στην Β΄
Βαθµίδα 1ος κύκλος Β΄ & Γ΄ τάξη.
Από την ύλη του Α΄ µέρους του µαθήµατος προτείνεται η διδασκαλία να
εντοπιστεί στις επιµέρους θεµατικές ενότητες που αφορούν των κεφαλαίων 16 που αφορούν τους επιµέρους χειρισµούς Φυτικών Προϊόντων
1.4. Μέρος Α΄: Παραγωγή και χειρισµός προιόντων ζωικής προέλευσης
διδάσκεται στην Β΄ Βαθµίδα 1ος κύκλος Β΄ & Γ΄ τάξη. το Β' µέρος του
µαθήµατος προτείνεται η διδασκαλία να εντοπιστεί στο κεφάλαιο 11 που
αφορά τον χειρισµό των βασικών προϊόντων ζωϊκής παραγωγής.
Η υπόλοιπη ύλη από τα µέρη Α΄ και Β΄ που αφορά την παραγωγή φυτικών και
ζωϊκών προϊόντων προσεγγίζεται διαθεµατικά από την ύλη του µαθήµατος
"Εισαγωγή στην Γεωργική Παραγωγή" Α΄ και Β΄ µέρη.
1.5. Μάθηµα: Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργικών βιοµηχανιών Μέρος Α΄:
Παραγωγή και χειρισµός προιόντων φυτικής προέλευσης διδάσκεται στην Β΄
Βαθµίδα 1ος κύκλος Β΄ & Γ΄ τάξη.
Το συγκεκριµένο µάθηµα είναι πολύ δύσκολο να διδαχθεί στους Κωφούς
µαθητές των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής. Ο µέσος όρος των Κωφών µαθητών είναι
δύσκολο να κατανοήσει τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των
µηχανηµάτων, την κατασκευή µηχανολογικών σκαριφηµάτων και τοµές
µηχανών που απαιτούνται στα πλαίσια του συγκεκριµένου µαθήµατος.
Επειδή η γνώση του µηχανολογικού εξοπλισµού των γεωργικών βιοµηχανιών
θεωρείται απαραίτητο εφόδιο στην κατάρτηση των µαθητών ειδικότητας και µε
βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προτείνεται η συγγραφή βιβλίου µε
εύκολα κατανοήσιµο κείµενο και όπου καλό θα ήταν να δοθεί έµφαση στην
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απλή αναφορά και τη χρήση των µηχανηµάτων γενικά στη γραµµή
παραγωγής των βιοµηχανιών.
Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση των θεµατικών ενοτήτων η διδασκαλία
είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε εποπτικά υλικά και µέσα δηλαδή
εργαστηριακό εξοπλισµό π.χ. µε σχετικά προπλάσµατα µηχανών και την
πραγµατοποίηση επισκέψεων σε βιοµηχανίες.
Για τις παρούσες συνθήκες θα προτείναµε τον περιορισµό της ύλης του
µαθήµατος στα κεφάλαια για τα οποία η ύλη προσεγγίζεται διαθεµατικά από
το µάθηµα «Αρχές Επεξεργασίας Τροφίµων» στα κεφάλαια 5 (Mηχανήµατα
θερµικής επεξεργασίας και ψυκτικές εγκαταστάσεις), 6 (Μηχανήµατα
συµπύκνωσης και ξήρανσης τροφίµων) και 9 (Γραµµές επεξεργασίας
τροφίµων).
4.2. Τοµέας Υγείας και Πρόνοιας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθµίδας.
1ος Κύκλος. Ειδικότητα βοηθοί οδοντοτεχνιτών
Οδηγός µαθηµάτων αναλυτικού προγράµµατος σπουδών

Γενικά µαθήµατα. Η ύλη διδάσκεται στη Α’ τάξη στα
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, στο 1ο κύκλο
1.Στοιχεία βιολογίας-βιοχηµείας
2.Ανατοµία φυσιολογία
3.Υγιεινή
4.Θέµτα διατροφής
5.Εφαρµογές Η/Υ
6.Αγωγή Υγείας
7.Πρώτες βοήθειες
8.Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
9.Εργασιακό περιβάλλον

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Β’ και Γ’ τάξη στα ΤΕΕ
ο
Ειδικής Αγωγής, Β’ βαθµίδας ,αντίστοιχα, στο 1 κύκλο.

Μαθήµατα ειδικότητας βοηθών οδοντοτεχνιτών
1.Μορφολογία δοντιών
2.Οδοντοτεχνικά υλικά
3.Οργάνωση εργαστηρίου
4.Κινητή προσθετική
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ΤΑΞΗ A΄
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Βιολογίας - Βιοχηµείας- Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
βιοµόρια και τα στοιχεία τους
εξοικειωθούν µε τη χηµικη
λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτείνες
σύσταση του κυττάρου και ο
νουκλεικά οξέα, το νερό, ανόργανα συστατικά,
βιολογικός ρόλος του
ιχνοστοιχεία, δοµή κυττάρου
κυτταρική µεµβράνη, κυτταρικά οργανίδια
πυρήνας
να κατανοήσουν την οργάνωση
τα επίπεδα της οργάνωσης της ζωής
της ζωής
ταξινόµηση των οργανισµών
εξέλιξη των ειδών, παράγοντες εξέλιξης
η εξέλιξη του ανθρώπου, οι πρόγονοι του
ανθρώπου
να κατανοήσουν τα ένζυµα
Τι είναι οι καταλύτες και τι τα ένζυµα. Μηχανισµός
δράσης των ενζύµων. ∆οµή των ενζύµων.
Βιοχηµικές αντιδράσεις. Παράγοντες που
επηρεάζουν τη δράση των ενζύµων. Αναστολείς
της δράσης των ενζήµων.
να κατανοήσουν το
Οργάνωση και ενέργεια,
µεταβολισµός
µεταφορά ενέργειας στα κύτταρα
κυτταρική αναπνοή, αναερόβια αναπνοή
διατροφή, βιταµίνες.
να κατανοήσουν τη γενετική
Το κεντρικό δόγµα της µοριακής βιολογίας
αντιγραφή του dna, µεταγραφή, µετάφραση.
Κύκλος ζωής του κυττάρου, χρωµατίνηχρωµόσωµα.
Κυτταρική διαίρεση, γονίδια-µεταλλάξεις.
να κατανοήσουν τη σηµασία του Ορµόνες, αρχές ορµονικής ρύθµισης
ανθρώπου και υγεια
ορµονικές διαταραχές, αντιβιοτικά, άµυνα του
οργανισµού µας, ιοί-βιοχηµεία των ιών, ο ιός hiv
και το aids, καρκίνος.
Κλινική βιοχηµεία. ∆ιαγνωστική µέθοδος pcr, elisa,
να κατανοήσουν τις βιολογικές
βιοτεχνολογία, ανασυνδυασµένο dna
επιστήµες στην υπηρεσία του
εφαρµογές στη βιοµηχανία, εφαρµογές στη
ανθρώπου
γεωργία και στην κτηνοτροφία, εφαρµογές στην
προστασία του περιβάλλοντος, εφαρµογές στην
ιατρική βοηθητική.
να κατανοήσουν τη γενετική
Το κεντρικό δόγµα της µοριακής βιολογίας
αντιγραφή του dna, µεταγραφή, µετάφραση.
Κύκλος ζωής του κυττάρου, χρωµατίνηχρωµόσωµα.
Κυτταρική διαίρεση, γονίδια-µεταλλάξεις.
να κατανοήσουν τη σηµασία του Ορµόνες, αρχές ορµονικής ρύθµισης
ανθρώπου και υγεια
ορµονικές διαταραχές, αντιβιοτικά, άµυνα του
οργανισµού µας, ιοί-βιοχηµεία των ιών, ο ιός hiv
και το aids, καρκίνος.
να κατανοήσουν τις βιολογικές
Κλινική βιοχηµεία. ∆ιαγνωστική µέθοδος pcr, elisa,
επιστήµες στην υπηρεσία του
βιοτεχνολογία, ανασυνδυασµένο dna
ανθρώπου
εφαρµογές στη βιοµηχανία, εφαρµογές στη
γεωργία και στην κτηνοτροφία, εφαρµογές στην
προστασία του περιβάλλοντος, εφαρµογές στην
ιατρική βοηθητική.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
η δοµή κυττάρου.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
η εξέλιξη του ανθρώπου, οι
πρόγονοι του ανθρώπου.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Τι είναι οι καταλύτες και τι τα
ένζυµα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
διατροφή, βιταµίνες.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Κύκλος ζωής του κυττάρου.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
ο ιός hiv και το aids, καρκίνος.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
∆ιαγνωστική µέθοδος pcr.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Κύκλος ζωής του κυττάρου.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
ο ιός hiv και το aids, καρκίνος.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
∆ιαγνωστική µέθοδος pcr.

ος
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της Κυτταρικής
οµοιοστασίας

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Η κυτταρική µεµβράνη. Το ενδοκυττάριο και το
εξωκυττάριο υγρό. ∆ιάχυση-ώσµωση-ενεργητική
µεταφορά .

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την βασική
έννοια του αίµατος.

Η παραγωγή των ερυθροκυττάρων
Η παραγωγή της αιµοσφαίρινης
Αιµοποιητικοί παράγοντες
Οι αναιµίες. Τα λευκοκύτταρα ( λευκά αιµοσφαίρια)
Η διεργασία και τα στάδια της φλεγµονής. Η απάντηση
των µακροφάγων και των ουδετερόφιλων στη
φλεγµονή. Η λευκοπενία. Η λευχαιµία
Τα αντιγόνα. Τα λευµφοκύτταρα. Η χηµική ανοσία και
τα αντισώµατα. Τα λευµφοκύτταρα και κυτταρική
ανοσία. Ο εµβολιασµός. Η παθητική ανοσία
Οι οµάδες αίµατος του συστήµατος Α-Β-Ο. Οι οµάδες
αίµατος Rh (Rhesus). Ο καθορισµός της οµάδας του
αίµατος-Η δοκιµασία της διασταύρωσης
Η αιµολυτική νόσος των νεογνών. Η µετάγγιση του
αίµατος. Ο µηχανισµός της πήξης του αίµατος
Τα αιµοπετάλια. Ο σχηµατισµός του ιµοπεταλιακού
θροµβου. Η πήξη του αίµατος. Ο µηχανισµός της
ινωδόλυσης. Τα αντιπηκτικά.

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Το ενδοκυττάριο και το
εξωκυττάριο υγρό.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία του
κυκλοφορικού συστήµατος

Η ανατοµία της καρδιάς: Μακροσκοπική ανατοµική της
καρδιάς. Το περίβληµα της καρδιάς. Η κατασκευή της
καρδιάς. Οι αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά
Η λειτουργία της καρδιάς: Η µηχανική λειτουργία της
καρδιάς. Η ρύθµιση της καρδιακής λειτουργίας. Η
ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς
Οι αρτηρίες και οι φλέβες: Η ανατοµία των αρτηρίων.
Τα τριχοειδή αιµοφόρα αγγεία. Η ανατοµία των φλεβών.
Η µεγάλη (συστηµατική) και η µικρή (πνευµονική)
κυκλοφορία
Η λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος: Ο
σφυγµός. Η πίεση του αίµατος. Το λεµφικό σύστηµα
Η ανατοµία του αναπνευστικού συστήµατος: Η µύτη.
Ο φάρυγγας. Ο λάρυγγας. Η τραχεία και οι βρόγχοι.
Οι πνεύµονες
Η φυσιολογία της αναπνοής: Ο πνευµονικός αερισµός.
Η ανταλλαγή αερίων κατά την αναπνοή. Η µεταφορά
του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα µέσω του
αίµατος προς τα κύτταρα. Η ρύθµιση της αναπνοής
Στοµατική κοιλότητα: Φάρυγγας. Οισοφάγος. Στοµάχι.
Λεπτό έντερο. Παχύ έντερο. Ήπαρ (συκώτι).
Πάγκρεας. Σπλήνας. Πέψη και απορρόφηση θρεπτικών
ουσιών

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ. Η
ανατοµία της καρδιάς.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία του
αναπνευστικού συστήµατος

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία του
πεπτικού συστήµατος
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες του µυοσκελετικού
συστήµατος

Οστίτης ιστός – σκελετικό σύστηµα - οι αρθρώσεις µυικός ιστός – µυϊκό σύστηµα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες του του νευρικού
συστήµατος.

Το νευρικό κύτταρο. Το αισθητικό και κινητικό σκέλος
του νευρικού συστήµατος.
Το πυραµιδικό και εξωπυραµιδικό σύστηµα. Η
παρεγκεφαλίδα και τα βασικά γάγγλια.
Το αυτονοµο νευρικο συστηµα.
Το παρασυµπαθητικό και συµπαθητικό νευρικό
σύστηµα. Οι συνάψεις και νευροδιαβιβαστικές ουσίες
Το αισθητήριο όργανο της αφής και της αντίληψης του
πόνου, της θερµοκρασίας και της πίεσης.
Το αισθητήριο όργανο της όσφρησης
Το αισθητήριο όργανο της γεύσης
Το αισθητήριο όργανο της όρασης

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα αισθητήρια
όργανα.

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ. Η
ανατοµία του αναπνευστικού
συστήµατος.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Πέψη και απορρόφηση θρεπτικών
ουσιών
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
σκελετικό σύστηµα - οι
αρθρώσεις.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.Το
νευρικό σύστηµα.

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Τα αισθητήρια όργανα της ακοής
και του χώρου.
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να γνωρίσουν τους νεφρούς και
τα υγρά του σώµατος.

να γνωρίσουν στοιχεία
ενδοκρινολογίας.

Το αισθητήριο όργανο της ακοής και του χώρου
Η ανατοµία του ουροποιητικού συστήµατος.
Οι νεφροί και τα υγρά του σώµατος

Χηµική σύσταση των ορµονών
Οι ενδοκρινείς αδένες του σώµατος και οι εκκρίσεις
τους. Ανατοµία του γεννητικού συστήµατος του άνδρα
και της γυναίκας. Ορµονική ρύθµιση. Μεταβολισµός –
θερµορύθµιση.

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ. Η
ανατοµία του ουροποιητικού
συστήµατος. Οι νεφροί
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Ανατοµία του γεννητικού
συστήµατος του άνδρα και της
γυναίκας.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Υγιεινή- Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η υγιεινή ως επιστήµη. Η δαίρεση
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
της υγιεινής. Υγεία. Επιδηµιολογίανα γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Υπηρεσίες υγείας.
νοσήµατα.
µε τις βασικές έννοιες της υγιεινής
Υπηρεσίες υγείας.
Μικροβιολογία- θεµελιώδεις γνώσεις. Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
∆οµή και εξέλιξη του κυττάρου .
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
µε τις βασικές έννοιες της υγιεινής
Ανοσολογία και ανοσία .
Ανοσολογία και ανοσία . Μικροοργανισµοί.
Μικροοργανισµοί. Βλαπτικοί
παράγοντες κατά των
µικροοργανισµών .
ος
ΜΑΘΗΜΑ:Πρώτες Βοήθειες Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Αιµοραγίες .
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
εξοικειωθούν µε τις πρώτες
Βασική υποστήριξη της αναπνοής σε βρέφη και
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις
βοήθειες
παιδιά
π.χ. Βασική υποστήριξη σε ρινορραγίες.

να γνωρίσουν και να
Βασική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
εξοικειωθούν µε τις πρώτες
Υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις
βοήθειες
Απώλεια συνείδησης
π.χ. Βασική υποστήριξη σε λιποθυµίες.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Επικοινωνία – ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις- Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
να µάθουν να επικοινωνούν. Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Οµαδική
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
επικοινωνία. Ειδικά θέµατα στην
Οµαδική επικοινωνία.
επικοινωνία
Γνωριζοντας τον εαυτό µου. Το άτοµο ως
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
Οι µαθητές επιδιώκεται να
µονάδα και µέλος του κοινωνικού συνόλου.
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
κατανούν και να
Γνωριζοντας τον εαυτό µου.
αναπτύσουν διαπροσωπικές
σχέσεις
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Θέµατα διατροφής- Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Γενικό µέρος διατροφής. Εισαγωγή.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
εξοικειωθούν µε γενικά
Τρόφιµα-οµάδες τροφίµων. Σύνταξη
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε
θέµατα διατροφής.
τη σύνταξη διαιτολογίου.
διαιτολογιου. Ισορροπηµένη διατροφήµεσογειακή δίαιτα.
να γνωρίσουν και να
Ισορροπηµένη διατροφή- µεσογειακή δίαιτα. Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις και
εξοικειωθούν µε γενικά
Κυτταρίνη- νερό. Σκοπός της διατροφής
συζήτηση µε ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
θέµατα διατροφής.
στην πρόληψη και θεραπεία. ∆ιατροφή∆ιατροφή- άρρωστος.
άρρωστος.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες του εργασιακού
περιβάλλοντος

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Εργασία και Σύγχρονη Κοινωνική Πραγµατικότητα
Η έννοια και το Περιεχόµενο του Εργασιακού Περιβάλλοντος

να γνωρίσουν
χαρακτηριστικά στοιχεία της
προσωπικότητας.

Η έννοια της Αυτοαντίληψης ως παράγοντας ∆ιαµόρφωσης
της Προσωπικής και Επαγγελµατικής Πορείας του Ατόµου.
Ενδιαφέροντα- ∆εξιότητες- Ικανότητες ως Παράγοντες που
Επηρεάζουν τις Επαγγελµατικές Επιλογές
Οι Ανθρώπινες Ανάγκες και Αξίες µας. Η έννοια των
επαγγελµατικών αξίων
Σχεδιάζοντας το Μέλλον: Φιλοδοξίες, Προσδοκίες και Σχέδια
Σταδιοδροµίας
Οι Εργασιακές Σχέσεις και τα Είδη τους. Μορφές και Είδη
να γνωρίσουν το κόσµο της
Απασχόλησης στην Ελλάδα και Ευρώπη.
αγοράς εργασίας.
Έννοια και Ρόλος της Κοινωνικής Ασφάλισης- Ασφαλιστικά
Ταµεία. Η έννοια των Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτωνΥποχρεώσεων. Σύγχρονες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας.
Αλλαγή Επαγγελµατός- Ανεργία
να γνωρίσουν και να
Η Έννοια της Επαγγελµατικής Προσαρµογής- Ικανοποίησηςεξοικειωθούν µε τη
Επιτυχίας. Τεχνικές Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας:
µετάβαση στην αγορά
Συνοδευτική Επιστολή, Βιογραφικό Σηµείωµα, Συστατική
εργασίας
Επιστολή.
Τεχνικές Αυτοπληροφόρησης. Η Συνέντευξη Επιλογής
Μορφές και Είδη Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης. Η έννοια
της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
να γνωρίσουν τις
Ειδικότητα βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
επαγγελµατικές ειδικότητες
Ειδικότητα βοηθών Φυσιοθεραπευτών
του τοµέα υγείας πρόνοιας
Ειδικότητα βοηθών βρεφονηπιοκόµων
Ειδικότητα βοηθού διαιτολόγου
Ειδικότητα βοηθού Ιατρικών κ Βιολογικών εργαστηρίων
Ειδικότητα Κοινωνικών Φροντιστών
Ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών
Ειδικότητα βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Ειδικότητα βοηθών Φαρµακείων
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήµατα.
βασικές εφαρµογές Ηλεκτρονικών
Εφαρµογές ιατρικού φακέλου.
Υπολογιστών στο τοµέα της υγείας και της
Εφαρµογές επεξεργασίας βιολογικής
πρόνοιας
εικόνας .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
βασικές εφαρµογές Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στο τοµέα της υγείας και της
πρόνοιας

Εφαρµογές αναζήτησης και ανταλλαγής
ιατρικών δεδοµένων στο διαδίκτυο.
Χαρακτηριστικά και δοµή εφαρµογών
διαχείρισης ασθενών και υλικών.
Οικονοµικές και λογιστικές εφαρµογές

ΤΑΞΗ Β’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Κινητική Προσθετική- Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Μορφολογικα στοιχεια της νωδης
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
περιοχης. Ιδιοτητες –σταδια κατασκευης
µε τις βασικές έννοιες της κινητής
ολικων οδοντοστοιχιων.
προσθετικής οδοντοστοιχίας
Αρχικα αποτυπωµατα .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Ατοµικα δισκαρια των ολικων
µε τις βασικές έννοιες της κινητής
οδοντοστοιχιων . Βασικες πλακες των
προσθετικής οδοντοστοιχίας
ολικων οδοντοστοιχιων.
Κερινα υψη. Αναρτηση των εκµαγειων
στον αρθρωτηρα.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Μορφολογία ∆οντιών- Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.το
Περιεχόµενο του Εργασιακού
Περιβάλλοντος
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Προσωπική και Επαγγελµατική
Πορεία του Ατόµου

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ. ο
Ρόλος της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Βιογραφικό Σηµείωµα

Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
βοηθών Οδοντοτεχνιτών.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Καταλογράφηση πελατών στο
word.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Καταγραφή τιµολογίων .

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Ιδιότητες –στάδια
κατασκευής ολικών οδοντοστοιχιών.
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Ανάρτηση των
εκµαγείων στον αρθρωτήρα.
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τα ανατοµικά στοιχεία της
στοµατικής κοιλότητας

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Γενικά περι δοντιών . Γενικά θέση των
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
δοντιών.
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
Κοινά ανατοµικά γνωρίσµατα των
απαντήσεις π.χ. Ταξινόµηση των δοντιών
δοντιών.
.Αρίθµηση των δοντιών.
Γενικά διαίρεση των επιφανειών σε
τριτηµόρια .Ιστολόγια δοντιών.
Ταξινόµηση των δοντιών .Αρίθµηση των
δοντιών. Ειδική µορφολογία δοντιών άνω
γνάθου
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
Κεντρικός τοµέας της κάτω γνάθου
Πλάγιος τοµέας της κάτω γνάθου
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις π.χ. Κυνοδοντας της κάτω
Κυνοδοντας της κάτω γνάθου
µε την ειδική µορφολογία δοντιών
γνάθου,Πρώτος προγοµφίος της κάτω
Πρώτος προγοµφίος της κάτω γνάθου
της κάτω γνάθου.
∆εύτερος προγοµφίος της κάτω γνάθου
γνάθου,∆εύτερος προγοµφίος της κάτω
Πρώτος γοµφίος της κάτω γνάθου
γνάθου,Πρώτος γοµφίος της κάτω
∆εύτερος γοµφίος της κάτω γνάθου
γνάθου.
Τρίτος γοµφίος της κάτω γνάθου
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Οδοντοτεχνικά Υλικά: Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Ταξινόµιση αποτυπωτικών υλικών.
Παρουσίαση
οδοντοτεχνικά υλικά
Θερµοπλαστικό φύραµα οξειδίου του
παραδειγµάτων, ασκήσεις
ψευδαργύρου και ευγενόλης (znoe).
και συζήτηση µε ερωτήσεις
Υδροκολλοειδή. Ελαστικοµερή αποτυπωτικά
και απαντήσεις π.χ.
Ταξινόµιση αποτυπωτικών
υλικά.
υλικών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη
Παρασκευή της γύψου. Είδη της γύψου
Παρουσίαση
παρασκευή οδοντικών υλικών µε το γύψο
Πήξη του γύψου. Χρόνος εργασίας – χρονος
παραδειγµάτων, ασκήσεις
πηξης. Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο
και συζήτηση µε ερωτήσεις
πήξης του γύψου. ∆ιαστολή πήξης. Παράγοντες
και απαντήσεις π.χ.
που επηρεάζουν τη διαστολή του γύψου.
Παρασκευή της γύψου. Είδη
Μηχανικές ιδιότητες. Παράγοντες που επηρεάζουν της γύψου. Πήξη του γύψου.
τις µηχανικές ιδιοτήτες της γύψου. Ανάµιξη της
Χρόνος εργασίας – χρόνος
γύψου. Κατασκευή εκµαγείων
πήξης.
Παρουσίαση
να γνωρίσουν τα πυροχώµατα
Ιδιότητες που πρέπει να εχει ένα πυρόχωµα
σύσταση πυροχωµατων. Απλά πυροχώµατα –
παραδειγµάτων, ασκήσεις
πυροχώµατα γύψου.
και συζήτηση µε ερωτήσεις
Ειδικά πυροχώµατα.
και απαντήσεις π.χ.
Επιλογή του κατάλληλου πυροχώµατος
πυροχώµατα γύψου.
να γνωρίσουν και άλλα οδοντοτεχνικά
Κεριά. Ιδιότητες των κεριών. Είδη οδοντιατρικών
Παρουσίαση
υλικά.
κεριών.
παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ. . Είδη
οδοντιατρικών κεριών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Ρητίνες. Πολυµερισµός
Παρουσίαση
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘’ρητίνες’’
Συνθετικές ρητίνες
παραδειγµάτων, ασκήσεις
Είδη ακρυλικών ρητίνων
και συζήτηση µε ερωτήσεις
Σύνθετες ρητίνες
και απαντήσεις π.χ. Είδη
ακρυλικών ρητίνων.
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ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση και εξοπλισµός Εργαστηρίου: Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Οργάνωση του εργαστηρίου.
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
µε την οργάνωση του εργαστηρίου.
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ.
Οργάνωση του εργαστηρίου
Οργάνωση χώρου και εξοπλισµός εργαστηρίου
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
ασκήσεις και συζήτηση µε
µε την οργάνωση χώρου και τον
εξοπλισµό του εργαστηρίου.
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ
εξοπλισµός εργαστηρίου.
ΤΑΞΗ Γ’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Κινητική Προσθετική- Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
Συνταξη των τεχνητων δοντιωννα γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
διαµορφωση λειων επιφανειων.
µε τις βασικές έννοιες της κινητής
απαντήσεις π.χ. Σύνταξη των τεχνητών
∆ιατηρηση της θεσης του µασητικου
προσθετικής οδοντοστοιχίας
δοντιών.
επιπεδου εγκλειστρωση των ολικων
οδον/ων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Αποκηρωση-στιβαγµος-οπτηση των
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
µε τις βασικές έννοιες της κινητής
ολικων οδοντοστοιχιων .
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
προσθετικής οδοντοστοιχίας
Απεγκλειστρωση-λειανση-στιλβωσηαπαντήσεις π.χ. Σφάλµατα –
διορθωση συγκλεισης των ολικων
επιδιορθώσεις των ολικών
οδοντοστοιχιων.
οδοντοστοιχιών.
Σφαλµατα –επιδιορθωσεις των ολικων
οδοντοστοιχιων.
Άµεσες ολικες οδοντοστοιχιες. Μερικές
οδοντοστοιχιες
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Μορφολογία ∆οντιών- Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Παρουσίαση παραδειγµάτων, ασκήσεις
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
∆ιαφορές νεογιλων – µονίµων δοντιών
και συζήτηση µε ερωτήσεις και
µε τις διαφορές δοντιών
∆ιαφορές δοντιών δεξιού- αριστερού
απαντήσεις π.χ. ∆ιαφορές δοντιών άνω
ηµιµορίου.
και κάτω γνάθου
∆ιαφορές δοντιών άνω και κάτω γνάθου
Αιµάτωση και νευρωση των δοντιων –
συγκλειση των δοντιών.
Αιµάτωση και νεύρωση των δοντιών
Σύγκλειση των δοντιών.
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ΜΑΘΗΜΑ: Οδοντοτεχνικά Υλικά: Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Γενικά για τα µέταλλα. Κράµατα.
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘κράµατα’’
Ταξινόµιση οδοντιατρικών κραµάτων.
Κράµατα για µεταλλικές χυτές και
µεταλλοακρυλικές αποκαταστάσεις
Κράµατα για µεταλλοκεραµικές αποκαταστάσεις
Χηµική σύσταση- ιδιότητες και χρήση των
κραµάτων µεταλλοκεραµικής
Κράµατα για σκελετούς µερικών οδοντοστοιχιών
Συγκόλληση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Οδοντιατρική πορσελάνη.
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘πορσελάνης’’
Συστατικά οδοντιατρικών πορσελάνων.
Μεταλλοκεραµικές εργασίες.
Ταξινόµηση των οδοντιατρικών πορσελανών.
Ιδιότητες πορσελάνης.
Αισθητικές ιδιότητες της πορσελάνης.
Σύγχρονα κεραµικά συστήµατα χωρίς µεταλλικό
υπόστρωµα.
Πλεονεκτήµατα της οδοντιατρικής πορσελάνης.
Μειονεκτήµατα της οδοντιατρικής πορσελάνης .
Ορθοδοντικά σύρµατα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘ορθοδοντικά
Σχήµα- µέγεθος συρµάτων.
σύρµατα’’
Ιδιότητες ορθοδοντικών συρµάτων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
οδοντοτεχνικά υλικά- ‘’ διαχωριστικα
υλικα’’

Ιδιότητες των διαχωριστικών υλικών.
Κυριότερα διαχωριστικά υλικά.
Χρήσεις των διαχωριστικών υλικών στην
οδοντοτεχνία.
Πλεονεκτήµατα διαχωριστικών υλικών .
Μειονεκτήµατα διαχωριστικών υλικών .
Ιδιότητες των εκτριπτικών και στιλβωτικών
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
υλικών.
οδοντοτεχνικά υλικά – ‘’ εκτριπτικά και
Κυριότερα εκτριπτικά και στιλβωτικά υλικά.
στιλβωτικά υλικά’’
Πλεονεκτήµατα των εκτριπτικών και στιλβωτικών
υλικών.
Μειονεκτήµατα των εκτριπτικών και στιλβωτικών
υλικών.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση και εξοπλισµός Εργαστηρίου: Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Οργάνωση του εργαστηρίου.
µε την οργάνωση του εργαστηρίου.
Βασικές γνώσεις λειτουργίας της επιχείρησης
Επιλογή προσωπικού.
Οικονοµική οργάνωση
Νοµοθετικό πλαίσιο – συνδικαλισµός
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Οργάνωση χώρου και εξοπλισµός εργαστηρίου
µε την οργάνωση χώρου και τον
Εξοπλισµος – προστασία εργαστηρίου Μηχανολογικός
εξοπλισµό του εργαστηρίου.
εξοπλισµός. Πρώτες βοήθειες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ.
Ταξινόµιση οδοντιατρικών
κραµάτων.

Παρουσίαση
παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ.
Συστατικά οδοντιατρικών
πορσελάνων.

Παρουσίαση
παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ.
Ορθοδοντικά σύρµατα.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ. Χρήσεις
των διαχωριστικών υλικών
στην οδοντοτεχνία.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων, ασκήσεις
και συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις π.χ.
Κυριότερα εκτριπτικά και
στιλβωτικά υλικά.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ
Επιλογή προσωπικού.
Οικονοµική οργάνωση
Παρουσίαση παραδειγµάτων,
ασκήσεις και συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις π.χ
προστασία εργαστηρίου.

ο
Β’ Βαθµίδα - 2 ς Κύκλος

ΤΑΞΗ Α’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ακίνητη Προσθετική: Α’ τάξη- 2 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ΜΑΘΗΜΑ: Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη: Α’ τάξη- 2ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ορθοοδοντικής: Α’ τάξη- 2ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Νοσηλείας: Α’ τάξη- 2 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ΜΑΘΗΜΑ: Αγγλικά Ειδικότητας: Α’ τάξη- 2ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ΤΑΞΗ Β’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ακίνητη Προσθετική: Β’ τάξη- 2 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη: Β’ τάξη- 2 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ορθοοδοντικής: Β’ τάξη- 2ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ
Με τη παρατήρηση ότι η διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Νοσηλείας: Β’ τάξη- 2 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ .Με τη παρατήρηση ότι η
διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη) .
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Αγγλικά Ειδικότητας: Β’ τάξη- 2 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ. Με τη παρατήρηση ότι η
διδακτέα ύλη κατανέµεται σε δύο τάξεις. (Α’ και Β’ τάξη)
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4.3. Ηλεκτρολογικός Τοµέας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι συστηµάτων αυτοκινήτου.

Γενικά µαθήµατα ηλεκτρολογικού τοµέα. Η
ύλη της γενικής ΤΕΕ διδάσκεται στην Α’τάξη
στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Β΄βαθµίδας .
1.Ηλεκτροτεχνία
2.Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων
3.Εφαρµογές Η/Υ
4.Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)
5.Στοιχεία ηλεκτρονικής
6.Εισαγωγή στους αυτοµατισµούς
7.Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Β’ και Γ’ τάξη στα
ο
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Β’ βαθµίδας ,αντίστοιχα, στο 1 κύκλο

Μαθήµατα ειδικότητας
ηλεκτρολόγων συστηµάτων
αυτοκινήτων

Μαθήµατα ειδικότητας
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων

1.Επαγγελµατικό περιβάλλον
ηλεκτρολόγου
2.Ηλεκτρικό σύστηµα
αυτοκινήτου και σχέδιο
ηλεκτρικού συστήµατος
αυτοκινήτου
3.Συστήµατα ελέγχου
αυτοκινήτου
4.Ηλεκτρικές µηχανές
5.Μηχανολογία αυτοκινήτου
6.Ηλεκτρολογικό εργαστήριο
αυτοκινήτου
7.Ηλεκτρική ενέργεια και
περιβάλλον

1.Επαγγελµατικό περιβάλλον
ηλεκτρολόγου
2.Συστήµατα αυτοµατισµών
3.Ηλεκτρικές µηχανές
4.Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
5.Ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές
6.Εφαρµογές Η/Υ
7.Εργαστήριο Ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
8.Εργαστήριο Αυτοµατισµού
9. Ηλεκτρική ενέργεια και
περιβάλλον
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ο
Β’ Βαθµίδα - 1 ς Κύκλος - A΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα

Στόχοι: Οι µαθητές
επιδιώκεται:

Θεµατικές ενότητες
1.1βασικές γνώσεις και
έννοιες
1.2 Ηλεκτρικό ρεύµα
-ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος
Ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆)ηλεκτρική τάση-πηγές
Το συνεχές ρεύµα
2.1 Νόµος του ΩΜ. Ηλεκτρική
αντίσταση-ηλεκτρική αγωγιµότητα
2.2. Νόµοι του Κίρκωφ (kirchhoff).
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
2.3. Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς.
3.Ηλεκτρικο πεδίο-πυκνωτής
3.1. το ηλεκτρικό πεδίο
3.2.Πυκνωτές
4.Μαγνήτικό πεδίο
4.1.Μαγνητισµόςηλεκτροµαγνητισµός.
4.4Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή
4.5.Το ηλεκτρικό ρεύµα σε
µαγνητικό πεδίο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Kατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε δύο
λαµπτήρες. Τροφοδότηση µε τάση
12V.Επίδειξη αµπερόµετρου-βολτόµετρου.
Μέτρηση Τάσης και έντασης.
2
Επίδειξη αγωγών-αντιστάσεων.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος 5
λαµπτήρων
Σύνδεση αντιστάσεων µε σειρά -παράλληλαµεικτά
Μέτρηση αντίστασης του κυκλώµατος.
Τροφοδότηση µε τάση 42V. Μέτρηση τάσης –
έντασης. Επαλήθευση Νόµων Κιρκωφ
Επίδειξη βαττοµέτρου. Μέτρηση ισχύος.
Επίδειξη πυκνωτών.
Συνδεσµολογία πυκνωτών
Α)σειρά
Β)Παράλληλη
Γ)Μικτή µέτρηση τάσης-χωρητικότητας
Επίδειξη φόρτισης- εκφόρτισης πυκνωτών.
Επίδειξη φυσικών –τεχνητών µαγνητών.
Επίδειξη ανάπτυξης ΗΕ∆- ∆υνάµεων Laplace

4.6.Μαγνητικά κυκλώµατα.
Το εναλλασσόµενο ρεύµα
5.1.Παραγωγή Α.C.
5.2.Iισχύς και ενέργεια Α.C.
5.3.κυκλώµατα εναλλασσόµενου
ρεύµατος Α.C.
5.4.Το φαινόµενο του συντονισµού
κυκλώµατος
5.5. Τριφασικά ρεύµατα
6.Ειδικά θέµατα
6.1 Στατικός ηλεκτρισµός
6.2. Ανόρθωση του Ε.Ρ

Επίδειξη φυσικών-τεχνιτών µαγνητών επίδειξη
ανάπτυξης ΗΕ∆.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε δύο
λαµπτήρες, τροφοδότηση µε τάση 220V.
Με τη χρησιµοποίηση παλµογράφου.
Α)επίδειξη καµπύλης φάσης –περιόδουσυχνότητας
Β) Μέτρηση µέγιστης -µέσης -ενεργούς τάσης
Γ)διαφορά φάσεων. Κατασκευή κυκλώµατος
λάµπας φθορισµού
Α)µέτρηση αυτεπαγωγικής αντίστασης
Β)ωµικής
Γ) χωριτηκής αντίστασης
∆) συνφ
Μέτρηση ισχύος
Ε) πραγµατικής –φαινόµενης άεργου.
Κατασκευή τριφασικού ηλεκτρικού κυκλώµατος,
σύνδεση των καταναλώσεων σε αστέρατρίγωνο.
Μέτρηση πολικής τάσης φασικής τάσης
Μέτρηση έντασης
Βελτίωση συνφ
Επίδειξη αντικεραυνικών συστηµάτων
προστασίας.
Κατασκευή ανορθωτικής διάταξης µε διόδους
απλή ανόρθωση-πλήρη ανόρθωση.
Χρήση παλµογράφου σύγκριση
χαρακτηριστικών Α.C-D.C.
5
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της ηλεκτροτεχνίας.

