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Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σας αποστέλλουµε την Πράξη (12/14-06-2010, θέµα 2ο) η
οποία περιέχει οδηγίες του Π.Ι. σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. –
ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2010 – 2011.
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα.
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Σελίδες 440 ( t09tee17@ypepth.gr)
Εσωτ. ∆ιανοµή:
∆/νση Σπουδών ∆.Ε.
Τµήµα Β΄
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Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών
Σχετικά µε τις οδηγίες διδασκαλίας των µαθηµάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑΛ και της Α΄ τάξης
ΕΠΑΣ ενηµερώνουµε ότι δεν υ̟άρχουν τρο̟ο̟οιήσεις στα ωρολόγια ̟ρογράµµατα, γι αυτό και
δεν ̟ροβαίνουµε σε νέες οδηγίες διδασκαλίας. Οι εκ̟αιδευτικοί µ̟ορούν να στηριχτούν στα
Προγράµµατα Σ̟ουδών ή/και στα αντίστοιχα βιβλία.

Τοµέας ∆οµικών Έργων
Στο ̟αρελθόν είχαν δοθεί οδηγίες µετά α̟ό αίτηµα του ΥΠ∆ΒΜΘ, ε̟ειδή είχαν ̟ρογραµµατισθεί
α̟ό το ΥΠ∆ΒΜΘ να χρησιµο̟οιούνται βιβλία και αναλυτικά ̟ρογράµµατα των ΤΕΕ στα
διάφορα µαθήµατα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ , σε ορισµένα εκ των ο̟οίων ̟ροβλέ̟ονταν και
̟ροβλέ̟εται ακόµη η χρήση ̟ερισσότερων του ενός βιβλίου των ΤΕΕ.
Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν ό̟ως ζητήθηκε οδηγίες τουλάχιστον για τον τοµέα των κατασκευών,
οι οδηγίες αυτές καταχωρήθηκαν ως αναλυτικά ̟ρογράµµατα σε σχετικά ΦΕΚ.
Οι διευκρινίσεις αυτές είναι α̟αραίτητες για να γίνει κατανοητό ότι ̟ροτείνεται εκ νέου η
χρησιµο̟οίηση των ίδιων οδηγιών ̟ου καταχωρήθηκαν ως αναλυτικά ̟ρογράµµατα.

Θρησκευτικά
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
[ 1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους]
Θα διδαχθούν ε̟ιλεγµένες ενότητες α̟ό το βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία» των Χ. Γκότση,
̟. Γ. Μεταλληνού και Γ. Φίλια, ̟ου διδάσκεται ήδη στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
Α. Γενικοί σκο̟οί του µαθήµατος στο Λύκειο
1. Να α̟οκτήσουν οι µαθητές ε̟αρκή γνώση του ̟εριεχοµένου της ορθόδοξης χριστιανικής
̟αράδοσης.
2. Να εµβαθύνουν αναλύοντας την εµ̟ειρία α̟ό την ιστορική συνάντηση αυτής της
̟αράδοσης µε τον ̟ολιτισµό γενικότερα.
3. Να ̟ροσεγγίσουν διαλεκτικά άλλα θρησκεύµατα και φιλοσοφικές αντιλήψεις,
α̟οκτώντας τη δυνατότητα της ελεύθερης ε̟ιλογής, σε σχέση µε τη βίωση της αλήθειας, ό̟ως την
εννοεί η ορθόδοξη ̟αράδοση.
4. Να κατανοήσουν, ε̟οµένως, ότι το µάθηµα των θρησκευτικών στο σχολείο είναι µάθηµα
γνώσης, ̟ου ενθαρρύνει τον ελεύθερο διάλογο και όχι µάθηµα κατήχησης ̟ου α̟οβλέ̟ει στον
̟ροσηλυτισµό.
5. Πρέ̟ει να θεωρείται δεδοµένος ο σεβασµός της ̟ροσω̟ικότητας του µαθητή καθώς και
η ιδιαιτερότητα της ηλικίας του, ̟ου σχετίζεται µε τις έντονες και αγωνιώδεις υ̟αρξιακές,
φιλοσοφικές και θρησκευτικές του αναζητήσεις, αφού και αυτή η ευαγγελική κλήση θέτει ως
κεντρική ̟ροϋ̟όθεση για την α̟οδοχή της την ελεύθερη στάση και διάθεση του ανθρώ̟ου.
6. Τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε την ̟ίστη, τη θρησκεία, τον Θεό και την ηθική, να
̟ροσεγγίζονται µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε να λαµβάνεται σοβαρά υ̟όψη τόσο το νοητικό ε̟ί̟εδο των
µαθητών όσο και οι αυξηµένες ευαισθησίες και συναισθηµατικές µετα̟τώσεις της κρίσιµης ηλικίας
τους, τα υ̟αρξιακά τους ̟ροβλήµατα και οι ανάγκες τους (εκρηκτικότητα σεξουαλικής αφύ̟νισης,
κοινωνικές και διαφυλικές σχέσεις, αβεβαιότητα για την µελλοντική ε̟αγγελµατική
α̟οκατάσταση, α̟οδοχή-αναγνώριση και καταξίωση α̟ό το κοινωνικό σύνολο).
7. Η ό̟οια ακολουθούµενη διδακτική µέθοδος για την ε̟ιτυχή υλο̟οίηση των σκο̟ών του
µαθήµατος δεν µ̟ορεί ̟αρά να έχει αφενός χριστοκεντρικό χαρακτήρα, αφού και εδώ το
̟ρόσω̟ο και το έργο του Ιησού Χριστού στην ανθρώ̟ινη ιστορία α̟οτελεί το κέντρο του
̟εριεχοµένου του, αφετέρου δε µαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ̟ροσαρµοσµένη δηλαδή στην ηλικία
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των µαθητών, στις µαθησιακές τους δυνατότητες, τις ό̟οιες άλλες ιδιαιτερότητές τους και τις
γενικές και ειδικές ανάγκες τους.
Β. Οι σκο̟οί του µαθήµατος «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία» (δια των ε̟ιλεγµένων ενοτήτων)
στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ
1. Η διδασκαλία βασικών κεφαλαίων της ορθόδοξης ̟ίστης ό̟ως αυτά ̟ροβάλλονται
στους ̟ιστούς µέσω των χριστιανικών εορτών.
2. Η συνειδητο̟οίηση του γεγονότος, ότι στην ορθόδοξη λατρεία ανακεφαλαιώνεται η
̟ίστη και διδάσκεται µάλιστα µε σαφήνεια και ̟αραστατικότητα.
3. Η κατανόηση εκ µέρους των µαθητών
κεντρικών θεολογικών αληθειών, ̟ου
εκφράζονται µέσω των µεγάλων ∆εσ̟οτικών και Θεοµητορικών εορτών της Εκκλησίας.
4. Η ε̟αφή και γνωριµία µε τα µυστήρια της Εκκλησίας καθώς και η ανάλογη εµβάθυνση
σ’ αυτά, µε την υ̟ογράµµιση του θεόσδοτου χαρακτήρα τους.
5. Η κατανόηση εκ µέρους των µαθητών της θέσης τους ως λαϊκών µελών της Εκκλησίας,
οργανικά ενταγµένων σ’ αυτήν και η εξοικείωσή τους µε τη χρήση γενικών λειτουργικών όρων και
εννοιών.
6. Ο υγιής και δηµιουργικός ̟ροβληµατισµός τους ̟άνω σε καίρια ζητήµατα, ̟ου αφορούν
στη λατρεία της Εκκλησίας και έχουν σχέση µε την δική τους ενεργό συµµετοχή στα λατρευτικά
δρώµενα.
7. Η ̟ληροφόρηση και ενηµέρωσή τους για το ρόλο και τους σκο̟ούς διαφόρων
̟αραθρησκευτικών οργανώσεων καθώς και για τις ̟ροσηλυτιστικές τους µεθόδους, κεντρικός
άξονας των ο̟οίων είναι η «̟ροβολή» µε διάφορα µέσα των τελετουργιών τους και η ̟ρόσκληση
συµµετοχής σ’ αυτές.
Γ. Ε̟ιλεγµένες διδακτικές ενότητες για την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ
Σύµφωνα µε τα ̟ροηγουµένως εκτεθέντα ε̟ελέγησαν και ̟ροτείνονται για διδασκαλία στην
Α΄τάξη ΕΠΑΛ οι ̟αρακάτω ενότητες α̟ό το βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία», αφού
βεβαίως ελήφθη υ̟όψη το ̟εριεχόµενο του βιβλίου της Α΄ ΤΕΕ, το ο̟οίο θα διδάσκεται εφεξής
(α̟ό το σχολικό έτος 2008-2009) στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ: 2, 3, 7, 8, 9 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24,
27, 29, 32, 33, 36, 39, 40 και 41.
∆. Γενικές µεθοδολογικές οδηγίες και ̟αρατηρήσεις
Με βάση το ιδιαίτερο ̟εριεχόµενο των ̟αρα̟άνω
ε̟ιλεγµένων ενοτήτων και
λαµβάνοντας υ̟όψη τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου σχολείου και του διατιθέµενου
χρόνου διδασκαλίας, είναι ανάγκη:
1. Η ό̟οια διδακτική µέθοδος ̟ρέ̟ει να α̟οβλέ̟ει στη µετάδοση του ουσιώδους µε τρό̟ο
ακριβή, λιτό και ̟εριεκτικό, χωρίς ̟λατειασµούς και ε̟ιµονή σε λε̟τοµέρειες.
2. Τα συνοδευτικά-θεολογικού και λειτουργικού ̟εριεχοµένου-κείµενα, λειτουργούν ως
αφόρµηση ή εφαρµογή της διδασκαλίας και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τάξης ίσως είναι
καλύτερα να αξιο̟οιούνται µόνο α̟ό τη µετάφρασή τους.
3. Κά̟οια α̟ό τα ̟ροτεινόµενα στο βιβλίο «Θέµατα για συζήτηση» στο τέλος κάθε
ενότητας ̟αρουσιάζουν ενδιαφέρον και µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν και ως αφορµή έναρξης
της διδασκαλίας, καλώντας µάλιστα σε αυτενέργεια τους µαθητές.
4. Η αξιο̟οίηση των εικόνων-φωτογραφιών του βιβλίου είναι δυνατόν να λειτουργήσει όχι
µόνο συµ̟ληρωµατικά αλλά και µε τρό̟ο καίρια λειτουργικό κατά τη διάρκεια της διδακτικής
̟ράξης, εφόσον ε̟ισηµανθεί εκ των ̟ροτέρων η ιδιαίτερη θέση και αξία τους. Κατά την
̟αρουσίαση του θέµατος (̟.χ. η θεολογική «ανάγνωση» της εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού) η
ενεργός συµµετοχή των µαθητών µέσα στην τάξη µ̟ορεί κάλλιστα και σε µεγάλο βαθµό να
αντικαταστήσει την τυ̟ική ̟ροφορική ̟αράδοση/διδασκαλία των θεολογικών ̟τυχών του
γεγονότος.
5. Κατά τη διαδικασία ̟αρουσίασης του κεντρικού θέµατος των διαφόρων ενοτήτων
κρίνεται σκό̟ιµη η ̟λήρης ανάλυση-µε αφετηρία την ετυµολογία- βασικών και συχνά
χρησιµο̟οιούµενων όρων και εννοιών ̟ου αφορούν στη λατρεία της Εκκλησίας (̟.χ. Εκκλησία,
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Λατρεία, Λειτουργία, Μυστήριο, Κοινωνία, Θεία Οικονοµία, Θεοφάνια, Θαύµα, Ανάσταση,
Ευχαριστία, Μετάνοια, κλήρος και λαός κλ̟). Ο βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µαζί τους µε
την ανεύρεση σύγχρονων συνώνυµων και συναφών ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο και την χρήση
εννοιών, συνδεδεµένων µε την καθηµερινότητα.

Ε. Ειδικές µεθοδολογικές οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για κάθε διδακτική ενότητα
1.