5

Η ίδια διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στη Α΄τάξη και στη Β΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι:Οι µαθητές πιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
1. Το συνεχές ρεύµα (DC)
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµάτος τριών
1.1.Νόµος του ΩΜ-Ωµική
λαµπτήρων
αντίσταση- υπολογισµοί
Α) επαλήθευση Νόµου του ΩΜ
1.2.Θερµικός Νόµος του
Β)Μέτρηση τάσης- έντασης- ισχύος
Joylp-Υπολογισµοί
Υπολογισµός τάσης έντασης- αντίστασης
1.3. Ηλεκτρικά ∆ίκτυα
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος πέντε
(επίλυση –ειδικά θεωρήµατα
Το εναλλασσόµενο ρεύµα
λαµπτήρων( µικτή σύνδεση)
(Α.C)
Επαλήθευση κανόνων Κίρκωφ
Γενικές αρχές και παράσταση Συνδεσµολογία ηλεκτρικών πηγών
εναλλασσοµένων µεγεθών
Υπολογισµός διατοµών αγωγών
2.2 Καταναλωτές και
συµπεριφορά του στο Ε.Ρ
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος
Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
2.3 Τριφασικά ρεύµατα.
τεσσάρων λαµπτήρων µε τη χρησιµοποίηση
ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
παλµογράφου.
Επίδειξη α)καµπύλης τάσης β) συχνότητας
Το εναλλασσόµενο ρεύµα
γ)περιόδου
(Α.C)
Υπολογισµός ενεργούς και µέσης τιµής Ε.Ρ
Γενικές αρχές και παράσταση Σε ηλεκτρικό κύκλωµα µε σύνθετη αντίσταση
εναλλασσοµένων µεγεθών
(π.χ. λάµπα φθορίου)
Καταναλωτές και
Να µετρήσουν πραγµατική-φαινόµενη –άεργο
συµπεριφορά του στο Ε.Ρ
ισχύ-συνφ
Τριφασικά ρεύµατα
Επαλήθευση Νόµου ΟΜ και κανόνων Κίρκωφ
Στο Ε.Ρ
Συνδεσµολογία καταναλωτών σε α) αστέρα β)
τρίγωνο
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου - Α’ τάξη- 1
κύκλος – Β΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε γενικές έννοιες και γνώσεις,
σχετικά µε τα Στοιχεία Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(Ε.Η.Ε.), και Ηλεκτρολογικού
σχεδίου.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τα βασικά εξαρτήµατα
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
λειτουργία και τη σχεδίαση τους.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις συνδεσµολογίες κυκλωµάτων
φωτισµού.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις παροχές και τις γειώσεις.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις γραµµές οικιακών
ηλεκτρικών συσκευών και τη
σχεδίαση τους.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε εγκαταστάσεις ασθενών
ρευµάτων και τη σχεδίαση τους.

Θεµατικές ενότητες
Οι επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος στο ανθρώπινο
σώµα.
Μέτρα άµεσης βοήθειας σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας.
Μέτρα προστασίας από κινδύνους του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Όργανα σχεδίασης.
Σχεδίαση γραµµάτων και αριθµών.
Αρχές µηχανολογικού σχεδίου. Τοποθέτηση των
διαστάσεων.
Αρχές Οικοδοµικού σχεδίου. Κάτοψη αρχιτεκτονικού
σχεδίου.
Ηλεκτρολογικό σχέδιο. ∆ιάκριση ηλεκτρολογικών σχεδίων.
Πολυγραµµικό σχέδιο. Μονογραµµικό σχέδιο. Λειτουργικό
σχέδιο. Παραστατικό σχέδιο.
Αγωγοί και καλώδια. Ονοµατολογία αγωγών και
καλωδίων. ∆ιατοµή αγωγών. Καλώδια. Χρώµατα αγωγών
και καλωδίων. Συνήθεις τύποι αγωγών και καλωδίων.
Σωλήνες. Γενικά. Πλαστικοί σωλήνες. Μεταλλικοί
σωλήνες.
Εργαλεία ηλεκτρολόγου. Γενικές οδηγίες χρήσης
ηλεκτρολογικών εργαλείων. Τα βασικά εργαλεία του
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
∆ιακόπτες φωτισµού. Ρευµατοδότες- ρευµατολήπτες.
(φις). Κατηγορίες ρευµατοληπτών.
Ασφάλειες τήξης. Αυτόµατες ασφάλειες .
∆ιακόπτες πίνακα. Ενδεικτικά λαµπάκια. Ηλεκτρικοί
πίνακες. Περιγραφή υλικών του πίνακα. Είδη πινάκων.
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου για τη
λειτουργία του από µία θέση.
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου για τη
λειτουργία του από µία θέση και µε ρευµατοδότη κάτω
από το διακόπτη.
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών σηµείων που
απέχουν µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα απλό
διακόπτη.
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών σηµείων που
απέχουν µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα διπλό
διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία πολύφωτου το οποίο λειτουργεί µε διπλό
διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου που λειτουργεί
από δύο διαφορετικές θέσεις µε διακόπτες εναλλαγής (αλέ
–ρετούρ).
Συνδεσµολογία και λειτουργία λαµπτήρα φθορισµού.
Παροχές. Κατηγορίες Παροχών. Γειώσεις προστασίας.
Τρόποι γειώσεων. Συσκευές και εξαρτήµατα που πρέπει
να γειωθούν.
Προστασία από κεραυνούς. Ποια κτίρια χρειάζονται
προστασία από τους κεραυνούς.
Γενικά µε τις γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων σε κατοικίες. Υπολογισµός των στοιχείων
γραµµής. Επιλογή διατοµής αγωγών και ασφάλειας
ανάλογα µε το ρεύµα γραµµής.
Γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας. Υπολογισµός των στοιχείων
της γραµµής τροφοδοσίας της ηλεκτρικής κουζίνας.
Τριφασική σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας. Οδηγίες
εγκατάστασης της γραµµής ηλεκτρικής κουζίνας.
Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Υπολογισµός των
στοιχείων της γραµµής τροφοδοσίας
θερµοσίφωνα.Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα. Λειτουργία του ηλεκτρικού θερµοσίφωνα.
Γενικά για τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και τη
σχεδίαση τους.
Ηλεκτρικό κουδούνι. Είδη κουδουνιών. Πίνακες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Στοιχεία Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
και Ηλεκτρολογικού σχεδίου
π.χ. Μέτρα άµεσης βοήθειας
σε περίπτωση
ηλεκτροπληξίας. Μέτρα
προστασίας από κινδύνους
του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
βασικά εξαρτήµατα
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
λειτουργία και τη σχεδίαση
τους π.χ. εργαλεία
ηλεκτρολόγου.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
συνδεσµολογίες κυκλωµάτων
φωτισµού, π.χ. Συνδεσµολογία
δύο απλών φωτιστικών
σηµείων που απέχουν µεταξύ
τους και λειτουργούν από ένα
απλό διακόπτη.

Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
παροχές και τις γειώσεις π.χ.
Ποια κτίρια χρειάζονται
προστασία από τους
κεραυνούς.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών και τη σχεδίαση
τους π.χ. Οδηγίες
εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε
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να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη σχεδίαση εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης

κουδουνιών. Πως λειτουργεί το ηλεκτροµαγνητικό
κουδούνι. Συνδεσµολογίες ηλεκτρικών κουδουνιών.
Ηλεκτρική κλειδαριά. Συνδεσµολογίες Ηλεκτρικής
κλειδαριάς.
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών κουδουνιών και Ηλεκτρικής
κλειδαριάς σε οικοδοµή δύο διαµερισµάτων. Οδηγίες για
την εγκατάσταση ηλεκτρικών κουδουνιών και κλειδαριάς .
Θυροτηλέφωνο. Περιγραφή της λειτουργίας των
θυροτηλεφώνων. Γραµµές εγκατάστασης
θυροτηλεφώνων.
Θυροτηλεόραση. Λειτουργία της Θυροτηλεόρασης.
Γραµµές εγκατάστασης της Θυροτηλεόρασης.
Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
µονοκατοικίας. Σχεδίαση των στοιχείων του κυκλώµατος.
Υπολογισµός των γραµµών φωτισµού, πριζών,
κατανοµής φορτίων.

εγκαταστάσεις ασθενών
ρευµάτων και τη σχεδίαση
τους π.χ. Συνδεσµολογίες
ηλεκτρικών κουδουνιών

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τη
σχεδίαση εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης π.χ.
µονοκατοικίας

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα

138

Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε στοιχεία
θεωρίας στερεού σώµατος.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους
κρυσταλλοδιόδους.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους ανορθωτές.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Θυρίστορ.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδοι).
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα τυπωµένα
κυκλώµατα.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα.

Θεµατικές ενότητες
Στοιχεία θεωρίας στερεού σώµατος.
Μονωτές. Ηµιαγωγοί. Αγωγοί. Καθαροί ηµ,ιαγωγοί.
Ηµιαγωγοί µε προσµίξεις δότες – αποδέκτες.
Επίδραση της θερµοκρασίας και του φωτός στους
ηµιαγωγούς. Θερµίστορ. Βαρίστορ.
Φωτοαντιστάσεις.
Κρυσταλλοδίοδοι. Περιοχή απογυµνώσεως.
∆υναµικό φραγµού.Ρεύµα διαχύσεως. Αναστροφο
ρεύµα. Πόλωση διόδου.Επίδραση της
θερµοκρασάις στο ρεύµα της διόδου. Τάση
διάσπασης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά διόδων.
Ειδικές δίοδοι. ∆ίοδος Zener. ∆ίοδος Schottky.
∆ίοδος φωτοεκποµπής Led. Υγροί κρύσταλλοι.
Ηλιακό στοιχείο. Κατασκευή διόδων. ∆ίοδοι
επαφής. ∆ίοδοι µε ανάπτυξη. ∆ίοδοι ακίδας. ∆ίοδοι
επιταξιακοί. Έλεγχος ∆ιόδου. Κώδικες διόδων.
Ανορθωτές. Μετασχηµατιστές της τάσης.
Σταθεροποίηση τάσης. ∆ίοδοι ανορθώτριες.
Βαθµός απόδοσης τροφοδοτικού. Φίλτρα
ανόρθωσης. Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πυκνωτή.
Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πηνίο και πυκνωτή.
Θυρίστορ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley). Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου
(SCR). Αµφίδροµο Θυρίστορ. Αµφίδροµος δίοδος
Θυρίστορ (DIAC). Αµφίδροµος ελεγχόµενος
ανορθωτής πυριτίου. (TRIAC)
Τρανζίστορ (Κρυσταλλοτρίοδος). Κατασκευή και
λειτουργία των Τρανζίστορ. Βασικές
συνδεσµολογίες Τρανζίστορ. έλεγχος του
Τρανζίστορ. Εφαρµογές σε πρακτικά κυκλώµατα.
Τυπωµένα κυκλώµατα. Κατασκευή πλακέτας –
σχεδίαση. Βιοµηχανική παραγωγή τυπωµένων
κυκλωµάτων.
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Συσκευασίες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Αναγνώριση –
αποκωδικοποίηση των IC.
Ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα.
∆υαδικό αριθµητικό σύστηµα. Λειτουργία της
πύλης AND. Λειτουργία της πύλης OR. Λειτουργία
της πύλης NOT. Λειτουργία της πύλης NAND.
Λειτουργία της πύλης NOR. Λειτουργία της πύλης
EXCLUSIVE -OR. Σχεδιάζοντας λογικά κυκλώµατα
και βασικές πύλες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα στοιχεία θεωρίας
στερεού σώµατος π.χ. Επίδραση της
θερµοκρασίας και του φωτός στους
ηµιαγωγούς.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τους κρυσταλλοδιόδους
π.χ. Επίδραση της θερµοκρασάις στο
ρεύµα της διόδου.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τους ανορθωτές π.χ.
∆ίοδοι ανορθώτριες .
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα Θυρίστορ π.χ. ∆ίοδοι
τεσσάρων στρώσεων (Schochley).
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε το Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδος),π.χ. Κατασκευή
και λειτουργία των Τρανζίστορ.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα τυπωµένα κυκλώµατα
π.χ. Βιοµηχανική παραγωγή
τυπωµένων κυκλωµάτων
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα ολοκληρωµένα
κυκλώµατα π.χ. Συσκευασίες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις, συζήτηση
µε ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα, π.χ. Λειτουργία της
πύλης OR.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Εισαγωγή
Επίδειξη υλικού.
Βασική δοµή
Κατασκευή υλικού. Κατασκευή συστηµάτων αυτοµατισµού (
αυτοµατισµού.
ανοιχτά-κλειστά)
Επίδειξη υλικών
Έλεγχος φυσικών
Πνευµατικών-υδραυλικών
µεγεθών
Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών συστηµάτων αυτοµατισµού
Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε Σύνθετες εφαρµογές
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
τις εισαγωγικές έννοιες των
Επίδειξη εξαρτηµάτων έλεγχου θερµοκρασίας- πίεσηςαυτοµατισµών.
χρόνου- ηλεκτρικού ρεύµατος
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Επίδειξη εξαρτηµάτων. ΗλεκτροπνευµατικώνΗλεκτρουδραυλικών
Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρικών συστηµάτων αυτοµατισµού.
Περιγραφή-Λειτουργία προγραµµατισµένων λογικών
ελέγχων.
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Εισαγωγή. Σκοποί µαθήµατος. Χρήσιµες
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Ασκήσεις προετοιµασία, διαδικασία
πληροφορίες για τις ασκήσεις.
και να ασκηθούν στην
και εκτέλεση εργαστηριακών
Συµπεριφορά των µαθητών στο
προετοιµασία, διαδικασία και
ασκήσεων.
εργαστήριο. Προετοιµασία, διαδικασία και
εκτέλεση εργαστηριακών
εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων
ασκήσεων.
Όργανα και συσκευές των ηλεκτρικών
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Ασκήσεις σε Όργανα και συσκευές
µετρήσεων.
και να ασκηθούν στα όργανα και
των ηλεκτρικών µετρήσεων.
στις συσκευές των ηλεκτρικών
µετρήσεων.
Ασκήσεις σε συµβολισµούς οργάνων
Οι συµβολισµοί και η σηµασία τους στην
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
και κυκλωµάτων ηλεκτρικών
εκτέλεση των µετρήσεων.
και να ασκηθούν µε τους
Οι συµβολισµοί οργάνων και κυκλωµάτων µετρήσεων.
συµβολισµούς και τη σηµασία
ηλεκτρικών µετρήσεων.
τους στην εκτέλεση των
µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Ακρίβεια οργάνων και µετρήσεων.
Ασκήσεις στην ακρίβεια των
και να ασκηθούν στην ακρίβεια
Η ακρίβεια των ηλεκτρικών οργάνων.
ηλεκτρικών οργάνων.
οργάνων και µετρήσεων
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Μετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών.
Ασκήσεις στις µετρήσεις ηλεκτρικών
και να ασκηθούν στις µετρήσεις
Μέτρηση ηλεκτρικής τάσης.
µεγεθών, π.χ. Μέτρηση εντάσεως
ρεύµατος.
ηλεκτρικών µεγεθών.
Μέτρηση εντάσεως ρεύµατος.
Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης.
Ασκήσεις παράλληλης
Ηλεκτρικό Κύκλωµα. Νόµος του ΩΜ και
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
κανόνες του Κίρχωφ.
συνδεσµολογίας αντιστάσεων.
και να ασκηθούν µε το ηλεκτρικό
Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά.
Κύκλωµα.(Νόµος του ΩΜ και
Παράλληλη συνδεσµολογία αντιστάσεων,
Ασκήσεις µέτρησης ισχύος του
κανόνες του Κίρχωφ).
Μικτή σύνδεση αντιστάσεων. Μεταβολή
συνεχούς ρεύµατος.
αντιστάσεως υλικού µε τη θερµοκρασία.
Μέτρηση αντιστάσεως γείωσης. Μέτρηση
ισχύος του συνεχούς ρεύµατος.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Μετρήσεις κυκλωµάτων εναλλασσόµενου
Ασκήσεις µετρήσεων κυκλωµάτων
και να ασκηθούν µε µετρήσεις
ρεύµατος.
εναλλασσόµενου ρεύµατος π.χ.
κυκλωµάτων εναλλασσόµενου
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε
ρεύµατος.
παλµογράφο.
παλµογράφο.
Συνδεσµολογίες πηνίων σε σειρά και
παράλληλα. Μέτρηση χωριτικότητας µε
γέφυρα. Χωρητική αντίσταση πυκνωτή.
Μετασχηµατιστές µετρήσεων τάσεως και
εντάσεως.
Ισχύς ενέργεια στο εναλλασσόµενο ρεύµα. Ασκήσεις ισχύος και ενέργειας στο
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
εναλλασσόµενο ρεύµα. Π.χ. Μέτρηση
Μέτρηση ισχύος στο εναλλασσόµενο
και να ασκηθούν µε την ισχύ και
ηλεκτρικής ενέργειας
ρεύµα. Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας.
την ενέργεια στο
Μέτρηση του συντελεστή ισχύος.
εναλλασσόµενο ρεύµα.
Στοιχεία ηλεκτρονικής.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Ασκήσεις στα στοιχεία ηλεκτρονικής
Κρυσταλλοδίοδος. ∆ίοδος ZENER.
και να ασκηθούν µε στοιχεία
π.χ. ∆ίοδος ZENER.
ηλεκτρονικής .
Ανόρθωση απλή.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν
Κυκλώµατα µε τρανζίστορ. Κύκλωµα µε
Ασκήσεις στα κυκλώµατα µε
και να ασκηθούν στα κυκλώµατα
κοινό εκποµπό. Ενισχυτής τάσης κοινού
τρανζίστορ π.χ. Ενισχυτής τάσης
µε τρανζίστορ .
εκποµπού. Τελεστικοί ενισχυτές.
κοινού εκποµπού.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΑΞΗ Β’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Επαγγελµατικό περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα. Η
διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999. Αυτή
κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου και Σχέδιο Ηλεκτρικού συστήµατος Αυτοκινήτου - Β’ τάξη1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε το
ηλεκτρικό σύστηµα
αυτοκινήτου.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
ασφάλεια και την
εργασία.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
εξαρτήµατα
κυκλωµάτων
αυτοκινήτων.

Θεµατικές ενότητες
Ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου. Τα µέρη του ηλεκτρικού
συτσήµατος. Σύστηµα εκκίνησης. Σύστηµα ανάφλεξης. Σύστηµα
φωτισµού. Σύστηµα φόρτισης. Σύστηµα διαφόρων ηλεκτρικών
εξαρτηµάτων.

Ασφάλεια και εργασία. Ατοµικά µέτρα προστασίας. Προσωπική
ασφάλεια. Ενδυµασία και εµφάνιση. Προστασία µατιών. Προστασία
από τη χρήση εργαλείων χειρός. Προστασία από τη χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων και µηχανηµάτων. Προστασία από τη χρήση
εργαλείων µε πεπιεσµένο αέρα. Ανύψωση και µεταφορά βάρους µε
τα χέρια. Ασφάλεια ανύψωσης µε γρύλο και τρίποδες στήριξης.
Ασφάλεια ανύψωσης µε ανυψωτικό. Ασφαλής λειτουργία του
οχήµατος στα συνεργεία. Πυρκαγιά και µέθοδοι πυρόσβεσης.
Πυροσβεστήρες και µέσα κατάσβεσης.Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς
σε χώρους επισκευών αυτοκινήτων. Ασφάλεια ηλεκτρικού
συστήµατος. Ασφάλεια στις εργασίες συσσωρευτών. Ασφάλεια
εργασιών στο σύστηµα εκκίνησης. Ασφάλεια εργασιών στο
σύστηµα φόρτισης. Ασφάλεια εργασιών στον αερόσκακκο.
Ασφάλεια εργασιών στο σύστηµα του Α.B.S.
Εξαρτήµατα κυκλωµάτων αυτοκινήτων. Θερµικές ασφάλειες.
Ασφάλειες φυσιγγίου. Ασφαλειοδιακόπτες. Θερµικοί
ασφαλειοδιακόπτες. Μαγνητικοί ασφαλειοδιακόπτες. Αγωγή.
Μόνωση αγωγών. Είδη καλωδίων αυτοκινήτων. Καλωδιώσεις
αυτοκινήτου. Κώδικες χρωµάτων καλωδίων.Ηλεκτρονόµοι (ρελέ).
Ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Η δίοδος. Το τρανζίστορ. Τυπωµένα
κυκλώµατα. Ολοκληρωµένα κυκλώµατα. ∆ιαγράµµατα
καλωδιώσεων. Συνοπτικά διαγράµµατα. Σχηµατικά διαγράµµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
όργανα ελέγχου και
βλάβες κυκλωµάτων.

Όργανα ελέγχου και βλάβες κυκλωµάτων. Αγωγοί παράκαµψης –
γεφύρωσης. ∆οκιµαστικές λυχνίες. Βολτόµετρο, αµπερόµετρο.
Ωµόµετρο. Πολύµετρο (αναλογικό, ψηφιακό). Βλάβες κυκλωµάτων.
Βραχυκύκλωµα. ∆ιαρροές. Υπερβολική πτώση τάσης.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
ηλεκτρική εγκατάσταση
φωτισµού.

Ηλεκτρική Εγκατάσταση φωτισµού.Εξωτερικά φώτα. Κύρια και
βοηθητικά Φώτα. Μπροστινά φώτα ισχύος , προβολείς. Σύνθετα
και καλυπτόµενα φώτα. ∆έσµες προβολέων. Εσωτερικά φώτα.
Φωτισµός ταµπλό. Φωτισµός πίνακα οργάνων. Προειδοποιητικές
και ενδεικτικές λυχνίες. Φωτισµός θαλάµου επιβατών. Φωτισµός
χώρων αποσκευών και κινητήρα. Αντικατάσταση λυχνιών. Βλάβες.
Μπροστινά φώτα. Πίσω φώτα.∆είκτες αλλαγής πορείας.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
αναλογικά Όργανα
ελέγχου.

Αναλογικά Όργανα ελέγχου. Ταχύµετρα. Χιλιοµετρητής. Βλάβες
ταχυµέτρων. Στροφόµετρο. Όργανα µέτρησης (∆ιµεταλλικά,
Ηλεκτροµαγνητικά). Θερµίστορ. ∆είκτης θερµοκτασίας. ∆είκτης
ποσότητας καυσίµου. ∆είκτης πίεσης λαδιού. ∆είκτης υγρών
φρένων. Συστήµατα ακουστικής προειδοποίησης.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας.

Παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχή λειτουργίας γεννητριών.
Αρχή λειτουργίας γεννητριών εναλλασσόµενου ρεύµατος.
Εναλλακτήρας. Το ηλεκτρικό κύκλωµα του εναλλακτήρα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
το ηλεκτρικό σύστηµα
αυτοκινήτου π.χ. Σύστηµα
φωτισµού
Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
την ασφάλεια και την
εργασία π.χ. Μέτρα
πρόληψης πυρκαγιάς σε
χώρους επισκευών
αυτοκινήτων.

Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
τα εξαρτήµατα
κυκλωµάτων αυτοκινήτων
π.χ. Είδη καλωδίων
αυτοκινήτων. Καλωδιώσεις
αυτοκινήτου.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις
και απαντήσεις σχετικά µε
τα όργανα ελέγχου και
βλάβες κυκλωµάτων π.χ.
Βραχυκύκλωµα. ∆ιαρροές.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
ασκήσεων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε την ηλεκτρική
εγκατάσταση φωτισµού
π.χ. Μπροστινά φώτα
ισχύος , προβολείς. Πίσω
φώτα.∆είκτες αλλαγής
πορείας.
Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
ασκήσεων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα αναλογικά
Όργανα ελέγχου. π.χ.
∆είκτης θερµοκτασίας.
∆είκτης ποσότητας
καυσίµου. ∆είκτης πίεσης
λαδιού. ∆είκτης υγρών
φρένων
Παρουσίαση
παραδειγµάτων και
ασκήσεων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε την παραγωγή
της ηλεκτρικής ενέργειας
π.χ. Το ηλεκτρικό κύκλωµα
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του εναλλακτήρα
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Συστήµατα ελέγχου Αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
1. Κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Επίδειξη κινητήρων εσωτερική καύσης. Κύκλος
λειτουργίας βενζινοκινητήρα-πετρελαιοκινητήρα.
Τρόποι διάγνωση βλαβών.
Επίδειξη οργάνων ελέγχου.
Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος µε α) πολύµετρο
2. Εξοπλισµός –όργανα ρύθµισης
β)αγωγών παράκαµψης γ) δοκιµαστικών λυχνιών.
κινητήρα.
Εντοπισµός και επισκευή βλάβης.
Επίδειξη εξαρτηµάτων των κυκλωµάτων φωτισµού.
Τρόποι σύνδεσης.
Εξήγηση λειτουργίας κυκλωµάτων φωτισµού.
3.συστήµατα αυτοµατισµού.
Σχεδίαση διάβασµα σχεδίου.
να γνωρίσουν και να
Πιθανές βλάβες. Τρόπος εντοπισµού και επισκευής
εξοικειωθούν µε τα
Επίδειξη εξαρτηµάτων συσσωρευτών- Τρόπος
Συστήµατα ελέγχου
4.συστήµατα αποθήκευσης της
σύνδεσης. Επίδειξη ενδεικτικών οργάνων. Τρόποι
Αυτοκινήτου.
ηλεκτρικής ενέργειας- φόρτισης.
σύνδεσης οργάνων ελέγχου.
Επίδειξη συστηµάτων εκκίνησης- λειτουργία.
5. σύστηµα εκκίνησης.
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστήµατος ανάφλεξης.
Σύστηµα ανάφλεξης.
Συνδεσµολογία πρωτεύοντος- ∆ευτερεύοντος
πολλαπλασιαστή. Λειτουργία συστήµατος ανάφλεξης.
Επίδειξη µονάδας έλεγχου.
Ηλεκτρονικός εγκέφαλος –
Επίδειξη αισθητήρων και ενεργοποιητών.
αισθητήρες.
Επίδειξη εξαρτηµάτων τροφοδοσίας. Περιγραφή8. Σύγχρονα συστήµατα
λειτουργίας.
τροφοδοσίας
Πιθανές βλάβες.
Τρόποι επισκευής βλαβών
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές µηχανές - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
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Στόχοι:Οι µαθητές επιδιώκεται:

Θεµατικές ενότητες
εισαγωγή.
Μετασχηµατιστές.

Γεννήτριες συνεχούς
ρεύµατος.
Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος.
Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις ηλεκτρικές µηχανές

5. Γεννήτριες εναλλασσόµενου
ρεύµατος.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων ηλεκτρικών µηχανών.
Επίδειξη µετασχηµατιστών. Επίδειξη
πολλαπλασιαστή. Περιγραφή –λειτουργία
Σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου.
Μέτρηση τάσης Μ\Ε.
Βλάβες- επισκευή βλαβών
Επίδειξη γεννητριών Σ.Ρ.
Λειτουργία γεννητριών Σ.Ρ.
Εφαρµογές γεννητριών Σ.Ρ. στα οχήµατα.
Βλάβες -επισκευή βλαβών
Μέτρηση τάσης χωρίς φορτίο –µε φορτίο.
Επίδειξη κινητήρων Σ.Ρ. Επίδειξη –περιγραφήλειτουργία εξαρτηµάτων κινητήρα Σ.Ρ.
Είδη κινητήρων.
Επίδειξη –λειτουργία εκκινητή µίζας.
Βλάβες -επισκευή βλαβών
Εφαρµογές κινητήρων Σ.Ρ. στα οχήµατα
(καθαριστήρες, κινητήρας τζαµιών- πόρταςφαναριών, κτλ.).
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Επίδειξη εξαρτηµάτων γεννητριών. Περιγραφή
λειτουργίας. Μέτρηση διαφόρων µεγεθών των
γεννητριών.
Εφαρµογές στα οχήµατα.
Επίδειξη εναλλακτήρα αυτοκινήτου. Κατασκευή
ηλεκτρικού κυκλώµατος σύνδεσης εναλλακτήρα.
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Επίδειξη εναλλακτήρων ηλεκτρικής έλξηςλειτουργία
Βλάβες- επισκευή βλαβών.

Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανολογία Αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές
Ενδεικτικές δραστηριότητες
επιδιώκεται:
Ιστορική εξέλιξη του αυτοκινήτου.
1.Εισαγωγή.
Επίδειξη µε εποπτικό µέσο της λειτουργίας τετράχρονου
βενζινοκινητήρα
∆ιάγραµµα δίχρονου- τετράχρονου βενζινοκινητήρα- σύγκριση.
2.Λειτουργία κινητήρων
∆ιάγραµµα δίχρονου – τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα.
εσωτερικής καύσης.
Σύγκριση βενζινοκινητήρων-πετρελαιοκινητήρων
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστηµάτων ψύξης
Επίδειξη θερµ.οστάτη- οργάνου ένδειξης θερµοκρασίας.
Σύγκριση συστηµάτων ψύξης. Πλεονεκτήµατα- µειονεκτήµατα.
να γνωρίσουν και να
συστηµάτων ψύξης. Βλάβες- επισκευές βλαβών.
3.Σύστηµα ψύξης.
εξοικειωθούν µε τις
Επίδειξη- περιγραφή εξαρτηµάτων κινητήρων εσωτερικής
4.Μέρη κινητήρων
βασικές έννοιες της
καύσης.
εσωτερική καύσης.
Μηχανολογίας
5.συστήµατα λίπανσης.
Επίδειξη συστήµατος λίπανσης. Επίδειξη λιπαντικών.
Αυτοκινήτου.
Βλάβες –επισκευή συστήµατος λίπανσης.
Επίδειξη –περιγραφή- λειτουργία.
Μπουζί- καρµπυρατέρ.
6.Σύστηµα τροφοδοσίας
Επίδ3ειξη ρύθµισης συστήµατος τροφοδοσίας .
βενζινοκινητήρων.
Βλάβες- επισκευή βλαβών
Επίδειξη –περιγραφή –λειτουργία συστήµατος τροφοδοσίας
7. Σύστηµα
τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων.
πετρελαιοκινητήρων
Εκκίνηση κινητήρα ντίζελ
Βλάβες- επισκευή βλαβών.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις
Εισαγωγή στο εργαστήριο του ηλεκτρικού
να γνωρίσουν και να
συστήµατος του αυτοκινήτου. Περιγραφή,
και απαντήσεις στις πρακτικές
εξοικειωθούν µε τις βασικές
οργάνωση και εξοπλισµός του εργαστηρίου.
εφαρµογές του
έννοιες του
∆ιακίνηση υλικών και εργαλείων. Αποθήκη
Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου
Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου
εξοπλισµού. Ασφάλεια εργασίας. Πρόληψη
Αυτοκινήτου, π.χ. Περιγραφή,
Αυτοκινήτου.
ατυχηµάτων. Κίνδυνοι.
οργάνωση και εξοπλισµός του
εργαστηρίου. ∆ιακίνηση υλικών και
εργαλείων.
Εξαρτήµατα διανοµής ρεύµατος. Εργαλεία.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις
να γνωρίσουν, να
και απαντήσεις στις πρακτικές
εξοικειωθούν µε τα εξαρτήµατα Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ηλεκτρολόγου
εφαρµογές µε τα εξαρτήµατα
αυτοκινήτων. Αναγνώριση ηλεκτρολογικών
διανοµής ρεύµατος και τα
εργαλεία και να αναπτύξουν τις εξαρτηµάτων αυτοκινήτου. Συµβολισµοί.Καλώδια. διανοµής ρεύµατος και τα εργαλεία
π.χ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων του
δεξιότητες του ηλεκτρολόγου
Βασικά εργαλεία συνεργείου. ∆ιάκριση µε τα
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων.
αυτοκινήτων
βασικα εργαλεία ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων.
Αναγνώριση ηλεκτρολογικών
εξαρτηµάτων αυτοκινήτου.
Καταγραφικά και ενδεικτικά όργανα.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις
να γνωρίσουν και να
Αµπερόµετρο-βολτόµετρο. Στροφόµετρο. Όργανα και απαντήσεις στις πρακτικές
εξοικειωθούν µε τα
καταγραφικά και ενδεικτικά
θερµοκρασίας και πίεσης λαδιού. Όργανα δείκτη
εφαρµογές
όργανα.
βενζίνης. Ενδεικτικά όργανα προειδοποίησης.
να γνωρίσουν και να
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις
Εγκατάσταση φωτισµού στο αυτοκίνητο.
εξοικειωθούν µε την
και απαντήσεις στις πρακτικές
Κυκλώµατα φώτων θέσης (µικρά)- όγκουεγκατάσταση φωτισµού στο
εφαρµογές µε τα καταγραφικά και
Πινακίδας. Κυκλώµατα φώτων διαστάυρωσης
αυτοκίνητο.
(µεσαία) και πορείας (µεγάλα). Ρύθµιση φώτων.
ενδεικτικά όργανα π.χ. Κυκλώµατα
Κύκλωµα δεικτών κατεύθυνσης (φλας). Κύκλωµα
φώτων θέσης (µικρά)- όγκουφωτισµού έκτακτης ανάγκης (αλάρµ). Κυκλώµατα
Πινακίδας. Κυκλώµατα φώτων
φώτων τροχοπέδησης (φρένων). Κυκλώµατα
διαστάυρωσης (µεσαία) και πορείας
φώτων οµίχλης. Κύκλωµα εσωτερικού φωτισµού
(µεγάλα).
και φωτισµού πινάκων οργάνων.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις
να γνωρίσουν και να
Γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος. Αφαίρεση
και απαντήσεις στις πρακτικές
εξοικειωθούν µε την γεννήτρια
γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος.
εφαρµογές µε την γεννήτρια
συνεχούς ρεύµατος.
Αποσυναρµολόγηση. Συναρµολόγηση γεννήτριας
συνεχούς ρεύµατος. Έλεγχος. Επανατοποθέτηση. συνεχούς ρεύµατος π.χ.
Αποσυναρµολόγηση.
Συναρµολόγηση.
να γνωρίσουν και να
Εναλλακτήρας. Αφαίρεση εναλλακτήρα.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις
εξοικειωθούν µε τον
Αποσυναρµολόγηση εναλλακτήρα .
και απαντήσεις στις πρακτικές
εναλλακτήρα.
Συναρµολόγηση εναλλακτήρα. Έλεγχος
εφαρµογές µε τον εναλλακτήρα π.χ.
εναλλακτήρα. Συνδεσµολογίες ανορθωτικής
Αφαίρεση εναλλακτήρα.
πλακέτας. Χρήση παλµογράφου για τον έλεγχο
Αποσυναρµολόγηση εναλλακτήρα.
ανορθωτικών διατάξεων.