Ενότητες 2 και 3 ( 3 διδ. ώρες): Η Εισαγωγή στο θέµα της εξέλιξης και του
̟εριεχοµένου της χριστιανικής λατρείας θα γίνει α̟ό τον καθηγητή µε την ε̟ισήµανση των
ουσιωδών ̟αραµέτρων της (χώρος, χρόνος, µορφή, ̟εριεχόµενο, χαρακτήρας, σκο̟ός). Οι µαθητές
θα συνεργαστούν εντο̟ίζοντας στο κείµενο του διαλόγου του Χριστού µε τη Σαµαρείτισσα, τα
̟αρα̟άνω στοιχεία και µε την ανάκληση ̟ροσω̟ικών εµ̟ειριών και βιωµάτων α̟ό τη συµµετοχή
τους σε λατρευτικές ̟ράξεις.
2. Ενότητα 7 (1 διδ. ώρα): ∆υνατή η ̟αρουσίαση των φάσεων της Θείας Οικονοµίας µέσω
σχεδιαγράµµατος στον ̟ίνακα της τάξης ή σε έντυ̟η µορφή(φωτοτυ̟ία), ̟ου θα διανεµηθεί στους
µαθητές. Ε̟ισήµανση και ιδιαίτερος τονισµός –µε την έννοια του «σήµερον» στη λατρεία- της
διαχρονικής ̟αρουσίας και αξίας των θεϊκών ενεργειών για τη ζωή µας, και τη µέθεξη σ’ αυτές
µέσα α̟ό την λειτουργική-λατρευτική βίωσή τους.
3. Ενότητα 8 (1 διδ. ώρα): Η ανάλυση της εικόνας της Γέννησης του Χριστού-µε τη
συνεργασία των µαθητών σε συνδυασµό µε τα υ̟άρχοντα συνοδευτικά κείµενα, αξιο̟οιούµενα
την κατάλληλη στιγµή, συνθέτουν µια υλο̟οιήσιµη διδακτική ̟ρόταση.
4. Ενότητες 9, 10,11 (4 διδ. ώρες): Οι µαθητές καλούνται α̟ό τον καθηγητή τους να
ανακαλέσουν γνώσεις και εµ̟ειρίες α̟ό την ̟ροηγούµενη θρησκευτική ̟αιδεία τους. Κατ’ αυτό
τον τρό̟ο αναδύονται και καταγράφονται τα θεµελιώδη στοιχεία, ̟ου αφορούν τόσο στο
̟εριεχόµενο των µεγάλων αυτών εορτών, όσο και στο θεολογικό τους υ̟όβαθρο, το ο̟οίο
νοηµατοδοτεί τη ζωή των συµµετεχόντων και συνεορταζόντων ̟ιστών.
5. Ενότητα 14 (1 διδ. ώρα): Η ̟ροσεκτική και ουσιαστική αξιο̟οίηση των λειτουργικών
κειµένων της ενότητας αλλά και η ενεργός συµµετοχή των µαθητών θα οδηγήσει στην ανακάλυψη,
καταγραφή και κατανόηση των υψηλών θεολογικών αληθειών, ̟ου συνθέτουν το Τριαδολογικό
δόγµα.
6. Ενότητα 15 (1 διδ. ώρα): Η ουσία του µαθήµατος βρίσκεται στην β΄ ̟αράγραφο. Η
̟ροσεκτική ανάγνωση και ανάλυση του κειµένου α̟ό τη Λειτουργία του Μ. Βασιλείου θα
̟ροσφέρει τα στοιχεία εκείνα, ̟ου αναδεικνύουν την υ̟αρκτική σχέση της Εκκλησίας µε το
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
7. Ενότητα 16 (1 διδ. ώρα): Το ζητούµενο του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές
το «̟ως» και το «γιατί» η Εκκλησία αναφέρεται διαχρονικά µέσω και των θεοµητορικών εορτών
στο ̟ρόσω̟ο της Θεοτόκου.
8. Ενότητα 18 (1 διδ. ώρα): Με βάση µια εικόνα-και του βιβλίου ακόµη-ό̟ως αυτή του
ευλογούντος Χριστού, είναι δυνατή η α̟οκάλυψη της ουσίας του µαθήµατος. Οι µαθητές µε την
καθοδήγηση του καθηγητή, θα ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης της
βυζαντινής εικόνας. Θα µάθουν το «̟ως» και το «γιατί» της α̟εικόνισης των ιερών ̟ροσώ̟ων,
ενώ θα ̟ληροφορηθούν α̟ό τα συνοδευτικά κείµενα του µαθήµατος το «̟ως» και το «γιατί» της
̟ροσκύνησης των εικόνων στη λατρεία της Εκκλησίας.
9. Ενότητες 20, 32 33 ( 3 διδ. ώρες): Τα µαθήµατα αυτά µ̟ορούν να συνθέσουν µια ενιαία
θεµατική ενότητα, λειτουργώντας συµ̟ληρωµατικά, ενώ ταυτόχρονα θέτουν ε̟ί τά̟ητος διάφορα
ζητήµατα, τα ο̟οία ευνοούν την ανά̟τυξη ενός ̟λουραλιστικού
διαλόγου, ο ο̟οίος θα
αναδείξει σύγχρονα ̟ροβλήµατα σχέσεων και ρόλων.
10. Ενότητες 21, 24, 27( 4 διδ. ώρες): Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτών οδηγεί τους
µαθητές στη γνωριµία τους µε την µυστηριακή υ̟όσταση της Εκκλησίας, αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα τη σηµασία τους για τη ζωή των ̟ιστών, ιδιαίτερα δε των εισαγωγικών µυστηρίων του
Βα̟τίσµατος και του Χρίσµατος. Η υ̟ογράµµιση της ευχαριστιακής και θερα̟ευτικής κυριολεκτικά και µεταφορικά- ̟αρουσίας των Μυστηρίων της Μετανοίας και του Ευχελαίου στη
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ζωή των µελών της Εκκλησίας, θα αναδείξει την φροντίδα της για τις ψυχοσωµατικές ανάγκες των
ανθρώ̟ων και την µέριµνα για την ίαση και την α̟οκατάσταση της υγείας τους.
11. Ενότητα 29 (1 διδ. ώρα): Τονισµός του ειδικού ̟νευµατικού βάρους των τριών αυτών
σταδίων της ζωής της Εκκλησίας για την ̟ορεία των ̟ιστών ̟ρος τη θέωση, εντο̟ισµός και
ανάδειξη των ιδιαίτερων α̟αιτήσεων κάθε εορταστικής ̟εριόδου.
12. Ενότητες 36,39,40,41 (4 διδ. ώρες): Πρόκειται για µαθήµατα ενηµερωτικού̟ληροφοριακού χαρακτήρα. Η το̟οθέτηση των ενοτήτων αυτών στο τέλος του βιβλίου οφείλεται
στο γεγονός της ιδιαίτερης έλξης και γοητείας, ̟ου ασκεί στον ανυ̟οψίαστο σηµερινό άνθρω̟ο η
̟ιθανότητα-δυνατότητα συµµετοχής του σε µια «̟ερίεργη» και «διαφορετική» τελετουργία ή
λατρευτική εκδήλωση, ̟ου α̟οτελεί συνήθως και το ̟ρώτο στάδιο µύησής του. Ο καθηγητής
̟ρέ̟ει να διατηρήσει σε υψηλό ε̟ί̟εδο την ό̟οια συζήτηση και να µην εξάψει την φαντασία ή
την ̟εριέργεια των µαθητών, εµ̟λουτίζοντας το µάθηµα µε «̟ροκλητικές» ̟λην ε̟ικίνδυνες γι
αυτούς λε̟τοµέρειες, καθώς έτσι θα «διαφηµίσει» άθελά του τις εκτιθέµενες ̟αραθρησκευτικές ή
εξωεκκλησιαστικές οργανώσεις, ̟ου διεκδικούν ωστόσο µε τις ̟οικιλώνυµες ονοµασίες τους
εκκλησιαστική αναγνώριση και ταυτότητα.
Στ΄. Ενδεικτικό Σχέδιο µαθήµατος.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16: «ΠΑΝΑΓΙΑ: Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ι. Αφετηρία-διδακτική αφόρµηση: Οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να ̟εριγράψουν
̟ρόσω̟α, χαρακτηριστικά, στάσεις και χειρονοµίες σε µια εικόνα Βρεφοκρατούσας Παναγίας, η
ο̟οία θα τους ε̟ιδειχθεί α̟ό τον καθηγητή τους στην τάξη. Η ε̟ιλογή της συγκεκριµένης εικόνας
̟αρα̟έµ̟ει άµεσα στον γενικό τίτλο της ενότητας (̟ροτεινόµενος χρόνος 5΄).
ΙΙ. Ε̟εξεργασία-ανά̟τυξη: Οι µαθητές καλούνται και ̟άλι- µε κατάλληλες και εκ των ̟ροτέρων
̟ροετοιµασµένες ερωτήσεις α̟ό τον καθηγητή- να βρουν και να α̟αριθµήσουν τους τρό̟ους και
στη συνέχεια τους λόγους α̟όδοσης ιδιαίτερης τιµής στο ̟ρόσω̟ο της Παναγίας. Ο διδάσκων σε
ρόλο συντονιστή ̟αρεµβαίνει καθοδηγώντας και εµ̟λουτίζοντας µε ερεθίσµατα τη δηµιουργική
αναζήτηση των µαθητών ενώ σηµειώνει ταυτόχρονα στον ̟ίνακα τα ευρήµατά τους.
Τρό̟οι: ε ι κ ό ν ε ς (̟αραδείγµατα α̟ό το βιβλίο ή α̟ό άλλη ̟ηγή)
Ν α ο ί (̟αραδείγµατα-αναφορά σε το̟ωνύµια)
Α κ ο λ ο υ θ ί ε ς ( συγκεκριµένες αναφορές)
Ε ο ρ τ έ ς (̟αραδείγµατα)
Λόγοι: Η Παναγία τιµάται α̟ό την Εκκλησία ε̟ειδή στο ̟ρόσω̟ό της συναντάται :
1) ο τέλειος άνθρω̟ος (υ̟όδειγµα υ̟ακοής και ̟ίστης στο θέληµα του Θεού, συνεργασία στο
σχέδιό του, εκ̟λήρωση της α̟οστολής του), 2) η τέλεια γυναίκα (καταξιώνεται µε το ρόλο της η
γυναικεία φύση, ως νέα Εύα αναστηλώνει την κατασ̟ιλωµένη εικόνα του ̟ε̟τωκότος ανθρώ̟ου)
3) η τέλεια Μητέρα (̟ρότυ̟ο µητρότητας, ανάδειξη του ρόλου της ως «µεσίτριας» των ανθρώ̟ων
̟ρος τον Υιό της για την ικανο̟οίηση των αιτηµάτων τους, ιδανική ̟ροστάτις ̟αιδιών, µητέρων,
αδυνάτων).
Ο καθηγητής στη συνέχεια µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τους µαθητές να αναγνωρίσουν µε τη βοήθειά
του ετυµολογικά την ειδική σηµασία των ε̟ιθέτων «Θεοτόκος», «Αει̟άρθενος» , «Παναγία», ώστε
να γίνει δυνατή στη συνέχεια η ανά̟τυξη α̟ό τον ίδιο του θεολογικού τους ̟εριεχοµένου
(̟ροτεινόµενος χρόνος 20΄).
ΙΙΙ. Εφαρµογή: Με την α̟αρίθµηση, καταγραφή και σύντοµη ̟αρουσίαση του ̟εριεχοµένου των
θεοµητορικών εορτών (οι µαθητές µε βάση τις γνώσεις και τις εµ̟ειρίες τους µ̟ορούν και ̟άλι να
̟ρωταγωνιστήσουν στην εξέλιξη του τελευταίου µέρους του µαθήµατος) ε̟ιτυγχάνεται µια
ανακεφαλαίωση των ̟ροηγουµένως εκτεθέντων, αφού κάθε εορτή ̟αρα̟έµ̟ει καίρια σε
χαρακτηριστικά της ̟ροσω̟ικότητας και του ρόλου της Παναγίας. Ο καθηγητής θα βρει την
ευκαιρία µε αφορµή τις εορτές του Γενεθλίου και της Κοιµήσεως να αναφερθεί µε συντοµία στις
α̟οκλίνουσες α̟ό την Ορθόδοξη διδασκαλία θέσεις των Ρωµαιοκαθολικών ̟ερί «Ασ̟ίλου
Συλλήψεως» και «ενσωµάτου µεταστάσεως» της Παναγίας (̟ροτεινόµενος χρόνος 10΄).
Σηµείωση: Εάν οι συνθήκες της τάξης ευνοούν την ̟ροβολή εικόνων (slides) µέσω ̟ροβολέα ή
χρήση ειδικού λογισµικού για Θρησκευτικά µέσω Η/Υ, ο καθηγητής ̟ρέ̟ει να ̟ροτιµήσει την
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αξιο̟οίηση αυτών των µέσων, καθώς το συγκεκριµένο µάθηµα ̟ροσφέρει ̟ολλές αφορµές
̟λαισίωσης του ̟ροφορικού λόγου µε ̟λούσιο ε̟ο̟τικό υλικό.
Στο τέλος αυτής της σειράς των γενικών και ειδικών µεθοδολογικών ̟αρατηρήσεων και
οδηγιών και διδακτικών ̟ροτάσεων αξίζει να σηµειωθεί ότι:
Ο καθηγητής έχει ̟άντοτε την ευχέρεια και την άνεση, µέσα στον ̟ροσφερόµενο χρόνο, να κάνει
τις δικές του ε̟ιλογές, ̟ου αφορούν στην ακολουθητέα ανά θεµατική ενότητα διδακτική µέθοδο.
Η ανακάλυψη ̟άντως του ουσιώδους και η α̟οφυγή της ̟εριττής λε̟τοµέρειας α̟οτελεί
µονόδροµο, λόγω του ̟εριορισµένου διδακτικού χρόνου και ταυτόχρονα «κλειδί» µιας ε̟ιτυχούς
και α̟οτελεσµατικής διδασκαλίας.
Ζ. Αξιολόγηση: Στο θέµα αυτό ας είµαστε ιδιαίτερα ̟ροσεκτικοί. Οι α̟αιτήσεις του καθηγητή στη
διάρκεια της εξέτασης ̟ρέ̟ει να είναι συµβατές µε τις δυνατότητες και τις ̟ροτεραιότητες των
µαθητών του συγκεκριµένου σχολείου. Η εξέταση του µαθήµατος ̟ρέ̟ει να σχετίζεται οργανικά
και να είναι συµβατή µε τον τρό̟ο ε̟εξεργασίας του µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της
̟αράδοσης. Ας µην ξεχνάµε ̟ως όταν η τελευταία συντελείται µε την ουσιαστική συνεργασία και
συµµετοχή των µαθητών, τότε α̟οτελεί και αυτή ̟εδίο αξιολόγησης. Γενικά, ̟άντως, ο µαθητής
είναι υ̟οχρεωµένος στοιχειωδώς να κατέχει τον ορθό τρό̟ο ̟ροσέγγισης βασικών εννοιών και
όρων, να αναγνωρίζει και να ανα̟τύσσει µε ε̟άρκεια τη σηµασία και το ̟εριεχόµενό τους,
α̟οφεύγοντας φυσικά τη στείρα α̟οµνηµόνευση
ανούσιων λε̟τοµερειών. Ο καθηγητής
διαδραµατίζει και εδώ έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού έχει την κύρια ευθύνη στη µαθησιακή
διαδικασία, υ̟οδεικνύοντας τον τρό̟ο και τη µέθοδο ̟ρόσληψης και οικείωσης της αναγκαίας
και χρήσιµης γνώσης α̟ό τους µαθητές.
Η σωστή και άνετη α̟άντηση των µαθητών στις ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεών τους κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α̟ό την ακριβή και σωστή διατύ̟ωση των
ερωτήσεων εκ µέρους του καθηγητή. Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί, ̟ως σηµαντικό έως
καθοριστικό ρόλο ̟αίζει η χρησιµο̟οίηση των κατάλληλων ρηµάτων. Το ρήµα ̟.χ. «γνωρίζω» στη
συνήθη και συχνή διατύ̟ωση «τι γνωρίζετε…» είναι µάλλον εντελώς ακατάλληλο. Τα κατάλληλα
–κατά κατηγορία ερωτήσεων-ρήµατα, ̟ου ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται για τη σαφή διατύ̟ωσή
τους είναι:
α) για ερωτήσεις γνώσης: ̟εριγράφω, ορίζω, διατυ̟ώνω
β) για ερωτήσεις κατανόησης: εκφράζω, διακρίνω, ερµηνεύω
γ) για ερωτήσεις εφαρµογής: εκτελώ, εφαρµόζω, τρο̟ο̟οιώ
δ)για ερωτήσεις ανάλυσης: διακρίνω, ταξινοµώ, διαιρώ
ε) για ερωτήσεις σύνθεσης: συνθέτω, σχεδιάζω, συνδυάζω
στ) για ερωτήσεις αξιολόγησης: εκτιµώ, συγκρίνω, α̟οφασίζω.
Τέλος, η αξιολόγηση των µαθητών τόσο στα ωριαία διαγωνίσµατα όσο και στις
̟ροαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ για το µάθηµα των Θρησκευτικών είναι
ανάγκη να είναι ανάλογη µε τον τρό̟ο εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Συνε̟ώς, θα ̟ρέ̟ει να
συµ̟εριλαµβάνει α) ερωτήσεις ανά̟τυξης και ερωτήσεις σύντοµης ανά̟τυξης και β)
ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύ̟ου, δηλαδή, ερωτήσεις ̟ολλα̟λής ε̟ιλογής,
ερωτήσεις διάταξης, ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης, ερωτήσεις συµ̟λήρωσης κενού,
ερωτήσεις του τύ̟ου «σωστό-λάθος» κ.λ̟.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
http://www. aegeantimes.gr/pigizois/orthod-latria.htm
http://www. ooderg.com/oode/orthod/genika/latreia1.htm
http://www. el.orthodoxwiki.org
http://www. livepedia.gr
http://www. ixthis.gr
http://www. ellopos.net/gr.schmemann-life.asp
http://www.eortologio.gr/arthra/oroi-sinaxaristi.htm
http://www. apostoliki-diakonia.gr
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http://www. myriobiblos.gr
http://www. rel.gr
http://www. eikonografos.com
http://www. apologitis.com
http://www. enoriaka.gr
http://www. analogion.net
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(̟έραν της ̟ροτεινόµενης στο σχολικό βιβλίο)
Α̟ό την Ανάσταση του Λαζάρου στην Ανάσταση του Χριστού, µτφρ.Γ.Β.Μαυροµµάτη, Καλύβη
Κοιµήσεως Θεοτόκου Ιεράς Μονής Κουτλουµουσίου, Αρµός, Αθήνα 2001
ΑΡΣΕΝΙΕΦ ΝΙΚΟΛΑΣ, «Θεµελιακά Χαρακτηριστικά της Λειτουργικής “Θεωρητικής” και
Μυστηριακής ζωής», µτφρ. Νικοδήµου Γκατζιρούλη, στο συλλ. τόµο Λαός του Θεού, εκδ. Σ̟ορά,
Αθήναι, χχ., σσ. 11-49.
ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εισοδικόν, Στοιχεία λειτουργικής βιώσεως του µυστηρίου της ενότητος µέσα στην
Εκκλησία, εκδ. Ι. Μ. Ιβήρων,
ΑΦΑΝΑΣΙΕΦ ΝΙΚΟΛΑΣ, «Συνερχοµένων υµών εν Εκκλησία», µτφρ. Νικοδήµου Γκατζιρούλη, στο
συλλ. τόµο Λαός του Θεού, εκδ. Σ̟ορά, Αθήναι, χχ., σσ. 51-100.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΠΕΤΡΟΥ, Lex Orandi, Λειτουργική Θεολογία και Λειτουργική Αναγέννηση, Σειρά Ιδιόµελα
(5), Ε̟ιµελητές Σειράς Στ. Γιαγκάζογλου-Παντελής Καλαϊτζίδης, εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι 2005.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΠΕΤΡΟΥ, «Λειτουργική Αναγέννηση: Συµµετοχή του λαού και ενεργο̟οίηση της
αναφοράς», Σύναξη 72/1999, σσ. 34-51.
ΓΙΟΥΛΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Η Παναγία ̟ρότυ̟ο ̟νευµατικής τελειώσεως, Πουρναράς Π.Σ., Θεσσαλονίκη 2001
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια των Πατέρων, εκδ. Ι.Κουτλουµουσιανού
Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (∆όµος), Καρυές , Άγιον Όρος, 31993.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Ο Εκκλησιασµός, εκδ. Ι.Κουτλουµουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο
Θεολόγος (∆όµος), Καρυές , Άγιον Όρος, 1991.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία, εκδ. Ι.Κουτλουµουσιανού Κελλίου
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (∆όµος), Καρυές , Άγιον Όρος, 2001.
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Μητρ. Κοζάνης, Η Θεία Λειτουργία, εκδ. Α̟οστολικής ∆ιακονίας, Αθήναι,
21986.

ΕΥ∆ΟΚΙΜΩΦ ΠΑΥΛΟΥ, Η ̟ροσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόµου, εκδ. Α̟οστολικής ∆ιακονίας, Αθήνα 1980.
ΖΑΜΠΑΚΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ∆., Ο α̟οκρυφισµός και οι έφηβοι, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 1998.
ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Η κτίση ως Ευχαριστία, Θεολογική ̟ροσέγγιση στο ̟ρόβληµα της Οικολογίας, (το Α΄
κεφάλαιο, Ευχαριστία και κόσµος), εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 11992.
ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Συµβολισµός και ρεαλισµός στην Ορθόδοξη λατρεία», Σύναξη 71/1999, σσ.
6-21.
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ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», στον συλλ. τόµο Γ΄ Πανελλήνιο Θεολογικό
Συµ̟όσιο, 14-17 Οκτωβρίου 2001, εκδ. Α̟οστολικής ∆ιακονίας, Αθήνα 2004, σσ. 25-47.
Η υ̟εροχή της εκκλησιαστικής νηστείας για την ψυχική και σωµατική υγεία (ε̟ιλογή κειµένων),
µτφρ.Η.ΓΠετρό̟ουλος, ε̟ιµ.-σχόλια Αλεξ. Κορακίδης, Αρµός, Αθήνα 2005.
ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π., Το ξεχασµένο µυστήριο: Εκκλησιολογικές συνέ̟ειες του αγίου χρίσµατος,
Γρηγόρη, Αθήνα 2004.
ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Θεία Λειτουργία και κόσµος» στο συλλ. τόµο ∆οκίµια Ορθοδόξου Ήθους,
εκδ. Συνδέσµου Ορθοδόξων Νεανικών Κινήσεων, Αθήνα 1979, σσ. 71-84.
ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Μυσταγωγία, εισαγωγή-σχόλια ∆. Στανιλοάε, µτφρ. Ι. Σακαλής, εκδ.
Α̟οστολικής ∆ιακονίας, Αθήναι 1973.
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ, Η Λειτουργία µας, εκδ. Ζωή, Αθήναι 1967.
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β, Εκκλησία και κοινωνικά έθιµα: Α̟ό τα έθιµα στο ήθος και α̟ό το ήθος στη
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Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
[ 1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους]
Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2007-2008 και µόνον γι’ αυτό, το µάθηµα των Θρησκευτικών στην Β΄
τάξη του ΕΠΑΛ θα διδαχθεί α̟ό το διδακτικό βιβλίο της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου µε τίτλο:
«Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα», των ∆. ∆ρίτσα, ∆. Μόσχου και Στ. Πα̟αλεξανδρό̟ουλου.
Α̟ό το σχολικό έτος 2008-2009, οι µαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ θα διδάσκονται το βιβλίο
Θρησκευτικών της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και οι µαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ το βιβλίο της Α
τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ µε τίτλο «Βήµατα ̟ίστης και ζωής». ∆ιδακτικές οδηγίες και για το
µεταβατικό αυτό στάδιο του σχολικού έτους 2007-2008 αλλά και για την κανονική ακολουθία του
Ωρολογίου Προγράµµατος σε σχέση µε το µάθηµα των Θρησκευτικών α̟ό το σχολικό έτος 20082009 ̟αραθέτουµε στη συνέχεια.