Στα παρακάτω µαθήµατα η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου
Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999. Αυτή κατανέµεται στην
Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον - Β’ τάξη- 1ος κύκλος –
Β΄βαθµίδα (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
ΤΑΞΗ Γ’
ΜΑΘΗΜΑ: Επαγγελµατικό περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου - Γ’ τάξη- 1ος
κύκλος – Β΄βαθµίδα (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου και Σχέδιο Ηλεκτρικού συστήµατος Αυτοκινήτου - Γ’ τάξη1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Αυτόµατοι ρυθµιστές γεννητριών συνεχούς
τους αυτόµατους ρυθµιστές.
ρεύµατος. Ρυθµιστής τάσης. Ρυθµιστής έντασης. ασκήσεων, συζήτηση µε
Αυτόµατος διακόπτης. Αυτόµατοι ρυθµιστές
ερωτήσεις και απαντήσεις
εναλλακτήρων. Ηλεκτροµαγνητική ρύθµιση.
σχετικά µε τους αυτόµατους
Ηλεκτρονική ρύθµιση. Αυτόµατοι ρυθµιστές
ρυθµιστές π.χ. Ηλεκτρονική
ελεγχόµενοι από υπολογιστές. Έλεγχοι, βλάβες
ρύθµιση. Βασικοί ηλεκτρολογικοί
και επισκευές του συστήµατος φόρτισης. Βλάβες έλεγχοι του εναλλακτήρα.
γεννητριών συνεχούς ρεύµατος. Βλάβες
γεννητριών εναλλασσόµενου ρεύµατος. Βασικοί
ηλεκτρολογικοί έλεγχοι του εναλλακτήρα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Συσσωρευτής (µπαταρία). Ο ρόλος του
ασκήσεων, συζήτηση µε
το συσσωρευτή (µπαταρία).
συσσωρευτή (µπαταρίας). Είση συσσωρευτών.
Τα κύρια µέρη ενός συσσωρευτή αυτοκινήτου. Ο ερωτήσεις και απαντήσεις
ηλεκτρολύτης. Φορτίζοντας ένα καινούριο
σχετικά µε τ το συσσωρευτή
συσσωρευτή. Χωριτικότητα συσσωρευτή.
(µπαταρία) του αυτοκινήτου π.χ.
∆ιάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Έλεγχος και
Φορτίζοντας ένα καινούριο
συντήρηση του συσσωρευτή. Αποθήκευση των
συσσωρευτή. Χωριτικότητα
συσσωρευτών. Βλάβες συσσωρευτών.
συσσωρευτή. ∆ιάρκεια ζωής του
συσσωρευτή.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Συστήµατα ελέγχου Αυτοκινήτου - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:

1.Συστήµατα
ελέγχου
ρύπων.
2.Ηλεκτρονικά ελεγχόµενα
αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων.
3. Σύγχρονα συστήµατα
παθητικής και ενεργητικής
ασφάλειας.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
Συστήµατα ελέγχου
Αυτοκινήτου.

4.Συστήµατα ηλεκτρονικά
ελεγχοµένων αναρτήσεων.

5. Συστήµατα διεύθυνσης µε
υδραυλική υποβοήθηση.

6.Συστήµατα κλιµατισµού.

Περιγραφή- επίδειξη εξαρτηµάτων των καταλυτών.
Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας καταλυτικού µετατροπέα.
Επίδειξη εξαρτηµάτων κιβωτίου ταχυτήτων –λειτουργία .
Βλάβες –επισκευή βλαβών
Περιγραφή –επίδειξη ζωνών ασφαλείας- αερόσακων.
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστήµατος ABS.
Περιγραφή συστήµατος ανάρτησης .
Επίδειξη εξαρτηµάτων
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Περιγραφή συστήµατος διεύθυνσης του αυτοκίνητου.
Επίδειξη εξαρτηµάτων .
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
Σχεδίαση ψυκτικού συστήµατος .
Επίδειξη υλικών .
Λειτουργία.
Ηλεκτρικό κύκλωµα κλιµατιστικού συστήµατος.
Σχεδίαση- επίδειξη υλικού- κατασκευή –λειτουργία
Περιγραφή εξαρτηµάτων.
Αυτόµατα συστήµατα κλιµατισµού.
Πιθανες βλάβες στο ηλεκτρικό σύστηµα.
Επισκευή βλαβών.
Πιθανές βλάβες στο ψυκτικό σύστηµα- επισκευή βλαβών.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές µηχανές - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι:Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρα. Στοιχεία πινακίδας
Ασύγχρονοι τριφασικοί
κινητήρα. Τρόπος σύνδεσης κινητήρα Α.Τ.Κ.
κινητήρες (Α.Τ.Κ.).
Μέτρηση τάσης- έντασης, ισχύος.
Βλάβες- επισκευή βλαβών
Επίδειξη κινητήρων .
Λειτουργία κινητήρων.
Σύνδεση στο δίκτυο.
Να γνωρίσουν και να
Στοιχεία πινακίδας.
2.Ασύγχρονοι µονοφασικοί
εξοικειωθούν µε τις ηλεκτρικές
κινητήρες (Α.Μ.Κ.).
Βλάβες- επισκευή βλαβών.
µηχανές
Λειτουργία.
3.Κινητήρες Ε.Ρ. µε συλλέκτη.
Συνδεσµολογία.
Εφαρµογές.
4.Σύγχρονη τεχνολογίαΕπίδειξη- περιγραφή ηλεκτρικών κινητήρων ηλεκτρικών
ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
αυτοκινήτων.
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα (ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανολογία Αυτοκινήτου - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων.
Επίδειξη εξαρτηµάτων συστήµατος
εξαγωγής καυσαερίων.
Καταλύτες. Λειτουργία- χρησιµότητα
Σύστηµα
µετάδοσης κίνησης.
Επίδειξη –περιγραφή εξαρτηµάτων
συστήµατος µετάδοσης κίνησης.
Λειτουργία εξαρτηµάτων. Συντήρηση
συστήµατος µετάδοσης κίνησης. Βλάβες –
επισκευές.
Επίδειξη –περιγραφή εξαρτηµάτων
Σύστηµα ανάρτησης.
ανάρτησης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Βλάβες – επισκευή βλαβών.
τις βασικές έννοιες της Μηχανολογίας
Σύστηµα διεύθυνσης.
Λειτουργία- βλάβες συστήµατος
Αυτοκινήτου.
σύστηµα πέδησης.
διεύθυνσης.
Επίδειξη- περιγραφή εξαρτηµάτων
συστηµάτων πέδησης. (µηχανικά υδραυλικά -µικτά.).
Συντήρηση- βλάβες.
Τροχοί και ελαστικά.
Επίδειξη ελαστικών –βλάβες.
Συσκευές ελέγχου επισκευών και
Επίδειξη συσκευών ελέγχου και
συντήρησης οχηµάτων.
συντήρησης.
Τρόπος χρήσης
Λειτουργία συσκευών.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Εκκινητής. Αφαίρεση µίζας.
τον εκκινητή.
Αποσυναρµολόγηση. Κύρια µέρη.
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές του
Έλεγχος συντήρηση, συναρµολόγηση,
εκκινητή, π.χ. Εγκατάσταση εκκίνησης µε
µίζα µέσου τύπου.
δοκιµή µίζας. Εγκατάσταση εκκίνησης
µε µίζα µέσου τύπου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τον συσσωρευτή.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τους αυτόµατους ρυθµιστές.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τα συστήµατα ανάφλεξης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τους ηλεκτρικούς καταναλωτές.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις µετρήσεις και τους ελέγχους
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
εξαρτηµάτων .

Συσσωρευτής. Αναγνώριση κυρίων
µερών του συσσωρευτή. Χρήση
βολτόµετρου ταχείας εκφόρτισης.
Παρασκευή ηλεκτρολύτη. Τρόποι
φόρτισης του συσσωρευτή και
συνδεσµολογία εκκίνησης.
Χωρητικόπτητα µπαταρίας. Συντήρηση
.Αποθήκευση.
Αυτόµατοι ρυθµιστές γεννήτριας
συνεχούς ρεύµατος. Εγκατάσταση
ρυθµιστή τάσης.
Συστήµατα ανάφλεξης. Συµβατικό
σύστηµα ανάφλεξης. Αναγνώριση
τύπων αναφλεκτήρων (µπουζί).
Σύστηµα ηλεκτρονικής ανάφλεξης.
Ηλεκτρικοί καταναλωτές. Ηλεκτρικοί
υαλοκαθαριστήρες. Ηλεκτρικά
παράθυρα. Ηλεκτρικές κλειδαριές.
Ραδιοκασετόφωνο. Θερµαινόµενος
πίσω υαλοπίνακας (παρµπριζ).
Ηλεκτρικό κύκλωµα καλοριφέρ.
Κλιµατισµός.
Μετρήσεις και έλεγχοι ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. Εισαγωγή
στη νέα τεχνολογία του αυτοκινήτου.
Αισθητήρας θερµοκρασίας. Αισθητήρας
οξυγόνου. Καταλύτης . Καταλυτική
τεχνολογία.

Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές του
συσσωρευτή, π.χ Τρόποι φόρτισης του
συσσωρευτή και συνδεσµολογία εκκίνησης.

Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές του
αυτόµατων ρυθµιστών, π.χ γεννήτριας
συνεχούς ρεύµατος
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές του
συστήµατος ανάφλεξης, π.χ. (µπουζί).
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές µε
τους ηλεκτρικούς καταναλωτές π.χ.
Ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες. Ηλεκτρικά
παράθυρα
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές µε τις
µετρήσεις και τους ελέγχους ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, π.χ. νέα
τεχνολογία του αυτοκινήτου.

Τ.Ε.Ε ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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4.4.Ηλεκτρολογικός Τοµέας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων κτιρίων

Β’ Βαθµίδα - 1ος Κύκλος - A΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
επιδιώκεται:
1.1βασικές γνώσεις και
έννοιες
1.2 Ηλεκτρικό ρεύµα
-ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος
Ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆)ηλεκτρική τάση-πηγές
Το συνεχές ρεύµα
2.1 Νόµος του ΩΜ. Ηλεκτρική
αντίσταση-ηλεκτρική αγωγιµότητα
2.2. Νόµοι του Κίρκωφ (kirchhoff).
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
2.3. Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς.
3.Ηλεκτρικο πεδίο-πυκνωτής
3.1. το ηλεκτρικό πεδίο
3.2.Πυκνωτές
4.Μαγνήτικό πεδίο
4.1.Μαγνητισµόςηλεκτροµαγνητισµός.
4.4Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή
4.5.Το ηλεκτρικό ρεύµα σε
µαγνητικό πεδίο.

Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της ηλεκτροτεχνίας.

4.6.Μαγνητικά κυκλώµατα.
Το εναλλασσόµενο ρεύµα
5.1.Παραγωγή Α.C.
5.2.Iισχύς και ενέργεια Α.C.
5.3.κυκλώµατα εναλλασσόµενου
ρεύµατος Α.C.
5.4.Το φαινόµενο του συντονισµού
κυκλώµατος
5.5. Τριφασικά ρεύµατα
6.Ειδικά θέµατα
6.1 Στατικός ηλεκτρισµός
6.2. Ανόρθωση του Ε.Ρ

Ενδεικτικές δραστηριότητες
1
κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε δύο
λαµπτήρες. Τροφοδότηση µε τάση
12V.Επίδειξη αµπερόµετρου-βολτόµετρου.
Μέτρηση Τάσης και έντασης.
2
Επίδειξη αγωγών-αντιστάσεων.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος 5
λαµπτήρων
Σύνδεση αντιστάσεων µε σειρά -παράλληλαµεικτά
Μέτρηση αντίστασης του κυκλώµατος.
Τροφοδότηση µε τάση 42V. Μέτρηση τάσης –
έντασης. Επαλήθευση Νόµων Κιρκωφ
Επίδειξη βαττοµέτρου. Μέτρηση ισχύος.
Επίδειξη πυκνωτών.
Συνδεσµολογία πυκνωτών
Α)σειρά
Β)Παράλληλη
Γ)Μικτή µέτρηση τάσης-χωρητικότητας
Επίδειξη φόρτισης- εκφόρτισης πυκνωτών.
Επίδειξη φυσικών –τεχνητών µαγνητών.
Επίδειξη ανάπτυξης ΗΕ∆- ∆υνάµεων Laplace
Επίδειξη φυσικών-τεχνιτών µαγνητών επίδειξη
ανάπτυξης ΗΕ∆.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε δύο
λαµπτήρες, τροφοδότηση µε τάση 220V.
Με τη χρησιµοποίηση παλµογράφου.
Α)επίδειξη καµπύλης φάσης –περιόδουσυχνότητας
Β) Μέτρηση µέγιστης -µέσης -ενεργούς τάσης
Γ)διαφορά φάσεων. Κατασκευή κυκλώµατος
λάµπας φθορισµού
Α)µέτρηση αυτεπαγωγικής αντίστασης
Β)ωµικής
Γ) χωριτηκής αντίστασης
∆) συνφ
Μέτρηση ισχύος
Ε) πραγµατικής –φαινόµενης άεργου.
Κατασκευή τριφασικού ηλεκτρικού κυκλώµατος,
σύνδεση των καταναλώσεων σε αστέρατρίγωνο.
Μέτρηση πολικής τάσης φασικής τάσης
Μέτρηση έντασης
Βελτίωση συνφ
Επίδειξη αντικεραυνικών συστηµάτων
προστασίας.
Κατασκευή ανορθωτικής διάταξης µε διόδους
απλή ανόρθωση-πλήρη ανόρθωση.
Χρήση παλµογράφου σύγκριση
χαρακτηριστικών Α.C-D.C

6
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

6

Η ίδια διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στη Α΄τάξη και στη Β΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι:Οι µαθητές Επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµάτος τριών
1. Το συνεχές ρεύµα (DC)
λαµπτήρων
1.1.Νόµος του ΩΜ-Ωµική
Α) επαλήθευση Νόµου του ΩΜ
αντίσταση- υπολογισµοί
1.2.Θερµικός Νόµος του JoylpΒ)Μέτρηση τάσης- έντασης- ισχύος
Υπολογισµοί
Υπολογισµός τάσης έντασης- αντίστασης
1.3. Ηλεκτρικά ∆ίκτυα (επίλυση Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος πέντε
–ειδικά θεωρήµατα
λαµπτήρων( µικτή σύνδεση)
Το εναλλασσόµενο ρεύµα (Α.C)
Επαλήθευση κανόνων Κίρκωφ
Γενικές αρχές και παράσταση
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών πηγών
εναλλασσοµένων µεγεθών
Υπολογισµός διατοµών αγωγών
Να γνωρίσουν και να
2.2 Καταναλωτές και
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος τεσσάρων
εξοικειωθούν µε την ανάλυση
συµπεριφορά του στο Ε.Ρ 2.3
λαµπτήρων µε τη χρησιµοποίηση παλµογράφου.
των ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
Τριφασικά ρεύµατα.
Επίδειξη α)καµπύλης τάσης β) συχνότητας
γ)περιόδου
Υπολογισµός ενεργούς και µέσης τιµής Ε.Ρ
Σε ηλεκτρικό κύκλωµα µε σύνθετη αντίσταση (π.χ.
Το εναλλασσόµενο ρεύµα (Α.C)
λάµπα φθορίου)
Γενικές αρχές και παράσταση
Να µετρήσουν πραγµατική-φαινόµενη –άεργο ισχύεναλλασσοµένων µεγεθών
συνφ
Καταναλωτές και συµπεριφορά
Επαλήθευση Νόµου ΟΜ και κανόνων Κίρκωφ
Στο Ε.Ρ
του στο Ε.Ρ
Συνδεσµολογία καταναλωτών σε α) αστέρα β)
Τριφασικά ρεύµατα
τρίγωνο
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα . Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του
Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999
ος

ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου - Α’ τάξη- 1
κύκλος – Β΄βαθµίδα
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Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε γενικές έννοιες και γνώσεις,
σχετικά µε τα Στοιχεία Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(Ε.Η.Ε.), και Ηλεκτρολογικού
σχεδίου.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τα βασικά εξαρτήµατα
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
λειτουργία και τη σχεδίαση τους.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις συνδεσµολογίες κυκλωµάτων
φωτισµού.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις παροχές και τις γειώσεις.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις γραµµές οικιακών
ηλεκτρικών συσκευών και τη
σχεδίαση τους.

Θεµατικές ενότητες
Οι επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος στο
ανθρώπινο σώµα.
Μέτρα άµεσης βοήθειας σε περίπτωση
ηλεκτροπληξίας. Μέτρα προστασίας από κινδύνους
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Όργανα σχεδίασης.
Σχεδίαση γραµµάτων και αριθµών.
Αρχές µηχανολογικού σχεδίου. Τοποθέτηση των
διαστάσεων.
Αρχές Οικοδοµικού σχεδίου. Κάτοψη αρχιτεκτονικού
σχεδίου.
Ηλεκτρολογικό σχέδιο. ∆ιάκριση ηλεκτρολογικών
σχεδίων. Πολυγραµµικό σχέδιο. Μονογραµµικό
σχέδιο. Λειτουργικό σχέδιο. Παραστατικό σχέδιο.
Αγωγοί και καλώδια. Ονοµατολογία αγωγών και
καλωδίων. ∆ιατοµή αγωγών. Καλώδια. Χρώµατα
αγωγών και καλωδίων. Συνήθεις τύποι αγωγών και
καλωδίων.
Σωλήνες. Γενικά. Πλαστικοί σωλήνες. Μεταλλικοί
σωλήνες.
Εργαλεία ηλεκτρολόγου. Γενικές οδηγίες χρήσης
ηλεκτρολογικών εργαλείων. Τα βασικά εργαλεία του
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
∆ιακόπτες φωτισµού. Ρευµατοδότες- ρευµατολήπτες.
(φις). Κατηγορίες ρευµατοληπτών.
Ασφάλειες τήξης. Αυτόµατες ασφάλειες .
∆ιακόπτες πίνακα. Ενδεικτικά λαµπάκια. Ηλεκτρικοί
πίνακες. Περιγραφή υλικών του πίνακα. Είδη
πινάκων.
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου για τη
λειτουργία του από µία θέση.
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου για τη
λειτουργία του από µία θέση και µε ρευµατοδότη
κάτω από το διακόπτη.
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών σηµείων που
απέχουν µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα απλό
διακόπτη.
Συνδεσµολογία δύο απλών φωτιστικών σηµείων που
απέχουν µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα διπλό
διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία πολύφωτου το οποίο λειτουργεί µε
διπλό διακόπτη (κοµιτατέρ).
Συνδεσµολογία απλού φωτιστικού σηµείου που
λειτουργεί από δύο διαφορετικές θέσεις µε διακόπτες
εναλλαγής (αλέ –ρετούρ).
Συνδεσµολογία και λειτουργία λαµπτήρα φθορισµού.
Παροχές. Κατηγορίες Παροχών. Γειώσεις
προστασίας. Τρόποι γειώσεων. Συσκευές και
εξαρτήµατα που πρέπει να γειωθούν.
Προστασία από κεραυνούς. Ποια κτίρια χρειάζονται
προστασία από τους κεραυνούς.
Γενικά µε τις γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων σε κατοικίες. Υπολογισµός των
στοιχείων γραµµής. Επιλογή διατοµής αγωγών και
ασφάλειας ανάλογα µε το ρεύµα γραµµής.
Γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας. Υπολογισµός των
στοιχείων της γραµµής τροφοδοσίας της ηλεκτρικής
κουζίνας. Τριφασική σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας.
Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής ηλεκτρικής
κουζίνας.
Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Υπολογισµός των
στοιχείων της γραµµής τροφοδοσίας
θερµοσίφωνα.Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα. Λειτουργία του ηλεκτρικού

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
Στοιχεία Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
και Ηλεκτρολογικού σχεδίου
π.χ. Μέτρα άµεσης βοήθειας
σε περίπτωση
ηλεκτροπληξίας. Μέτρα
προστασίας από κινδύνους
του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
βασικά εξαρτήµατα
Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη
λειτουργία και τη σχεδίαση
τους π.χ. εργαλεία
ηλεκτρολόγου.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
συνδεσµολογίες κυκλωµάτων
φωτισµού, π.χ. Συνδεσµολογία
δύο απλών φωτιστικών
σηµείων που απέχουν µεταξύ
τους και λειτουργούν από ένα
απλό διακόπτη.

Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
παροχές και τις γειώσεις π.χ.
Ποια κτίρια χρειάζονται
προστασία από τους
κεραυνούς.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις
γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών και τη σχεδίαση
τους π.χ. Οδηγίες
εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα
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να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε εγκαταστάσεις ασθενών
ρευµάτων και τη σχεδίαση τους.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τη σχεδίαση εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης

θερµοσίφωνα.
Γενικά για τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και
τη σχεδίαση τους.
Ηλεκτρικό κουδούνι. Είδη κουδουνιών. Πίνακες
κουδουνιών. Πως λειτουργεί το ηλεκτροµαγνητικό
κουδούνι. Συνδεσµολογίες ηλεκτρικών κουδουνιών.
Ηλεκτρική κλειδαριά. Συνδεσµολογίες Ηλεκτρικής
κλειδαριάς.
Συνδεσµολογία ηλεκτρικών κουδουνιών και
Ηλεκτρικής κλειδαριάς σε οικοδοµή δύο
διαµερισµάτων. Οδηγίες για την εγκατάσταση
ηλεκτρικών κουδουνιών και κλειδαριάς .
Θυροτηλέφωνο. Περιγραφή της λειτουργίας των
θυροτηλεφώνων. Γραµµές εγκατάστασης
θυροτηλεφώνων.
Θυροτηλεόραση. Λειτουργία της Θυροτηλεόρασης.
Γραµµές εγκατάστασης της Θυροτηλεόρασης.
Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
µονοκατοικίας. Σχεδίαση των στοιχείων του
κυκλώµατος.
Υπολογισµός των γραµµών φωτισµού, πριζών,
κατανοµής φορτίων.

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε
εγκαταστάσεις ασθενών
ρευµάτων και τη σχεδίαση
τους π.χ. Συνδεσµολογίες
ηλεκτρικών κουδουνιών

Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τη
σχεδίαση εσωτερικής
ηλεκτρικής εγκατάστασης π.χ.
µονοκατοικίας
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ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Στοιχεία θεωρίας στερεού σώµατος.
Μονωτές. Ηµιαγωγοί. Αγωγοί. Καθαροί ηµ,ιαγωγοί.
να γνωρίσουν και να
Ηµιαγωγοί µε προσµίξεις δότες – αποδέκτες.
εξοικειωθούν µε στοιχεία
Επίδραση της θερµοκρασίας και του φωτός στους
θεωρίας στερεού σώµατος.
ηµιαγωγούς. Θερµίστορ. Βαρίστορ.
Φωτοαντιστάσεις.
Κρυσταλλοδίοδοι. Περιοχή απογυµνώσεως.
∆υναµικό φραγµού.Ρεύµα διαχύσεως. Αναστροφο
ρεύµα. Πόλωση διόδου.Επίδραση της
θερµοκρασάις στο ρεύµα της διόδου. Τάση
να γνωρίσουν και να
διάσπασης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά διόδων.
εξοικειωθούν µε τους
Ειδικές δίοδοι. ∆ίοδος Zener. ∆ίοδος Schottky.
κρυσταλλοδιόδους.
∆ίοδος φωτοεκποµπής Led. Υγροί κρύσταλλοι.
Ηλιακό στοιχείο. Κατασκευή διόδων. ∆ίοδοι
επαφής. ∆ίοδοι µε ανάπτυξη. ∆ίοδοι ακίδας. ∆ίοδοι
επιταξιακοί. Έλεγχος ∆ιόδου. Κώδικες διόδων.
Ανορθωτές. Μετασχηµατιστές της τάσης.
Σταθεροποίηση τάσης. ∆ίοδοι ανορθώτριες.
να γνωρίσουν και να
Βαθµός απόδοσης τροφοδοτικού. Φίλτρα
εξοικειωθούν µε τους ανορθωτές.
ανόρθωσης. Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πυκνωτή.
Φίλτρο εξοµάλυνσης µε πηνίο και πυκνωτή.
Θυρίστορ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley). Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου
να γνωρίσουν και να
(SCR). Αµφίδροµο Θυρίστορ. Αµφίδροµος δίοδος
εξοικειωθούν µε τα Θυρίστορ.
Θυρίστορ (DIAC). Αµφίδροµος ελεγχόµενος
ανορθωτής πυριτίου. (TRIAC)
Τρανζίστορ (Κρυσταλλοτρίοδος). Κατασκευή και
λειτουργία των Τρανζίστορ. Βασικές
συνδεσµολογίες Τρανζίστορ. έλεγχος του
να γνωρίσουν και να
Τρανζίστορ. Εφαρµογές σε πρακτικά κυκλώµατα.
εξοικειωθούν µε τα Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδοι).

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα τυπωµένα
κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα.

Τυπωµένα κυκλώµατα. Κατασκευή πλακέτας –
σχεδίαση. Βιοµηχανική παραγωγή τυπωµένων
κυκλωµάτων.

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Συσκευασίες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Αναγνώριση –
αποκωδικοποίηση των IC.

Ψηφιακά ολοκληρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα.
∆υαδικό αριθµητικό σύστηµα. Λειτουργία της
πύλης AND. Λειτουργία της πύλης OR. Λειτουργία
της πύλης NOT. Λειτουργία της πύλης NAND.
Λειτουργία της πύλης NOR. Λειτουργία της πύλης
EXCLUSIVE -OR. Σχεδιάζοντας λογικά κυκλώµατα
και βασικές πύλες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα στοιχεία
θεωρίας στερεού σώµατος π.χ.
Επίδραση της θερµοκρασίας και
του φωτός στους ηµιαγωγούς.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
κρυσταλλοδιόδους π.χ. Επίδραση
της θερµοκρασάις στο ρεύµα της
διόδου.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ανορθωτές π.χ. ∆ίοδοι
ανορθώτριες .
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα Θυρίστορ
π.χ. ∆ίοδοι τεσσάρων στρώσεων
(Schochley).
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
Τρανζίστορ
(Κρυσταλλοτρίοδος),π.χ.
Κατασκευή και λειτουργία των
Τρανζίστορ.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
τυπωµένα κυκλώµατα π.χ.
Βιοµηχανική παραγωγή
τυπωµένων κυκλωµάτων
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
ολοκληρωµένα κυκλώµατα π.χ.
Συσκευασίες ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων.
Παραδείγµατα µε ασκήσεις,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα ψηφιακά
ολοκληρωµένα στοιχεία και
κυκλώµατα, π.χ. Λειτουργία της
πύλης OR.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στους Αυτοµατισµούς - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα

155

Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:

Θεµατικές ενότητες
Εισαγωγή
Βασική δοµή
αυτοµατισµού.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη υλικού.
Κατασκευή υλικού. Κατασκευή συστηµάτων αυτοµατισµού (
ανοιχτά-κλειστά)
Επίδειξη υλικών
Έλεγχος φυσικών
Πνευµατικών-υδραυλικών
Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών συστηµάτων αυτοµατισµού
µεγεθών
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε Σύνθετες εφαρµογές
Επίδειξη εξαρτηµάτων έλεγχου θερµοκρασίας- πίεσηςτις εισαγωγικές έννοιες των
χρόνου- ηλεκτρικού ρεύµατος
αυτοµατισµών.
Κατασκευή απλών συστηµάτων αυτοµατισµού
Επίδειξη εξαρτηµάτων. ΗλεκτροπνευµατικώνΗλεκτρουδραυλικών
Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρικών συστηµάτων αυτοµατισµού.
Περιγραφή-Λειτουργία προγραµµατισµένων λογικών
ελέγχων.
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ2320/31-12-1999
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν,να
Εισαγωγή. Σκοποί µαθήµατος. Χρήσιµες
εξοικειωθούν και να
πληροφορίες για τις ασκήσεις. Συµπεριφορά των
ασκηθούν στην
µαθητών στο εργαστήριο. Προετοιµασία,
προετοιµασία, διαδικασία
διαδικασία και εκτέλεση εργαστηριακών
και εκτέλεση
ασκήσεων
εργαστηριακών
ασκήσεων.
να γνωρίσουν,να
Όργανα και συσκευές των ηλεκτρικών
εξοικειωθούν και να
µετρήσεων.
ασκηθούν στα όργανα και
στις συσκευές των
ηλεκτρικών µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να
Οι συµβολισµοί και η σηµασία τους στην
εξοικειωθούν και να
εκτέλεση των µετρήσεων.
ασκηθούν µε τους
Οι συµβολισµοί οργάνων και κυκλωµάτων
συµβολισµούς και τη
ηλεκτρικών µετρήσεων.
σηµασία τους στην
εκτέλεση των µετρήσεων.
Ακρίβεια οργάνων και µετρήσεων.
να γνωρίσουν,να
Η ακρίβεια των ηλεκτρικών οργάνων.
εξοικειωθούν και να
ασκηθούν στην ακρίβεια
οργάνων και µετρήσεων .
να γνωρίσουν,να
Μετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών.
εξοικειωθούν και να
Μέτρηση ηλεκτρικής τάσης.
ασκηθούν στις µετρήσεις
Μέτρηση εντάσεως ρεύµατος.
ηλεκτρικών µεγεθών.
Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης.
Ηλεκτρικό Κύκλωµα. Νόµος του ΩΜ και κανόνες
να γνωρίσουν,να
του Κίρχωφ.
εξοικειωθούν και να
Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά. Παράλληλη
ασκηθούν µε το ηλεκτρικό
συνδεσµολογία αντιστάσεων, Μικτή σύνδεση
Κύκλωµα.(Νόµος του ΩΜ
αντιστάσεων. Μεταβολή αντιστάσεως υλικού µε
και κανόνες του Κίρχωφ).
τη θερµοκρασία. Μέτρηση αντιστάσεως γείωσης.
Μέτρηση ισχύος του συνεχούς ρεύµατος.
να γνωρίσουν,να
Μετρήσεις κυκλωµάτων εναλλασσόµενου
εξοικειωθούν και να
ρεύµατος. Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε
παλµογράφο. Συνδεσµολογίες πηνίων σε σειρά
ασκηθούν µε µετρήσεις
και παράλληλα. Μέτρηση χωριτικότητας µε
κυκλωµάτων
γέφυρα. Χωρητική αντίσταση πυκνωτή.
εναλλασσόµενου
Μετασχηµατιστές µετρήσεων τάσεως και
ρεύµατος.
εντάσεως.
Ισχύς ενέργεια στο εναλλασσόµενο ρεύµα.
να γνωρίσουν,να
Μέτρηση ισχύος στο εναλλασσόµενο ρεύµα.
εξοικειωθούν και να
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρηση του
ασκηθούν µε την ισχύ και
την ενέργεια στο
συντελεστή ισχύος.
εναλλασσόµενο ρεύµα.
Στοιχεία ηλεκτρονικής.
να γνωρίσουν,να
Κρυσταλλοδίοδος. ∆ίοδος ZENER. Ανόρθωση
εξοικειωθούν και να
ασκηθούν µε στοιχεία
απλή.
ηλεκτρονικής .
να γνωρίσουν,να
Κυκλώµατα µε τρανζίστορ. Κύκλωµα µε κοινό
εξοικειωθούν και να
εκποµπό. Ενισχυτής τάσης κοινού εκποµπού.
ασκηθούν στα κυκλώµατα Τελεστικοί ενισχυτές.
µε τρανζίστορ .

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Ασκήσεις προετοιµασία, διαδικασία
και εκτέλεση εργαστηριακών
ασκήσεων.
Ασκήσεις σε Όργανα και συσκευές
των ηλεκτρικών µετρήσεων.

Ασκήσεις σε συµβολισµούς οργάνων
και κυκλωµάτων ηλεκτρικών
µετρήσεων.

Ασκήσεις στην ακρίβεια των
ηλεκτρικών οργάνων.
Ασκήσεις στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών, π.χ. Μέτρηση εντάσεως
ρεύµατος.
Ασκήσεις παράλληλης
συνδεσµολογίας αντιστάσεων.
Ασκήσεις µέτρησης ισχύος του
συνεχούς ρεύµατος.
Ασκήσεις µετρήσεων κυκλωµάτων
εναλλασσόµενου ρεύµατος π.χ.
Μέτρηση τάσης και συχνότητας µε
παλµογράφο.