Α. Σκο̟ός του µαθήµατος «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα» στη Β΄ τάξη του Λυκείου
είναι οι µαθητές:
1. Να γνωρίσουν υ̟εύθυνα και α̟ό κάθε δυνατή ̟λευρά τη θρησκεία ως ̟ανανθρώ̟ινο
φαινόµενο.
2. Να µελετήσουν κατά τρό̟ο συστηµατικό, τα καίρια και ουσιώδη στοιχεία του
Χριστιανισµού, ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας.
3. Να τους δοθεί η ευκαιρία να ενηµερωθούν για την κριτική, την αµφισβήτηση ή και την
άρνηση της χριστιανικής ̟ίστης.
4. Τέλος, να ̟ληροφορηθούν έγκυρα για τα κυριότερα µη χριστιανικά Θρησκεύµατα.
Β. Γενικές αρχές
1. Στο ̟ρώτο µέρος του βιβλίου ̟αρουσιάζονται θέµατα ̟ου αναφέρονται σε βασικά σηµεία της
χριστιανικής διδασκαλίας για τον Θεό, τον κόσµο, τον άνθρω̟ο και τη ζωή. Στα εισαγωγικά
µαθήµατα γίνεται αναφορά στα µεγάλα ζητήµατα της ζωής και ιδιαίτερα στο ̟ερί Θεού ερώτηµα,
για να ακολουθήσει η ̟αρουσίαση του ̟ανανθρώ̟ινου φαινοµένου της θρησκείας. Βασικά θέµατα
̟ου αναλύονται στο ̟ρώτο µέρος είναι η ̟ερί Θεού χριστιανική διδασκαλία, ο λόγος για την
ενανθρώ̟ηση του Θεού και Λόγου, η διδασκαλία για το Άγιον Πνεύµα, για τη δηµιουργία του
κόσµου και του ανθρώ̟ου, για το ̟ρόβληµα και την ύ̟αρξη του κακού, για τη βασιλεία του Θεού.
Τα υ̟όλοι̟α θέµατα αναφέρονται στην Ορθοδοξία, στην Παράδοση, στην ορθόδοξη άσκηση, στο
δυναµικό και α̟ελευθερωτικό χαρακτήρα του Χριστιανισµού, στη δικαιοσύνη του κόσµου σε
σχέση µε τη δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Αρκετές διδακτικές ενότητες αναφέρονται σε ̟ρακτικά
θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη χριστιανική κοινότητα µέσα σ’ ένα ̟λουραλιστικό κόσµο. Τέτοια
ζητήµατα είναι ο συνάνθρω̟ος ως αδελφός, το χριστιανικό ήθος, η χριστιανική θεώρηση του
κράτους και της ̟ολιτικής, ο φανατισµός και η ανεξιθρησκεία κ. ά. Αξιόλογα και ενδιαφέροντα
είναι και τα θέµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στις ε̟όµενες διδακτικές ενότητες, γιατί αναφέρονται
στην κριτική του Χριστιανισµού, στο φαινόµενο της αθεΐας, στις σχέσεις ̟ίστης και ε̟ιστήµης,
Ελληνισµού και Χριστιανισµού, Χριστιανισµού και ̟ολιτισµού.
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2. Είναι ̟ροφανές ότι το ̟ρώτο µέρος ̟εριλαµβάνει µια ̟οικιλία θεµάτων ̟ου σχετίζονται µε το
ουσιαστικό ̟εριεχόµενο της χριστιανικής ̟ίστης. Τα θέµατα είναι ̟ολύ ενδιαφέροντα και
α̟ευθύνονται στο µαθητή της Β΄ Λυκείου στοχεύοντας: α) στην ̟ροσέγγιση του ̟εριεχοµένου της
χριστιανικής εµ̟ειρίας και ̟αράδοσης για τα µεγάλα θέµατα ό̟ως η θεολογία, η κοσµολογία και
η ανθρω̟ολογία και β) στην ̟ροσέγγιση βασικών θεµάτων, τα ο̟οία σχετίζονται µε την ύ̟αρξη
του χριστιανού αλλά και κάθε ανθρώ̟ου στην ε̟οχή µας.
3. Θεωρήθηκε αναγκαίο να ̟ροηγηθεί µια συστηµατική και κριτική ̟αρουσίαση της χριστιανικής
̟ίστης και ̟αράδοσης και µάλιστα µέσα α̟ό τη συνάντησή της µε τις ιδέες της νεωτερικότητας και
κατό̟ιν να ακολουθήσει το δεύτερο µέρος ̟ου ̟εριλαµβάνει την ̟αρουσίαση των κυριότερων
θρησκευµάτων του κόσµου.
4. Το δεύτερο τµήµα του βιβλίου ̟εριλαµβάνει τα κυριότερα σύγχρονα θρησκεύµατα σε
̟λανητικό ε̟ί̟εδο και την αρχαία ελληνική θρησκεία. Η ̟αρουσία και διδασκαλία της διδακτικής
αυτής ενότητας κρίνεται ε̟ιβεβληµένη, καθόσον στις µέρες µας εµφανίζεται έντονα µια
̟αλιννόστηση της αρχαιοελληνικής θρησκείας κάτω α̟ό ̟οικίλες και ενίοτε ̟αράξενες
ιδεολογικές ̟ροσεγγίσεις. Ακόµη, είναι ανάγκη να ε̟ισηµάνουµε και να υ̟ογραµµίσουµε ότι η
̟αρουσίαση των διαφόρων θρησκευµάτων ̟ρέ̟ει να γίνεται µε γνώση και υ̟ευθυνότητα και όσο
το δυνατόν ολοκληρωµένα µε α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις την ελευθερία, την αντικειµενικότητα
και τον σεβασµό της θρησκευτικής ετερότητας. Ε̟οµένως, ενδείκνυται η συµ̟αράθεση, η
σύγκριση, ο διάλογος και ο συσχετισµός τους µε τον Χριστιανισµό όχι, όµως, και η αντι̟αράθεσή
τους. Στο νέο ̟εριβάλλον του ̟λουραλισµού, η χριστιανική θεολογία καλείται να διαλεχθεί
δηµιουργικά µε την ̟ολιτιστική και θρησκευτική ̟οικιλοµορφία του σύγχρονου κόσµου. Οφείλει
να ε̟ανεύρει την αληθινή οικουµενικότητα και ανεκτικότητά της, για να ̟ροσ̟εράσει τη
µισαλλοδοξία και το φανατισµό. Ο φανατικός είναι εκείνος ̟ου σφιχταγκαλιάζει την αλήθεια τόσο
̟ολύ, ώστε τελικά την ̟νίγει. Η αλήθεια, λοι̟όν, δεν είναι ανάγκη να εκλαµβάνεται ως
δογµατισµός και α̟οκλειστικότητα αλλά ως ερµηνευτική ̟ρόταση και δυνατότητα να ̟ροσέλθει
σε διάλογο και σχέση µε τον άλλον. Η ορθόδοξη θεολογία οφείλει να ̟ραγµατο̟οιήσει ένα
δηµιουργικό άνοιγµα ̟ρος τον ̟ολυ̟ολιτισµικό κόσµο µας, ̟ροσλαµβάνοντας τα ̟ροβλήµατα
και τους ̟ροβληµατισµούς του. Χρειάζεται µια νέα ̟ροσέγγιση των σηµερινών κοινωνικών και
̟ολιτιστικών ̟ραγµατικοτήτων, µέσα α̟ό µια θεολογία της ετερότητας, ̟ου δεν θα έχει ωστόσο
τί̟οτε κοινό µε το ̟νεύµα του συγκρητισµού. Είναι όντως ανάγκη στις µέρες µας η Ορθοδοξία να
̟ροχωρήσει ̟ιο ̟έρα και α̟ό την νεωτερικότητα και να α̟οδεχθεί τον ̟λουραλισµό και την
ετερότητα των άλλων κατά τέτοιο τρό̟ο ώστε ταυτόχρονα να µην υ̟οτιµά, συµβιβάζει, ̟ολύ δε
̟ερισσότερο εγκαταλεί̟ει την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και ετερότητα. Στοιχεία µιας τέτοιας
θεολογίας της ̟ολυ̟ολιτισµικότητας ως αλληλοσεβασµός, α̟οδοχή και ειρηνική συνύ̟αρξη µε
την θρησκευτική ή ό̟οια άλλη ετερότητα, είναι διάσ̟αρτα µέσα στη Βίβλο και τα ̟ατερικά
κείµενα. Α̟αιτείται σαφώς µία άλλη νοοτρο̟ία και ένας άλλος ̟ροσανατολισµός για την
αναγνώρισή τους. Τα Θρησκεύµατα είναι δυνατό να α̟οτελέσουν αντικείµενο
οµαδοσυνεργατικής µάθησης, συνθετικής εργασίας και σχεδίων εργασίας µε την µέθοδο projects
α̟ό την ̟λευρά των µαθητών. Η διαθεµατική και διαθρησκειακή ̟ροσέγγιση µ̟ορεί να α̟οβεί
χρήσιµη στο ̟λαίσιο µιας σφαιρικής, ανοικτής και διαλογικής συνάντησης των ̟ολιτισµών και
των θρησκειών στο σύγχρονο και ̟αγκοσµιο̟οιηµένο ̟εριβάλλον. Ο διδάσκων εµ̟νέει,
καθοδηγεί, συντονίζει και υ̟οβοηθεί τους µαθητές στις ̟αρα̟άνω µεθόδους µάθησης µε τη χρήση
κατάλληλου ε̟ο̟τικού υλικού (λογισµικά, ντοκιµαντέρ, ταινίες, εικόνες κ.ά.) και σχετική
βιβλιογραφία.
Γ. Αρκετές ερωτήσεις του διδακτικού βιβλίου ̟ροσφέρονται για την ε̟εξεργασία του µαθήµατος ή
για την εξέτασή του στη τάξη, ενώ άλλες είναι δυνατόν να χρησιµο̟οιηθούν για τις ωριαίες
γρα̟τές εξετάσεις. Εξά̟αντος, ο διδάσκων ̟ου γνωρίζει τα ̟ροβλήµατα και τις δυνατότητας κάθε
σχολικής τάξης είναι δυνατό να αναδιατάσσει και να ̟ροσαρµόζει τη µέθοδο της διδασκαλίας του
στις ̟ραγµατικές συνθήκες και ανάγκες. Η ό̟οια ̟ροφορική αξιολόγηση των µαθητών
εξυ̟ακούεται ότι ̟ρέ̟ει να συνδέεται οργανικά µε τη διδασκαλία και ε̟ι̟λέον να έχει χαρακτήρα
ευρύτερου διαλόγου και όχι µιας «στενής και α̟οστειρωµένης» εξέτασης λε̟τοµερειακών
γνωστικών στοιχείων.
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∆. Ε̟ιλογή διδακτικών ενοτήτων για την Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ
Στο ̟αρακάτω διάγραµµα ̟ροτείνεται µια ε̟ιλεγµένη σειρά διδακτικών ενοτήτων για τις ανάγκες
της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ καθώς και ο α̟αιτούµενος χρόνος διδακτικών ωρών. Ο διδάσκων µ̟ορεί
να ανα̟ροσαρµόσει και εµ̟λουτίζει το διάγραµµα αυτό µε βάση τις ̟αιδαγωγικές ανάγκες της
σχολικής του τάξης. Ωστόσο, η διδασκαλία των συγκεκριµένων Θρησκευµάτων κρίνεται
α̟αραίτητη.
Ενότητες Τίτλος
Προτεινόµενος χρόνος (αριθµός
διδακτικών ωρών)
4
Ποιος είναι ο Θεός κατά την ̟ίστη του
2
Χριστιανισµού
5
Βασιλεία του Θεού: ΄Οραµα αλλιώτικης ζωής ή
2
ουτο̟ία;
7
Τίνα µε λέγουσιν οι άνθρω̟οι είναι;
1
8
Τι είναι το ΄Αγιο Πνεύµα;
1
9
Αρχή και ̟ορεία του κόσµου
2
10
Ο άνθρω̟ος στο αρχικό του µεγαλείο
2
16
Η δικαιοσύνη του κόσµου και η δικαιοσύνη της 1
Εκκλησίας
19
Η χριστιανική κοινότητα µέσα σ’ έναν
1
̟λουραλιστικό κόσµο
20
Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της
1
̟ολιτικής
21
Φανατισµός και ανεξιθρησκία
1
27
Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία
1
28
Τα Αφρικανικά θρησκεύµατα
1
31
Το Ισλάµ (Β΄)
1
34
Η Γιόγκα
2
36
Η κινεζική θρησκεία
2
38
Οι Θρησκείες µ̟ροστά στο ̟ρόβληµα του
1
θανάτου
39
Γενικές δια̟ιστώσεις-Η τελική α̟άντηση της
1
Εκκλησίας στον άνθρω̟ο
Ειδικότερα:
Τα εισαγωγικά θέµατα έχουν σκο̟ό οι µαθητές:
 Να συζητήσουν εισαγωγικά για τα µεγάλα ̟ροβλήµατα και ερωτήµατα στη ζωή του ανθρώ̟ου
και του κόσµου
 Να κάνουν µια ̟ρώτη το̟οθέτηση α̟έναντι στα ̟ιο κρίσιµα ερωτήµατα
 Να συσχετίσουν τα υ̟αρξιακά αυτά ζητήµατα µε τη ζωή τους και να αναζητήσουν και
εντο̟ίσουν την α̟άντηση της εκκλησιαστικής εµ̟ειρίας.
Στο ̟ρώτο κεφάλαιο για τον Χριστιανισµό ο σκο̟ός είναι οι µαθητές:
 Να µελετήσουν µε τρό̟ο συστηµατικό τα καίρια και ουσιώδη του Χριστιανισµού, ιδιαίτερα της
Ορθοδοξίας
 Να εµβαθύνουν στο δυναµικό, α̟ελευθερωτικό και µεταµορφωτικό χαρακτήρα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας
 Να ενηµερωθούν για την κριτική, την αµφισβήτηση ή και την άρνηση της χριστιανικής ̟ίστης
και να µάθουν ̟ώς αυτές αντιµετω̟ίζονται µε αντικειµενικότητα, τιµιότητα και ̟νεύµα
αυτοκριτικής
 Να α̟οκτήσουν, τέλος, µια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την αξία και την ̟ροσφορά
του Χριστιανισµού και – ε̟αρκώς ενηµερωµένοι, ελεύθερα και ενσυνείδητα – να ̟άρουν α̟έναντί
του, αν το θελήσουν, υ̟εύθυνη ̟ροσω̟ική θέση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο για τα κυριότερα Θρησκεύµατα ο σκο̟ός είναι:
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 να ̟ληροφορηθούν οι µαθητές έγκυρα για τα κυριότερα µη χριστιανικά Θρησκεύµατα,
 να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς µε τον Χριστιανισµό,
 να ε̟ισηµάνουν σ’ αυτά θέσεις, αναζητήσεις και α̟αντήσεις ζωής,
 να εκτιµήσουν µέσα α̟ό την ̟οικιλία της θρησκευτικής ετερότητας τον διάλογο των ̟ολιτισµών
και τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις δυνατότητες κάθε θρησκευτικής ̟αράδοσης στο σύγχρονο
κόσµο και, τέλος,
 να µάθουν έµ̟ρακτα να σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες και ̟ολιτιστικές εκφράσεις των
άλλων.
Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
[ 1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους]
Το µάθηµα των Θρησκευτικών στην Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ θα διδάσκεται κανονικά α̟ό το διδακτικό
βιβλίο µε τίτλο: «Βήµατα Πίστης και Ζωής», της Α΄ τάξης του 1ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε., των Α.
Καριώτογλου, Σ. Πορτελάνου, ∆. Πασσάκου. Ακολουθούν διδακτικές οδηγίες.

1. Ως ̟ρος τη δοµή
Ε̟ειδή το µάθηµα των Θρησκευτικών στα ΕΠΑΛ είναι µονόωρο, ό̟ως ίσχυσε και στο
ωρολόγιο Πρόγραµµα των ΤΕΕ, το βιβλίο αυτό ως ̟ρος την ύλη ακολουθεί στο τρό̟ο δοµής του
την εξής φιλοσοφία: η µεθοδολογική ̟αράθεση των διδακτικών ενοτήτων είναι ε̟αγωγική.
Αρχίζει α̟ό ένα ε̟ιµέρους θέµα ̟ου α̟ασχολεί την ανθρώ̟ινη ύ̟αρξη, δηλαδή, τον
̟ροβληµατισµό και την αναζήτηση του Α̟όλυτου και της Αλήθειας, αναλύει το θρησκευτικό
φαινόµενο και ̟ροοδευτικά καταλήγει, ως ̟ρόταση, στο καθολικό, δηλαδή, στη λυτρωτική και
µεταµορφωτική δύναµη ̟ου ̟ροσφέρει η Ορθοδοξία και η Εκκλησία.
Η συγγραφή του βιβλίου και η θεµατική του καταδεικνύουν ότι λήφθηκε υ̟όψη η συµβίωση
και ε̟ικοινωνία του µαθητή στο σύγχρονο ̟λουραλιστικό και ̟ολυ̟ολιτισµικό ̟εριβάλλον.
Ε̟οµένως, α̟ό την ψυχολογική και φιλοσοφική ̟ροσέγγιση της διαχρονικής αναζήτησης του
Θεού ο µαθητής εµβαθύνει στη διδασκαλία των µονοθεϊστικών θρησκειών, στη σχέση της
Ορθοδοξίας µε τα άλλα δόγµατα και τις Θρησκείες και καλείται µε τη συνεργατική µάθηση να
διατρέξει το υ̟αρξιακό ̟ρόβληµα και τα σύγχρονα κοινωνικά ̟ροβλήµατα µε κριτικό ̟νεύµα και
τον ̟ροσφερόµενο ορθόδοξο στοχασµό. Μέσα α̟ό τις διδακτικές ενότητες του βιβλίου
̟ροβάλλονται γεγονότα και ̟ρόσω̟α του ̟αρελθόντος και του ̟αρόντος ̟ου βοηθούν το µαθητή
στην κατανόηση ότι ο Χριστιανισµός είναι µια στάση ζωής, συνδέεται µε την ̟ροσω̟ική ιστορία
των ανθρώ̟ων και δηµιουργεί ̟ολιτισµό.
Κάθε διδακτική ενότητα του βιβλίου είναι αυτοτελής αφού διαθέτει το δικό της στόχο, τη δική
της δοµή µε ̟ροβληµατισµό, ̟ροτάσεις, και στο τέλος µνηµόνιο και ερωτηµατολόγιο για γόνιµο
διάλογο στην τάξη. Ο καθηγητής σε κάθε διδακτική ενότητα µ̟ορεί να διακρίνει τη δοµή και την
τάξη ̟ου είναι δοµηµένη ως εξής:
• Τίτλος µαθήµατος
• Σκο̟οί της διδακτικής ενότητας
• Βιβλικό ή άλλο θεολογικό κείµενο
• Εικονίδιο µε τις λέξεις κλειδιά
• Ανά̟τυξη σε υ̟οενότητες
• Στο στάδιο της εφαρµογής τα συµ̟εράσµατα µε τον τίτλο: «Τι δεν ̟ρέ̟ει να ξεχάσω»
• Για την αξιολόγηση ̟ροσφέρονται ερωτήσεις για δραστηριότητες µε τίτλο: «Έχουν σηµασία
αυτά για τη ζωή µου;»
• Τα ̟αρενθετικά κείµενα στις διδακτικές ενότητες δίνουν τη δυνατότητα βιωµατικής
̟ροσέγγισης του µαθήµατος και κατανόησης των νοηµάτων του.
2. Ως ̟ρος τη Μεθοδολογία
Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτού του βιβλίου, ως ̟ρος τη µεθοδολογία µ̟ορεί να γίνει
χρησιµο̟οιώντας ̟ερισσότερο την ε̟αγωγική και την ερµηνευτική µέθοδο. Η ε̟αγωγική
̟ροσιδιάζει στο ε̟ί̟εδο των µαθητών της ηλικίας αυτής ̟ου ευνοεί την ̟ροβληµατική και την
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εξέλιξη α̟ό τα ε̟ιµέρους στοιχεία της κάθε ενότητας ̟ρος το καθολικό, ̟ου αφορά την µετάβαση
του µαθητή α̟ό την ανωριµότητα στην ωριµότητα, την ολοκλήρωση του ̟ροσώ̟ου ή της
κοινωνίας. Όσον αφορά την ερµηνευτική µέθοδο ο καθηγητής µ̟ορεί µε αφορµή το κείµενο ̟ου
είναι στην αρχή της ενότητας µε την καθοδηγητική µάθηση να ε̟ικεντρώσει την ανά̟τυξη στα
ε̟ιµέρους θέµατα της ενότητας.
Το βιβλίο διευκολύνει τον καθηγητή στην ευελιξία και χρησιµο̟οίηση του διδακτικού υλικού
αφού δεν ̟αρέχει έτοιµες «συνταγές» ωριµότητας αλλά ̟ροσ̟αθεί να ρίξει φως σε
̟ροβληµατισµούς σχετικούς µε την ̟ίστη και το νόηµα της ζωής. Τα θέµατα ̟ου ̟εριέχονται στο
διδακτικό εγχειρίδιο καλύ̟τουν όλο το φάσµα του νεανικού ̟ροβληµατισµού και της
ε̟ικαιρότητας ό̟ως, βιοηθική, µοναξιά και ανθρώ̟ινες σχέσεις, αθεΐα, η άλλη στάση ζωής κ.ά. µε
τρό̟ο ρεαλιστικό, αξιο̟οιώντας στοιχεία ατοµικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Υ̟άρχουν,
ακόµη, θέµατα συναφή µε τον ̟ροσανατολισµό και τα ενδιαφέροντά αυτής της ηλικίας και
αναφέρονται στην τεχνολογία, στην ̟ληροφορική, στην εργασία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
κ.ά. Ε̟οµένως, υ̟άρχει µεγάλη δυνατότητα ευελιξίας στην εξατοµικευµένη διδακτική και
̟αιδαγωγική για αφορµήσεις και εξειδικευµένη συνεργατική µάθηση.
Στο ̟λαίσιο της ̟ροσαρµογής της εκ̟αίδευσης στις νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες
συντάχθηκαν τα τελευταία Αναλυτικά Προγράµµατα της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης το έτος 2003 και εντάχθηκαν σ’ αυτά δύο καινοτοµίες: η ∆ιαθεµατικότητα και
υ̟αινικτικά η δια̟ολιτισµικότητα. Το Πλαίσιο Προγράµµατος Σ̟ουδών των Θρησκευτικών για
την Α΄ τάξη του 1ου κύκλου των ΤΕΕ ̟ου συντάχθηκε το 1999 και το ̟ολυθεµατικό διδακτικό
εγχειρίδιο ̟ου ̟αράχθηκε α̟’ αυτό ̟αρέχουν τη δυνατότητα ανοιχτότητας και διερεύνησης του
θρησκευτικού φαινοµένου µε τις άλλες ε̟ιστήµες ή και θεµατικές τους (διε̟ιστηµονικότηταδιαθεµατικότητα) καθώς τη σχέση του µε την ̟ολυ̟ολιτισµικότητα και δια̟ολιτισµικότητα.

3. Γενικοί σκο̟οί του µαθήµατος στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ είναι:
• Να διδαχθούν οι µαθητές τα σ̟ουδαιότερα µαθήµατα, ̟ου θα α̟οτελέσουν τις ̟ιο ουσιαστικές
σταθερές ορθού ̟ροσανατολισµού για την ολοκλήρωση του ανθρώ̟ου.
• Να µάθουν οι µαθητές ότι σ’ ένα ̟λουραλιστικό κόσµο α̟ό θρησκευτικές ̟ίστεις, η Θρησκεία
είναι ̟ανανθρώ̟ινο φαινόµενο και συµβάλλει στη διαµόρφωση της ̟ροσω̟ικότητας του
ανθρώ̟ου και στην κοινωνικο̟οίησή του.