Ασκήσεις ισχύος και ενέργειας στο
εναλλασσόµενο ρεύµα. Π.χ. Μέτρηση
ηλεκτρικής ενέργειας
Ασκήσεις στα στοιχεία ηλεκτρονικής
π.χ. ∆ίοδος ZENER.
Ασκήσεις στα κυκλώµατα µε
τρανζίστορ π.χ. Ενισχυτής τάσης
κοινού εκποµπού.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα. Η
διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΑΞΗ Β’
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Επαγγελµατικό περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα Η ίδια
διδακτέα ύλη (ΦΕΚ 2320/31-12-1999) κατανέµενεται διδακτικά στην Α βθµίδα στην Γ΄τάξη, ∆’ και στη Ε΄τάξη
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου και Σχέδιο Ηλεκτρικού συστήµατος Αυτοκινήτου - Β’ τάξη1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε το
ηλεκτρικό σύστηµα
αυτοκινήτου.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
ασφάλεια και την
εργασία.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
εξαρτήµατα
κυκλωµάτων
αυτοκινήτων.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
όργανα ελέγχου και
βλάβες κυκλωµάτων.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
ηλεκτρική εγκατάσταση
φωτισµού.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα
αναλογικά Όργανα
ελέγχου.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεµατικές ενότητες
Ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου. Τα µέρη του ηλεκτρικού
συτσήµατος. Σύστηµα εκκίνησης. Σύστηµα ανάφλεξης.
Σύστηµα φωτισµού. Σύστηµα φόρτισης. Σύστηµα διαφόρων
ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.
Ασφάλεια και εργασία. Ατοµικά µέτρα προστασίας.
Προσωπική ασφάλεια. Ενδυµασία και εµφάνιση. Προστασία
µατιών. Προστασία από τη χρήση εργαλείων χειρός.
Προστασία από τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και
µηχανηµάτων. Προστασία από τη χρήση εργαλείων µε
πεπιεσµένο αέρα. Ανύψωση και µεταφορά βάρους µε τα
χέρια. Ασφάλεια ανύψωσης µε γρύλο και τρίποδες στήριξης.
Ασφάλεια ανύψωσης µε ανυψωτικό. Ασφαλής λειτουργία
του οχήµατος στα συνεργεία. Πυρκαγιά και µέθοδοι
πυρόσβεσης. Πυροσβεστήρες και µέσα κατάσβεσης.Μέτρα
πρόληψης πυρκαγιάς σε χώρους επισκευών αυτοκινήτων.
Ασφάλεια ηλεκτρικού συστήµατος. Ασφάλεια στις εργασίες
συσσωρευτών. Ασφάλεια εργασιών στο σύστηµα εκκίνησης.
Ασφάλεια εργασιών στο σύστηµα φόρτισης. Ασφάλεια
εργασιών στον αερόσκακκο. Ασφάλεια εργασιών στο
σύστηµα του Α.B.S.
Εξαρτήµατα κυκλωµάτων αυτοκινήτων. Θερµικές ασφάλειες.
Ασφάλειες φυσιγγίου. Ασφαλειοδιακόπτες. Θερµικοί
ασφαλειοδιακόπτες. Μαγνητικοί ασφαλειοδιακόπτες. Αγωγή.
Μόνωση αγωγών. Είδη καλωδίων αυτοκινήτων.
Καλωδιώσεις αυτοκινήτου. Κώδικες χρωµάτων
καλωδίων.Ηλεκτρονόµοι (ρελέ). Ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Η
δίοδος. Το τρανζίστορ. Τυπωµένα κυκλώµατα.
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα. ∆ιαγράµµατα καλωδιώσεων.
Συνοπτικά διαγράµµατα. Σχηµατικά διαγράµµατα.
Όργανα ελέγχου και βλάβες κυκλωµάτων. Αγωγοί
παράκαµψης – γεφύρωσης. ∆οκιµαστικές λυχνίες.
Βολτόµετρο, αµπερόµετρο. Ωµόµετρο. Πολύµετρο
(αναλογικό, ψηφιακό). Βλάβες κυκλωµάτων.
Βραχυκύκλωµα. ∆ιαρροές. Υπερβολική πτώση τάσης.
Ηλεκτρική Εγκατάσταση φωτισµού.Εξωτερικά φώτα. Κύρια
και βοηθητικά Φώτα. Μπροστινά φώτα ισχύος , προβολείς.
Σύνθετα και καλυπτόµενα φώτα. ∆έσµες προβολέων.
Εσωτερικά φώτα. Φωτισµός ταµπλό. Φωτισµός πίνακα
οργάνων. Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες.
Φωτισµός θαλάµου επιβατών. Φωτισµός χώρων
αποσκευών και κινητήρα. Αντικατάσταση λυχνιών. Βλάβες.
Μπροστινά φώτα. Πίσω φώτα.∆είκτες αλλαγής πορείας.
Αναλογικά Όργανα ελέγχου. Ταχύµετρα. Χιλιοµετρητής.
Βλάβες ταχυµέτρων. Στροφόµετρο. Όργανα µέτρησης
(∆ιµεταλλικά, Ηλεκτροµαγνητικά). Θερµίστορ. ∆είκτης
θερµοκτασίας. ∆είκτης ποσότητας καυσίµου. ∆είκτης πίεσης
λαδιού. ∆είκτης υγρών φρένων. Συστήµατα ακουστικής
προειδοποίησης.
Παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχή λειτουργίας
γεννητριών. Αρχή λειτουργίας γεννητριών εναλλασσόµενου
ρεύµατος. Εναλλακτήρας. Το ηλεκτρικό κύκλωµα του
εναλλακτήρα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε το
ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου
π.χ. Σύστηµα φωτισµού
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την
ασφάλεια και την εργασία π.χ.
Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς σε
χώρους επισκευών αυτοκινήτων.

Παρουσίαση παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα
εξαρτήµατα κυκλωµάτων
αυτοκινήτων π.χ. Είδη καλωδίων
αυτοκινήτων. Καλωδιώσεις
αυτοκινήτου.
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τα όργανα
ελέγχου και βλάβες κυκλωµάτων
π.χ. Βραχυκύκλωµα. ∆ιαρροές.
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
ασκήσεων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε την ηλεκτρική
εγκατάσταση φωτισµού π.χ.
Μπροστινά φώτα ισχύος ,
προβολείς. Πίσω φώτα.∆είκτες
αλλαγής πορείας.
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
ασκήσεων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε τα αναλογικά Όργανα
ελέγχου. π.χ. ∆είκτης
θερµοκτασίας. ∆είκτης ποσότητας
καυσίµου. ∆είκτης πίεσης λαδιού.
∆είκτης υγρών φρένων
Παρουσίαση παραδειγµάτων και
ασκήσεων, συζήτηση µε
ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά µε την παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. Το
ηλεκτρικό κύκλωµα του
εναλλακτήρα
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ΜΑΘΗΜΑ: Συστήµατα ελέγχου Αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ασκήσεις, συζήτηση µε
να γνωρίσουν και να
ερωτήσεις και απαντήσεις στις
ΤΑΞΗ Γ: Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
εξοικειωθούν µε τα
πρακτικές εφαρµογές σχετικά
Συστήµατα ελέγχου
µε τα Συστήµατα ελέγχου
Αυτοκινήτου.
Αυτοκινήτου.
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές µηχανές - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι:Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανολογία Αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
ΤΑΞΗ Β: Κεφάλαια 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7
εξοικειωθούν µε τις βασικές
έννοιες της Μηχανολογίας
Αυτοκινήτου.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τη
Μηχανολογία Αυτοκινήτου.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγή στο εργαστήριο του ηλεκτρικού
εξοικειωθούν µε τις βασικές
συστήµατος του αυτοκινήτου. Περιγραφή,
έννοιες του
οργάνωση και εξοπλισµός του εργαστηρίου.
∆ιακίνηση υλικών και εργαλείων. Αποθήκη
Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου
εξοπλισµού. Ασφάλεια εργασίας. Πρόληψη
Αυτοκινήτου.
ατυχηµάτων. Κίνδυνοι.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν
µε τα εξαρτήµατα διανοµής
ρεύµατος και τα εργαλεία και να
αναπτύξουν τις δεξιότητες του
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

Εξαρτήµατα διανοµής ρεύµατος. Εργαλεία.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ηλεκτρολόγου
αυτοκινήτων. Αναγνώριση ηλεκτρολογικών
εξαρτηµάτων αυτοκινήτου.
Συµβολισµοί.Καλώδια. Βασικά εργαλεία
συνεργείου. ∆ιάκριση µε τα βασικα εργαλεία
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τα καταγραφικά
και ενδεικτικά όργανα.

Καταγραφικά και ενδεικτικά όργανα.
Αµπερόµετρο-βολτόµετρο. Στροφόµετρο.
Όργανα θερµοκρασίας και πίεσης λαδιού.
Όργανα δείκτη βενζίνης. Ενδεικτικά όργανα
προειδοποίησης.
Εγκατάσταση φωτισµού στο αυτοκίνητο.
Κυκλώµατα φώτων θέσης (µικρά)- όγκουΠινακίδας. Κυκλώµατα φώτων διαστάυρωσης
(µεσαία) και πορείας (µεγάλα). Ρύθµιση
φώτων. Κύκλωµα δεικτών κατεύθυνσης
(φλας). Κύκλωµα φωτισµού έκτακτης
ανάγκης (αλάρµ). Κυκλώµατα φώτων
τροχοπέδησης (φρένων). Κυκλώµατα φώτων
οµίχλης. Κύκλωµα εσωτερικού φωτισµού και
φωτισµού πινάκων οργάνων.
Γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος. Αφαίρεση
γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος.
Αποσυναρµολόγηση. Συναρµολόγηση
γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος. Έλεγχος.
Επανατοποθέτηση.
Εναλλακτήρας. Αφαίρεση εναλλακτήρα.
Αποσυναρµολόγηση εναλλακτήρα .
Συναρµολόγηση εναλλακτήρα. Έλεγχος
εναλλακτήρα. Συνδεσµολογίες ανορθωτικής
πλακέτας. Χρήση παλµογράφου για τον
έλεγχο ανορθωτικών διατάξεων.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
εγκατάσταση φωτισµού στο
αυτοκίνητο.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την γεννήτρια
συνεχούς ρεύµατος.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τον
εναλλακτήρα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές
του
Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου
Αυτοκινήτου, π.χ. Περιγραφή,
οργάνωση και εξοπλισµός του
εργαστηρίου. ∆ιακίνηση υλικών και
εργαλείων.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές
µε τα εξαρτήµατα διανοµής ρεύµατος
και τα εργαλεία π.χ. Ανάπτυξη
δεξιοτήτων του ηλεκτρολόγου
αυτοκινήτων. Αναγνώριση
ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων
αυτοκινήτου.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές

Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές
µε τα καταγραφικά και ενδεικτικά
όργανα π.χ. Κυκλώµατα φώτων θέσης
(µικρά)- όγκου- Πινακίδας. Κυκλώµατα
φώτων διαστάυρωσης (µεσαία) και
πορείας (µεγάλα).

Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές
µε την γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος
π.χ. Αποσυναρµολόγηση.
Συναρµολόγηση.
Ασκήσεις, συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις στις πρακτικές εφαρµογές
µε τον εναλλακτήρα π.χ. Αφαίρεση
εναλλακτήρα. Αποσυναρµολόγηση
εναλλακτήρα.

Στα παρακάτω µαθήµατα η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου
Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999. Αυτή κατανέµεται στην
Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄
Β΄ΤΑΞΗ: 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
ΜΑΘΗΜΑ: Επαγγελµατικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου - Β’ τάξη- 1ος
κύκλος – Β΄βαθµίδα
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ΜΑΘΗΜΑ: Συστήµατα Αυτοµατισµών - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Οι µαθητές
επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τους
ηλεκτρονόµους και την
Μνήµη ηλεκτρικών
κυκλωµάτων.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
προστασία των
Ηλεκτροκινητήρων και
τα απλά κυκλώµατα
ελέγχου των
ηλεκτροκινητήρων.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε την
αλλαγή φοράς
περιστροφής
Ηλεκτροκινητήρων και
τις Εφαρµογές.

Θεµατικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Ηλεκτρονόµοι. Γενικά . Χρησιµότητα των
ηλεκτρονόµων. Κατηγορίες ηλεκτρονόµων. Τάσεις
λειτουργίας τωνπηνίων των ηλεκτρονόµων.
Χειροκίνητοι διακόπτες στιγµιαίας ενεργοποίησης
(µπουτονς). Λυχνίες ένδειξης. Γενικά. Ηλεκτρικές
επαφές των µπουτόνς. Κατασκευή των µπουτόνς.
Μνήµη ηλεκτρικών κυκλωµάτων αυτοµατισµού.
Γενικά. Ηλεκτρικό κύκλωµα αυτοσυγκράτησης.
Σκοπιµότητα της χρησιµοποίησης µπουτονς για τον
έλεγχο της λειτουργίας ηλεκτρικών καταναλώσεων.
Προστασία Ηλεκτροκινητήρων. Απλά κυκλώµατα
ελέγχου ηλεκτροκινητήρων. ∆ιατάξεις προστασίας
ηλεκτροκινητήρων. Θερµικά στοιχεία υπερφόρτωσης.
Απλός αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας µονοφασικού
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Μανδάλωση της λειτουργίας δύο ηλεκτροκινητήρων.

Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ηλεκτρονόµους και την µνήµη
ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.χ.
Σκοπιµότητα της
χρησιµοποίησης µπουτονς για
τον έλεγχο της λειτουργίας
ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Αλλαγή φοράς Περιστροφής Ηλεκτροκινητήρων.
Εφαρµογές.
Απλός αυτόµατος διακόπτης αναστροφής τριφασικού
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Αυτόµατος διακόπτης αναστροφής µονοφασικού
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. Απλός
αυτόµατος διακόπτης αναστροφής µικρού
ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύµατος παράλληλης
διέγερσης. Τερµατικοί διακόπτες. Αυτόµατο ηλεκτρικό
σύστηµα για το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας
του κλειστού χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου
(γκαραζόπορτα). Φωτοκύτταρα

Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την
προστασία ηλεκτροκινητήρων και
απλά κυκλώµατα ελέγχου των
ηλεκτροκινητήρων π.χ.
Αυτόµατος διακόπτης
λειτουργίας µονοφασικού
ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την
αλλαγή φοράς περιστροφής
Ηλεκτροκινητήρων και τις
Εφαρµογές π.χ. Αυτόµατο
ηλεκτρικό σύστηµα για το
άνοιγµα και το κλείσιµο της
πόρτας του κλειστού χώρου
στάθµευσης αυτοκινήτου
(γκαραζόπορτα). Φωτοκύτταρα.

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές µηχανές - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
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Στόχοι
Οι µαθητέςπιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
ηλεκτρικές µηχανές.

Θεµατικές ενότητες
1.Μετασχηµατιστές
1.1.Αρχή Λειτουργίας Μ/Σ, χρήση Μ/Σ
1.2. Κατασκευαστικά στοιχεία Μ/Σ,
συνδεσµολογίες Μ/Σ, τυποποίηση Μ/Σ.
1.3.Αυτοµετασχηµατιστές Μ/Σ οργάνων
Μετρήσεις Ηλεκτρικών µεγεθών Μ/Σ,
βλάβες επισκευή Μ/Σ
Ηλεκτρικές µηχανές Σ.Ρ
Σύντοµη ιστορική ανασκόπηση
Χρήσεις Μηχανών Σ.Ρ- Αρχή
λειτουργίας
2.2.Κατασκευαστικά στοιχεία µηχανών
Σ.Ρ. Είδη προστασίας
Τυποποίηση
Είδη µηχανών Σ.Ρ.
(1.1)Γεννήτριες Σ.Ρ. εφαρµογές
γεννητριών Σ.Ρ.
1.2. Κινητήρες Σ.Ρ.
Εφαρµογές κινητήρων Σ.Ρ.
1.3.Εκκίνηση-ρύθµιση στροφών.
πεδηση κινητήρων Σ.Ρ.
2. Εναλλακτήρες
2.1.Εναλλακτήρας-Ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίδειξη µετασχηµατιστή
Επίδειξη υλικών κατασκευής Μ/Σ.
Επίδειξη Μ/Σ οργάνων- αυτοµετασχηµατισµού .
Τρόποι σύνδεσης Μ/Σ.
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος σύνδεση Μ/Σ µε
το δίκτυο.
Μέτρηση τάσης- έντασης
Βλάβες Μ/Σ.
Επίδειξη ηλεκτρικών µηχανών Σ.Ρ.
Επίδειξη εξαρτηµάτων µηχανών Σ.Ρ
Αναγνώριση άκρων τυλιγµάτων
Σύνδεση και λειτουργία κινητήρων Σ.Ρ.
Λύση και συναρµολόγηση µηχανής Σ.Ρ.
Έλεγχος τυλιγµάτων
Λειτουργία .Μετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών.
Έλεγχος ακροδεκτών τυλιγµάτων- οργάνων.
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρων Σ.Ρ.
Ανάγνωση πινακίδας κινητήρων Σ.Ρ.
Συνδεσµολογία κινητήρων, τρόποι εκκίνησης
Επίδειξη εκκίνησης-αλλαγή φοράς περιστροφής.
Μέτρηση τάσης- έντασης- ισχύος.
Επίδειξη εξαρτηµάτων γεννήτριας και
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Βασικές Έννοιες και
Επίδειξη Ηλεκτρικών συσκευών και υλικών Ε.Η.Ε
Γνώσεις
Σπουδαιότεροι κανονισµοί Ε.Η.Ε .
Τάση δικτύου ∆.Ε.Η.
Αγωγοί και Καλώδια
Φάση – Ουδέτερος – Γείωση
Μονοφασική παροχή – Τριφασική παροχή
Επίδειξη Αγωγών – καλωδίων – σειρίδας – Ηλεκτρικών
συσκευών και οργάνων µέτρησης
Στερέωση σωλήνων – κουτιών διακλάδωσης – κουτιών
διακόπτη – ρευµατοδότη
Τοποθέτηση αγωγών Ν.Υ.Α µέσα στους σωλήνες

Υλικά Εσωτερικών
Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων

Όργανα Προστασίας
Ελέγχου και ∆ιακοπής
Συνδεσµολογίες
Κυκλωµάτων Φωτισµού
Πίνακες ∆ιανοµής
Οικιακής Χρήσης

Επίδειξη Εξαρτηµάτων ρευµατοδότη – ρευµατολήπτη –
Λυχνιολαβής
Συνδεσµολογία ρευµατοδότη – ρευµατολήπτη –
λυχνιολαβής
Κατασκευή απλού Ηλεκτρικού κυκλώµατος
Επίδειξη πίνακα φωτισµού
Κατασκευή απλού κυκλώµατος ενός λαµπτήρα που
ελέγχεται από:
α)∆ιακόπτη
β)Αυτόµατο διακόπτη
γ)Αυτόµατη ασφάλεια
δ)Ασφάλεια τήξης
Επίδειξη αυτόµατου ασφαλοδιακόπτη – µαχαιρωτού
διακόπτη – ραγοδιακόπτη – ρελέ
Τρόπος τοποθέτησης σε πίνακα
Επίδειξη υλικών κυκλωµάτων φωτισµού π.χ. ∆ιακόπτες –
Λυχνιολαβές – Λάµπες
Σχεδίαση συνδεσµολογιών κυκλωµάτων φωτισµού
Ανάλυση λειτουργίας – απαιτούµενα υλικά
Πιθανές βλάβες
Επίδειξη εξαρτηµάτων πίνακα φωτισµού
Τοποθέτηση – σύνδεση εξαρτηµάτων
Εξωτερικοί µεταλλικοί πίνακες
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
1. Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρικές
Μετρήσεις
1.1 Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη

1.2 Συνδέσεις Αντιστάσεων

1.3 Ηλεκτροµαγνητισµός
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις
Ηλεκτροτεχνικές
εφαρµογές.

Επίδειξη ηλεκτρικών καταναλωτών
Συνδεσµολογία πηγών
α)Σειρά
β)Παράλληλα
Τάση – ένταση – αντίσταση
Συνεχές – εναλλασσόµενο ρεύµα
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος µε πέντε λαµπτήρες
Σύνδεση των λαµπτήρων σε:
α)Σειρά, β)Παράλληλα, γ)Μικτά
Μέτρηση αντιστάσεων σε σειρά µε Ωµόµετρο
Εφαρµογή των κανόνων Kirchhoff (µέτρηση τάσης έντασης)
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρα – γεννήτριας
Τρόποι δηµιουργίας µαγνητικού πεδίου
Επίδειξη λειτουργίας κινητήρα

1.4 Εναλλασσόµενο Ρεύµα

Τριφασικά Συστήµατα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
2.1 Μετασχηµατιστές
2.2 Ηλεκτρικές Μηχανές Συνεχούς
Ρεύµατος
2.3 Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές

Κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος
Τροφοδότηση µε Ε.Ρ.
Επίδειξη µε παλµογράφο
α)Καµπύλης τάσης, β)Συχνότητας
Τροφοδότηση µε Σ.Ρ
Επίδειξη διαφορών µεταξύ Ε.Ρ και Σ.Ρ
Συνδεσµολογία τυλιγµάτων τριφασικού κινητήρα σε:
α)Αστέρα, β)τρίγωνο
Επίδειξη µετασχηµατιστών:
α) Ισχύος, β) Μετρήσεων Τάσης και Έντασης
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρων – γεννητριών
Λειτουργία κινητήρων Σ. Ρ και γεννητριών Σ. Ρ
Επίδειξη εναλλακτήρα και σύγχρονου κινητήρα
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ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Το περιβάλλον σχεδίασης. Ξεκίνηµα του
να γνωρίσουν και να
σχεδιαστικού προγράµµατος. Η οθόνη
εξοικειωθούν µε το περιβάλλον
εργασίας του σχεδιογράφου. ∆ηµιουργία
σχεδίασης.
νέου σχεδίου και αποθήκευση στο δίσκο.
∆ιόρθωση υπάρχοντος σχεδίου και και
αποθήκευση στο σκληρό δίσκο µε άλλο
όνοµα.
να γνωρίσουν και να
Βασικές αρχές σχεδίασης. Σχεδιαστικές
εξοικειωθούν τις βασικές αρχές
µονάδες. Οι τρεις βασικές συµβάσεις.Όρια
σχεδίου χαρτιού (limits). Βοηθητικός
σχεδίασης.
κάναβος(grid). Σηµεία έλξης(snap). Σηµεία
έλξης αντικειµένων (object snap- osnap).
Σχεδιάση µόνο σε οριζόντια και κατακόρυφη
διεύθυνση (ortho). Πως κινούµαστε στο
σχέδιο µας.
Στρώσεις σχεδίου. ∆ηµιουργία νέας
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις στρώσεις
στρώσης. Ιδιότητες στρώσης.
σχεδίου.
Πάγωµα/ξεπάγωµα στρώσης. Αλλαγή
χρώµατος στρώσης. Πως κάνουµε µια
στρώση τρέχουσα.
να γνωρίσουν και να
Τα γεωµετρικά σχήµατα και οι ιδιότητες
τους. Γραµµή. Κύκλος. Τόξο. Η εντολή
εξοικειωθούν µε τα γεωµετρικά
πολυγραµµή. Κέιµενο.
σχήµατα και οι ιδιότητες τους.
να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις εντολές
επεξεργασίας.

να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τις σχεδιαστικές
ενότητες (µπλοκ).

Εντολές επεξεργασίας. Επιλογή
αντικειµένων. ∆ιαγραφή και επαναφορά
αντικειµένων. Μετακίνηση αντικειµένων.
Αντιγραφή αντικειµένων. Περιστροφή
αντικειµένων.Μεγένθυση/σµίκρυνση
αντικειµένων. Κοπή αντικειµένων.
Σχεδιαστικές ενότητες (µπλοκ). Τα βήµατα
για τη σχεδίαση του νιπτήρα. Αποθήκευση
του νιπτήρα ως µπλοκ. Εισαγωγή του
µπλοκ µε το νιπτήρα στο σχέδιο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις µε παραδείγµατα
εφαρµογών µε το περιβάλλον
σχεδίασης π.χ. ∆ιόρθωση
υπάρχοντος σχεδίου και και
αποθήκευση στο σκληρό δίσκο µε
άλλο όνοµα.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα
εφαρµογών στις βασικές αρχές
σχεδίασης π.χ. Σχεδιάση µόνο σε
οριζόντια και κατακόρυφη
διεύθυνση.

Ασκήσεις µε παραδείγµατα
εφαρµογών µε τις στρώσεις
σχεδίου π.χ. Αλλαγή χρώµατος
στρώσης.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα
εφαρµογών µε τα γεωµετρικά
σχήµατα και οι ιδιότητες τους π.χ.
Η εντολή πολυγραµµή.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα
εφαρµογών µε τις εντολές
επεξεργασίας π.χ. Αντιγραφή
αντικειµένων.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα
εφαρµογών µε τις σχεδιαστικές
ενότητες (µπλοκ), π.χ. Τα βήµατα
για τη σχεδίαση του νιπτήρα.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Τα εργαλεία του ηλεκτρολόγου
Ασκήσεις εξοικείωσης και χρήσης
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
εγκαταστάστη .
µε τα τα εργαλεία του
ασκηθούν µε τα εργαλεία του ηλεκτρολόγου
ηλεκτρολόγου εγκαταστάστη .
εγκαταστάστη .
Όργανα ελέγχου ηλεκτρικών
Ασκήσεις εξοικείωσης µε τα
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
ασκηθούν µε τα Όργανα ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
Όργανα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωµάτων.
κυκλωµάτων.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Συνηθισµένου υλικού
Ασκήσεις επίδειξη και εξοικείωσης
ασκηθούν µε τα συνηθισµένα υλικά
εγκαταστάσεων χαµηλής τάσης.
µε τα συνηθισµένα υλικά
εγκαταστάσεων χαµηλής τάσης
εγκαταστάσεων χαµηλής τάσης.
∆ιαµόρφωση άκρων αγωγών
Ασκήσεις στη διαµόρφωση άκρων
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
αγωγών.
ασκηθούν µε τη ∆ιαµόρφωση άκρων
αγωγών.
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ απλού
Κατασκευή ΕΗΕ απλού
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
φωτιστικού σηµείου , το οποίο
φωτιστικού σηµείου , το οποίο
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ απλού
ελέγχεται από µιά θέση.
φωτιστικού σηµείου , το οποίο ελέγχεται από ελέγχεται από µιά θέση.
µιά θέση .
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή απλού φωτιστικού
Ασκήσεις κατασκευής απλού
ασκηθούν µε την κατασκευή απλού
σηµείου , µε ρευµατοδότη κάτω
φωτιστικού σηµείου , µε
φωτιστικού σηµείου , µε ρευµατοδότη κάτω
από το διακόπτη.
ρευµατοδότη κάτω από το
από το διακόπτη.
διακόπτη.
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ µε δύο
Κατασκευή ΕΗΕ µε δύο
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
φωτιστικά σηµεία που απέχουν
φωτιστικά σηµεία που απέχουν
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ µε δύο
µεταξύ τους και ένα διακόπτη.
µεταξύ τους και ένα διακόπτη.
φωτιστικά σηµεία που απέχουν µεταξύ τους
και ένα διακόπτη.
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ σηµείου
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή ΕΗΕ σηµείου
Κοµµιτατέρ και σύνδεση
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ σηµείου
Κοµµιτατέρ και σύνδεση
πολύφωτου.
πολύφωτου .
Κοµµιτατέρ και σύνδεση πολύφωτου.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή ΕΗΕ µε τρί α
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ µε τρί α
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ µε τρί α
φωτιστικά αλερετούρ.
φωτιστικά αλερετούρ .
φωτιστικά αλερετούρ
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις εξοικείωσης µε τη
φωτιστικού σώµατος µε ένα
ασκηθούν µε τη συναρµολόγηση και δοκιµή
συναρµολόγηση και δοκιµή
λαµπτήρα πυράκτωσης.
φωτιστικού σώµατος µε ένα λαµπτήρα
φωτιστικού σώµατος µε ένα
πυράκτωσης.
λαµπτήρα πυράκτωσης.
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις εξοικείωσης µε τη
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
ασκηθούν µε τη συναρµολόγηση και δοκιµή
κυκλώµατος µε ένα λαµπτήρα.
συναρµολόγηση και δοκιµή
κυκλώµατος µε ένα λαµπτήρα.
κυκλώµατος µε ένα λαµπτήρα.
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις εξοικείωσης µε τη
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν και να
φωτιστικού σώµατος µε δύο
Συναρµολόγηση και δοκιµή
ασκηθούν µε τη συναρµολόγηση και δοκιµή
λαµπτήρες φθορισµού.
φωτιστικού σώµατος µε δύο λαµπτήρες
φωτιστικού σώµατος µε δύο
φθορισµού
λαµπτήρες φθορισµού.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή ΕΗΕ µε αυτόµατο
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ µε
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ µε
διακόπτη κλιµακοστασίου.
αυτόµατο διακόπτη
αυτόµατο διακόπτη κλιµακοστασίου.
κλιµακοστασίου.
Κατασκευή ΕΗΕ φωτιστικών
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ
σηµείων ασφαλεία που
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ
φωτιστικών σηµείων ασφαλεία που
τροφοδοτούνται από δύο
φωτιστικών σηµείων ασφαλεία που
τροφοδοτούνται από δύο
διαφορετικά κυκλώµατα
τροφοδοτούνται από δύο διαφορετικά
διαφορετικά κυκλώµατα
κυκλώµατα.
(εναλλασσόµενου και συνεχούς
(εναλλασσόµενου και συνεχούς
ρεύµατος).
ρεύµατος).
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο αυτοµατισµού - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι: Οι µαθητές
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
επιδιώκεται:
Υλικά Αυτοµατισµού

Λογικά Κυκλώµατα µε
∆ιακόπτες και Πύλες AND,
OR, NAND, NOT

Επίδειξη υλικών
Συναρµολόγηση – αποσυναρµολόγηση εξαρτηµάτων
Συνδεσµολόγηση των: Ρελέ, µπουτόν, χρονικά ρελέ,
θερµικά
Λειτουργία
Πραγµατοποίηση συνδέσεων για κάθε λογικό κύκλωµα
AND, OR, NAND, NOT
Απαιτούµενα υλικά
∆ιακόπτες ON – OFF
Λαµπτήρες πυρακτώσεως
Πηγή τροφοδοσίας
Συνδεσµολογία – ∆οκιµή του έργου – Ανεύρεση βλαβών

Να γνωρίσουν, να
εξοικειωθούν και να ασκηθούν
στους αυτοµατισµούς

Ηλεκτρική – Μηχανική
Μανδάλωση δύο κινητήρων
Κατασκευή εγκατάστασης πίνακα κίνησης
Συνδεσµολογία – ∆οκιµή του έργου – Ανεύρεση βλαβών
Εκκίνηση µικρού ασύγχρονου
τριφασικού κινητήρα

Αλλαγή φοράς περιστροφής
κινητήρα DC τερµατικό
διακόπτη

Αλλαγή φοράς περιστροφής
τριφασικού κινητήρα

Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες
Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος
β) Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες

Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρική ενέργεια και Περιβάλλον - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.

Γ΄ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ: Επαγγελµατικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
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ΜΑΘΗΜΑ: Συστήµατα Αυτοµατισµών - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ηλεκτρονόµοι. Γενικά . Χρησιµότητα των
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
ηλεκτρονόµων. Κατηγορίες ηλεκτρονόµων.
µε τους ηλεκτρονόµους και την
Τάσεις λειτουργίας τωνπηνίων των
Μνήµη ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
ηλεκτρονόµων.
Χειροκίνητοι διακόπτες στιγµιαίας
ενεργοποίησης (µπουτονς). Λυχνίες ένδειξης.
Γενικά. Ηλεκτρικές επαφές των µπουτόνς.
Κατασκευή των µπουτόνς. Μνήµη ηλεκτρικών
κυκλωµάτων αυτοµατισµού. Γενικά. Ηλεκτρικό
κύκλωµα αυτοσυγκράτησης. Σκοπιµότητα της
χρησιµοποίησης µπουτονς για τον έλεγχο της
λειτουργίας ηλεκτρικών καταναλώσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Προστασία Ηλεκτροκινητήρων. Απλά
µε την προστασία των
κυκλώµατα ελέγχου ηλεκτροκινητήρων.
∆ιατάξεις προστασίας ηλεκτροκινητήρων.
Ηλεκτροκινητήρων και τα απλά
Θερµικά στοιχεία υπερφόρτωσης. Απλός
κυκλώµατα ελέγχου των
αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού
ηλεκτροκινητήρων.
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας
µονοφασικού ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα. Μανδάλωση της
λειτουργίας δύο ηλεκτροκινητήρων.
Αλλαγή φοράς Περιστροφής
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε την αλλαγή φοράς περιστροφής Ηλεκτροκινητήρων. Εφαρµογές.
Απλός αυτόµατος διακόπτης αναστροφής
Ηλεκτροκινητήρων και τις
τριφασικού ηλεκτροκινητήρα
Εφαρµογές.
βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Αυτόµατος διακόπτης αναστροφής
µονοφασικού ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα. Απλός αυτόµατος
διακόπτης αναστροφής µικρού
ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύµατος
παράλληλης διέγερσης. Τερµατικοί διακόπτες.
Αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα για το άνοιγµα
και το κλείσιµο της πόρτας του κλειστού
χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου
(γκαραζόπορτα). Φωτοκύτταρα
Βασικές εφαρµογές αυτοµατισµών
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις βασικές εφαρµογές
αυτοµατισµών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις χρονικές λειτουργίες.

Χρονικές λειτουργίες.
Χρονοηλεκτρονόµοι.
Χρονοηλεκτρονόµοι µε σύγχρονο κινητήρα.
Ηλεκτρονικοί χρονοηλεκτρονόµοι. Εφαρµογές
µε χρονοηλεκτρονόµους.
Χρονοδιακόπτες. Χρήση. Χρονοδιακόπτες µε
σύγχρονο κινητήρα . Ηλεκτρονικοί
Χρονοδιακόπτες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τους
ηλεκτρονόµους και την µνήµη
ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.χ.
Σκοπιµότητα της χρησιµοποίησης
µπουτονς για τον έλεγχο της
λειτουργίας ηλεκτρικών καταναλώσεων.

Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την προστασία
ηλεκτροκινητήρων και απλά κυκλώµατα
ελέγχου των ηλεκτροκινητήρων π.χ.
Αυτόµατος διακόπτης λειτουργίας
µονοφασικού ηλεκτροκινητήρα
βραχυκυκλωµένου δροµέα.
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε την αλλαγή
φοράς περιστροφής Ηλεκτροκινητήρων
και τις Εφαρµογές π.χ. Αυτόµατο
ηλεκτρικό σύστηµα για το άνοιγµα και
το κλείσιµο της πόρτας του κλειστού
χώρου στάθµευσης αυτοκινήτου
(γκαραζόπορτα). Φωτοκύτταρα.

Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις βασικές
εφαρµογές αυτοµατισµών
Παρουσίαση παραδειγµάτων ,
συζήτηση µε ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά µε τις χρονικές
λειτουργίες π.χ. Ηλεκτρονικοί
χρονοηλεκτρονόµοι, Ηλεκτρονικοί
Χρονοδιακόπτες.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές µηχανές - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
1.Ασύγχρονοι κινητήρες
Επίδειξη εξαρτηµάτων κινητήρα α)
εξοικειωθούν µε τις ηλεκτρικές
1.1.Γενικές γνώσεις για ασύγχρονους
Ασύγχρονου µε δαχτυλίδια β)Ασύγχρονου
µηχανές.
κινητήρες (Α.Τ.Κ)
τριφασικού βραχυκυκλωµένου δροµέα
Στοιχεία πινακίδας τριφασικού κινητήρα
1.2.Ασύγχρονος τριφασικοί κινητήρες
Συνδεσµολογία τυλιγµάτων τριφασικών
µε δακτυλίδια (∆.Κ.)
κινητήρων (πινακίδα ακροδεκτών)
1.3.Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες
Έλεγχος τυλιγµάτων
βραχυκυκλωµένου δροµέα(ΚΒ∆)]
1.4Βλάβες, συντήρηση, επισκευή
Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα Β.∆.
Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων
Προστατευτικές διατάξεις
1.5Λειτουργία τριφασικών κινητήρων
Συνδεσµολογία τυλιγµάτων τριφασικού
ως µονοφασικών
κινητήρα σε α) αστέρα β) τρίγωνο
Μέτρηση τάσης- έντασης ισχύος- συνφ.
Βλάβες. Λύση- Συναρµολόγηση τριφασικών
κινητήρων
Συνδεσµολογία λειτουργίας τριφασικού
κινητήρα Β.∆. ως µονοφασικού

3.Μονοφασικοί κινητήρες
3.1.ασύγχρονοι Μονοφασικοί κινητήρες
3.2.Μονοφασικοί κινητήρες µε
συλλέκτη
3.3. Βλάβες , συντήρηση, επισκευή
µονοφασικών κινητήρων

Επίδειξη κινητήρων µονοφασικών.
Επίδειξη εξαρτηµάτων µονοφασικών κινητηρων
Ε.Ρ.
Συνδεσµολογίες εκκίνησης- αλλαγής φοράς.
Επίδειξη κύριων και βοηθητικών τυλιγµάτων
Τρόποι σύνδεσης
Επίδειξη υλικων έλέγχου λειτουργίας κινητήρων
Μέτρηση τάσης, έντασης , ισχύος- συνφ.
Επίδειξη επισκευής βλάβης.
Επισκευή βλαβών στο σύστηµα τροφοδοσίας.
Συντοπισµός βλαβών. Στοιχεία πινακίδας
µονοφασικού κινητήρα Ε.Ρ.
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Προστασία από τις Τάσεις Επίδειξη υλικών γείωσης
Επαφής
Επίδειξη εγκατάστασης γείωσης
Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη σε πίνακα
φωτισµού
Σχεδίαση Ε.Η.Ε.
Μελέτη Κτιριακών
Υπολογισµός διατοµών αγωγών – ασφαλειών –
Εγκαταστάσεων
διακοπτών
Κοστολόγιο
Σχέδιο ∆.Ε.Η.

Γραµµές Σύνδεσης
Οικιακών Συσκευών
Εγκατάσταση Ασθενών
Ρευµάτων
Σχεδίαση Εσωτερικής
Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
Έλεγχοι Ε.Η.Ε.
Τηλεφωνικές
Εγκαταστάσεις

Επίδειξη υλικού σύνδεσης και εξαρτηµάτων ηλεκτρικής
κουζίνας – θερµοσίφωνα – οικιακού ψυγείου –
πλυντηρίου θερµαντικών σωµάτων και εξαεριστήρων
Συνδεσµολογία εξαρτηµάτων παραπάνω συσκευών
Επίδειξη εξαρτηµάτων θυροτηλεφώνου και
θυροτηλεόρασης
Λειτουργία – Συνδεσµολογία
Επίδειξη εγκατάστασης συναγερµού
Κατασκευή εγκατάστασης κουδουνιών – φωτεινής
σήµανσης
Σε κάτοψη µιας µονοκατοικίας να γίνει η σχεδίαση της
ηλεκτρικής εγκατάστασης
Προσφορά
Ιδιωτικό συµφωνητικό
Έλεγχος εγκατάστασης
Επίδειξη εξαρτηµάτων δοµηµένης καλωδίωσης
Επίδειξη δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης

ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
3.1 Πτώση Τάσης Ηλεκτρικών
Γραµµών

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε τις Ηλεκτροτεχνικές εφαρµογές.

3.2 Επιλογή ∆ιατοµής Αγωγών
και Αντίστοιχων Υλικών
Προστασίας

3.3 Ασύγχρονοι Κινητήρες
4.Ανάθεση Εργασιών

Υπολογισµός διατοµής αγωγών φάσης –
ουδετέρου – γείωσης
Κατασκευή κυκλωµάτων της ίδιας ισχύος µε
αγωγούς διαφορετικών διατοµών µέτρησης τάσης
– πτώσης τάσης – έντασης
Ανάγνωση στοιχείων από την πινακίδα
ασύγχρονων κινητήρων
Ακροδέκτες τυλιγµάτων
Τρόποι σύνδεσης στο δύκτιο της ∆.Ε.Η κινητήρων:
α) Τριφασικών
β) Μονοφασικών
Επιλογή υλικών ηλεκτρικής εγκατάστασης
Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Τρόποι εντοπισµών – επισκευών βλαβών
ηλεκτρικής εγκατάστασης και καταναλώσεων
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ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές Η/Υ - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Σχεδίαση αρχιτεκτονικής κάτοψης.
να γνωρίσουν και να
Σχεδίαση εξωτερικών/εσωτερικών τοίχων.
εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
Σχεδίαση της πόρτας εισόδου της
αρχιτεκτονικής κάτοψης.
τουαλέτας.
να γνωρίσουν και να
Βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση των
εξοικειωθούν µε τη βιβλιοθήκη
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σύµβολο
συµβόλων για τη σχεδίαση των φωτιστικού σηµείου. Πρίζα σούκο.
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
∆ιακόπτης απλος. ∆ιακόπτης αλερετούρ.
Ηλεκτρικός πίνακας. Ηλεκτρική κουζίνα.
Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας.
να γνωρίσουν και να
Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης
εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
οικοδοµής. Εισαγωγή του ηλεκτρικού
ηλεκτρικής εγκατάστασης
πίνακα, κουζίνας και θερµοσίφωνα.
οικοδοµής .
Σχεδίαση γραµµής ηλεκτρικής κουζίνας και
θερµοσίφωνα. Σχεδίαση των γραµµών
φωτισµού και πριζών.
να γνωρίσουν και να
Βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση των
εξοικειωθούν µε τη βιβλιοθήκη
ηλεκτρικών πινάκων. Σύµβολο ενδεικτικής
συµβόλων για τη σχεδίαση των λυχνίας.Σύµβολο µονοπολικής συντηκτικής
ηλεκτρικών πινάκων.
ασφάλειας. Σύµβολο µονοπολικού
µικροαυτόµατου διακόπτη (αυτόµατη
ασφάλεια).
να γνωρίσουν και να
∆ιάγραµµα ηλεκτρικού πίνακα φωτισµού.
εξοικειωθούν µε το διάγραµµα
Σχεδίαση µπαρών. Σχεδίαση γραµµής
ηλεκτρικού πίνακα φωτισµού .
άφιξης. Σχεδίαση γραµµής κουζίνας
θερµοσίφωνα. Σχεδίαση των γραµµών
φωτισµού και πριζών.
να γνωρίσουν και να
Σχεδίαση κυκλώµατος απευθείας εκκινητή.
εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
Χειροκίνητος διακόπτης. Τηλεχειριζόµενος
κυκλώµατος απευθείας
διακόπτης. Θερµικά προστασίας.
εκκινητή.
Μπουτονιέρα ελέγχου. Σχεδίαση του κύριου
κυκλώµατος του εκκινητή.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη σχεδίαση αρχιτεκτονικής κάτοψης π.χ.
Σχεδίαση της πόρτας εισόδου της
τουαλέτας.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. π.χ.
Πρίζα σούκο. Ηλεκτρική κουζίνα.
Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης
οικοδοµής π.χ. Σχεδίαση των γραµµών
φωτισµού και πριζών.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
τη βιβλιοθήκη συµβόλων για τη σχεδίαση
των ηλεκτρικών πινάκων, π.χ. Σύµβολο
µονοπολικού µικροαυτόµατου διακόπτη
(αυτόµατη ασφάλεια).
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
το διάγραµµα ηλεκτρικού πίνακα
φωτισµού π.χ. Σχεδίαση γραµµής
κουζίνας θερµοσίφωνα.
Ασκήσεις µε παραδείγµατα εφαρµογών µε
η σχεδίαση κυκλώµατος απευθείας
εκκινητή, π.χ. Χειροκίνητος διακόπτης.
Τηλεχειριζόµενος διακόπτης.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Ασκήσεις κατασκευής εσωτερικής
Κατασκευή εσωτερικής
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτιστικών
ηλεκτρικής εγκατάστασης
ασκηθούν µε την κατασκευή εσωτερικής
σηµείων ασφάλειας που τροφοδοτούνται
φωτιστικών σηµείων ασφάλειας
ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτιστικών
που τροφοδοτούνται από ένα
από ένα κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος .
σηµείων ασφάλειας που τροφοδοτούνται
κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος.
από ένα κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος
Ασκήσεις συναρµολόγησης και δοκιµή
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Συναρµολόγηση και δοκιµή
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών.
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών .
ασκηθούν στην συναρµολόγηση και δοκιµή
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις συναρµολόγησης και δοκιµή
ασκηθούν στη συναρµολόγηση και δοκιµή
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών µιας
πίνακα φωτισµού δύο γραµµών µιας
µιας γραµµής κουζίνας και µιας
γραµµής κουζίνας και µιας γραµµής
γραµµής κουζίνας και µιας γραµµής
γραµµής θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα..
θερµοσίφωνα.
Συναρµολόγηση και δοκιµή
Ασκήσεις συναρµολόγησης και δοκιµή
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
τριφασικού πίνακα.
τριφασικού πίνακα.
ασκηθούν στη συναρµολόγηση και δοκιµή
τριφασικού πίνακα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Αλλαγή διακόπτη και εστίας σε
Ασκήσεις αλλαγής διακόπτη και εστίας σε
ασκηθούν στην αλλαγή διακόπτη και εστίας
ηλεκτρική κουζίνα.
ηλεκτρική κουζίνα.
σε ηλεκτρική κουζίνα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Αλλαγή θερµοστάτη και
Ασκήσεις αλλαγής θερµοστάτη και
ασκηθούν στην αλλαγή θερµοστάτη και
θερµαντικού στοιχείου σε
θερµαντικού στοιχείου σε ηλεκτρικό
θερµαντικού στοιχείου σε ηλεκτρικό
ηλεκτρικό θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα.
θερµοσίφωνα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας στη Ασκήσεις σύνδεσης ηλεκτρικής κουζίνας
ασκηθούν στην σύνδεση ηλεκτρικής
γραµµή κουζίνας.
στη γραµµή κουζίνας.
κουζίνας στη γραµµή κουζίνας .
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Σύνδεση ηλεκτρικού
Ασκήσεις σύνδεσης ηλεκτρικού
θερµοσίφωνα στη γραµµή θερµοσίφωνα.
ασκηθούν στην σύνδεση ηλεκτρικού
θερµοσίφωνα στη γραµµή
θερµοσίφωνα στη γραµµή θερµοσίφωνα
θερµοσίφωνα.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή ΕΗΕ µε δύο
Ασκήσεις κατασκευής ΕΗΕ µε δύο
ασκηθούν µε την κατασκευή ΕΗΕ µε δύο
κουδούνια και κλειδαριά.
κουδούνια και κλειδαριά.
κουδούνια και κλειδαριά.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Σύνδεση θυροµεγαφώνου και
Ασκήσεις σύνδεσης θυροµεγαφώνου και
ασκηθούν µε την σύνδεση θυροµεγαφώνου
ηλεκτρικής κλειδαριάς.
ηλεκτρικής κλειδαριάς.
και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Κατασκευή πίνακα διανοµής
Ασκήσεις κατασκευής πίνακα διανοµής
ασκηθούν µε την κατασκευή πίνακα
εργοταξιακής παροχής.
εργοταξιακής παροχής.
διανοµής εργοταξιακής παροχής .
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Εγκατάσταση µονοφασικού
Ασκήσεις εγκατάστασης µονοφασικού
ασκηθούν µε την εγκατάσταση µονοφασικού γνωµονοκιβωτίου για την
γνωµονοκιβωτίου για την
γνωµονοκιβωτίου για την πραγµατοποίηση
πραγµατοποίηση µόνιµης
πραγµατοποίηση µόνιµης παροχής.
µόνιµης παροχής.
παροχής.
Κατασκευή ηλεκτρικής
Ασκήσεις κατασκευής Κατασκευή
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
εγκατάστασης κατοικίας.
ηλεκτρικής εγκατάστασης κατοικίας.
ασκηθούν µε την κατασκευή Κατασκευή
ηλεκτρικής εγκατάστασης κατοικίας.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης
Ασκήσεις εγκατάστασης θυροτηλεόρασης
ασκηθούν στην εγκατάσταση
και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής κλειδαριάς.
Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας
Ασκήσεις εγκατάστασης κεντρικής κεραίας
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να
τηλεόρασης.
τηλεόρασης.
ασκηθούν στην εγκατάσταση κεντρικής
κεραίας τηλεόρασης.
να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να
Ασκήσεις κατασκευής τηλεφωνικής
Κατασκευή τηλεφωνικής
ασκηθούν µε την κατασκευή τηλεφωνικής
εγκατάστασης οικίας.
εγκατάστασης οικίας .
εγκατάστασης οικίας.
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο αυτοµατισµού - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι:Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν
Αλλαγή φοράς περιστροφής µονοφασικού
και να ασκηθούν µε τους
κινητήρα µε φωτοκύτταρο
αυτοµατισµούς
Προσοµοίωση λειτουργίας ταινιόδροµων στο
εργαστήριο

Αυτόµατη εκκίνηση ασύγχρονου τριφασικού
κινητήρα αστέρα – τριγώνου

Έλεγχος φωτισµού ασφαλείας µε βοηθητικό
δίκτυο συσσωρευτή
Έλεγχος δύο φωτιστικών σηµείων µε
λειτουργία χρονικού DELAY ON, OFF

Έλεγχος ανεµιστήρα και φωτιστικού µπάνιου
µε χρονικό καθυστέρησης απόζευξης

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Λειτουργία – σύνδεση φωτοκύτταρου
Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος, β)
Βοηθητικού κυκλώµατος. ∆οκιµή του
έργου. Πιθανές βλάβες
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος, β)
Βοηθητικού κυκλώµατος
∆οκιµή του έργου. Πιθανές βλάβες
Επίδειξη Υλικών
Κατασκευή:
α) Κυρίου κυκλώµατος, β)
Βοηθητικού κυκλώµατος.
∆οκιµή του έργου. Πιθανές βλάβες
Επίδειξη Υλικών
Πραγµατοποίηση συνδέσεων
∆οκιµή του έργου. Πιθανές βλάβες
Επίδειξη λειτουργία χρονικών ρελέ
Πραγµατοποίηση συνδέσεων –
έλεγχος
∆οκιµή του έργου. Πιθανές βλάβες
Επίδειξη Υλικών
Πραγµατοποίηση σύνδεσης –
έλεγχος – δοκιµή του έργου
Πιθανές βλάβες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12,14 ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ P.L.C
∆οµικά στοιχεία P.L.C
Παρουσίαση λογισµικού
Εκκίνηση µικρού ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα µε P.L.C
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.
ος
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρική ενέργεια και Περιβάλλον - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα

(ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ )
Στόχοι: Οι µαθητές επιδιώκεται:
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Η διδακτέα ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999.
Αυτή κατανέµεται στην Β΄βαθµίδα στην Β΄και Γ΄τάξη.

Τ.Ε.Ε ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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4.5. Ηλεκτρονικός τοµέας στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθµίδας. 1ος
Κύκλος. Ειδικότητα ηλεκτρονικός συσκευών – εγκαταστάσεων και
υπολογιστικών µονάδων

Γενικά µαθήµατα ηλεκτρονικού τοµέα
1.Κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος
2.Γενικά Ηλεκτρονικά
3.Τεχνολογία διατάξεων Ηλεκτρονικής
4. Εργαστήριο Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς Ι
5.Επικοινωνίες και δίκτυα
6.Εργαστήρια Κυκλωµάτων συνεχούς και Εργαστήριο
Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς
7.Εργαστήριο Γενικών Ηλεκτρονικών
8.Εργαστηριακό περιβάλλον τοµέα

Η διδακτέα ύλη των µαθηµάτων ειδικότητας κατανέµεται στη Β’ και Γ’ τάξη
ο
στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, Β’ βαθµίδας ,αντίστοιχα, στο 1 κύκλο

Μαθήµατα ειδικότητας ηλεκτρονικού συσκευών –
εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
1.Αναλογικά Ηλεκτρονικά
2.Ψηφιακά ηλεκτρονικά
3.Αρχές αυτοµατισµού
4.Εργαστήριο Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς II
5.Τεχνολογία Υπολογιστών και περιφερειακών
6.Συστήµατα εκποµπής και λήψης
7.Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών
8.Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
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A΄ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος: - Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
ος
Μάθηµα: Γενικά Ηλεκτρονικά Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν Γενικές αρχές Ηλεκτρονικής Αναλογικά και ψηφιακά σήµατα.
Παραδείγµατα µε
µε τις βασικές έννοιες της
αναλογικά και
ηλεκτρονικής
ψηφιακά κυκλώµατα
Ενδογενείς ηµιαγωγοί. Αγωγοί, Μονωτές, Ηµιαγωγοί.
Παραδείγµατα µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Ενεργειακές ζώνες ηµιαγωγών. Ηµιαγωγοί προσµήξεων.
ηµιαγωγούς (π.χ.
µε τις βασικές έννοιες των
Ηµιαγωγοί τύπου Ν. Ηµιαγωγοί τύπου Ρ
διάκριση αγωγών,
ηµιαγωγών
µονωτών κλπ)
Συµβολισµός διόδου και χωρητικότητα επαφής. Επαφή/ ∆ίοδος
ΡΝ Φυσική λειτουργία διόδου.∆ίοδος ΡΝ σε ορθή και ανάστροφη
πόλωση. Πόλωση κατά την ορθή φορά. Πόλωση κατά την
ανάστροφη φορά. Χαρακτηριστική καµπύλη και ευθεία φόρτου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου ΡΝ. Ευθεία φόρτου. ∆ίοδοι
Παραδείγµατα µε
µε τις βασικές έννοιες των
εµπορίου ∆ίοδος µεταβλητής χωρητικότητας (Varicap).∆ίοδος
εφαρµογές διόδων.
κρυσταλλοδιόδων
Schottky.∆ίοδος Zener και εφαρµογές.∆ίοδος Zener.
Χρήση της διόδου Zener για σταθεροποίηση τάσης. Εφαρµογές
των διόδων. Ηµιανόρθωση. ∆ιπλή ανόρθωση .Ανιχνευτής
κορυφής. Ψαλιδιστής.∆ιπλασιαστής τάσης.
Φωτοπηγές.Φωτοεκποµπή.∆ίοδος φωτοεκποµπής.Το
Παραδείγµατα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
φωτοηλεκτρικόφαινόµενο.Φωτοφωρατές.Φωτοαντίσταση.Φωτοδί φωτοπηγών και
µε στοιχεία οπτικοηλεκτρονικής
οδος. ΄Άλλες φωτοδιατάξεις
φωτοεκποµπών.
Μάθηµα: Εργαστήριο κυκλωµάτων συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος: Α’ τάξη- 1ος κύκλος –
Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
ος
Μάθηµα: Εργαστήριο γενικών ηλεκτρονικών Α’: Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να
Εισαγωγικές πληροφορίες για το εργαστήριο.
εξοικειωθούν µε απλά
Απλά εργαλεία και µικροϋλικά συναρµολόγησης.
εργαλεία και µικρουλικά του Βασικές συσκευές µέτρησης και ελέχγχου (θεωρία).
εργαστηρίου.
Βασικές συσκευές µέτρησης . Πινακίδα πειραµάτων Μπρέντ Μπορντ.
Μετρήσεις µε πολύµετρο. Μέτρηση D.C τάσης µε παλµογράφο.
Mέτρηση A.C τάσης µε παλµογράφο. Μέτρηση συχνότητας µε
παλµογράφο.Μέτρηση διαφοράς φάσης µε παλµογράφο. ∆ίοδος Ρ-Ν
να γνωρίσουν και να
σε ορθή και ανάστροφη πόλωση. Απλή ανόρθωση µε δίοδο Ρ-Ν.
εξοικειωθούν µε τις
∆ιπλή ανόρθωση µε δίοδο Ρ-Ν. ∆ιπλή ανόρθωση µε γέφυρα
εργαστηριακές ασκήσεις
διόδων.Φίλτρο εξοµάλυνσης. Απλός και διπλός ψαλιδισµός µε
διόδους. Κυκλώµατα διπλασιασµού τάσης. ∆ίοδος Ζένερ σε ορθή και
ανάστροφη πόλωση. Σταθεροποίηση τάσης µε δίοδο Ζένερ.
Χαρακτηριστικές Τρανζίστορ.
ος
Μάθηµα: Εργαστηριακό περιβάλλον τοµέα : Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Ενδεικτικές
δραστηριότητες
Ασκήσεις συγκολήσεων

Ασκήσεις µετρήσεων
(π.χ.µε πολύµετρο, µε
παλµογράφο)

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
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Μάθηµα: Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής : Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
(1.1-1.2-1.3-1.4)
υλικά ηλεκτρονικής τεχνολογίας
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
αντιστάσεις
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους
πυκνωτές
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
πηνία
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους
µεταχηµατιστές

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
(2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10-2.11-2.12)
ΠΥΚΝΩΤΕΣ
(3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7-3.8)
ΠΗΝΙΑ
(4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
(5.1-5.2-5.3-5.4)

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
ΛΥΧΝΙΕΣ
λυχνίες
(6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7)
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
∆ΙΟ∆ΟΙ
διόδους
(7.1-7.2-7.3-7.4)
Β΄ ΤΑΞΗ
ος
Μάθηµα: Γενικά ηλεκτρονικά : Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
∆οµή και αρχή λειτουργίας του Τρανζίστορ. ∆οµή του
τρανζίστορ. Αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ. Βασικές
συνδεσµολογίες τρανζίστορ. Συνδεσµολογία κοινού
εκποµπού. Ισοδύναµο κύκλωµα. Ανάγνωση τεχνικών
χαρακτηριστικών.Πολώσεις του τρανζίστορ. Το
τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη. Κύκλωµα ενισχυτή
µε τρανζίστορ. Κύκλωµα ενισχύτή µε τρανζίστορ σε
συνδεσµολογία κοινού εκποµπού. Ισοδύναµο κύκλωµα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
µε υβριδικές παραµέτρους Η. Τρανζίστορ εγκάρσιου
τα Τρανζίστορ.
πεδίου JFET.
∆οµή. Αρχή λειτουργίας. Αναγνωση τεχνικών
χαρακτηριστικών.
ΜΟSFET. ∆οµή ΜΟSFET τύπου αραίωσης. MOSFET
τύπου πύκνωσης. Ανάγνωση τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ενισχυτές µε FET. A.C µοντέλο του JFET. Ανάλυση
ενισχυτή µε JFET.Ιστορική αναδροµή. Γενικές ασκήσεις
επανάληψης.
Ηµιαγωγοί Ρ-Ν-Ρ-Ν. ∆οµή και γενικά χαρακτηριστικά.
Αρχή λειτουργίας. Ελεγχόµενος ανοεθωτής πυριτίου
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
(S.C.R). ∆οµή και γενικά χαρακτηριστικά. Αρχή
τα στοιχεία ηµιαγωγών τεσσάρων
λειτουργίας.΄Αλλοι τύποι SCR.
στρώσεων
Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικές DIAC και TRIAC.
∆οµή και λειτουργία DIAC. ∆οµή και λειτουργία TRIAC.
Εφαρµογή των ανωτέρω
Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής. Γενικά περί ενισχυτών.
Τελεστικός ενισχυτής.Βασικά κυκλώµατα µε τελεστικό
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
ενισχυτή.
τους τελεστικούς ενισχυτές.
Μη αναστρέφων τελεστικός ενισχυτής. Αναστρέφων
τελεστικός ενισχυτής.΄Αλλα κυκλώµατα µε τελεστικούς
ενισχυτές. Ιστορική αναδροµή.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε τα υλικά της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε αντιστάσεις.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε πυκνωτές.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε πηνία.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε
µετασχηµατιστές.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε λυχνίες.
Παραδείγµατα και ασκήσεις
στη χρήση µε διόδους.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγµατα και ασκήσεις
στα Τρανζίστορ

Παραδείγµατα και ασκήσεις
µε ηµιαγωγούς τεσσάρων
στρώσεων.

Παραδείγµατα και ασκήσεις
µε ενισχυτές.
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Μάθηµα: Εργαστήριο γενικών ηλεκτρονικών : Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Πόλωση τρανζίστορ.Το τρανζίστορ σαν διακόπτης.
Ενισχυτές µε τρανζίστορ.Χαρακτηριστικές F.E.T.
Ενισχυτές µε F.E.T.
Ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου S.C.R. Αµφίδροµος
διακόπτης DIAC - TRIAC. Χρήση θυρίστορ SCR για
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
έλεγχο τάσης. Φωτοδίοδος.∆ίοδος φωτοεκποµπής
Τρανζίστορ.
(LED). Χαρακτηριστικά τελεστικού ενισχυτή.
Αναστρέφων τελεστικός ενισχυτής.Μη αναστρέφων
τελεστικός ενισχυτής.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Παραδείγµατα και ασκήσεις
στα Τρανζίστορ

∆ιοργανώνουν πάρτυ στο
σχολείο και χρησιµοποιούν
τα φωτορυθµικά.
Μάθηµα: Εργαστήριο Υπολογιστών για ηλεκτρονικούς: - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
ος
Μάθηµα: Επικοινωνίες και δίκτυα: - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
ος
Μάθηµα: Ψηφιακά ηλεκτρονικά: - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Αναλογικά και ψηφιακά
ηλεκτρονικά. Η ∆ίτιµη
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
ασκήσεων µε την άλγεβρα BOOLE και λογικές
άλγεβρα BOOLE. Λογικές
άλγεβρα BOOLE και λογικές πύλες.
Πύλες. Ολοκληρωµένα
πύλες.
κυκλώµατα.
Αρχές ανάπτυξης
Αριθµητικών συστηµάτων.
∆εκαδικό Σύστηµα.
∆υαδικό Σύστηµα. Οκταδικό
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Σύστηµα. ∆εκαεξαδικό
ασκήσεων µε τα αριθµητικά συστήµατα και
αριθµητικά συστήµατα και κώδικες.
κώδικες.
Σύστηµα. Aριθµητικές
Πράξεις στα συστήµατα.
Κώδικες.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
απλές ηλεκτρονικές κατασκευές.

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την
ανάλυση και σχεδίαση Συνδυαστικών
Κυκλωµάτων

να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τους πολυπλέκτες – αποπολυπλέκτες
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
τους αποκωδικοποιητές –
κωδικοποιητές.

Κύκλωµα παραγωγής ήχου µε SCR. Φωτορυθµικό µε
SCR.3.Τροφοδοτικό.

Συνδυαστικά Κυκλώµατα.
Απλοποίηση Λογικών
Συναρτήσεων. Σχεδίαση
Συνδυαστικών Κυκλωµάτων.
Ανάλυση Συνδυαστικών
Κυκλωµάτων. Οικουµενικές
Πύλες.
Πολυπλέκτες . Εφαρµογές
Πολυπλεκτών.
Αποπολυπλέκτες
Αποκωδικοποιητές.
Αποκωδικοποιητές Οδηγοί.
Κωδικοποιητές.

Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε την ανάλυση και σχεδίαση
Συνδυαστικών Κυκλωµάτων.

Παραδείγµατα µε εφαρµογές πολυπλεκτών .
Παραδείγµατα µε αποκωδικοποιητές.
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Μάθηµα: Ψηφιακά ηλεκτρονικά (εργαστήριο): - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Λογικές Πύλες NOT, AND, KAI OR µε Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
διόδους - τρανζίστορ
ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Λογικές Πύλες NOT, AND, KAI OR
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Λογικές Πύλες NAND, NOR KAI XOR
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων.
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Κυκλώµατος όταν δίνεται η λογική
ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
συνάρτηση
Υλοποίηση Συνδυαστικού
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
Κυκλώµατος όταν δίνεται ο Πίνακας
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων.
Αληθείας
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Κυκλώµατος όταν δίνεται η
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων µε
περιγραφή ενός προβλήµατος
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Υλοποίηση Συνδυαστικού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
Κυκλώµατος µε Οικουµενικές Πύλες
ασκήσεων µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Συγκριτές µεγέθους δυαδικών
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
αριθµών
ασκήσεων µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Πολυπλέκτες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αποπολυπλέκτες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων µε
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αποκωδικοποιητές
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Κωδικοποιητές
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων µε κωδικοποιητές.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μανταλωτές
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων.
Flip - flops
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μελέτη και κατασκευή ψηφιακού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
εργαστηριακές ασκήσεις .
συστήµατος µε πύλες.
ασκήσεων.
ος
Μάθηµα: Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών : Α’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές
Οι µαθητές επιδιώκεται:
δραστηριότητες
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.
ος
Μάθηµα: Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής: - Β’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
τρανζιστορ.
(8.1-8.2-8.3-8.4-8.5)
ασκήσεων µε τα τρανζιστορ.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
(9.1-9.2-9.3-9.4-9.5)
ασκήσεων µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ασκήσεων µε τα τυπωµένα κυκλώµατα.
τυπωµένα κυκλώµατα.
(10.1-10.2-10.3-10.4)
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ηλεκτρονικό σχέδιο.
Γ΄Τάξη
Μάθηµα: Αναλογικά ηλεκτρονικά: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα

Παραδείγµατα µε προβλήµατα και επίλυση
ασκήσεων µε το ηλεκτρονικό σχέδιο.

ος
Μάθηµα: Αρχές Αυτοµατισµού : Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.

Ενδεικτικές
δραστηριότητες
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Μάθηµα: Εργαστήριο Η/Υ για ηλεκτρονικούς ΙΙ: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
(2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9) ΨΗΦΙΑΚΑ
αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
ηλεκτρονικά κυκλώµατα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
(3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7)
ος

Μάθηµα: Συστήµατα εκποµπής και λήψης : Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Η ύλη ως έχει βάση του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2320/31-12-1999 Τ.Β.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα αναλογικά
ηλεκτρονικά κυκλώµατα.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα ηλεκτρονικά
κυκλώµατα.
Ενδεικτικές
δραστηριότητες

179

Μάθηµα: Εργαστήριο Αναλογικών ηλεκτρονικά: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής C.E.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής C.C.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
Ενισχυτής Darligton
επίλυση ασκήσεων.
Ενισχυτής Push Pull.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής συµπληρωµατικής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
συµµετρίας
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής µε αντίσταση ανασύζευξης
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
Re.
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ενισχυτής δύο βαθµίδων αρνητικής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
ανασύζευξης.
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αναστρέφων ενισχυτής µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
επίλυση ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μη αναστρέφων ενισχυτής µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αθροιστής και Αφαιρέτης µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ολοκληρωτής.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
∆ιαφοριστής.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Συντονιζόµενος ενισχυτής µε ΤΕ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
επίλυση ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
Ασταθής πολυδονητής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μονοσταθής πολυδονητής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής µετάθεσης φάσης RC.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής COLPITS
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Tαλαντωτής CLAPP.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Ταλαντωτής HARTLEY
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής WIEN.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ταλαντωτής µε κρύσταλλο
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
επίλυση ασκήσεων.
εργαστηριακές ασκήσεις .
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Γεννήτρια τετραγωνικών παλµών µε το
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
555.
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
∆ιεγέρτης SCHMITT µε το 555.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Φίλτρο Χ.Σ. 1ου βαθµού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Φίλτρο Υ.Σ. 1ου βαθµού.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Φίλτρο στενής ζώνης διέλευσης
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Φίλτρο στενής ζώνης αποκοπής.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
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Μάθηµα: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά: - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Εισαγωγή. Καταχωρητές. Καταχωρητές Ολίσθησης.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Σειριακή και παράλληλη µεταφορά δεδοµένων.
τους καταχωρητές.
Καταχωρητής Ολίσθησης µε το Ο.Κ.74194
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Ασύγχρονοι
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
απαριθµητές. Σύγχρονοι δυαδικοί απαριθµητές.
τους απαριθµητές.
Απαριθµητές modulo N.
∆ιαίρεση Συχνότητας.
Αναπαράσταση Αρνητικών Αριθµών. Κυκλώµατα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
δυαδικών αθροιστών. Αθροιστής BCD. ∆υαδικός
αριθµητικά κυκλώµατα.
αθροιστής µε ολοκληρωµένο κύκλωµα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες – ορολογία µνηµών.
µνήµες.
Μνήµες ROM. Μνήµες RAM. Επέκταση µνήµης.
Συγκριτική παρουσίαση τύπων µνηµών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε
Εισαγωγή. Σύστηµα λήψης, επεξεργασίας και
τους µετατροπείς D/A και A/D.
διανοµής δεδοµένων.Μετατροπέας D/A. Κυκλώµατα
µετατροπέων D/A. Χαρακτηριστικά µετατροπέων
D/A. Μετατροπέας A/D. Kβάντιση και
δειγµατοληψία σήµατος. Κυκλώµατα µετατροπέων
A/D.Χαρακτηριστικά µετατροπέων A/D.Εφαρµογές
µετατροπέων D/A και A/D.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
Κυκλώµατα Χρονισµού. Το Ο.Κ. 555.
κυκλώµατα χρονισµού

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τους
καταχωρητές.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τους
απαριθµητές.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα αριθµητικά
κυκλώµατα.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τις µνήµες.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τους
µετατροπείς D/A και A/D.

Παραδείγµατα µε προβλήµατα
και ασκήσεις µε τα κυκλώµατα
χρονισµού.