• Να συνειδητο̟οιήσουν οι νέοι, ξεκινώντας α̟ό ένα σύγχρονο ̟ροβληµατισµό και τα ̟οικίλα
ερεθίσµατα της ε̟οχής, την έκταση και την ε̟ικαιρότητα του χριστιανικού µηνύµατος στην
̟ροσω̟ική και κοινωνική ζωή των ανθρώ̟ων.
• Να γνωρίσουν οι µαθητές την Ορθοδοξία ως βίωµα και τρό̟ο ζωής ̟ου έχει σχέση µε την
καθηµερινή ζωή και όχι ως α̟ολίθωµα του ̟αρελθόντος.
4. Ειδικοί σκο̟οί των µερών του βιβλίου
Ειδικότερα, το βιβλίο διαιρείται σε τρία µέρη των ο̟οίων οι ε̟ιµέρους στόχοι έχουν ως εξής:
4.1 Το Α΄ Μέρος (Ο σύγχρονος άνθρω̟ος και η θρησκεία), έχει σαν σκο̟ό οι µαθητές:
α) Να ̟ροβληµατισθούν ως ̟ρος την αναζήτηση του Θεού η ο̟οία αφορά τον άνθρω̟ο κάθε
ε̟οχής. Να γνωρίσουν ότι η Θρησκεία α̟οτελεί ένα ̟ανανθρώ̟ινο φαινόµενο.
β) Να ̟ληροφορηθούν για τα κυριότερα θρησκεύµατα (Ασίας, Αφρικής, Μ. Ανατολής και
Ευρώ̟ης), να εκτιµήσουν ή µη το βαθµό ε̟άρκειάς τους, να µάθουν να σέβονται τις θρησκευτικές
δοξασίες των άλλων και να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς µε τον Χριστιανισµό.
γ) Να γνωρίσουν έγκυρα τα κυριότερα ̟αραθρησκευτικά φαινόµενα και κινήµατα. Να
̟ροβληµατισθούν για τις ε̟ιδιώξεις τους και να ευαισθητο̟οιηθούν µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε να
µ̟ορούν να το̟οθετούνται κριτικά και να διαφυλάσσουν την ελευθερία του ̟ροσώ̟ου.
δ) Να γνωρίσουν τη θέση της Ορθοδοξίας.
4.2 Το Β΄ Μέρος (Χριστιανισµός µια στάση ζωής), έχει σαν σκο̟ό οι µαθητές:
α) Να µάθουν ότι η χριστιανική ̟ίστη, σύµφωνα µε το χαρακτήρα και το σκο̟ό της έχει σχέση µε
την εµ̟ειρία και την ̟ροσω̟ική ιστορία των ανθρώ̟ων. Με το ̟εριεχόµενο της ̟ίστης
διαµορφώνεται τόσο το ̟ροσω̟ικό όσο και το κοινωνικό ήθος.
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β) Να γίνουν δέκτες της δυναµικής του Χριστιανισµού και της έκφρασής του µέσα α̟ό τον
̟ολιτισµό και την τέχνη (αρχιτεκτονική, ̟οίηση, µουσική, λογοτεχνία κ.ά.).
γ) Να ενηµερωθούν για το φαινόµενο της αθεΐας ̟ου είναι µια άλλη στάση ζωής, η ο̟οία αγγίζει
και τις τάξεις των χριστιανών ̟ου εµµένουν σ’ ένα τυ̟ολατρικό τρό̟ο.
4.3 Το Γ΄ Μέρος (Η Ορθόδοξη Εκκλησία ̟ροτείνει ένα τρό̟ο ζωής), έχει σαν σκο̟ό οι µαθητές:
α) Να κατανοήσουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ̟οια η φύση της και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας
της.
β) Να κατανοήσουν την ειδο̟οιό διαφορά της Ορθοδοξίας α̟ό τα άλλα δόγµατα και τις θρησκείες
ως ̟ρος τη διδασκαλία, τους στόχους και τον τρό̟ο ̟ροσέγγισης βασικών ̟ροβληµάτων του
ανθρώ̟ου.
γ) Να γνωρίσουν τη θέση της Εκκλησίας για την εργασία, την ̟ληροφορική και τα Μ.Μ.Ε.
δ) Να διδαχθούν τη θέση της Εκκλησίας για τη σχέση των δύο φύλων, να συνειδητο̟οιήσουν τα
αίτια της µοναξιάς και να γνωρίσουν την ̟ρόταση της Εκκλησίας για την αντιµετώ̟ισή της.
ε) Να γνωρίσουν τι είναι Βιοηθική, τους άξονές της και να ̟ροβληµατιστούν για τη χρήση των
ε̟ιτευγµάτων της Βιοτεχνολογίας σύµφωνα µε τη θέση ̟ου έχει η Ορθοδοξία για τον άνθρω̟ο.
στ) Να ̟ροβληµατιστούν ̟άνω στις διεξόδους ̟ου ̟ροσφεύγουν σήµερα οι νέοι (ναρκωτικά,
αλκοόλ κ.ά.) και να αντιληφθούν τη θέση της Εκκλησίας.
5. Μερικές ιδιαίτερες ε̟ισηµάνσεις για τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων:
• Ενότητα 1 - «Αναζητώντας το θείο»:
Το βιβλίο ξεκινάει α̟ό µια δια̟ίστωση γενική για τη σχέση του ανθρώ̟ου µε τη θρησκεία.
Εδώ µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν στοιχεία α̟ό τη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία και την Ιστορία. Η
ανάγκη για αναζήτηση του θείου είναι έµφυτη στον άνθρω̟ο και το φαινόµενο της θρησκείας
είναι ̟αγκόσµιο και διαχρονικό. Μ̟ορεί να ̟ροβληθεί η ανά̟τυξη της θρησκευτικότητας στην
ιστορία των κοινωνιών µε διάφορες κοινωνικο̟ολιτικές και οικονοµικές συνθήκες. Η ̟νευµατική
εξέλιξη του ανθρώ̟ου ̟εριέχει τη µετάβασή του α̟ό την αναζήτηση του Θεού στα φυσικά
φαινόµενα και τη φανταστική εικόνα, ̟ου είχε δηµιουργήσει γι’ Αυτόν, στην ύ̟αρξη Του ως
̟ραγµατικό Πρόσω̟ο. Στο Χριστιανισµό η σωτηρία, η µεταµόρφωση του ανθρώ̟ου ̟ροέρχεται
α̟ό τη ̟ροσω̟ική σχέση ̟ου έχει µε το Θεό και τον άνθρω̟ο. Με τη σάρκωση του Ιησού Χριστού
έχουµε την δυνατότητα γνώσης αυτής της νέας κοινωνίας.
• Ενότητα 2- «Λαοί και θρησκεύµατα σε ένα ̟λουραλιστικό κόσµο (Α)»:
Τα δύο µεγάλα θρησκεύµατα, Ιουδαϊσµός και Ισλαµισµός, ̟αρατίθενται στη θεµατολογία
του βιβλίου ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν τη βασική διδασκαλία και τα γνωρίσµατά τους. Το
̟εριεχόµενο της διδασκαλίας των θρησκειών αυτών ̟αίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή
των ̟ιστών και α̟οτελεί ̟ηγή δικαίου σε κράτη ̟ου οι ̟ιστοί είναι ̟ολίτες τους.
Η γνώση µιας άλλης Θρησκείας είναι µια αφετηρία για καλλιέργεια του σεβασµού της
διαφορετικής ̟ίστης και του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης. Αφόρµηση για την ανά̟τυξη των δύο
αυτών θρησκειών µ̟ορεί να είναι ένα θέµα της ε̟ικαιρότητας ̟ου θα ά̟τεται του τρό̟ου ζωής,
σκέψης και ̟ολιτικοθρησκευτικής συνάφειας σε διάφορους λαούς αυτών των θρησκευτικών
̟ε̟οιθήσεων.
• Ενότητα 3 - «Λαοί και θρησκεύµατα σε ένα ̟λουραλιστικό κόσµο (Β)»:
Η ασιατική θρησκευτικότητα έ̟αιξε ρόλο στη διαµόρφωση της σκέψης και στην ̟ολιτισµική
εξέλιξη των λαών ό̟ου βιώθηκε. Στην ενότητα αυτή η σύνδεση της Θρησκείας µε την Ψυχολογία
µ̟ορεί να δώσει τη δυνατότητα στο µαθητή να κατανοήσει τις αιτίες εξά̟λωσης στην Ευρώ̟η και
το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώ̟ου για τις δύο µονοθεϊστικές θρησκείες του Ινδουισµού και
του Βουδισµού.
Ο Ινδουισµός και ο Βουδισµός είναι δύο µεγάλα θρησκεύµατα της Ασίας. Χαρακτηριστικό
είναι ότι σε όλα τα θρησκεύµατα της Ασίας δηµιουργήθηκαν δύο συστήµατα: ένα σύστηµα
φιλοσοφικής ε̟εξεργασίας και ̟ρακτικής της θρησκείας και ένα σύστηµα εκλαϊκευµένης
θρησκευτικότητας. Ο Βουδισµός χαρακτηρίζεται στο βιβλίο ως «άθεη θρησκεία» ε̟ειδή βασικός
στόχος ενός βουδιστή δεν είναι η ε̟ικοινωνία µε κά̟οιο Θεό, αλλά στοχεύει στην α̟ελευθέρωση
α̟ό τον ̟όνο και την οδύνη της ύ̟αρξης.
• Ενότητα 4 – «Νέοι στο ρυθµό της ̟αραθρησκείας»:
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Παρα-θρησκείες: ένας αλλιώτικος τρό̟ος για αναζήτηση του Θεού α̟ό αυτόν ̟ου
διδάσκουν οι µέχρι σήµερα γνωστές θρησκείες. Ο καθηγητής µ̟ορεί µε τη συνεργασία των
µαθητών να αναδείξει τις αιτίες εµφάνισης της ̟αραθρησκείας. Χρειάζεται να γνωρίσουν οι
µαθητές τον τρό̟ο και τη µέθοδο ̟ου χρησιµο̟οιούν «ε̟ιτήδειοι δάσκαλοι» ̟ροκειµένου να
µυήσουν (̟ροσηλυτίσουν), κυρίως νέους, στις ̟αραθρησκείες. Να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα νέα
̟αραθρησκευτικά σχήµατα είναι συνοθύλευµα διδασκαλιών διαφόρων θρησκειών, φιλοσοφιών
και συµβολισµών. Με ένα καλό ψυχολογηµένο τρό̟ο στοχεύουν να ενθουσιάσουν, να
εκµεταλλευθούν την αθωότητα και ελευθερία των νέων και να τους α̟οτραβήξουν α̟ό την
̟αραδοσιακή τους ̟ίστη. Η γνώση όλων αυτών και των κινδύνων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό µια τέτοια
α̟οδοχή θα κάνει τους νέους να σταθούν κριτικά α̟έναντι στο φαινόµενο της ̟αραθρησκείας.
• Ενότητα 5 – “Ο Χριστός στην ιστορία του κόσµου”:
Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή στις διαστάσεις του χριστολογικού δόγµατος της
Εκκλησίας. Μιλώντας για την ανθρώ̟ινη φύση του Χριστού, θα ̟ρέ̟ει να εννοήσουµε τις
̟οιότητες ̟ου έχει ένας ολοκληρωµένος άνθρω̟ος. Είναι αναγκαίο συνε̟ώς να βοηθήσουµε τους
µαθητές µας να α̟οµακρυνθούν α̟ό τα αντρικά και τα γυναικεία στερεότυ̟α για να
συνειδητο̟οιήσουν ότι ο Χριστός ως ολοκληρωµένος άνθρω̟ος συγκεφαλαιώνει στο ̟ρόσω̟ό Του
όλες τις ανθρώ̟ινες ̟οιότητες. Στο ̟ρόσω̟ο του Χριστού ̟ροσλαµβάνεται και αγιάζεται κάθε
άνθρω̟ος.