ος
Μάθηµα: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο): - Γ’ τάξη- 1 κύκλος – Β΄βαθµίδα
Στόχοι
Θεµατικές ενότητες
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Καταχωρητές µε Flip - flops
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Καταχωρητές Ολίσθησης µε Ο.Κ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Απαριθµητές µε Flip - flops
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Απαριθµητές µε Ο.Κ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Ηµιαθροιστής – Πλήρης αθροιστής
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Αθροιστής – Αφαιρέτης µε Ο.Κ.
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Εγγραφή και ανάγνωση µνήµης RAM
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μετατροπέας A/D
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μετατροπέας D/A
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
Μονοσταθής πολυδονητής µε το 555
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Ασταθής πολυδονητής µε το 555
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
επίλυση ασκήσεων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
Μελέτη και κατασκευή ψηφιακού
Παραδείγµατα µε προβλήµατα και
εργαστηριακές ασκήσεις .
συστήµατος
επίλυση ασκήσεων.
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5. Ενδεικτικά Σχέδια διδακτικής Εργασίας ειδικής αγωγής
5.1. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στο Τοµέα Γεωπονίας – Τροφίµων και
Περιβάλλοντος.
1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθµίδας Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
1Ος ΚΥΚΛΟΣ- ΤΑΞΗ Α’ - Α’ ΒΑΘΜΙ∆ΑΣ
Μάθηµα: Εργασιακό περιβάλλον του τοµέα : Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το εργασιακό
περιβάλλον του τοµέα.
∆ραστηριότητα:

Σπορεία για την παραγωγή
νέων φυτών

Θερµοκηπιακές
καλλιέργειες ανθοκοµίας

Παραγωγή λαχανοκοµικών
προϊόντων
Ιχθυοκαλλιέργειες

182

Μάθηµα: Η/Υ : Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’ βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
και τις Εφαρµογές των Η/Υ στην γεωπονία.
∆ραστηριότητα:

Υπολογιστής άρδευσης

Σύστηµα κεντρικού ελέγχου
και διαχείρισης χώρων
πρασίνου

Θερµοκήπιο που ελέγχεται
από υπολογιστή

Σύγκλιση τεχνολογιών µε
την πληροφορική
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Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική παραγωγή : Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το θερµοκήπιο
∆ραστηριότητα:

Τεχνητός φωτισµός

Αυτόµατο πότισµα

Παραγωγή ενέργειας µε
ηλιακούς συλλέκτες

Ρύθµιση θερµοκρασίας µε
ανεµιστήρες
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Μάθηµα: Γεωπονία και Ανάπτυξη: Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’ βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
της γεωργίας και της διατροφής
∆ραστηριότητα:

Καλλιέργεια σιταριού στο
χωράφι

Σπόροι µαλακού και
σκληρού σιταριού

Τρόφιµα από αλεύρι

Αλεύρι
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Μάθηµα: Εισαγωγή στην τεχνολογία τροφίµων: Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
σχετικά µε την προµήθεια πρώτης ύλης.
∆ραστηριότητα:
Ελιές (πρώτη ύλη) για
ελαιόλαδο και βρώσιµες
ελιές

Χοιρινό κρέας (πρώτη ύλη)
για παραγωγή αλλαντικών

Ντοµάτακι (πρώτη ύλη) για
χυµό, τοµατοπολτό

Μπανάνα (ωρίµανση στο
εργοστάσιο µακριά από το
δένδρο) για παραγωγή
χυµού.
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Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία: Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
στην οικονοµική της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.
∆ραστηριότητα:
Γεωργική εκµετάλλευση:
θερµοκήπιο

Συντελεστής
παραγωγής:χώµα λίπασµα

Συντελεστής παραγωγής:
νερό, γεωργικό ελκυστήρα

Πώληση παραγόµενων
προϊόντων µε σκοπό το
κέρδος
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Μάθηµα: Φυσικοί πόροι και περιβάλλον: Α’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’ βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
των βασικών πόρων του περιβάλλοντος «αέρας – νερό»
∆ραστηριότητα:
Μετατροπή αιολικής
ενέργειας σε ηλεκτρική.
Άντληση νερού και
άρδευση

Μόλυνση αέρα

Άρδευση χωραφιών

Μόλυνση θάλασσας
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1Ος ΚΥΚΛΟΣ - ΤΑΞΗ Β’- Α’ ΒΑΘΜΙ∆Α
Μάθηµα: Εργασιακό περιβάλλον του τοµέα : Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το εργασιακό
περιβάλλον του τοµέα.
∆ραστηριότητα:

Τοποθέτηση γκαζόν

Φροντίδες κήπου.
Πότισµα – Συντήρηση
γκαζόν

Εργασίες σε θερµοκήπιο.
Μεταφύτευση
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Μάθηµα: Η/Υ : Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’ βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
και τις Εφαρµογές των Η/Υ στην γεωπονία.
∆ραστηριότητα:

Αυτόµατο άνοιγµα
παραθύρων και θέρµανση
θερµοκηπίων

Ανάµιξη λιπασµάτων που
ελέγχεται από Η/Υ

Τρισδιάστατη απεικόνιση
αρχιτεκτονικού σχεδίου

Ηλεκτρονικός έλεγχος
συνθηκών σε ιχθυογενετικό
σταθµό γαρίδας
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Μάθηµα: Γεωπονία και Ανάπτυξη: Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’ βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους βασικούς
κλάδους παραγωγής.
∆ραστηριότητα:
Προϊόντα φυτικής
παραγωγής, σιτάρι,
καλαµπόκι

Προϊόντα ζωικής,
πτηνοτροφείο

Προϊόντα φυτικής παραγωγής,
πορτοκαλιά

Ιχθυοκαλλιέργεια, προϊόντα
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Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία: Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τους συντελεστές
παραγωγής κεφάλαιο, εργασία, µορφές κεφαλαίου.
∆ραστηριότητα:
Εργασία µηχανών

Κεφάλαιο µόνιµο
∆ενδρώδεις καλλιέργειες

Εργασία µε το χέρι

Κυκλοφορικό κεφάλαιο
Σπόροι
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Μάθηµα: Εισαγωγή στη γεωργική παραγωγή : Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη ζωική
παραγωγή.
∆ραστηριότητα:

Βοοτροφία - Αγελάδες

Χοιροτροφία - Χοίροι

Αιγοπροβατοτροφεία –
Πρόβατα, κατσίκες

Πτηνοτροφία - Κότες
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Μάθηµα: Φυσικοί πόροι και περιβάλλον: Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’ βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. ∆άσος, χλωρίδα, πανίδα.
∆ραστηριότητα:

Χλωρίδα

Το δάσος καταφύγιο για την
πανίδα

Πανίδα

∆άσος (χλωρίδα)
κατεστραµµένο
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Μάθηµα: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων : Β’ τάξη – Α’ κύκλος – Α’
βαθµίδα
Στόχος: Οι µαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες
της συσκευασίας και της αποθήκευσης.
∆ραστηριότητα:

Υλικά συσκευασίας φιλικά
προς το περιβάλλον

Τήρηση κανόνων υγιεινής σε
χώρους συσκευασίας
τροφίµων

Συσκευασµένα τρόφιµα
Χώρος αποθήκευσης
συσκευασµένων τροφίµων
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5.2. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον Tοµέα Γεωπονίας Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονικής τοπίου στη κατηγορία ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Β’ βαθµίδας
Μάθηµα: Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή
∆ιδάσκεται στην Α΄ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα στο ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Κωφών & Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής
1. Επιδιωκόµενη διδακτική προσέγγιση (στόχος)
Οι µαθητές επιδιώκεται
• να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα σιτηρά µε έµφαση στα
συγκοµιζόµενα προϊόντα
2. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις:
2.1.στο ίδιο µάθηµα οι µαθητές επιδιώκεται :
• να αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα σιτηρά
• να αναγνωρίζουν τους σπόρους των σπουδαιότερων σιτηρών
•να γνωρίζουν τις απαιτήσεις σε κλιµατολογικές συνθήκες των
σπουδαιότερων σιτηρών
• να γνωρίσουν τις καλλιεργητικές φροντίδες των σιτηρών
• να γνωρίσουν τη χρήση των προϊόντων των σιτηρών τόσο στην διατροφή
του ανθρώπου όσο και των ζώων
2.2.σε άλλα µαθήµατα ειδικότητας οι µαθητές επιδιώκεται:
2.2.1. Μάθηµα: Γεωπονία και Ανάπτυξη Α΄ τάξη, 1ος κύκλος, Β΄ βαθµίδα
• να γνωρίσουν τα τεχνοοικονοµικά στοιχεία των σιτηρών
2.2.2. Μάθηµα: - Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων Α΄ τάξη, 1ος κύκλος, Β΄
βαθµίδα
• να γνωρίσουν τη σηµασία που έχουν τα δηµητριακά στην διατροφή του
ανθρώπου
• να γνωρίσουν τη θρεπτική αξία των δηµητριακών
2.2.3 . Μάθηµα: -Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία Α΄ τάξη, 1ος κύκλος, Β΄
βαθµίδα
• να γνωρίσουν τους παράγοντες π.χ. Φυσικοί, Κοινωνικοί Πολιτισµικοί που
επηρεάζουν την επιλογή της παραγωγικής κατεύθυνσης π.χ. καλλιέργεια
καλαµποκιού
• να γνωρίσουν τους συντελεστές γεωργικής παραγωγής που απαιτούνται για
την καλλιέργεια των σιτηρών
• να γνωρίσουν τον υπολογισµό δαπανών της καλλιέργειας των σιτηρών
2.2.4. Μάθηµα: -Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία Β΄ & Γ τάξη, 1ος κύκλος, Β΄
βαθµίδα
• να εκτιµούν τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους και την καταλληλότητα
για την καλλιέργεια των σιτηρών
• να γνωρίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες και τα αντίστοιχα γεωργικά
µηχανήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή σιτηρών
2.2.5. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων
• να γνωρίσουν τα προϊόντα µεταποίησης αλευριού σε απλά αρτοσκευάσµατα
και αρτοσκευάσµατα ζαχαροπλαστικής
2.2.6. Τρόφιµα έτοιµα προς κατανάλωση 2ος κύκλος Τεχνολογίας και Ελέγχου
Τροφίµων
• να γνωρίσουν οι µαθητές τα σύνθετα αρτοσκευάσµατα και γλυκά για τα
οποία η βασική ύλη είναι το αλεύρι
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2.2.7. Ιδιοπαραγόµενα Γεωργικά Προϊόντα Β΄τάξη 1ου Κύκλου
• να γνωρίσουν τα βοτανικά χαρακτηριστικά των χειµερινων και ανοιξιάτικων
σιτηρών
2.2.8. Παραγωγή και Χειρισµός Γεωργικών Προϊόντων
•να γνωρίσουν τον χειρισµό των προϊόντων των σιτηρών
2.3.σε γενικά µαθήµατα οι µαθητές επιδιώκεται:
2.3.1. Χηµεία
• να γνωρίσουν τις έννοιες των οργανικών και ανόργανων στοιχείων
• να γνωρίσουν τι είναι πρωτεϊνες υδατάνθρακες λίπη, βιταµίνες, φυτικές ίνες
• να γνωρίσουν την έννοια της ζύµωσης
2.3.2. Νεοελληνική Γλώσσα
• να κατανοούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (συγκεκριµένο
λεξιλόγιο – ορολογία π.χ. άµυλο, σανό, µαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι,
όργωµα, θέρισµα, αλώνισµα, κοσκινίζω, µετατροπή, µύλος, αλέθω,
µεταποιηµένο, επεξεργασµένο, ρυζογκοφρέτες, ζυµαρικά, µανέστρα, πίτουρα,
άχυρα, νιφάδες σιτηρών, καλαµποκάλευρο, κράκερς, ζωοτροφή)
• να αξιολογούν τις πληροφορίες και τα επιχειρήµατα
• να χρησιµοποιούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
(συγκεκριµένο λεξιλόγιο – ορολογία)
3. Περιγραφή υλοποίησης του ενδεικτικού διδακτικού προγράµµατος ειδικής
αγωγής
3.1.Υλικά και Μέσα:
3.1.1 Ολόκληρα φυτά σιτηρών π.χ. σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι (ανάλογα µε
την εποχή και την δυνατότητα πρόσβασης στο χωράφι)
3.1.2 Φυτικά τµήµατα οτιδήποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επίδειξη
βοτανικών χαρακτηριστικών π.χ. στάχυα σιταριού, κριθαριού, βρώµης,
σπάδικες καλαµποκιού κ.α.
3.1.3 ∆είγµατα φυτικών προϊόντων κατάλληλα συσκευασµένα (π.χ. σπόροι
ρυζιού, καλαµποκιού, σιταριού µαλακού και σκληρού κ.α., άχυρα κ.α.)
3.1.4 Μεταποιηµένα και επεξεργασµένα προϊόντα σιτηρών µαζί µε τις
συσκευασίες τους π.χ. αλεύρι, ψωµί διάφορων τύπων, πίτουρο, ποπ κορν,
κορν φλέϊκς, φρυγανιές, ζυµαρικά, µπύρα κ.α.
3.1.5 Φωτογραφίες µε καλλιέργειες σιτηρών, καλλιεργητικές εργασίες και τα
προϊόντα τους
3.1.6
Χρήση µεταγραµµένου κειµένου (Ευανάγνωστο και κατανοήσιµο
γραπτό κείµενο)
3.1.7 Οι µαθητές θα εµπλακούν σ΄ όλες τις φάσεις καλλιεργητικών εργασιών
για την ανάπτυξη των σιτηρών (κατεργασία εδάφους, σπορά, λίπανση,
ζιζανιοκτονία, συγκοµιδή κ.α.).
3.1.8 Tηρείται λεπτοµερές ηµερολόγιο µε καταγραφή των εργασιών και
περιγραφή των σταδίων ανάπτυξης των σιτηρών.
3.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
Οι µαθητές συζητούν, ταυτοποιούν ονόµατα φυτών, σπόρων, µεταποιηµένων
προϊόντων µε οπτικές αναπαραστάσεις (φωτογραφίες).
3.2.1. Να αναφέρουν τις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται
για την παραγωγή των σιτηρών Φύλλο εργασίας 1
3.2.2. Να αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα σιτηρά Φύλλο εργασίας 2
3.2.3. Να αναγνωρίζουν τους σπόρους των σπουδαιότερων σιτηρών Φύλλο
εργασίας 3
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3.2.4. Να γνωρίζουν τα σπουδαιότερα επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα
προϊόντα σιτηρών Φύλλο εργασίας 4
Φύλλο εργασίας 1.
3.2.1. ∆ραστηριότητα: Να αναφέρουν τις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες
που γίνονται για την παραγωγή των σιτηρών
Βαθύ όργωµα εδάφους πριν τη σπορά
Τυπική
σπαρτική
µηχανή
µε
λιπασµατοδιανοµέα
χειµερινών
σιτηρών

Θεριζοαλωνιστική
σιτηρών

µηχανή

χειµερινών Θεριζοαλωνιστική
αραβοσίτου

µηχανή
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Φύλλο εργασίας 2.
3.2.2. ∆ραστηριότητα: Να αναγνωρίζουν τα σπουδαιότερα σιτηρά
Τα βλαστητικά και αναπαραγωγικά µέρη Τα διάφορα µέρη φυτού καλαµποκιού α)
η αρσενική και η θηλυκή ταξιανθία του
των σιτηρών
καλαµποκιού σε πλήρη άνθηση, β)φυτεία
καλαµποκιού σε πλήρη άνθηση

α) Τα διάφορα µέρη του φυτού του ρυζιού Φυτά Βρώµης
β) ταξιανθία ρυζιού
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Φύλλο εργασίας 3.
3.2.3. ∆ραστηριότητα: να αναγνωρίζουν τους σπόρους των σπουδαιότερων
σιτηρών
Σπόροι κριθαριού
Σπόροι σιταριού

Σπόροι καλαµποκιού

Σπόροι ρυζιού
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Φύλλο εργασίας 4.
3.2.4. ∆ραστηριότητα: να γνωρίζουν τα σπουδαιότερα επεξεργασµένα ή
µεταποιηµένα προϊόντα σιτηρών
Ζυµαρικά
Αλεύρι για ψωµί

Αρτοσκευάσµατα

Χονδροειδείς τροφές για ζώα: άχυρα
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3.3. Ενδεικτικές ασκήσεις
Άσκηση 1η
Σηµειώστε µε (ν) τη σωστή εποχή σποράς του κάθε σιτηρού:
Είδος Σιτηρού
Εποχή
σποράς Εποχή σποράς
Φθινόπωρο
Καλοκαίρι
Σιτάρι
Καλαµπόκι
Βρώµη
Κριθάρι
Σίκαλη
Ρύζι

Άνοιξη-

΄Ασκηση 2η
Σηµειώστε µε (ν) το τελικό προϊόν που παίρνουµε από την επεξεργασία ή
µεταποίηση των σιτηρών από τις βιοµηχανίες τροφίµων
Είδος
σιτηρού

Επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα σιτηρών
Αλεύρι

Ψωµί

Μακαρόνια

Μπύρα

Φρυγανιές
διαίτης

Λάδι

Ποπ
κορν

Ζωοτροφές

Σιτάρι
µαλακό
Σιτάρι
σκληρό
Κριθάρι
Βρώµη
Σ

ίκαλη

Ρύζι
Καλαµπόκ
ι

Άσκηση 3η
Ερώτηση: Μπορεί να καλλιεργηθεί το ρύζι στην Κρήτη ή στις Κυκλάδες;
Για διευκόλυνσή σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον γεωφυσικό χάρτη της
Ελλάδας. ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.
Άσκηση 4η
Συλλογή σπόρων σιτηρών:
Απαιτούµενα υλικά: Υγιείς σπόροι σιτηρών, σελοτέϊπ, στυλό διαρκείας
Οδηγίες: Χρησιµοποιούµε 2-5 σπόρους από κάθε είδος σιτηρού (ανάλογα µε
το µέγεθος) τους οποίους τοποθετούµε καλύπτοντάς τους µε σελοτέϊπ σε µία
σελίδα στο τεετράδιο εργαστηρίου ή στο φυτολόγιο. Κάτω από το κάθε δείγµα
γράφουµε το όνοµα του σιτηρού.
3.4. Αξιολόγηση
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3.4.1 Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Χ.
Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος Τάξη: A
Τοµέας: Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος Ειδικότητα: Τεχνολογίας Τροφίµων και Εµπορίας
(Marketing) Γεωργικών Προϊόντων
Μάθηµα: ‘Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή’
___________________________________________________________________
Καθηγητής:
Ματίνα Ζαρόκωστα
Ηµερ/νία: 14 Ιανουαρίου 2004
Σχόλια – παρατηρήσεις:
Α/α Ηµεροµηνία
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο
(Ο καθηγητής σηµειώνει την επιτυχία του
µαθητής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
Β΄Βαθµίδας µπορεί να συµµετέχει στους
µαθητή µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία)
παρακάτω θεµατικές ενότητες και τους
διδακτικούς στόχους που ορίζονται µέσα
από αυτές).
1
14/1
Εποχή Σποράς Σιτηρών
Ο µαθητής απάντησε σωστά στις 5 από
τις 6 ερωτήσεις
2
Προϊόντα Επεξεργασίας και Μεταποίησης
Χρειάστηκε να επεξηγηθεί δύο φορές η
Σιτηρών
εκφώνηση της άσκησης µε τη χρήση της
νοηµατικής και µε την επίδειξη εποπτικών
υλικών
ώστε να κατανοηθεί από τον µαθητή
3
Εκτίµηση Εδαφοκλιµατικών Συνθηκών για Ο µαθητής γνωρίζοντας τις
εδαφοκλιµατικές απαντήσεις της
την Καλλιέργεια Σιτηρών (ρυζιού) στη
καλλιέργειας του ρυζιού ήταν σε θέση να
Χώρα µας
απαντήσει σωστά αµέσως
3.4.2 Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Κ. Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος Τάξη: A
Τοµέας: Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος Ειδικότητα: Τεχνολογίας Τροφίµων και Εµπορίας
(Marketing) Γεωργικών Προϊόντων
Μάθηµα: ‘Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή’
___________________________________________________________________
Καθηγητής:
Ματίνα Ζαρόκωστα
Ηµερ/νία: 14 Ιανουαρίου 2004
Α/α Ηµεροµηνία
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο
Σχόλια – παρατηρήσεις:
µαθητής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
(Ο καθηγητής σηµειώνει την επιτυχία του µαθητή µε
Β΄Βαθµίδας µπορεί να συµµετέχει την αντίστοιχη ηµεροµηνία)
στους παρακάτω θεµατικές
ενότητες και τους διδακτικούς
στόχους που ορίζονται µέσα από
αυτές).
1
Εποχή Σποράς Σιτηρών
Ο µαθητής απάντησε σωστά στις 2 από τις 6
ερωτήσεις
Ύστερα από επανάληψη της σχετικής θεωρίας ο
µαθητής απάντησε σωστά στις 4 από τις 6 ερωτήσεις
2
Προϊόντα Επεξεργασίας και
Χρειάστηκε να επεξηγηθεί δύο φορές η εκφώνηση
Μεταποίησης Σιτηρών
της άσκησης µε τη χρήση της νοηµατικής και µε την
επίδειξη εποπτικών υλικών
Ύστερα από επανάληψη της σχετικής θεωρίας ο
µαθητής απάντησε σωστά στις µισές ερωτήσεις
Τοποθετώντας µπροστά του τα προϊόντα των
σιτηρών (σπόρους) ο µαθητής διευκολύνθηκε
περισσότερο να κατανοήσει και να απαντήσει σωστά
στις περισσότερες από τις ερωτήσεις
Ο µαθητής αν και φάνηκε ότι κατάλαβε τις απαιτήσεις
3
Εκτίµηση Εδαφοκλιµατικών
της καλλιέργειας του ρυζιού δυσκολεύτηκε πολύ να
συνθηκών για την Καλλιέργεια
απαντήσει. Ύστερα από επανάληψη, συζήτηση,
Σιτηρών (ριζιού) στη Χώρα µας
ερωτήσεις κατάφερε να κατανοήσει και να απαντήσει
σωστά και να δικαιολογήσει την ερώτηση
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3.4.3 Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
∆.
Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ος
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθµίδας:
Κύκλος : 1 Τάξη: A
Τοµέας: Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος Ειδικότητα: Τεχνολογίας Τροφίµων και Εµπορίας
(Marketing) Γεωργικών Προϊόντων
Μάθηµα: ‘Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή’
__________________________________________________________________
Καθηγητής:
Ματίνα Ζαρόκωστα
Ηµερ/νία: 14 Ιανουαρίου 2004
Σχόλια – παρατηρήσεις:
Α/α
Ηµεροµηνία
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο
(Ο καθηγητής σηµειώνει την επιτυχία του µαθητή
µαθητής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
Β΄Βαθµίδας µπορεί να συµµετέχει
µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία)
στους παρακάτω θεµατικές ενότητες και
τους διδακτικούς στόχους που ορίζονται
µέσα από αυτές).
1
Εποχή Σποράς Σιτηρών
Ο µαθητής απάντησε σωστά στις 2 από τις 6
ερωτήσεις
Ύστερα από επανάληψη της σχετικής θεωρίας ο
µαθητής απάντησε σωστά στις 5 από τις 6
ερωτήσεις
2
Προϊόντα Επεξεργασίας και
Χρειάστηκε να επεξηγηθεί δύο φορές η εκφώνηση
Μεταποίησης Σιτηρών
της άσκησης µε τη χρήση της νοηµατικής και µε την
επίδειξη εποπτικών υλικών
Ύστερα από επανάληψη της σχετικής θεωρίας ο
µαθητής απάντησε σωστά σχεδόν στις µισές
ερωτήσεις
Τοποθετώντας µπροστά του τα προϊόντα των
σιτηρών (σπόρους) ο µαθητής διευκολύνθηκε
περισσότερο να κατανοήσει και να απαντήσει
σωστά στις περισσότερες από τις ερωτήσεις
Ο µαθητής αν και φάνηκε ότι κατάλαβε τις
3
Εκτίµηση Εδαφοκλιµατικών συνθηκών
απαιτήσεις της καλλιέργειας του ρυζιού
για την Καλλιέργεια Σιτηρών (ριζιού)
δυσκολεύτηκε πολύ να απαντήσει. Ύστερα από
στη Χώρα µας
επανάληψη, συζήτηση, ερωτήσεις κατάφερε να
κατανοήσει και να απαντήσει σωστά και να
δικαιολογήσει την ερώτηση. Βοήθησε και η χρήση
του γεωφυσικού χάρτη της Ελλάδας

•ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω σχέδιο µαθήµατος είναι ενδεικτικό.
Παρατηρήσεις:
•Η κάθε διδακτική ενότητα των µαθηµάτων του τοµέα είναι απαραίτητο να
µεταγραφεί σε εύκολα κατανοήσιµο γραπτό κείµενο ώστε να γίνει κατανοητό
από τους Κωφούς µαθητές. Η περιορισµένη ορολογία, η απλούστευση των
εννοιών και η έµφαση στις ανάπτυξη δεξιοτήτων θα διευκόλυνε την διαδικασία
µάθησης. Οι Κωφοί µαθητές αν και χωρίς ιδιαίτερα σοβαρή νοητική υστέρηση
και µεγάλες µαθησιακές δυσκολίες, εν τούτοις έχουν πολύ περιορισµένο
λεξιλόγιο και σχετική δυσκολια στην κατανόηση εννοιών. Ιδιαίτερα υστερούν
στην κατανόηση αφηρηµένων εννοιών. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στα
περιορισµένα ακουστικά ερεθίσµατα που δέχονται µε συνέπεια τη µειωµένη
πρόσβαση στην πληροφόρηση και συνεπώς έχουν ελλιπή ενηµέρωση.
Επειδή δεν έχουν προβλεφθεί βιβλία προσαρµοσµένα στις δυνατότητες και τις
ανάγκες των Κωφών µαθητών, η διδακτέα ύλη κάθε φορά προσαρµόζεται
ανάλογα από τους διδάσκοντες. Αυτή η διαδικασία βοηθάει τους µαθητές να
κατανοήσουν ευκολότερα τις απαραίτητες γνωστικές πληροφορίες.
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• Όπως έχει αναφερθεί και στα ΑΠΣ λόγω του πολύ µεγάλου όγκου της ύλης
σχεδόν όλων των µαθηµάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο µάλλον αδύνατο να
διδαχθούν όλα τα κεφάλαια. Έτσι µε διάφορα κριτήρια όπως:
α) επικαιρότητα (εκπαιδευτικές επίσκεψεις π.χ. σε θερµοκήπιο, φυτώριο,
ανθοκοµική έκθεση, δάσος κ.α.),
β) εµπειρίες των µαθητών (π.χ. αν προέρχονται από αγροτικές περιοχές,
σχετικό επάγγελµα γονιών)
γ) τα ενδιαφέροντα των µαθητών (στην δενδροκοµία, ανθοκοµία,
λαχανοκοµία, µελισσοκοµία κ.α.) ,
δ) δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί το εργαστηριακό µέρος,
γίνεται η επιλογή από τα παραπάνω σχετικά κεφαλαία.
•Εποπτικά µέσα
Τα εποπτικά µέσα είναι απαραίτητα στην διδασκαλία για την κατανόηση των
πληροφοριών
Η χρήση µόνο των βιβλίων πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Βοτανικοί χάρτες,
εκπαιδευτικά video, σχετικά cd, dvd θεωρούνται απαραίτητα. (Αν και η
επίδειξη cd στον υπολογιστή σε ατοµικό επίπεδο δεν κράτησε το ενδιαφέρον
των µαθητών). Ίσως η δυνατότητα οµαδικής επίδειξης ψηφιακού υλικού σε
οθόνη προβολής θα ήταν καλύτερο. Το εποπτικό υλικό αναφέρεται ενδεικτικά
στον παρακάτω πίνακα.
• Η συγγραφή βιβλίων αφού αξιολογηθεί, επιλεγεί και µεταγραφεί η διδακτέα
ύλη σε ευανάγνωστο και κατανοήσιµο κείµενο, ο εµπλουτιστεί µε
περισσότερες φωτογραφίες/εικόνες όπου θα περιλαµβάνονται και οι
απαραίτητες εργαστηριακές ασκήσεις θεωρείται απαραίτητο και θα συµβάλλει
σηµαντικά στην εκπαίδευση των Κωφών µαθητών
• Επίσης η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδιαγωγικά θέµατα για την
εκπαίδευση των Κωφών µαθητών ή γενικότερα των ατόµων µε µαθησιακές
δυσκολίες θα βοηθούσε στην καλύτερη σχέση δασκάλου - µαθητή.
• Σηµαντκή και απαραίτητη είναι η γνώση της νοηµατικής για την εκπαίδευση
των Κωφών µαθητών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθµίδας
4. Βιβλιογραφία
1) Ακουµιανάκη - Ιωαννίδου Α., Ε. Ευθυµιάδου και Κ. Τσιγκριστάρης (2002)
Φυτά Κηποτεχνίας ΟΕ∆Β Αθήνα
2) Αποστολόπουλος Κ. Ε. Θεοδωροπούλου και Α. Τσακατούρα ( )
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού Υπαίθρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα
3) Αρκουδήλος Ι., Γ. Γκόλφης και Ε. ∆ροσινός ( ) Τρόφιµα Έτοιµα προς
Κατανάλωση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
4) Βλοντάκης Γ. Μ. ∆εσύλλας και Μ. Μπίστη (2001) Στοιχεία Βιολογικής
Γεωργίας Ο.Ε.∆.Β. Αθήνα
5) Βούτσινος Γ., Γ. Καλκάνης, Κ. Κοσµάτος και Σούτσας Κ. (1998) ∆ιαχείριση
Φυσικών Πόρων Ο.Ε.∆.Β.
6) Γαλανός Ευθ., Α. Μπαλαµπάνη, Π. Σφαλαγκάκου και Εµ. Φισκατώρης
(1999) Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων.
7) Γαλανοπούλου - Σενδούκα Σ. (2002) Βιοµηχανικά Φυτά
Εκδόσεις
Σταµούλη, Αθήνα
8) Γαρδέλη Χ, Α. Γαρδίκα, Κ. Μαλλίδης,και Π. Ταραντίλης (1999) Αρχές
Επεξεργασίας Τροφίµων. Ο.Ε.∆.Β.
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9) Γιαννοπούλου Α., Λ. Καζακόπουλος, και Α. Κούτρου (1999) Γεωπονία και
Ανάπτυξη. Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα
10) Γραφιαδέλλη Μ (1986) Σύγχρονα Θερµοκήπια Β΄έκδοση. Εκδόσεις ∆.
Γαρταγάνη Θεσσαλονίκη
11) Εµµανουήλ Ν. , Ε. Τζάµος, Ε. Πασπάτης και Γ. Βιτσαξάκης (2000)
Φυτοπροστασία. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα
12) Ευθυµιάδης Π., Κ. Φεγγερός, ∆. Μπιλάλης και Γ. Γιάννου (1999)
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή. Ο.Ε.∆.Β
13) Ζιωγάνας Χ., Κ. Μάττας, Χ. Παπαργυρόπουλος και Π. Ταχόπουλος (1999)
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία. ΟΕ∆Β
14) Ζιώγας Β., Α. Βιτωράτος (1999) Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία ΟΕ∆Β
15) Καλτσίκης Π. , Μ. Γκούφα, Γ. Λώλος, Κ. Σαϊτάνης και Σ. Ταµπουρατζή
(2000 ) Περιβάλλον και Γεωργία. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα
16) Κανταρτζή Ν. ( 1992 ) Ανθοκοµία Τόµοι 1-15 Εκδόσεις Κανταρτζή
Θεσσαλονίκη
17) Καραµάνος Α., Χ. Αυγουλάς και Ε. Βυθοπούλου (2001) Φυτική Παραγωγή
(Γ΄ έκδοση). ΟΕ∆Β
18) Κατσαµποξάκης Κ., Χ. Κεχαγιάς, ∆. Παπαναστασίου και Μ. Χαϊκάλη
(2000) Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων. Ο.Ε.∆.Β Αθήνα
19) Κεραµίδα Κ. και Πασσίση Μ. (1996) Ασθένειες, Εχθροί και Ανωµαλίες των
Ξινών. Εκδόσεις Ψύχαλου Αθήνα
20) Κιούσης Γ., Ν. Κουτέπας και Ν. Ταµβάκη (1992) Εργαστήριο Ανθοκοµίας Κηποτεχνίας Τεύχη Α΄& Β΄ Α΄ ϊδρυµα Ευγενίδου
21) Κοντογεωργάκος ∆., Ι. Βασιλείου, Ν. Κοντοµίχος και Ι. Νάνος (2001)
Εµπορία (Marketing) Γεωργικών Προϊόντων Β' έκδοση ΟΕ∆Β Αθήνα
22) Μαρσέλος Π., Π. Νεκτάριος και Ι. Σπαντιδάκης ( ) Κηποτεχνικές
Εφαρµογές. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
23) Μπαλατσούρας Γ., Π. Αθανασόπουλος Π., Θ. Μασούρας, και Γ. Τάσος
(2001) Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων Β΄έκδοση. Ο.Ε.∆.Β. Αθήνα
24) Μπουράνης ∆., Π. Σωτηρίου, Α. Μαργαρίτη και Σ. Χωριανοπούλου (1999)
Παραγωγή και Χειρισµός Γεωργικών Προϊόντων. Ο.Ε.∆.Β Αθήνα
25) Μπούρµπος Β., και Μ. Σκουντριδάκη (1987) Εχθροί και Ασθένειες της
Τοµάτας Θερµοκηπίου Μέρος Ι και ΙΙ Εκδοτική Αγροτεχνική, Αθήνα
26) Παπαγεωργίου Κ., Ε. Νέλλας, Κ. Τσιµπούκος, ∆. Προβατάς και Γ. Τζέλλος
(1999) Γεωργική Οικονοµία και Πολιτική . Ο.Ε.∆.Β. Αθήνα
27) Παπαγεωργίου Κ., Φ. Τσανικλίδης ( ) Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα
Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνα
28) Ποντίκης Κ (2000) Ειδική ∆ενδροκοµία - Ελαιοκοµία Τόµος Γ΄ Εκδόσεις
Αθήνα
29) Ποντίκης Κ. (1997) Γενική ∆ενδροκοµία Εκδόσεις Αθήνα
30) Νέλλας Ελ., Κ. Σούλης (1999) Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπόλογιστών
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
31) Πασσάµ Χ.Κ.,Κ. Ακουµιανάκης, Α. Κοσµάτου, και Ι. Μεγαλοκονόµος
(2002) Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες (Γ' έκδοση) ΟΕ∆Β Αθήνα.
32) Στεφανάκη-Νικηφοράκη Μ. (1999) Συστηµατική Βοτανική Τόµος Α΄ & Β΄
Εκδόσεις Σταµούλη Αθήνα
33) Ταµβάκης Ν. και Ν. Κουτέπας (1986) Κηποτεχνία. Ο.Ε.∆.Β. Αθήνα
34) Τσαλικίδης Γ. (1989) Σύγχρονοι Ελληνικοί Κήποι Β΄ έκδοση. Εκδόσεις
Γαρταγάνη Θεσσαλονίκη
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35) Τσαπικούνης Φ. (1996) Βιολογική και Ολοκληρωµένη Καταπολέµηση στο
Θερµοκήπιο. Εκδόσεις Σταµούλης Αθήνα
36) Υφούλη Α. (1990) Φυτική Παραγωγή . Ιδρυµα Ευγενίδου Αθήνα
Περιοδικά
Γεωργική Τεχνολογία
Ξένη Βιβλιογραφία
Brookes J. (1994) Αρχιτεκτονική και Σχεδιασµός του Τέλειου Κήπου Α' & Β'
Εκδόσεις 'Μαλλιάρης - Παιδεία'
Giufolini M (1985) Φυτά Εσωτερικών Χώρων και η Φροντίδα τους Εκδόσεις
Ψύχαλου Αθήνα
Helyer N., K. Brown, N. Cattlin (2003) Biological Control in Plant Protection,
Manson Publishing, London
Jones M. and G. Jones (1995) Biology Third edition Cambridge University
Press Cambridge
McHoy Ρ. (1999) Ο Σχεδιασµός του Τέλειου Κήπου. Εκδόσεις 'Ιριδα' Αθήνα
Roland J.-C. and F. Roland (1987) Atlas de Biologie Végétale Tome 2 4e
édition Masson Paris
Young P. (1982) The Botany Coloring Book Harper and Row Publishers, Inc.
N.Y.
CD, DVD
Νοηµατικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (2003) Ι.Ε.Λ. Εκδόσεις Καστανιώτη
& Netcom ΕΠΕ (DVD)
Leaves (100 images) Volume ,
5. Προτάσεις για ∆ιδακτικά υλικά υποστηρικτικά υλικά, νέες τεχνολογίες
Γενικά:
•∆υνατότητα χρήσης µικρών αγροτεµαχίων για σπορά και ανάπτυξη των
σηµαντικοτέρων φυτών ώστε να µπορούν να παρακολουθούν να
καταγράφουν την ανάπτυξη τους και να εξοικιώνονται µε τις βασικές
καλλιεργητικές φροντίδες.
•Μικρών διαστάσεων θερµοκήπιο µε τον βασικό εξοπλισµό λειτουργίας του
ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές την ανάπτυξη των φυτών υπό κάλυψη
καθώς και τις φροντίδες που απαιτούνται
•∆υνατότητα εγκατάστασης αυτόµατου αρδευτικού συστήµατος
Ειδικότερα:
α/α
Είδος
1
∆υοφθάλµιο µικροσκόπιο
2
Τριοφθάλµιο µικροσκόπιο
3
∆υοφθάλµιο στερεοσκόπιο
4
Στερεοµικροσκόπιο
5
Σπορείο µε θερµοστάτη
6
Αποστειρωτικός κλίβανος
7
Εργαστηριακό πεχάµετρο
8
Φορητό πεχάµετρο
9
Θάλαµος ανάπτυξης µε ελεγχόµενες συνθήκες
10
Αυτόµατος µετεωρολογικός σταθµός

Ποσότητα
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Υδατόλουτρο
Ααποστακτήρας νερού
Αυτόκαυστο
Φυγόκενρος Gerber
Αναλυτικός ζυγός
Επωαστικός κλίβανος
Μετρητής αποικιών
Φασµατοφωτόµετρο UVVIS
Aποστειρωτικός κλίβανος
Αποτεφρωτικός κλίβανος
Πλυντήριο υάλινων σκευών
Μαγνητικός αναδευτήρας
Ηλεκτρονικός ζυγός
Ψηφιακό φορητό διαθλασίµετρο
Αναδευτήρας κατά Βουγιούκο
Χρωµατόµετρο
Απαγωγός ατµών
Ανακινητήρας σωληναρίων
Εργαστηριακό Blender
Συσκευή Bernard
Υγρασιόµετρο σπόρων
Αγωγιγόµετρο πλήρες
Σετ ∆ειγµατολείπτη εδάφους
Εργαστηριακό χρονόµετρο
Θερµόµετρο ψηφιακό
Αραιόµετρο
Αλκοόµετρο
Πυκνόµετρο
∆ιαθλασίµετρο χειρός
Ψυγείο
Καταψύκτης
Εστίες θέρµανσης ηλεκρικές (εργαστηριακές)
Σετ υαλικών που να περιλαµβάνει όλο τον
απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισµό
π.χ. προχοϊδες µε ευθύγραµµη στρόφιγγα 25 και 50
ml, σε ογκοµετρικών κυλίνδρων Pyrex 1000- 500250- 100- 50- 10 ml, Ογκοµετρικές φιάλες Pyrex 500250- 100 ml, σετ ποτήρια ζέσεως γυάλινα χαµηλής
µορφής Pyrex 500-250-100-50-25 ml, Γουδί
πορσελάνης και γουδοχέρι, δοκιµαστικοί σωλήνες
Pyrex. Επίσης Υδροβολείς, µεταλλικά στηρίγµατα
προχοϊδων, στηρίγµατα σοκιµαστικών σωλήνων
πολλών θέσεων, πιπέττες αυτόµατου µεταβλητού
όγκου, ανατοµικές λαβίδες, βακτηριολογικοί κρίκοι,
σετ ψήκτρε καθαρισµού, σετ σπάτουλες ..

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44
45
46
47
48

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές
∆ικτυακός εξοπλισµός
Λογισµικό
Εγχειρίδια
Φωτογραφική µηχανή

3
1
1
1
3

•Ότι χρησιµοποιείται στα τµήµατα γενικής παιδείας
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5.3. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον ηλεκτρολογικό τοµέα, ειδικότητα
ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου στη κατηγορία ΤΕΕ Ειδικής
αγωγής Β’ βαθµίδας.
Μάθηµα: Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου και Σχέδιο Ηλεκτρικού
συστήµατος.
∆ιδάσκεται στην - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα στο ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Θεσσαλονίκης
1.Επιδιωκόµενη διδακτική προσέγγιση (στόχος)
Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα όργανα
ελέγχου και τις βλάβες των ηλεκτρολογικών κυκλωµάτων του αυτοκινήτου.
2. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις.
2.1.στο ίδιο µάθηµα οι µαθητές επιδιώκεται :
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε το ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την ασφάλεια και την εργασία.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα εξαρτήµατα κυκλωµάτων
αυτοκινήτων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα αναλογικά Όργανα ελέγχου του
αυτοκινήτου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την παραγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας στο αυτοκίνητο.
2.2.σε άλλα µαθήµατα ειδικότητας οι µαθητές επιδιώκεται:
2.2.1. Μάθηµα: Συστήµατα ελέγχου Αυτοκινήτου -Β’ τάξη- 1ος κύκλος –
Β΄βαθµίδα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν µε τα συστήµατα ελέγχου Αυτοκινήτου
2.2.2. Μάθηµα: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο του αυτοκινήτου - Β’ τάξη- 1ος
κύκλος – Β΄βαθµίδα
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στις βασικές έννοιες του
Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου Αυτοκινήτου.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν µε τα εξαρτήµατα διανοµής ρεύµατος και τα
εργαλεία και να αναπτύξουν τις δεξιότητες του ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα καταγραφικά και ενδεικτικά όργανα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την εγκατάσταση φωτισµού στο
αυτοκίνητο.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την γεννήτρια συνεχούς ρεύµατος.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τον εναλλακτήρα.
2.3.σε γενικά µαθήµατα οι µαθητές επιδιώκεται:
2.3.1.Φυσική
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε το ηλεκτρικό Κύκλωµα.
(Νόµος του ΩΜ)
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας
2.3.2. Μαθηµατικά
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τους συµβολισµούς και τη
σηµασία τους στην εκτέλεση των µετρήσεων στο ταµπλό.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών
2.3.3. Νεοελληνική Γλώσσα
να κατανοούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (συγκεκριµένο
λεξιλόγιο – ορολογία)
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να αξιολογούν τις πληροφορίες και τα επιχειρήµατα
να χρησιµοποιούν κώδικες προφορικής και γραπτής
(συγκεκριµένο λεξιλόγιο – ορολογία)

επικοινωνίας

3. Περιγραφή υλοποίησης του ενδεικτικού διδακτικού προγράµµατος ειδικής
αγωγής
3.1.Υλικά
3.1.1. Μπροστινά φώτα. Πίσω φώτα ∆έσµες προβολέων.
3.1.3. Κύρια και βοηθητικά Φώτα. Μπροστινά
3.1.4. Εξωτερικά φώτα. φώτα ισχύος , προβολείς. Σύνθετα και καλυπτόµενα
φώτα.
3.1.5. Εσωτερικά φώτα. Φωτισµός ταµπλό.
3.1.6. Φωτισµός πίνακα οργάνων
3.1.7. Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες.
3.1.8. Φωτισµός θαλάµου επιβατών.
3.1.9. ∆είκτες αλλαγής πορείας.
3.1.10. Φωτισµός χώρων αποσκευών και κινητήρα.
3.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
3.2.1. Συζητούν, ταυτοποιούν καταστάσεις µε οπτικές αναπαραστάσεις
(φωτογραφίες) στο φωτισµό του αυτοκινήτου. Φύλλο εργασίας 1.
3.2.2. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και αντικαταστούν λυχνίες
στο φωτισµό του αυτοκινήτου. Φύλλο εργασίας 2.
3.2.3. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και τακτοποιούν τα
εργαλεία ηλεκτρολόγου. Εστιάζουν στα βασικά εργαλεία του ηλεκτρολόγου
αυτοκινήτου. Φύλλο εργασίας 3.
3.2.4. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και χρησιµοποιούν τα
εξωτερικά φώτα (φώτα ισχύος, προβολείς. Σύνθετα και καλυπτόµενα φώτα).
3.2.5. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και χρησιµοποιούν τα
εσωτερικά φώτα και το φωτισµό του ταµπλό.
3.2.6. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και χρησιµοποιούν τις
ενδείξεις στο πίνακα οργάνων. Φύλλο εργασίας 4.
3.2.7. Πιάνουν, διακρίνουν και αποκαθιστούν βλάβες στο φωτισµό του
θαλάµου επιβατών.
3.2.8. Πιάνουν, διακρίνουν και αποκαθιστούν βλάβες στο φωτισµό των χώρων
α) αποσκευών και β) κινητήρα.
3.2.9. Πιάνουν, διακρίνουν και αποκαθιστούν βλάβες στους δείκτες αλλαγής
πορείας.
3.2.10. Πιάνουν, διακρίνουν και αποκαθιστούν βλάβες στη µπαταρία
*******Σηµείωση: Στα κενά των φύλλων εργασίας εντάσσεται σκαναρισµένες
φωτογραφίες των αντικειµένων/καταστάσεων, που περιγράφονται.
3.3. Ενδεικτικές ασκήσεις
3.3.1 Βασικά εργαλεία ηλεκτρολόγου αυτοκινήτου
3.3.2 Είδη αγωγών ηλεκτρικού κυκλώµατος αυτοκινήτου
3.3.3 Συνδέσεις αγωγών
3.3.4 Κατασκευή ένωσης αγωγού – ακροδέκτη
3.3.5 Σύνδεση διακόπτη µε λυχνία προβολέα
3.3.6 Σύνδεση αγωγών µε λυχνιολαβή
3.3.7 Σύνδεση συσσωρευτή σε απλό ηλεκτρικό κύκλωµα
3.3.8 Τοποθέτηση – αφαίρεση λυχνιών
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3.3.9 Τοποθέτηση – αφαίρεση διακόπτη
3.3.10 Μέτρηση τάσης
3.3.11 Μέτρηση έντασης µε αµπεροτσιµπίδα
3.3.12 Μέτρηση µόνωσης εξαρτηµάτων
5. Προτάσεις για ∆ιδακτικά υλικά υποστηρικτικά υλικά, νέες τεχνολογίες
1. Έντυπο Υλικό
1.1 Φύλλα Έργου
1.2 Φύλλα Πράξης
1.3 Φύλλα Εργασίας
1.4 Σχετικά Βιβλία
1.5 Βοηθητικά Βιβλία για κάθε µάθηµα (να ανταποκρίνονται στο
µαθησιακό επίπεδο των
µαθητών)
1.6 Σηµειώσεις Καθηγητών
2. Εποπτικά Μέσα
2.1 Θεωρητικό Μέρος
2.1.1 Πίνακας
2.1.2 Αφίσες- Πόστερς- Φωτογραφίες
2.1.3 Τοµές Ηλεκτρικών Συσκευών
2.1.4 Τηλεόραση (Βίντεο)
2.1.5 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (internet)
2.1.6 Σχέδια σε διαφάνειες
2.1.7 Προβολή ∆ιαφανειών
2.2 Πρακτικό Μέρος
2.2.1 Εργαλεία
2.2.2 Όργανα
2.2.3 Εκπαιδευτικό όχηµα
2.2.4Εκθετήριοι πίνακες οµαδοποιηµένων υλικών, εργαλείων και
οργάνων
3. Επισκέψεις
3.1 Σε εργοστάσια
3.2 Συνεργεία επισκευής οχηµάτων
3.3 Σε κλαδικές εκθέσεις
3.4 Συνεργεία ηλεκτρολόγων οχηµάτων
3.5 Οργάνωση σχολικών εκθέσεων µε κατασκευές µαθητών
4 . Βιβλιοθήκη
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Φύλλο εργασίας 1.
3.2.1. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, συνδέουν διακόπτη φώτων.
∆ιακόπτης
Λυχνιολαβή – Λυχνία

Εργαλεία

Σύνδεση ∆ιακόπτη – Λυχνίας

Τ.Ε.Ε ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

212

Φύλλο εργασίας 2.
Φύλλο εργασίας Αυτοκινήτου.
3.2.3. ∆ραστηριότητα: Κατανοούν, χρησιµοποιούν σωστά την ορολογία των
ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.
∆ιακόπτης
Λυχνιολαβή – Λυχνία

Λυχνιολαβή = Λυχνία + λαβή
Αγωγοί διαφόρων χρωµάτων
Εργαλεία

Σύνδεση
∆ιακόπτη
–
Λυχνίας
Συνδεσµολόγηση = Σύνδεση τριών
εξαρτηµάτων
∆ιακόπτης – Λυχνιολαβή - Λυχνία
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Φύλλο εργασίας 3.
3.2.2. ∆ραστηριότητα: Κατανοούν, χρησιµοποιούν σωστά την ορολογία των
βασικών εννοιών των εργαλείων του ηλεκτρολόγου.
Εργαλεία Ηλεκτρολόγου

Πρέσα ακροδεκτών
Πρέσα = Εργαλείο για ισχυρή πίεση
Ακροδέκτης = Κοµµάτι µεταλλικό το
οποίο τοποθετείται στην άκρη του
αγωγού.
Σταυροκατσάβιδα

Μυτοτσίµπιδο
Μυτοτσίµπιδο = Μύτη + τσιµπίδι
Σταυροκατσάβιδο
κατσαβίδι

=

Σταυρός
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Φύλλο εργασίας 4.
3.2.2. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και
αντικαταστούν λυχνίες στο φωτισµό του αυτοκινήτου.
Αριστερό φλας
∆εξί φλάς
Καµπίνα επιβατών
Χώρος αποσκευών
Φύλλο εργασίας 5.
3.2.3. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν, χρησιµοποιούν τα
εργαλεία ηλεκτρολόγου.
Κατσαβίδι δοκιµαστικό
Κατσαβίδια
Κόφτες
Βασικά
εργαλεία
ηλεκτρολόγου
αυτοκινήτου.
Φύλλο εργασίας 6.
3.2.6. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και
χρησιµοποιούν τις ενδείξεις στο πίνακα οργάνων.
Ανοιχτή πόρτα
Χειρόφρενο
Βενζίνη
Λάδια
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ιωαννίδου Μαρία – Μικρώνης Θωµάς – Τσίλης Βασίλης, 2003,
ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Τοπαλής Φραγκίσκος – Χαραλαµπάκης Νικόλαος – Χριστοδούλου Θεόδωρος,
1999,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
∆ηµόπουλος Φίλιππος – Παγιάτης Χαράλαµπος – Σακαλής Μιλτιάδης, Α’
2002,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Βαρζάκας Παναγιώτης – Πάσχος Ιωάννης – Τσελέκας Πολύδωρος, Γ’ 2001,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
∆ηµητρόπουλος Βασίλης – Κουνάδης Σταύρος – Σανδαλίδης Χρήστος – ∆’
2003,
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ α’τεύχος, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Βουρνάς Κωνσταντίνος – ∆αφέρµος Ολύµπιος – Πάγκαλος Σταύρος –
Χατζαράκης Γεώργιος – Β’ 2001, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΕ∆Β, ΑΘΗΝΑ
Ζούλης Νικόλαος – Καφφετζάκης Παναγιώτης – Σούλτης Γεώργιος, 2000,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α’Τόµος, ΟΕ∆Β, ΑΘΗΝΑ
Ζούλης Νικόλαος - Καφφετζάκης Παναγιώτης – Νικολόπουλος Αλέξης, 2001,
Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων για το «Εργαστήριο Αυτοµατισµού»,
ΟΕ∆Β, ΑΘΗΝΑ
Κότσαλος Ευθύµιος – Κουτουλάκος Χρήστος – Χαµηλοθώρης Γεώργιος, Γ’
2001, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
∆ηµόπουλος Φίλιππος – Παγιάτης Χαράλαµπος, Γ’ 2002, Τετράδιο Εργασίας
για το µάθηµα « Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
Ηλεκτρολογικού Σεχδίου, 2001, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
∆ηµόπουλος Φίλιππος – Παγιάτης Χαράλαµπος –Χατζηµαυρούδης
Παναγιώτης, Β’ 2001, Εργασιακό Επαγγελµατικό Περιβάλλον του
Ηλεκτρολογικού Τοµέα, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Βόκας Γεώργιος – Κότσαλος Ευθύµιος – Κουτουλάκος Χρήστος, Β’ 2001,
Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
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∆ηµόπουλος Φίλιππος – Παπαδόπουλος Νικόλαος – Τοπάλογλου Γεώργιος,
2001, Τετράδιο Εργασίας για το Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου «Σχέδιο
Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου» ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Αγιακάτσικας Παναγιώτης – Αντωνελάκης Ισίδωρος-Μάριος – Τσακιρίδης
Κων/νος, Β’2002, Τετράδιο Εργασίας για το Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο
Αυτοκινήτου, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
∆ηµόπουλος Φίλιππος – Παπαδόπουλος Νικόλαος – Τοπάλογλου Γεώργιος,
2001, Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου και Σχέδιο Ηλεκτρικού Συστήµατος
Αυτοκινήτου, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Γαντζούδης Σωτήρης – Λαγουδάκος Μιχαήλ – Μπινιάρης Αθανάσιος, Β’ 2001,
Ηλεκτρικές Μηχανές, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Ιωάννου Χαράλαµπος – Λάιος Ιωάννης – Μαραµπέας Παντελής, Γ’ 2001,
Συστήµατα Ελέγχου Αυτοκινήτου, ΟΕ∆Β ΑΘΗΝΑ
Αγιακάτσικας Παναγιώτης – Αντωνελάκης Ισίδωρος-Μάριος – Τσακιρίδης
Κων/νος, Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου, “Εκδόσεις ΚΟΡΥΦΗ ΑΕ”,
ΑΘΗΝΑ
3.4. Αξιολόγηση:‘Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος
Τάξη:
Τοµέας: Ηλεκτρολογικός
Ειδικότητα: ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου
Μάθηµα: ‘’ Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου και Σχέδιο Ηλεκτρικού συστήµατος ‘’
Καθηγητής:
Ηµερ/νία:
Α/α Ηµεροµηνία
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο µαθητής του Σχόλια – παρατηρήσεις:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄Βαθµίδας
µπορεί να (Ο καθηγητής σηµειώνει την
συµµετέχει στους παρακάτω θεµατικές ενότητες επιτυχία του µαθητή µε την
και τους διδακτικούς στόχους που ορίζονται µέσα αντίστοιχη ηµεροµηνία)
από αυτές).
Ηλεκτρικό σύστηµα αυτοκινήτου.
Ασφάλεια και την εργασία.
Εξαρτήµατα κυκλωµάτων αυτοκινήτων.
Όργανα ελέγχου και βλάβες κυκλωµάτων.
Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού.
Αναλογικά Όργανα ελέγχου.
Παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρατηρήσεις – Τι προσέξω περισσότερο:
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5.4.Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον ηλεκτρολογικό τοµέα, ειδικότητα
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στη κατηγορία ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Β’
βαθµίδας
Μάθηµα: Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
Ηλεκτρολογικού σχεδίου.
∆ιδάσκεται στην - Β’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα στο ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Θεσσαλονίκης
1.Επιδιωκόµενη διδακτική προσέγγιση (στόχος)
Οι µαθητές επιδιώκεται να να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα βασικά
εξαρτήµατα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη λειτουργία
και τη σχεδίαση τους.
2. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις.
2.1.στο ίδιο µάθηµα οι µαθητές επιδιώκεται :
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε γενικές έννοιες και γνώσεις, σχετικά µε
τα Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.),
και
Ηλεκτρολογικού σχεδίου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα βασικά εξαρτήµατα Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη λειτουργία και τη σχεδίαση τους.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις συνδεσµολογίες κυκλωµάτων
φωτισµού.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις παροχές και τις γειώσεις να
γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις γραµµές οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών και τη σχεδίαση τους.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής
εγκατάστασης
2.2.σε άλλα µαθήµατα ειδικότητας οι µαθητές επιδιώκεται:
2.2.1. Μάθηµα: Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τοµέα - Α’ τάξη1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στο Εργασιακό Περιβάλλον
του Ηλεκτρολογικού Τοµέα
2.2.2. Μάθηµα: Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Α’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στην προετοιµασία,
διαδικασία και εκτέλεση εργαστηριακών ηλεκτρολογικών ασκήσεων.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στα όργανα και στις
συσκευές των ηλεκτρικών µετρήσεων.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τους συµβολισµούς και τη
σηµασία τους στην εκτέλεση των µετρήσεων.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στην ακρίβεια οργάνων και
µετρήσεων .
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε το ηλεκτρικό Κύκλωµα.
(Νόµος του ΩΜ και κανόνες του Κίρχωφ)
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε µετρήσεις κυκλωµάτων
εναλλασσόµενου ρεύµατος.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε την ισχύ και την ενέργεια
στο εναλλασσόµενο ρεύµα. να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να ασκηθούν
µε στοιχεία ηλεκτρονικής .
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να γνωρίσουν,να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στα κυκλώµατα µε
τρανζίστορ
2.3.σε γενικά µαθήµατα οι µαθητές επιδιώκεται:
2.3.1.Φυσική
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε το ηλεκτρικό Κύκλωµα.
(Νόµος του ΩΜ και κανόνες του Κίρχωφ)
2.3.2. Μαθηµατικά
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τους συµβολισµούς και τη
σηµασία τους στην εκτέλεση των µετρήσεων.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών
Υπολογισµός των γραµµών φωτισµού, πριζών, κατανοµής φορτίων.
2.3.3. Νεοελληνική Γλώσσα
να κατανοούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (συγκεκριµένο
λεξιλόγιο – ορολογία)
να αξιολογούν τις πληροφορίες και τα επιχειρήµατα
να χρησιµοποιούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
(συγκεκριµένο λεξιλόγιο – ορολογία)
3. Περιγραφή υλοποίησης του ενδεικτικού διδακτικού προγράµµατος ειδικής
αγωγής
3.1.Υλικά
3.1.1.Αγωγοί και καλώδια σε διαφορετικά χρώµατα και διατοµές
3.1.2.Σωλήνες, Πλαστικοί, Μεταλλικοί .
3.1.3. ∆ιακόπτες φωτισµού. Ρευµατοδότες- ρευµατολήπτες. (φις)
3.1.4. Ασφάλειες τήξης. Αυτόµατες ασφάλειες .
3.1.5.∆ιακόπτες πίνακα. Ενδεικτικά λαµπάκια.
3.1.6. Ηλεκτρικοί πίνακες. Είδη πινάκων.
3.1.7. Ηλεκτρικό κουδούνι. Είδη κουδουνιών. Πίνακες κουδουνιών
3.1.8. Κάτοψη αρχιτεκτονικού σχεδίου.
3.1.9. Θυροτηλέφωνο.
3.1.10. Θυροτηλεόραση
3.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
3.2.1. Συζητούν, ταυτοποιούν καταστάσεις µε οπτικές αναπαραστάσεις
(φωτογραφίες). Π.χ. Μέτρα προστασίας από κινδύνους (ηλεκτροπληξίας) του
ηλεκτρικού ρεύµατος. Φύλλο εργασίας 1.
3.2.2. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν αγωγούς και καλώδια και
σωλήνες. Φύλλο εργασίας 2.
3.2.3. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν τακτοποιούν τα εργαλεία
ηλεκτρολόγου. Εστιάζουν στα βασικά εργαλεία του ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη. Φύλλο εργασίας 3.
3.2.4. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και χρησιµοποιούν
διακόπτες φωτισµού, ρευµατοδότες- ρευµατολήπτες. (φις). Φύλλο εργασίας 4.
3.2.5. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και χρησιµοποιούν
ασφάλειες τήξης, αυτόµατες ασφάλειες .
3.2.6. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και χρησιµοποιούν
διακόπτες πίνακα, ενδεικτικά λαµπάκια.
3.2.7. Πιάνουν, διακρίνουν και φτιάχνουν συνδεσµολογίες: α) απλού
φωτιστικού σηµείου για τη λειτουργία του από µία θέση β) µε ρευµατοδότη
κάτω από το διακόπτη, γ) δύο απλών φωτιστικών σηµείων που απέχουν
µεταξύ τους και λειτουργούν από ένα απλό διακόπτη, δ) πολύφωτου το οποίο
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λειτουργεί µε διπλό διακόπτη (κοµιτατέρ), ε) απλού φωτιστικού σηµείου που
λειτουργεί από δύο διαφορετικές θέσεις µε διακόπτες εναλλαγής (αλέ –
ρετούρ), στ) λαµπτήρα φθορισµού.
3.2.7. Παροχές και κατηγορίες Παροχών. Γειώσεις προστασίας και τρόποι
γειώσεων. Ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήµατα που πρέπει να γειωθούν.
Προστασία από κεραυνούς. Ποια κτίρια χρειάζονται προστασία από τους
κεραυνούς. Γενικά µε τις γραµµές οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε
κατοικίες. Υπολογισµός των στοιχείων γραµµής. Επιλογή διατοµής αγωγών
και ασφάλειας ανάλογα µε το ρεύµα γραµµής.
3.2.8. Γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας. Υπολογισµός των στοιχείων της γραµµής
τροφοδοσίας της ηλεκτρικής κουζίνας. Τριφασική σύνδεση ηλεκτρικής
κουζίνας. Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής ηλεκτρικής κουζίνας.
3.2.9.Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Υπολογισµός των στοιχείων της
γραµµής τροφοδοσίας θερµοσίφωνα.Οδηγίες εγκατάστασης της γραµµής
θερµοσίφωνα. Λειτουργία του ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Γενικά για τις
εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και τη σχεδίαση τους.
3.2.10. Ηλεκτρικό κουδούνι. Είδη κουδουνιών. Πίνακες κουδουνιών. Πως
λειτουργεί το ηλεκτροµαγνητικό κουδούνι. Συνδεσµολογίες ηλεκτρικών
κουδουνιών.
3.2.11. Θυροτηλέφωνο. Περιγραφή της λειτουργίας των θυροτηλεφώνων.
Γραµµές εγκατάστασης θυροτηλεφώνων.
*******Σηµείωση: Στα κενά των φύλλων εργασίας εντάσσεται σκαναρισµένες
φωτογραφίες των αντικειµένων που περιγράφονται.
3.3. Ενδεικτικές ασκήσεις
3.3.1 Βασικά εργαλεία του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
3.3.2 Κατασκευή ορατής εγκατάστασης µε πλαστικό σωλήνα
3.3.3 Απογύµνωση αγωγών
3.3.4 ∆ιαµόρφωση άκρων αγωγών
3.3.5 Συνδεσµολόγηση ασφάλειας τήξεως
3.3.6 Συνδεσµολόγηση ρευµατοδότη
3.3.7 Συνδεσµολόγηση ρευµατολήπτη
3.3.8 Συναρµολόγηση – αποσυναρµολόγηση ασφάλειας τήξεως
3.3.9 Σύνδεση – αποσύνδεση διακοπτών πίνακα
3.3.10 Σύνδεση – αποσύνδεση ενδεικτικών λυχνιών πίνακα
3.3.11 Συνδεσµολόγηση λυχνιολαβής
3.3.12 Σχεδίαση λειτουργικού σχεδίου συνδεσµολογίας απλού φωτιστικού
σηµείου που λειτουργεί από µια θέση
3.3.13 Σχεδίαση µονογραµµικού σχεδίου συνδεσµολογίας απλού φωτιστικού
σηµείου που λειτουργεί από µια θέση

219

Φύλλο εργασίας 1.
3.2.1. ∆ραστηριότητα: : Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν, συνδεσµολογούν
ασφάλεια τήξεως.
Ασφάλεια τήξεως
Στοιχεία ασφάλειας τήξεως

Στοιχεία ασφάλειας τήξεως

Συνδεσµολόγηση
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Φύλλο εργασίας 2.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
3.2.3. ∆ραστηριότητα: Κατανοούν, χρησιµοποιούν σωστά την ορολογία των
βασικών οργάνων µετρήσεως που χειρίζονται καθηµερινά.

Βολτόµετρο AC
Πολύµετρο
Πολύµετρο = Πολύ + µέτρο

Θέση επιλογέα Volt AC
Το όργανο που µετράει την τάση του
εναλλασσοµένου ρεύµατος
Βολτόµετρο = Βόλτ + µέτρο

Βολτόµετρο DC
Ωµόµετρο
Θέση επιλογέα Volt DC
Το όργανο που µετράει την τάση του
Θέση επιλογέα Ωµ
συνεχούς ρεύµατος
Ωµόµετρο = Ωµ + µέτρο
Βολτόµετρο = Βόλτ + µέτρο
Το όργανο που µετράει την αντίσταση
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Φύλλο εργασίας 3.
3.2.4. ∆ραστηριότητα:Κατανοούν, χρησιµοποιούν σωστά την ορολογία των
βασικών εννοιών.
Στοιχεία ασφάλειας τήξεως

Ασφάλεια τήξεως

Αποσυναρµολόγηση

Συναρµολόγηση

Αποσύνδεση στοιχείων

Σύνδεση διαφόρων στοιχείων

Συνδεσµολόγηση
Εργαλεία
Συνδεσµολόγηση = σύνδεση δύο ή
περισσοτέρων πραγµάτων
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Φύλλο εργασίας 4.
3.2.2. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν αγωγούς και καλώδια
και σωλήνες.
Αγωγός µε µικρή διάµετρο
Αγωγός µε µεγάλη διάµετρο
Καλώδιο εγκατάστασης ηλεκτρικής Καλώδιο τηλεφώνου
κουζίνας
Φύλλο εργασίας 5.
3.2.3. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν, χρησιµοποιούν τα
εργαλεία ηλεκτρολόγου.
Κατσαβίδι δοκιµαστικό
Κατσαβίδια
Κόφτες
Βασικά
εργαλεία
ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη
Φύλλο εργασίας 6.
3.2.4. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν ταυτοποιούν και
χρησιµοποιούν διακόπτες φωτισµού, ρευµατοδότες- ρευµατολήπτες. (φις).
∆ιακόπτες φωτισµού
Ρευµατοδότες
Ρευµατολήπτες
Ρευµατολήπτες:
α)
ηλεκτρικής
κουζίνας, β) φωτιστικού
3.4. Αξιολόγηση:‘Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος
Τάξη:
Τοµέας: Ηλεκτρολογικός
Ειδικότητα: ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Μάθηµα: ‘’ Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου’’
Καθηγητής:
Ηµερ/νία:
Α/α Ηµεροµηνία
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο µαθητής του Σχόλια – παρατηρήσεις:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄Βαθµίδας
µπορεί να (Ο καθηγητής σηµειώνει την
συµµετέχει στους παρακάτω θεµατικές ενότητες επιτυχία του µαθητή µε την
και τους διδακτικούς στόχους που ορίζονται µέσα αντίστοιχη ηµεροµηνία)
από αυτές).
Γενικές έννοιες και γνώσεις, σχετικά µε τα Στοιχεία
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.),
και Ηλεκτρολογικού σχεδίου.
Βασικά εξαρτήµατα Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), τη λειτουργία και τη
σχεδίαση τους.
Συνδεσµολογίες κυκλωµάτων φωτισµού.
Παροχές και γειώσεις.
Γραµµές οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και τη
σχεδίαση τους.
Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και τη
σχεδίαση τους.
Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης

Παρατηρήσεις – Τι προσέξω περισσότερο:
5. Προτάσεις για ∆ιδακτικά υλικά υποστηρικτικά υλικά, νέες τεχνολογίες
1. Έντυπο Υλικό
1.1 Φύλλα Έργου
1.2 Φύλλα Πράξης
1.3 Φύλλα Εργασίας
1.4 Σχετικά Βιβλία
1.5 Βοηθητικά Βιβλία για κάθε µάθηµα (να ανταποκρίνονται στο
µαθησιακό επίπεδο των
µαθητών)
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1.6 Σηµειώσεις Καθηγητών
2. Εποπτικά Μέσα
2.1 Θεωρητικό Μέρος
2.1.1 Πίνακας
2.1.2 Αφίσες- Πόστερς- Φωτογραφίες
2.1.3 Τοµές Ηλεκτρικών Συσκευών
2.1.4 Τηλεόραση (Βίντεο)
2.1.5 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (internet)
2.1.6 Σχέδια σε διαφάνειες
2.1.7 Προβολή ∆ιαφανειών
2.2 Πρακτικό Μέρος
2.2.1 Εργαλεία
2.2.2 Όργανα
2.2.3 Ηλεκτρικές Συσκευές
2.2.4 Υλικά Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
2.2.5 Εκθετήριοι Πίνακες οµαδοποιηµένων υλικών, εργαλείων
και οργάνων
3. Επισκέψεις
3.1 Σε εργοστάσια
3.2 Σε εργοτάξια
3.3 Σε κλαδικές εκθέσεις
3.4 Σε κατασκευαστικές εταιρείες ηλεκτρολογικού υλικού
3.5 Οργάνωση σχολικών εκθέσεων µε κατασκευές των µαθητών
4 . Βιβλιοθήκη
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5.5. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον τοµέα υγείας και πρόνοιας,
ειδικότητα βοηθών οδοντοτεχνιτών στην κατηγορία ΤΕΕ Ειδικής αγωγής
Β’ βαθµίδας
Μάθηµα: Κινητή προσθετική.
∆ιδάσκεται στην - Γ’ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα στο ΤΕΕ Β’ βαθµίδας,
Ειδικής Αγωγής , Ιλίου Αττικής
1.Επιδιωκόµενη διδακτική προσέγγιση (στόχος)
Οι µαθητές επιδιώκεται: να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τον τρόπο
κατασκευής µιας ολικής οδοντοστοιχίας.
2. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις.
2.1.στο ίδιο µάθηµα οι µαθητές επιδιώκεται :
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα µορφολογικά στοιχεία της νωδής
περιοχής της άνω και κάτω γνάθου.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα µέρη µιας ολικής οδοντοστοιχίας και
τα στάδια κατασκευής της.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα αρχικά αποτυπώµατα και την
κατασκευή των αρχικών εκµαγείων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα ατοµικά δισκάρια, τις βασικές πλάκες
και τα κέρινα ύψη των ολικών οδοντοστοιχιών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την ανάρτηση των εκµαγείων στον
αρθρωτήρα και την σύνταξη των τεχνητών δοντιών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την εγκλείστρωση, την αποκήρωση, τον
στιβαγµό της ακρυλικής ρητίνης και την όπτηση της οδοντοστοιχίας.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την απεγκλείστρωση, τη λείανση και
στίλβωση της ολικής οδοντοστοιχίας.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις επιδιορθώσεις των ολικών
οδοντοστοιχιών.
2.2.σε άλλα µαθήµατα ειδικότητας οι µαθητές επιδιώκεται:
2.2.1. Μάθηµα: Μορφολογία δοντιών - Β’ και Γ΄ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄ βαθµίδα.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα κοινά ανατοµικά γνωρίσµατα των
µονίµων και νεογιλών δοντιών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη διαίρεση των δοντιών σε τριτηµόρια.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την ιστολογία, την ταξινόµηση και την
αρίθµηση των δοντιών.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την νεύρωση και την αιµάτωση των
δοντιών.
να ασκηθούν µε την κατασκευή όλων των µονίµων δοντιών της άνω και κάτω
γνάθου.
2.2.2. Μάθηµα: Οδοντοτεχνικά υλικά - Β’ και Γ΄ τάξη- 1ος κύκλος –
Β΄βαθµίδα
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα αποτυπωτικά υλικά,
να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε την γύψο και τα είδη της,
να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τα πυροχώµατα,
να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τα κεριά και τις ρητίνες,
να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τα µέταλλα και τις
πορσελάνες,
να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τα ορθοδοντικά σύρµατα,
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να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τα διαχωριστικά, τα
εκτριπτικά και στιλβωτικά υλικά.
2.3.σε γενικά µαθήµατα οι µαθητές επιδιώκεται:
2.3.1.Φυσική
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τα κράµατα (Ιδιότητες,
τήξη, πήξη, χύτευση)
2.3.2. Μαθηµατικά
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε τους συµβολισµούς και τη
σηµασία τους στην κατασκευή των κραµάτων.
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στις µετρήσεις
θερµοκρασιακών µεγεθών.
2.3.3. Νεοελληνική Γλώσσα
να κατανοούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (συγκεκριµένο
λεξιλόγιο – ορολογία)
να αξιολογούν τις πληροφορίες και τα επιχειρήµατα
να χρησιµοποιούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
(συγκεκριµένο λεξιλόγιο – ορολογία)
3. Περιγραφή υλοποίησης του ενδεικτικού διδακτικού προγράµµατος ειδικής
αγωγής
3.1.Υλικά
3.1.1.Γύψος λευκή (κοινή) και σκληρή (moldano).
3.1.2.Κόκκινο κερί οδοντοστοιχιών, συγκολλητικό κερί και κέρινο κορδόνι
εγκλείστρωσης.
3.1.3. Ακρυλική ρητίνη «εν ψυχρώ» και «εν θερµώ» πολυµεριζόµενη.
3.1.4. Φρέζες αυλακωτές, στρογγυλές και τύπου κουκουνάρας σε διάφορα
µεγέθη.
3.1.5.Σελάχη.
3.1.6. Ακρυλικά δόντια.
3.1.7. Σελοφάνη.
3.1.8. Ελαφρόπετρα.
3.1.9. Πάνινη και τρίχινη βούρτσα.
3.1.10. Στιλβωτικό υλικό και σαπούνι.
3.1.11. Χαρτί άρθρωσης.
3.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
3.2.1. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν τα µέρη µιας ολικής οδοντοστοιχίας.
Φύλλο εργασίας 1.
3.2.2. Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν τα αρχικά αποτυπώµατα. Φύλλο
εργασίας 2.
3.2.3. Κατασκευάζουν τα αρχικά εκµαγεία από γύψο. Φύλλο εργασίας 3.
3.2.4. Κατασκευάζουν τα ατοµικά δισκάρια από ακριλική ρητίνη «εν ψυχρώ»
πολυµεριζόµενη. Φύλλο εργασίας 4.
3.2.5. Κατασκευάζουν τις βασικές πλάκες από σελάχη. Φύλλο εργασίας 5.
3.2.6. Κατασκευάζουν τα κέρινα ύψη από κόκκινο κερί. Φύλλο εργασίας 6.
3.2.7. Κάνουν ανάρτηση των τελικών εκµαγείων στον αρθρωτήρα. Φύλλο
εργασίας 7.
3.2.8. Συντάσσουν τα τεχνητά δόντια της άνω και κάτω γνάθου και
διαµορφώνουν λείες επιφάνειες. Φύλλο εργασίας 8.
3.2.9. Κάνουν εγκλείστρωση των οδοντοστοιχιών. Φύλλο εργασίας 9.
3.2.10. Κάνουν αποκήρωση, στιβαγµό της ακρυλικής ρητίνης και όπτηση των
ολικών οδοντοστοιχιών. Φύλλο εργασίας 10.
226

3.2.11. Κάνουν απεγκλείστρωση, λείανση και στίλβωση των ολικών
οδοντοστοιχιών. Φύλλο εργασίας 11.
*******Σηµείωση: Στα κενά των φύλλων εργασίας εντάσσεται σκαναρισµένες
φωτογραφίες των αντικειµένων που περιγράφονται.
3.3. Ενδεικτικές ασκήσεις
(µία σελίδα γραµµένη στον υπολογιστή)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ
ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
Η κατασκευή της βασικής πλάκας της κάτω γνάθου µε αυτοπολυµεριζόµενη
ακρυλική ρητίνη θα γίνει στο τελικό εκµαγείο της κάτω γνάθου.
Υλικά, εργαλεία και µηχανήµατα που θα χρειαστούν για την εκτέλεση της
άσκησης
Υλικά
Εργαλεία
Μηχανήµατα
1. Κόκκινο κερί
1. Μαύρο µολύβι
1. Χειρολαβή
2. ∆ιαχωριστικό υγρό
2. Πινέλο
2.
Μοτέρ
τροχίσµατος
ή βαζελίνη
3. Μικρό γυάλινο δοχείο
3. Μονοµερές ακρυλικής ρητίνης 4. Μαχαιράκι κεριού
4. Πολυµερές ακρυλικής ρητίνης 5. ∆οσοµετρητής
5. Γυαλόχαρτο
6. Μεταλλική σπάθη ανοξείδωτη
7. Κουκουνάρες διαφόρων µεγεθών
8. Παχύµετρο
9. Πλαστική µήτρα κάτω γνάθου
Εκτέλεση της άσκησης
Καθορισµός των ορίων της βασικής πλάκας της κάτω γνάθου πάνω στο
τελικό εκµαγείο µε το µαύρο µολύβι.
Εξάλειψη των έντονων εσοχών στο τελικό εκµαγείο της κάτω γνάθου µε
τοποθέτηση κόκκινου κεριού οδοντοστοιχιών.
Τοποθέτηση διαχωριστικού ή βαζελίνης πάνω στο εκµαγείο σε όλη την
έκταση.
Παρασκευή του φυράµατος της αυτοπολυµεριζόµενης ακρυλικής ρητίνης.
∆ιαµόρφωση του σχήµατος και του πάχους της ακρυλικής ρητίνης µε την
αντίστοιχη µήτρα και τον κύλινδρο.
Τοποθέτηση της ακρυλικής ρητίνης πάνω στο εκµαγείο.
∆ιαµόρφωση των τελικών ορίων της βασικής πλάκας της κάτω γνάθου.
Πολυµερισµός της ακρυλικής ρητίνης.
Αφαίρεση της ακρυλικής ρητίνης από το εκµαγείο µε µαχαιράκι κεριού.
Αποµάκρυνση των περισσευµάτων της ακρυλικής ρητίνης µε τους
τροχόλιθους, τη χειρολαβή και το µοτέρ.
∆ιαµόρφωση των ορίων της βασικής πλάκας µε τη βοήθεια του παχύµετρου.
Λείανση της βασικής πλάκας µε µαντρέν και γυαλόχαρτο.
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Φύλλο εργασίας 1. : 3.2.1. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν
τα µέρη µιας ολικής οδοντοστοιχίας.