• Ενότητα 6 – “Η ̟ίστη στη σχέση της µε την ε̟ιστήµη”:
Η ̟ίστη και η ε̟ιστήµη να εξεταστούν µέσα α̟ό την ανθρω̟ολογία. Η ̟ίστη χωρίς
ελευθερία δεν είναι γνήσια ̟ίστη. Τα θαύµατα του Χριστού γίνονται µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να µη
δεσµεύουν την ελευθερία του ανθρώ̟ου: γι’ αυτό ο Χριστός αρνείται να κατεβεί α̟ό το σταυρό,
όταν οι σταυρωτές του το ζητούν για να τον ̟ιστέψουν. Γι’ αυτό και η ίδια του η Ανάσταση
γίνεται µε τρό̟ο ̟ου να αφήνει ̟εριθώρια για αµφισβήτηση α̟ό τους ανθρώ̟ους. ∆ιασαφήνιση
των ορίων της ε̟ιστήµης και της θρησκείας και στα ερωτήµατα ̟ου α̟αντούν.
Να γίνει κατανοητό στους µαθητές ότι ο Θεός δεν είναι µια αφηρηµένη διανοητική
σύλληψη, ούτε ότι ο άνθρω̟ος ̟ροσ̟αθεί µε τις δικές του δυνατότητες να τον «ανακαλύψει».
Αυτή άλλωστε είναι µια α̟ό τις ουσιωδέστερες διαφορές του Χριστιανισµού α̟ό τα άλλα
θρησκεύµατα.
• Ενότητα 7 – “Γιατί το καλό και το κακό στη ζωή µας”:
Η ελευθερία είναι κατ’ εξοχήν γνώρισµα του ανθρώ̟ου ως εικόνα του Θεού. Και ενώ στο
Θεό η ελευθερία είναι α̟όλυτη στον άνθρω̟ο είναι σχετική αφού ο άνθρω̟ος είναι δηµιούργηµα
του Θεού και η υ̟όλοι̟η δηµιουργία ̟ροηγείται αυτού. Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η εντολή
̟ου δόθηκε α̟ό το Θεό στους ̟ρωτό̟λαστους δόθηκε ακριβώς γιατί ο άνθρω̟ος δεν ̟λάστηκε
τέλειος αλλά µε δυναµική ̟ρος την τελειότητα.
Να ̟ροσεχθεί η αναφορά και η συζήτηση στο θέµα του νη̟ιοβα̟τισµού. Ο νη̟ιοβα̟τισµός
είναι µέρος της αγωγής του ̟αιδιού. Α̟ό την εµ̟ειρία της Εκκλησίας τα µέλη της θεωρούν ότι µε
το µυστήριο του βα̟τίσµατος δίνεται κάτι θεµελιώδες και χρήσιµο για την εξέλιξη του ̟αιδιού.
Στη συνέχεια είναι ευθύνη της Εκκλησίας, της οικογένειας και του ίδιου του ατόµου για τη
συνειδητο̟οίηση της χάριτος του βα̟τίσµατος. Πάντως, σύµφωνα µε την Πατερική διδασκαλία,
το βά̟τισµα είναι ένα χρησιµότατο εφόδιο για το νή̟ιο διότι ̟εριφρουρεί την ελευθερία του α̟ό
τις δια̟λοκές του διαβόλου.
• Ενότητα 8 – “Ο Χριστιανισµός και η ̟ροσω̟ική ιστορία των ανθρώ̟ων”:
Ό̟ως εκδηλώνεται στον κόσµο η αρµονική ζωή της Αγίας Τριάδας, στη δηµιουργία του
κόσµου, στην ενανθρώ̟ηση του Υιού του Θεού κτλ., αυτόν τον αγα̟ητικό τρό̟ο ζωής καλούνται
και οι ̟ιστοί να ακολουθήσουν.
Η δυναµική σχέση αγά̟ης Θεού και ανθρώ̟ου είναι σχέση ερωτική. Τέτοια είναι η σχέση
του Θεού µε τους αγίους. Αυτή η εµ̟ειρική σχέση διδάσκεται α̟ό την Αγία Γραφή και την ιστορία
της Εκκλησίας, γεγονός ̟ου µ̟ορεί να βοηθήσει τα ̟αιδιά στην κατανόηση της ένωσης του
ανθρώ̟ου µε το Θεό. Είναι σηµαντικό οι µαθητές να µην θεωρήσουν τους άγιους ως σχεδόν
µυθικά ̟ρόσω̟α, έξω α̟ό τη λογική της ε̟οχής µας και ̟έρα α̟ό τις δικές τους δυνατότητες.
• Ενότητα 9 “Πανόραµα της Χριστιανικής ̟αρουσίας στον κόσµο (̟ολιτισµός)”:
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Υ̟άρχουν ̟ολλές και εκ διαµέτρου αντίθετες α̟όψεις για τη σχέση Ελληνισµού και
Χριστιανισµού. Μια α̟ροκατάλη̟τη µατιά στην ιστορία της συνάντησης των δύο µεγάλων
̟ολιτισµών και ρευµάτων µ̟ορεί να δώσει και το ̟εριεχόµενο της σύζευξης και των δύο στην
ελληνική ιστορία. Μ̟ορεί εύκολα να δια̟ιστώσει κανείς ότι ο µόνος τρό̟ος για να ε̟ιβίωνε µε
την αρχική του δυναµική ο Ελληνισµός ήταν µέσα α̟ό τη γόνιµη σύζευξή του µε το Χριστιανισµό.
Μια καλό̟ιστη κριτική για τα µελανά στοιχεία στην ιστορική διαδροµή του Χριστιανισµού, σε
Ανατολή και ∆ύση, δεν έχουν σχέση µε την ουσία του και το µήνυµα του Χριστού. Τα αρνητικά
στοιχεία έχουν σχέση µόνο µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ολλές φορές οι χριστιανοί ̟ολιτεύτηκαν και
χρησιµο̟οίησαν, για ατοµικές φιλοδοξίες, αυτό το µήνυµα ανά τους αιώνες.
• Ενότητα 10 – “Αθεΐα, η άλλη στάση ζωής”:
Η ̟ίστη, σαν στάση ζωής, είναι δικαίωµα του κάθε ανθρώ̟ου, αφού ο Θεός δεν ε̟ιβάλλεται
σε κανένα. Η αθεΐα είναι ̟ολυσύνθετο φαινόµενο ̟ου έχει δύο ̟λευρές τη θεωρητική και την
̟ρακτική (θεωρητική και ̟ρακτική αθεΐα). Αξίζει να ε̟ισηµανθούν τα αίτια της αθεΐας και οι
διάφορες µορφές ̟ου ̟αίρνει εξαιτίας αυτών (δυσ̟ιστία, ατελής ̟ίστη κ.ά.). Σ’ αυτή τη διδακτική
ενότητα χρειάζεται να ανα̟τυχθεί διάλογος µε τους µαθητές ώστε να εκφράσουν τις γνώµες και τις
αµφιβολίες τους ̟άνω στο θέµα. Η στάση της Ορθοδοξίας στο θέµα αυτό είναι η κατανόηση και ο
σεβασµός της θέσης του άλλου. Η ̟ίστη άλλωστε είναι ̟ροϋ̟όθεση ελευθερίας, την ο̟οία ο ίδιος ο
Θεός σέβεται.
• Ενότητα 11 – “Τι είναι η Ορθοδοξία”:
Η Ορθόδοξη ̟ίστη ̟ροβάλλει ένα τρό̟ο ζωής ̟ου στοχεύει στην αλλαγή και µεταµόρφωση
του κόσµου και όχι σε µια καλυτέρευση ή ηθικο̟οίησή του. Να τονισθεί ότι στην Ορθοδοξία το
δόγµα δεν έχει τη λειτουργία µιας αυθαίρετης και ανα̟όδεικτης ̟αραδοχής, αλλά µιας
βιωµατικής αλήθειας ριζωµένης στην ιστορική ̟ορεία του Χριστιανισµού και στην κοινή εµ̟ειρία
των ̟ιστών, ̟ου γίνεται ελεύθερα α̟οδεκτή µέσω της ̟ίστης.
• Ενότητα 12 – “Η Ορθοδοξία στη σχέση της µε άλλα δόγµατα και τις άλλες θρησκείες”:
Στο µάθηµα αυτό οι µαθητές ̟ληροφορούνται για τη διαφορο̟οίηση του Χριστιανισµού
στην Ανατολή και στη ∆ύση και βοηθούνται στην κατανόηση της διαφοράς της Ορθοδοξίας α̟ό
τα άλλα δόγµατα και τις θρησκείες. Ένας βασικός σκο̟ός αυτού του µαθήµατος είναι ο σεβασµός
της ̟ίστης του άλλου, το δικαίωµα αυτοδιάθεσής του και η α̟οφυγή κάθε φανατισµού ̟ου οδηγεί
στο µίσος, την ̟εριθωριο̟οίηση και τη σύγκρουση.
• Ενότητα 13 – “Η Ορθοδοξία α̟οδέχεται και µεταµορφώνει την ύλη”:
Υ̟ήρξαν και ̟ιθανότατα συνεχίζουν να υ̟άρχουν ̟ρακτικές και αντιλήψεις ανάµεσα στα
µέλη της Εκκλησίας ̟ου υ̟οτιµούν το σώµα και τις λειτουργίες του ό̟ως και την ύλη. Υ̟ήρξαν
για ̟αράδειγµα µοναστικές τάσεις κατά τους ̟ρώτους χριστιανικούς αιώνες, ̟ου ε̟ηρεασµένες
α̟ό ωριγενιστικές αντιλήψεις εκδήλωναν τέτοιες ̟ρακτικές. Στις τελευταίες δεκαετίες οι ̟ρακτικές
αυτές ε̟ανήλθαν α̟ό άλλα «κανάλια», αυτά του σχολαστικισµού και του ευσεβισµού.
Στην Καινή ∆ιαθήκη ο άνθρω̟ος αντιµετω̟ίζεται ̟άντα ως ενιαία ψυχοσωµατική
οντότητα και η διάκριση ανάµεσα σε σώµα, σάρκα, ψυχή και ̟νεύµα, δεν είναι διάκριση ανάµεσα
σε «συστατικά» του ανθρώ̟ου. Αντίθετα µε αυτά δηλώνεται ολόκληρος ο άνθρω̟ος στις διάφορες
όψεις του. Ο Χριστός µε την ενανθρώ̟ησή του βεβαίωσε την αξία της ανθρώ̟ινης φύσης και του
ανθρώ̟ινου σώµατος, κατοχύρωσε και ευλόγησε την ύλη. Και σήµερα η Εκκλησία, µε τη δράση
του Αγίου Πνεύµατος και µέσα α̟ό τα µυστήρια συντελεί σταδιακά στη µεταµόρφωση και
σταδιακά στον αφθαρτισµό του κόσµου.
• Ενότητα 14 – “Η εργασία σε ένα τεχνοκρατούµενο κόσµο”:
Η εργασία α̟οτελεί θεία εντολή, ευλογία αλλά και µέσον για τη θέωση του ανθρώ̟ου. Άλλο
νόηµα έχει η εργασία και οι εργασιακές σχέσεις όταν ο άνθρω̟ος ̟ιστεύει ότι είναι εικόνα του
Θεού και άλλο όταν αρνείται τη θεία καταγωγή του και τον ̟ροορισµό του. Η εργασία όταν
εντάσσεται στη ζωή της Εκκλησίας είναι υ̟οταγµένη στην άσκηση και στην ̟ροσευχή, ̟ου
ανεβάζουν τον άνθρω̟ο στο Θεό και τον συνδέουν µε το συνάνθρω̟ο. Όταν γίνεται αυτοσκο̟ός
τότε αλλοτριώνει τον άνθρω̟ο και τον µετατρέ̟ει σε ̟αραγωγική µηχανή.