Ολικές οδοντοστοιχίες µε τις βάσεις και τα τεχνητά δόντια.
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Φύλλο εργασίας 2.: 3.2.2. ∆ραστηριότητα: Πιάνουν, διακρίνουν, ονοµάζουν τα
αρχικά αποτυπώµατα.

Αρχικό αποτύπωµα κάτω γνάθου

Αρχικό αποτύπωµα άνω γνάθου
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Φύλλο εργασίας 3. :3.2.3. ∆ραστηριότητα: Κατασκευάζουν τα αρχικά εκµαγεία
από γύψο.
Εγκιβωτισµός
αποτυπώµατος

αρχικού Τοποθέτηση σκληρής γύψου µέσα στο
εγκιβωτισµένο αρχικό αποτύπωµα για την
κατασκευή του αρχικού εκµαγείου

.

.

Αρχικό εκµαγείο της άνω γνάθου.
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Φύλλο εργασίας 4.: 3.2.4. ∆ραστηριότητα: Κατασκευάζουν τα ατοµικά
δισκάρια από ακριλική ρητίνη «εν ψυχρώ» πολυµεριζόµενη
Ατοµικό δισκάριο άνω γνάθου έξω
από το εκµαγείο.

Ειδική µήτρα για τη διαµόρφωση
τουκατάλληλου πάχους της ακρυλικής
ρητίνης

Ατοµικό δισκάριο κάτω γνάθου επάνω στο εκµαγείο.
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Φύλλο εργασίας 5.: 3.2.5. ∆ραστηριότητα: Κατασκευάζουν τις βασικές πλάκες
από σελάχη.
∆ιαµόρφωση των ορίων της σελάχης µε
µαχαιρίδιο

Θέρµανση της
βοήθεια λυχνίας

σελάχης

µε

τη

Βασική πλάκα µε ενίσχυση από εύκαµπτο σύρµα.
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Φύλλο εργασίας 6:
3.2.6. ∆ραστηριότητα: Κατασκευάζουν τα κέρινα ύψη από κόκκινο κερί.

Οριζόντια διαµόρφωση του κέρινου
ύψους µε τη βοήθεια του µασητικού Πλάγια διαµόρφωση του κέρινου ύψους
επιπέδου.

Kέρινα ύψη της άνω και κάτω γνάθου
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Φύλλο εργασίας 7.
3.2.7. ∆ραστηριότητα: Κάνουν ανάρτηση των τελικών εκµαγείων στον
αρθρωτήρα

Ηµιπροσαρµοζόµενος
Hanau

αρθρωτήρας

Προσωπικό τόξο
εξαρτήµατά του

µαζί

µε

τα

∆ιαδικασία ανάρτησης εκµαγείων σε αρθρωτήρα
234

Φύλλο εργασίας 8. 3.2.8. ∆ραστηριότητα: Συντάσσουν τα τεχνητά δόντια της
άνω και κάτω γνάθου και διαµορφώνουν λείες επιφάνειες.

Σύνταξη των τριών προσθίων
Σύνταξη και των έξη προσθίων
δοντιών της άνω γνάθου.
δοντιών της άνω γνάθου
στα οποία έχει γίνει η τελική λείανση
των ουλικών επιφανειών.

Σύνταξη όλων των δοντιών της άνω και κάτω γνάθου.
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Φύλλο εργασίας 9.: 3.2.9. ∆ραστηριότητα: Κάνουν εγκλείστρωση των
οδοντοστοιχιών

Τοποθέτηση της ολικής οδοντοστοιχίας στο κάτω ηµιµόριο
του εγκλείστρου µε µίγµα σκληρής και µαλακής γύψου.

Τοποθέτηση του εγκλείστου στην πρέσα.
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Φύλλο εργασίας 10.: 3.2.10. ∆ραστηριότητα: Κάνουν αποκήρωση, στιβαγµό
της ακρυλικής ρητίνης και όπτηση των ολικών οδοντοστοιχιών.

Αποκήρωση και άνοιγµα µικρών
οπών στα δόντια για
Στιβαγµός της ακρυλικής ρητίνης
την καλύτερη συγκράτηση τους µε
την ακρυλική ρητίνη.

Τοποθέτηση του εγκλείστρου στην πρέσα µετά τον στιβαγµό
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Φύλλο εργασίας 11.: 3.2.11. ∆ραστηριότητα: Κάνουν απεγκλείστρωση,
λείανση και στίλβωση των ολικών οδοντοστοιχιών

Ειδικές φρέζες που χρησιµοποιούνται για
Απεγκλείστρωση
των την κατεργασία των
ολικών
οδοντοστοιχιών
µετά
την
οδοντοστοιχιών µε ειδική πένσα.
αφαίρεσή τους από τα έγκλειστρα.

Στίλβωση της οδοντοστοιχίας στο ειδικό µηχάνηµα.
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3.4. Αξιολόγηση: ‘Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος
Γ΄ Τάξη:
Τοµέας: Υγείας και πρόνοιας
Ειδικότητα: Βοηθών οδοντοτεχνιτών
Μάθηµα: ‘’ Κινητή προσθετική’’
Καθηγητής:
Ηµερ/νία:
Α/α Ηµεροµ Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο µαθητής του ΤΕΕ Ειδικής
ηνία
Αγωγής Β΄Βαθµίδας
µπορεί να συµµετέχει στις παρακάτω
θεµατικές ενότητες και τους διδακτικούς στόχους που ορίζονται
µέσα από αυτές).

Σχόλια – παρατηρήσεις:
(Ο καθηγητής σηµειώνει
την επιτυχία του µαθητή
µε
την
αντίστοιχη
ηµεροµηνία)

Μορφολογικά στοιχεία της νωδής στοµατικής κοιλότητας.
Ιδιότητες – στάδια κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών.
Αρχικά αποτυπώµατα κατασκευή αρχικού εκµαγείου.
Ατοµικά δισκάρια των ολικών οδοντοστοιχιών.
Βασικές πλάκες των ολικών οδοντοστοιχιών
Κέρινα ύψη
Ανάρτηση των εκµαγείων σε αρθρωτήρα
Σύνταξη των τεχνητών δοντιών στις ολικές οδοντοστοιχίες
Εγκλείστρωση των ολικών οδοντοστοιχιών
Αποκήρωση – στιβαγµός – όπτηση των ολικών οδοντοστοιχιών
Απεγκλέιστρωση – λείανση και στίλβωση των ολικών
οδοντοστοιχιών

Παρατηρήσεις – Τι να προσέξω περισσότερο:
4. Βιβλιογραφία
Στάππα – Μουρτζίνη Ματίνα. Μορφολογία δοντιών. Ίδρυµα Ευγενιδίου.
Αθήνα 1997.
Στάππα – Μουρτζίνη Ματίνα. Θεωρία οδοντοτεχνίας ΙΙ. . Ίδρυµα Ευγενιδίου.
Αθήνα 1997.
Μενεγάκης Γιώργος, Αξιωτάκης Απόστολος, Τσόκας Κωνσταντίνος. Κινητή
προσθετική. ΟΕ∆Β Αθήνα 2001
Θάνου Νικολέτα, Ιωαννίδου Φωτεινή, Μιχαηλίδου Αναστασία. Οργάνωση και
εξοπλισµός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. ΟΕ∆Β Αθήνα 2001
Χρονόπουλος
Βασίλειος,
Ηλιόπουλος
∆ηµήτριος,
∆ιαµαντόπουλος
Ελευθέριος. Οδοντοτεχνικά υλικά. ΟΕ∆Β Αθήνα 2001
Κικάκης Νικόλαος, Ποδαρόπουλος Λεωνίδας, Σπέντζου Γεωργία. Ακίνητη
προσθετική και πορσελάνη. ΟΕ∆Β Αθήνα 2001
Τσιούρη Ευανθία, Παρλαπάνη Σαραντούλα. Αγγλικά ειδικότητας. ΟΕ∆Β
Αθήνα 2001
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5.6. 1. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον Τοµέα Πληροφορικής – ∆ικτύων
Υπολογιστών. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, Α’ βαθµίδα,
1ος κύκλος, Τάξη Α’
ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Αρχές της Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
πολυµέσα.
∆ραστηριότητα: Χρησιµοποίηση εργαλείων επεξεργασίας εικόνας, ήχου και
video.

Macromedia Director
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ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήµατα
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν µε τα λειτουργικά συστήµατα
∆ραστηριότητα: ∆ιαχείριση εισόδου-εξόδου

Σύστηµα µε περιφερειακές συσκευές

Ελεγκτής Εισόδου-Εξόδου

Πίνακας Ελέγχου

Οδηγός Προσθήκης Εκτυπωτών
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ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοµατισµός Γραφείου
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν µε τον επεξεργαστή
κειµένου.
∆ραστηριότητα: ∆ηµιουργία και µορφοποίηση εγγράφου.

Άνοιγµα εγγράφου

Στυλ, πάχος, χρώµα γραµµής

Μορφοποίηση
Γραµµατοσειράς

Αναζήτηση και αντικατάσταση κειµένου
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ΜΑΘΗΜΑ: Υλικό Υπολογιστών
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τη
βασική µονάδα.
∆ραστηριότητα: Αναγνώριση των επιµέρους στοιχείων της βασικής µονάδας.

Κάρτες Μνήµης

Κάρτες Επέκτασης

Μητρική Πλακέτα

Κουτιά Βασικής Μονάδας
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ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν µε την υπηρεσία του
παγκόσµιου ιστού
∆ραστηριότητα: Χρήση Internet Explorer

Μηχανές Αναζήτησης

Εφαρµογή Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Πύλη (portal)

Υπηρεσία για συνοµιλία (chat)
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6.6.2. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον Τοµέα Πληροφορικής – ∆ικτύων
Υπολογιστών. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, Α’ βαθµίδα, 1ος
κύκλος, Τάξη Β’
ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Αρχές της Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών.
∆ραστηριότητα: Τηλεφωνικά κέντρα – ∆ίκτυα – Κινητή τηλεφωνία

Σχηµατική παράσταση καλωδίου
οπτικών ινών

Σύγχρονο ψηφιακό τηλεφωνικό δίκτυο

Σύστηµα δορυφορικής και
κινητής τηλεφωνίας

Συµβατικό σύστηµα κινητής τηλεφωνίας
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ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήµατα
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τα
λειτουργικά συστήµατα.
∆ραστηριότητα: ∆ιαχείριση µνήµης

Ανταλλαγή

Αντιστοίχιση σελίδων εικονικής µνήµης σε
πλαίσια φυσικής

Τρόπος αντιστοίχισης εικονικής διεύθυνσης σε φυσική
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ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε βασικές
υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου.
∆ραστηριότητα: Σκανάρισµα φωτογραφιών και αποστολή τους µε e-mail

Το σχολείο µας

Εργαστήριο Πληροφορικής

Τουαλέτες

ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοµατισµός Γραφείου
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Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τον
επεξεργαστή πινάκων.
∆ραστηριότητα: Χρήση Excel.

Μετακίνηση – αντιγραφή κελιών

Μορφοποίηση κελιών

Συναρτήσεις Excel

Ταξινόµηση κελιών
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ΜΑΘΗΜΑ: Υλικό Υπολογιστών
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις
µονάδες αποθήκευσης
∆ραστηριότητα: Αναγνώριση των αποθηκευτικών µονάδων και κατανόηση
τις λειτουργίας τους.

Σκληρός δίσκος

∆ιάταξη σκληρού δίσκου

Μνήµη RAM

∆ισκέτα
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ΜΑΘΗΜΑ: Εργασιακό Περιβάλλον
Στόχος: Οι µαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν µε το περιβάλλον της
εργασίας

Εργασιακό περιβάλλον γραφείου

Τυφλό σύστηµα δακτυλογράφησης
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5.7. Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας στον Ηλεκτρονικό τοµέα, ειδικότητας
Ηλεκτρονικού Συσκευών-Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
στη κατηγορία ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Β’ βαθµίδας
Μάθηµα:Ψηφιακά Ηλεκτρονικά.
∆ιδάσκεται στην Β’ τάξη - 1ος κύκλος – Β΄βαθµίδα στο ΤΕΕ Ειδικής
Αγωγής Ιλίου και Θεσσαλονίκης
1.Επιδιωκόµενη διδακτική προσέγγιση (στόχος)
Οι µαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε βασικές αρχές
και έννοιες της ψηφιακής τεχνολογίας:
άλγεβρα BOOLE,
αριθµητικά συστήµατα,
συνδυαστική λογική
καθώς και µε την υλοποίησή τους µέσω ολοκληρωµένων κυκλωµάτων :
λογικών πυλών,
πολυπλέκτες – αποπολυπλέκτες,
flip – flop,
2. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις.
2.1.στο ίδιο µάθηµα οι µαθητές επιδιώκεται :
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε αναλογικά και ψηφιακά µεγέθη,
αριθµητικά συστήµατα και κώδικες καθώς και µε την άλγεβρα BOOLE και τις
λογικές πύλες.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την ανάλυση και σχεδίαση
Συνδυαστικών Κυκλωµάτων (απλές λογικές συναρτήσεις, πίνακες αλήθειας
απλών λογικών προβληµάτων, κατασκευή απλών λογικών κυκλωµάτων µε
πύλες NAND).
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις έννοιες της πολύπλεξης,
αποπολύπλεξης, την σχεδίαση απλών πολυπλεκτών, αποπολυπλεκτών
καθώς και την µελέτη φύλλων δεδοµένων (data sheets) αντίστοιχων
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε την λειτουργία των κωδικοποιητών,
αποκωδικοποιητών, την σύνδεση ενδείκτη (display) 7 τµηµάτων καθώς και
την µελέτη φύλλων δεδοµένων (data sheets) αντίστοιχων ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων.
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες των δισταθών
πολυδονητών (flip – flop), την διάκριση σύγχρονων και ασύγχρονων
συστηµάτων, την λειτουργία χρονιζόµενων δισταθών πολυδονητών καθώς και
την επίδραση των ασύγχρονων εισόδων.
2.2.σε άλλα µαθήµατα ειδικότητας οι µαθητές επιδιώκεται:
2.2.1. Μάθηµα: Αναλογικά Ηλεκτρονικά
να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν µε βασικά κυκλώµατα Παλµών (Τελεστικοί
ενισχυτές, ….)
2.2.5. Μάθηµα: Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν στην επιλογή των
κατάλληλων, για την πραγµατοποίηση της αντίστοιχης άσκησης,
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, την µελέτη των αντίστοιχων φύλλων
δεδοµένων (data sheets), την κατάλληλη συνδεσµολογία τους και τον έλεγχο
λειτουργίας του κυκλώµατος.
2.3.σε γενικά µαθήµατα οι µαθητές επιδιώκεται:
2.3.1.Φυσική
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να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε την γραφική παράσταση
συναρτήσεων οι οποίες παριστούν αναλογικά φυσικά µεγέθη.
2.3.2. Μαθηµατικά
να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ασκηθούν µε αριθµητικά συστήµατα και
λογικές συναρτήσεις.
2.3.3. Νεοελληνική Γλώσσα
να κατανοούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (συγκεκριµένο
λεξιλόγιο – ορολογία)
να αξιολογούν τις πληροφορίες και τα επιχειρήµατα
να χρησιµοποιούν κώδικες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
(συγκεκριµένο λεξιλόγιο – ορολογία)
3. Περιγραφή υλοποίησης του ενδεικτικού διδακτικού προγράµµατος ειδικής
αγωγής
3.1.Υλικά
3.1.1.Τελεστικοί ενισχυτές
3.1.2.Ολοκληρωµένα κυκλώµατα ( σειρά 74 [πύλες NAND, ….], …..)
3.1.3. Ενδείκτες (display) 7 τµηµάτων (LED, LCD,…) 3.1.4. Βιβλία φύλλων
δεδοµένων (data sheets) αντίστοιχα των προαναφερθέντων υλικών,
διαφόρων εταιρειών (Motorola, National, …..).
3.1.5. ∆ιάφορα περιοδικά Ηλεκτρονικής µε κυκλώµατα εφαρµογών
αντίστοιχων µε την διδακτέα ύλη.
3.1.6. Σχηµατικά λειτουργικά διαγράµµατα των διάφορων προαναφερθέντων
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (3.1.2).
3.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
3.2.1. ∆ιακρίνουν και συζητούν την δοµή ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος .
Φύλλο εργασίας 1.
3.2.2 ∆ιακρίνουν συζητούν και αναλύουν ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα σειράς
74. Φύλλο εργασίας 2
3.4. Αξιολόγηση: ‘Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Ηµ. Γέννησης:
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ΄Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος
Τάξη:
Τοµέας:
Ειδικότητα:
Μάθηµα: ‘’ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά.’’
Καθηγητής:
Ηµερ/νία:
Α/α

Ηµεροµηνία

Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο µαθητής του
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄Βαθµίδας
µπορεί να
συµµετέχει στους παρακάτω θεµατικές ενότητες
και τους διδακτικούς στόχους που ορίζονται µέσα
από αυτές).

Σχόλια – παρατηρήσεις:
(Ο καθηγητής σηµειώνει την
επιτυχία του µαθητή µε την
αντίστοιχη ηµεροµηνία)

Παρατηρήσεις – Τι προσέξω περισσότερο:
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Φύλλο εργασίας 1.: 3.2.1. ∆ραστηριότητα: ∆ιακρίνουν και συζητούν την δοµή
ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος

Εξωτερική όψη ολοκληρωµένου κυκλώµατος

Συσκευασία, ακροδέκτες, αγωγοί και ηµιαγωγός κρύσταλλος (chip)
Hµιαγωγός κρύσταλλος (chip)
Εσωτερική δοµή ηµιαγωγού κρυστάλλου (chip)
Φύλλο εργασίας 2.
3.2.2. ∆ραστηριότητα: ∆ιακρίνουν
ολοκληρωµένο κύκλωµα σειράς 74

συζητούν

και

αναλύουν

ένα

4. Βιβλιογραφία
1. Ασηµάκης ∆. Νικ., Μουστάκας Κ. Γ., Παπαγεώργας Γ. Π. . 2000. Ψηφιακά
Ηλεκτρονικά – µέρος Α’ Θεωρία. Έκδοση ΟΕ∆Β, Αθήνα.
2. Ασηµάκης ∆. Νικ., Μουστάκας Κ. Γ., Παπαγεώργας Γ. Π. . 2000. Ψηφιακά
Ηλεκτρονικά – µέρος Β’ Εργαστήριο. Έκδοση ΟΕ∆Β, Αθήνα.
3. Μπρακατσούλας Κ. Ε., Παπαϊωάννου Ι. Γ., Παπαδάκης Α. Ι., 2001, Γενικά
Ηλεκτρονικά - µέρος Α’ Θεωρία. Έκδοση ΟΕ∆Β, Αθήνα.
4. Μπρακατσούλας Κ. Ε., Παπαϊωάννου Ι. Γ., Παπαδάκης Α. Ι., 2001, Γενικά
Ηλεκτρονικά - µέρος Β’ Εργαστήριο. Έκδοση ΟΕ∆Β, Αθήνα.
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5. Γλώσσας Ν., Τσελές Ι. ∆., 2001, Αρχές Αυτοµατισµού, Έκδοση ΟΕ∆Β,
Αθήνα.
6. Μαντζάκος Α. Π., Μελέτης χ., Μπουγάς Π., Πεκµεστζή Κ., Σιφναίος Ι., 2001,
Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών, Έκδοση ΟΕ∆Β, Αθήνα.
7. Νασιόπουλος Α. Α., Χατζόπουλος ∆., 2001, Συστήµατα Εκποµπής και
Λήψης, Έκδοση ΟΕ∆Β, Αθήνα.
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5.8. Ενδεικτικό σχέδιο διδακτικής εργασίας στον τοµέα Οικονοµίας και
∆ιοίκησης, κατηγορία ΤΕΕ Ειδικής Aγωγής Β’ βαθµίδας κωφών και
βαρηκόων Αγ. Παρασκευής
Μάθηµα: Σύγχρονες Συναλλαγές
Θεµατική Ενότητα: 'Εισαγωγή στην τεχνική των συναλλαγών και εµπόριο εµπορεύµατα - εµπόριο αγοραπωλησία"
∆ιδάσκεται στην Α΄ τάξη- 1ος κύκλος – Β΄ βαθµίδα στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Τοµέας Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
1.Επιδιωκόµενη διδακτική προσέγγιση (στόχος)
Να γνωρίσουν οι µαθητές το χρήµα, το ρόλο και τη χρησιµότητα του εµπορίου
καθώς επίσης τον τρόπο που αυτά συνδέονται µε τα αγαθά - εµπορεύµατα,
µε τις συναλλαγές και µεταξύ τους.
2. ∆ιαθεµατικές προσεγγίσεις.
2.1.στο ίδιο µάθηµα οι µαθητές επιδιώκεται:
• να γνωρίσουν και να γίνουν κοινωνοί της εύκολης χρήσης του χρήµατος και
να κατανοήσουν το ενιαίο νόµισµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• να γνωρίσουν τις υποδιαιρέσεις του χρήµατος
• να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργεί το εθνικό νόµισµα και την
πρακτική χρήσης του συναλλάγµατος
• να κατανοήσουν την πως τα αγαθά ανταλάσσονται µέσω του εµπορίου µε τη
βοήθεια του χρήµατος.
2.2.σε άλλα µαθήµατα ειδικότητας οι µαθητές επιδιώκεται:
2.2.1. Μάθηµα: Σύγχρονες Οικονοµικές ∆ραστηριότητες:
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν έννοιες όπως απόλυτη φρώχεια, σχετική
φτώχεια, ανάπτυξη. Συνδέονται άµεσα µε το χρήµα και το εµπόριο, οι έννοιες
αυτές.
2.2.2. Μάθηµα: - Εµπορικό ∆ίκαιο
Επιδιώκεται η γνώση σε βάθος των εννοιών που σχετίζονται µε το εµπόριο
και τις συναλλαγές.
2.2.3. Μάθηµα: - Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Η γνώση για τις συναλλαγές και το χρήµα εξειδικεύεται περισσότερο µε τον
τρόπο που πρέπει να είναι οργανωµένες οι επιχειρήσεις
2.3.σε γενικά µαθήµατα οι µαθητές επιδιώκεται:
2.3.1.Νέα Ελληνικά
Εµπλουτίζεται µε νέους όρους το λεξιλόγιο των µαθητών για ευρύτερη γραπτή
και προφορική επικοινωνία µε δεδοµένη την άµεση καθηµερινή επαφή µε
αυτή την ορολογία
Ιστορία
Η ιστορική γνώση της πορείας του χρήµατος εµπλουτίζεται µε τη γνώση της
αξίας του χρήµατος ως µονάδας µέτρησης και ως µέσου συναλλαγής.
Μελετάται ιστορικά ο ρόλος του εµπορίου στην πορεία της Ελλάδας αλλά και
Παγκόσµια για την εξέλιξη και πρόοδο της ανθρωπότητας
3. Περιγραφή υλοποίησης του ενδεικτικού διδακτικού προγράµµατος ειδικής
αγωγής
3.1.Υλικά
Εποπτικά µέσα:
3.1.1. Επίδειξη νοµισµάτων, άµεση επαφή των µαθητών µε το νόµισµα και τα
είδη του.
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3.1.2. Χρήση εφηµερίδων και έρευνα στις στήλες τους για να διαπιστώσουν οι
µαθητές το ρόλο του χρήµατος και των αγαθών µέσα από αυτές
3.1.3. Γνωριµία των όρων "αγοραπωλησία" - "εµπορική πράξη" κ.λ.π. µέσα
από τις αγγελίες και τις στήλες των εφηµερίδων
3.1.4. Χρήση ασκήσεων προσαρµοσµένων στιε ικανότητες και δυνατότητες
των µαθητών µε στόχο την πλήρη κατανόησή όπως σταυρόλεξα, ασκήσεις
Σωστού - Λάθους, πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης κ.λ.π.
3.1.5. Χρήση µεταγραµµένου κειµένου ευανάγνωστου και κατανοήσιµου
3.2. Ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας
3.2.1. Συζητούν και ταυτοποιούν καταστάσεις µε οπτικές αναπαραστάσεις
(φωτογραφίες). Π.χ. Υποδιαιρέσεις χρήµατος, συνάλλαγµα διάφορων χωρών
κ.λ.π. Φύλλο εργασίας 1-3.
3.3. Ενδεικτικές ασκήσεις
Άσκηση 1η
Σας αναφέρω παρακάτω 8 πράξεις.
Σηµειώστε δίπλα ποιές είναι οι
συναλλαγές
α. Αγοράζω παπούτσια:……………………………
β. Παίζω ποδόσφαιρο µε φίλους:…………………
γ. Πουλάω το ποδήλατό µου………………………
δ. Βάζω βενζίνη……………………………………..
ε. Γράφω διαγώνισµα:……………………………………..
στ. Αγοράζω λαχείο:……………………………………….
ζ. Πλένω τα ρούχα µου:……………………………………
η. Κάνω ποδήλατο:…………………………………………
Άσκηση 2η
∆ίπλα στις παρακάτω πράξεις που δίνονται σηµειώστε ποια είναι νόµιµη και
ποια παράνοµη:
α. Πουλάω ρούχα:…………………………..
β. Πουλάω ναρκωτικά:……………………..
γ. Πουλάω αυτοκίνητα:………………………
δ. Πουλάω λάδι:………………………………
ε. Πουλάω δούλους:………………………….
στ. Πουλάω παιδιά:…………………………
στ. Πουλάω τρόφιµα που έληξαν:……….…
η. Πουλάω λαθραία τσιγάρα:………..…….
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Άσκηση 3η
Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αυτός που αγοράζει εµπορεύµατα
3. Τα αγαθά που αγοράζονται και πωλούντα
5. Έτσι λέγονται ο αγοραστής και ο πωλητής
6. Αυτός που πουλάει τα εµπορεύµατα
10. Η πράξη µε την οποία αγοράζουµε ή νοικιάζουµε ή δανειζόµαστε κάτι
11. Το χρήµα της κάθε χώρας
ΚΑΘΕΤΑ
5. Η πράξη µε την οποία αγοράζουµε και πουλάµε αγαθά
Αυτό που ικανποποιεί τις ανάγκες µας
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Φύλλο εργασίας 1: ∆ραστηριότητα 1η
Εκµάθηση νοµισµατικών µονάδων διάφορων χωρών

Φύλλο εργασίας 2: ∆ραστηριότητα 2η
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Αναγνώριση διαφορών χαρτονοµισµάτων και νοµισµάτων
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Φύυλο εργασίας 3. ∆ραστηριότητα 3η
∆ιάκριση των υποδιαιρέσεων των χαρτονοµισµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Φύλλο εργασίας 4. ∆ραστηριότητα 4η
Εκµάθηση συµβόλων νοµισµάτων
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4. Αξιολόγηση: ‘Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Σ
Ηµ. Γέννησης:
1967
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ΄Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος
Τάξη: Α
Τοµέας: Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
Ειδικότητα: Μάθηµα: ‘Σύγχρονες Συναλλαγές’
Καθηγητής:
Λυρώνη
Ηµερ/νία:
Α/α
Ηµεροµηνί
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο µαθητής του Σχόλια – παρατηρήσεις:
α
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθµίδας µπορεί να (Ο καθηγητής σηµειώνει την
συµµετέχει στους παρακάτω θεµατικές ενότητες επιτυχία του µαθητή µε την
και τους διδακτικούς στόχους που ορίζονται µέσα αντίστοιχη ηµεροµηνία)
από αυτές).
Η
µαθήτρια
απάντησε
1
2/10/2003
(Άσκηση 1η)
και
στις
οκτώ
Έννοια συναλλαγής. ∆υνατότητα διάκρισης από σωστά
ερωτήσεις
άλλες δραστηριότητες
2

3

14/11/03

20/1/04

(¨Ασκηση 2η)
Εµπόριο: Νόµιµες
πράξεις

και

παράνοµες

εµπορικές

Σταυρόλεξο
'Επαναληπτική άσκηση στην ενότητα 'Συναλλαγές
-Εµπόριο - Αγοραπωλησία'

Η
µαθήτρια
απάντησε
σωστά
και
στις
οκτώ
ερωτήσεις µετά από σχετικές
διεκρινίσεις των εννοιών
'έληξαν λαθραία΄.
Η µαθήτρια έλυσε χωρίς
δυσκολία το σταυρόλεξο.

‘Εντυπο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης µαθητή
Όνοµα:
Π
Ηµ. Γέννησης:
1984
Ηλικία:
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ΄Βαθµίδας:
Κύκλος : 1ος
Τάξη:
Τοµέας: Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
Ειδικότητα:
Μάθηµα: ‘Σύγχρονες Συναλλαγές’
Καθηγητής:
Λυρώνη
Ηµερ/νία:
Α/α Ηµεροµηνία
Θέµα εξέτασης: (Σηµειώνεται ότι ο Σχόλια
–
παρατηρήσεις:
µαθητής του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (Ο καθηγητής σηµειώνει την επιτυχία του
Β΄Βαθµίδας µπορεί να συµµετέχει µαθητή µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία)
στους
παρακάτω
θεµατικές
ενότητες και τους διδακτικούς
στόχους που ορίζονται µέσα από
αυτές).
1
2/10/2003
(Άσκηση 1η)
Ο µαθητής απάντησε σωστά στις τρεις από
Έννοια συναλλαγής. ∆υνατότητα τις οκτώ ερωτήσεις
διάκρισης
από
άλλες
δραστηριότητες
2
14/11/03
(¨Ασκηση 2η)
Ο µαθητής δυσκολεύτηκε να κατανοήσει
Εµπόριο: Νόµιµες και παράνοµες λέξεις όπως λαθραία τσιγάρα, δόθηκαν
εµπορικές πράξεις
διευκρινίσεις και απάντησε σωστά στις
τέσσερις από τις οκτώ ερωτήσεις.
Ο
µαθητής επικοινωνεί µε δυσκολία στη
νοηµατική και υπάρχουν έντονα µαθησιακά
προβλήµατα.
3
20/1/04
Σταυρόλεξο
Ο µαθητής δεν γνώριζε τον τρόπο που
'Επαναληπτική
άσκηση
στην λύνονται τα σταυρόλεξα.
∆όθηκαν
ενότητα 'Συναλλαγές -Εµπόριο - επεξηγήσεις στη νοηµατική και γραπτά
Αγοραπωλησία'
παραδείγµατα, προσπάθησε να το λύσει µε
τη βοήθεια της διδάσκουσας και της
συµµαθήτριάς του.
Παρόλα αυτά όµως
έκανε πολλά λάθη.
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από αυτούς έχουν φοιτήσει σε ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο Ειδικής Αγωγής. Η
επικοινωνία της πλειοψηφίας από αυτούς γίνεται στη νοηµατική γλώσσα. Άρα
τα εκφραστικά τους µέσα είναι πολύ περιορισµένα. Ο τρόπος που είναι
γραµµένα τα βιβλία τα οποία χρησιµοποιούνται σήµερα στο σχολείο τα
καθιστούν απολύτως δυσνόητα για τους µαθητές του ΤΕΕ Κωφών.
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται κυρίως από τις σηµειώσεις του
διδάσκοντος και µε την ουσιαστική βοήθεια φωτογραφικού υλικού, γιατί η
εικόνα λειτουργεί καταλυτικά στους Κωφούς λόγω της έλλειψης της
δυνατότητας περιγραφικής πληροφόρησης σε βάθος. ΄Αρα υπάρχει άµεση
ανάγκη για χρήση διδακτικών βιβλίων, περιορισµένης ύλης, απλουστευµένου
κειµένου και µε φωτογραφικό υλικό τέτοιο και τόσο που θα λειτουργεί
υποστηρικτικά στα στα κείµενα.
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Λόγω ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας των µαθητών του συγκεκριµένου
ΤΕΕ, κάθε υλικό που απευθύνεται στην όραση των µαθητών λειτουργεί
υποβοηθητικά σε πολύ σηµαντικό βαθµό. Φωτογραφικό υλικό, αφίσσες,
σχέδιαγράµµατα είναι πολύ χρήσιµα, καθώς επίσης και η προβολή σλάΪτς, η
τηλεόραση και το video. Απόλυτα αναγκαίο είναι η δυνατότητα χρήσης από
όλους τους µαθητές υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι µαθητές της ειδικότητας συγκεκριµένα διδάσκονται αρκετές ώρες
υπολογιστές και η φύση πολλών µαθηµάτων της ειδικότητάς τους είναι τέτοια
που µπορεί η διδασκαλία τους να γίνεται µέσω των υπολογιστών. Άρα είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός υπολογιστή για κάθε µαθητή.
Συµπερασµατικά η χρησιµοποιίηση βιβλίων µε απλούστερο και κατανοητό
κείµενο εµπλουτισµένο µε φωτογραφικό υλικό, η δυνατότητα χρήσης
υπολογιστών από όλους τους µαθητές, η χρησιµοποίηση της εικόνας µε
όποιο τρόπο είναι δυνατόν να γίνει αυτό στη διδασκαλία και η γνώση της
νοηµατικής γλώσσας από τους διδάσκοντες θεωρώ ότι είναι απολύτως
αναγκαία εφόδια για τη διδασκαλία, των Κωφών µαθητών σε κάθε
εκπαιδευτική βαθµίδα.
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