• Ενότητα 15 – “Θέλω να χαρώ τη ζωή µου σε ένα ̟ιο ελεύθερο κόσµο”:
Η χαρά είναι γνώρισµα της χριστιανικής ζωής. Α̟ό το ̟εριεχόµενο των σχέσεων µε το Θεό
και τους συνανθρώ̟ους εκ̟ηγάζει η ̟οιότητα της χαράς και της ψυχαγωγίας. Η αισθησιοκρατία
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και η φυσιοκρατία ως µονόδροµοι θεώρησης της ζωής στερούν τον άνθρω̟ο α̟ό εµβάθυνση στην
έννοια του ̟ροσώ̟ου. Ο ηδονισµός ̟ου έχει σκο̟ό τη µονοµερή ικανο̟οίηση των αισθήσεων
ακυρώνει τη µαθητεία σε µια οντολογία της ανθρώ̟ινης φύσης και ανάδειξης της καθολικότητάς
της. Η διαχείριση του χρόνου σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου έχει σχέση, θετική ή αρνητική, µε την
αγωγή της ψυχής η ο̟οία ούτε στάσιµη είναι ούτε α̟οσ̟ασµατική. Η χαρά στη ζωή του ̟ιστού
έχει διάρκεια, δεν είναι εφήµερη γιατί ̟ροέρχεται α̟ό ένα ̟ροσω̟ικό τρό̟ο ζωής ̟ου ̟εριέχει
ένα ̟νευµατικό αγώνα.
Το ̟εριεχόµενο της χαράς και της ψυχαγωγίας έχει σχέση µε το νόηµα της ελευθερίας και τη
χρήση του χρόνου. Ο διχασµός της ψυχής είναι συνέ̟εια της κατάχρησης της ελευθερίας και του
αυτεξούσιου. Η Εκκλησία δεν αφίσταται της χαράς και της ψυχαγωγίας αλλά τις εντάσσει
γενικότερα στο ̟ροσανατολισµό της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης.
• Ενότητα 16 – “Στον κόσµο της ̟ληροφορικής”:
Εξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό ένα α̟ό τα µεγάλα ε̟ιτεύγµατα του ανθρώ̟ου, ̟ου είναι η
̟ληροφορική. Ο τρό̟ος χρησιµο̟οίησης της ̟ληροφορικής ̟ρέ̟ει να έχει ως κριτήριο τη
διαµόρφωση της ̟ροσω̟ικότητας του ανθρώ̟ου. Η ηθική ̟ροσέγγιση στη ̟ληροφορική
̟ροστατεύει τον άνθρω̟ο α̟ό την κατάργηση της ̟ροσω̟ικής ελευθερίας και την αλλοτρίωσή του
α̟ό τον εαυτό του, το Θεό και το συνάνθρω̟ο.
• Ενότητα 17 – “Μοναξιά και ανθρώ̟ινες σχέσεις”:
Η µοναξιά καταργείται α̟ό το Θεό µε τη δηµιουργία του ̟ρώτου ζεύγους, της ̟ρώτης
οικογένειας. Η ευλογία του Θεού µε το µυστήριο του γάµου, και η συνειδητο̟οίησή της α̟ό το
ζευγάρι, διαρκώς ̟αρέχεται και ανανεώνει την αγά̟η όταν υ̟άρχει διαρκής συµµετοχή του
ζευγαριού στη µυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Πρέ̟ει να τονισθούν τα σηµεία ̟ου σήµερα
̟ροξενούν την ανταγωνιστική σχέση και α̟οξένωση στην οικογένεια και στην κοινωνία. Είναι
ανάγκη στο τέλος του µαθήµατος να τονισθούν οι ̟ροτάσεις της Εκκλησίας ως διέξοδοι στο
σύγχρονο ̟ρόβληµα της µοναξιάς.
• Ενότητα 18 – “Αυτό ̟ου δεν θέλω, αυτό κάνω ̟αρασυρµένος α̟ό τα ΜΜΕ”:
Να δοθεί σηµασία στο θέµα της εξάρτησης του ανθρώ̟ου α̟ό τα MEDIA και ιδιαίτερα α̟ό
τη µικρή οθόνη. Να τονισθεί, µε αφορµή την ̟ερικο̟ή του Α̟οστόλου Παύλου της ε̟ιστολής τους
̟ρος Ρωµαίους, η τραγικότητα και ̟οιοι είναι οι λόγοι για τους ο̟οίους ο άνθρω̟ος δεν είναι
αυτό ̟ου θα ήθελε, δηλαδή, είναι διχασµένη ̟ροσω̟ικότητα. Στην Εκκλησία διασώζεται ο
̟ροσω̟ικός τρό̟ος ζωής και η ̟ραγµατική έννοια της ελευθερίας. Στις υ̟οενότητες ∆ και Ε αυτής
της διδακτικής ενότητας µ̟ορεί να τονισθούν τα κυριότερα σηµεία ̟ου είναι γραµµένα µε έντονα
γράµµατα.
• Ενότητα 19 – “Ε̟ικίνδυνες διέξοδοι και η ̟ρόταση της Εκκλησίας”:
Αυτή η διδακτική ενότητα ̟ροβάλει ένα θέµα ε̟ίκαιρο για τους εφήβους. Πρόκειται για τα
αδιέξοδα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι νέοι στη ζωή τους και τις διεξόδους ̟ου
ακολουθούν. Είναι η ενότητα ̟ου διευκολύνει το διάλογο µέσα στην τάξη, α̟ό τον ο̟οίο µ̟ορούν
να εντο̟ισθούν τα αίτια ̟ου δηµιουργούν τα αδιέξοδα και οι λαθεµένες ε̟ιλογές των νέων. Η
ορθόδοξη ̟ρόταση, ως διέξοδος, ̟ου ̟ροβάλλεται στη διδακτική ενότητα έχει σχέση µε την
ορθόδοξη ασκητική και το σκο̟ό της ̟ου είναι η «καλή αλλοίωση» του ανθρώ̟ου, δηλαδή, η
µεταστοιχείωση των ̟αθών του, η µεταµόρφωση της θέλησης, της ε̟ιθυµίας, του νου. Να δοθεί να
καταλάβουν οι µαθητές, µε ε̟ιχειρήµατα µέσα α̟ό την ε̟ικαιρότητα, ότι η ορθόδοξη άσκηση δεν
είναι κάτι το ουτο̟ικό αλλά ένας ρεαλισµός ̟ου είναι ορατός µέσα στο χώρο της Εκκλησίας και
την ιστορία της α̟ό τους ̟ιστούς και σύγχρονους αγίους της.
• Ενότητα 20 – “Μ̟ροστά σε ̟ροβλήµατα βιοηθικής”:
Η αλµατώδης εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας και τα ηθικά ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό
τις εφαρµογές της δηµιούργησαν την ε̟ιστήµη της Βιοηθικής. Χρειάζεται για να γίνει ορθόδοξη
̟ροσέγγιση του θέµατος να ληφθούν υ̟όψη τα εξής: Ι) ∆ιαφορετική είναι η αντιµετώ̟ιση και ο
χειρισµός της ανθρώ̟ινης ζωής όταν αυτή θεωρείται δώρο Θεού και διαφορετική όταν
εκλαµβάνεται ως ένα γεγονός αυθύ̟αρκτο, µονοµερώς βιολογικό, υ̟οταγµένο στην εγωιστική
διάθεση του καθένα, ό̟ως ε̟ίσης στη φθορά και στο θάνατο. ΙΙ) Για την Εκκλησία, η
χρησιµο̟οίηση α̟ό τον άνθρω̟ο κάθε τεχνητού µέσου για τη διατήρηση, την υ̟οστήριξη, την
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ανα̟αραγωγή της ζωής ή την αντιµετώ̟ιση του θανάτου ̟ρέ̟ει να ξεκινάει α̟ό την ̟ίστη ότι ο
άνθρω̟ος είναι εικόνα του Θεού µε σκο̟ό την οµοίωση σ΄ Αυτόν.
Η ε̟ιχειρηµατική νοοτρο̟ία στην εφαρµογή των ε̟ιστηµονικών ε̟ιτευγµάτων για την
ανθρώ̟ινη ζωή α̟ό την ε̟ιστήµη, χωρίς γνήσια κίνητρα, οδηγεί στην εµ̟ορευµατο̟οίηση και
εκµετάλλευσή της. Η µονοµερής αντίληψη ότι η ανθρώ̟ινη ζωή ερευνάται και ̟ροστατεύεται
µόνο α̟ό τις ε̟ιστήµες ̟ου ασχολούνται µε το ανθρώ̟ινο σώµα είναι ατυχής. Η ̟ροστασία της
ανθρώ̟ινης ζωής δεν είναι µόνο αντικείµενο της Βιολογικής ε̟ιστήµης αλλά των ανθρω̟ιστικών
ε̟ιστηµών και της Θρησκείας ̟ου διδάσκει για το είναι και την ουσία του ανθρώ̟ου καθώς και
για τα όρια της ελευθερίας του. Ε̟οµένως κάθε εφαρµογή µεθόδων και τρό̟ων θα ̟ρέ̟ει να
εξετάζεται κάτω α̟ό αυτό το ̟ρίσµα.
• Ενότητα 21 – «Η ̟νευµατική ζωή αφορά και έναν τεχνοκράτη»:
Σ’ αυτή τη ∆ιδακτική Ενότητα ̟αρέχεται στο µαθητή η δυνατότητα να κατανοήσει τα
θετικά και αρνητικά στοιχεία ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τη χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία καθ’
εαυτή είναι δώρο Θεού, α̟όρροια της ενέργειάς του στον κόσµο, ωστόσο ο τρό̟ος α̟οδοχής και η
χρήση της α̟ό τον άνθρω̟ο είναι ̟ου δηµιουργούν ̟ροβλήµατα σε µια καθολική αντίληψη για
τη ζωή και τις ανθρώ̟ινες σχέσεις.
• Ενότητα 22 – «Θέλω να ζω ουσιαστικά µαζί µε τους άλλους (κοινόβιο και Ενορία)»:
Στη µοναξιά ̟ου είναι συνέ̟εια της έκ̟τωσης της ανθρώ̟ινης φύσης α̟ό τον αληθινό
̟ροορισµό, η ̟ρόταση της Εκκλησίας είναι: η ενοριακή κοινότητα µε ̟ρότυ̟ο τα µοναχικά
κοινόβια. Η ενορία είναι ο εκφραστής του µηνύµατος της Εκκλησίας ιδιαίτερα µέσα α̟’ την
Ευχαριστιακή σύναξη. Η ̟ρωτοχριστιανική κοινότητα α̟οτελεί το ̟ρωτότυ̟ο µόρφωµα της ζωής
της Εκκλησίας. Η κοινοτική ζωή των ̟ιστών α̟οτελεί το αντίδοτο στον ̟εριθωριο̟οιηµένο τρό̟ο
ζωής ̟ου ̟ροκαλεί το ατοµικό συµφέρον και η ιδιοτέλεια. Σηµείο αναφοράς για τη λύτρωση α̟ό
τη µοναξιά είναι ο Χριστός και όχι άλλος κοσµικός ̟αράγοντας. Όταν ο Χριστός είναι κέντρο της
ζωής των ανθρώ̟ων τότε δηµιουργείται η κοινωνία αγά̟ης και της ειρήνης.
• Ενότητα 23 – “Συµµετέχοντας στα µυστήρια της Εκκλησίας”:
Χρειάζεται να γίνει κατανοητό α̟ό τους µαθητές ότι τα µυστήρια δεν είναι µαγικές τελετές
̟ου ε̟ινοήθηκαν στην ̟ορεία της Εκκλησίας, αλλά εδράζονται στην ιστορική εµ̟ειρία της
Εκκλησίας. Το ̟ιο δύσκολο ίσως εγχείρηµα α̟ό την ̟λευρά του διδάσκοντος είναι να δείξει στους
µαθητές ̟ώς µε τα µυστήρια ενεργείται σταδιακά η µεταµόρφωση του κόσµου σε Βασιλεία του
Θεού. Η µοναδική διέξοδος ̟ου έχει η κτιστή ̟ραγµατικότητα για να α̟οφύγει την
«ανα̟όφευκτη» ε̟ιστροφή της στην ανυ̟αρξία α̟ό την ο̟οία ̟ροήλθε είναι να βρίσκεται σε
διαρκή σχέση και σύνδεση µε Αυτόν ̟ου της δίνει τη ζωή, το ∆ηµιουργό της.
• Ενότητα 24 – “Τί̟οτα δεν είναι τυχαίο και εφήµερο στη ζωή µας”:
Οι µαθητές ευαίσθητοι δέκτες των όσων συµβαίνουν στην καθηµερινή ζωή στέκονται
τελείως αρνητικοί σ΄ αυτό ̟ου βλέ̟ουν και ζουν µέσα στον κόσµο. Η ̟ραγµατικότητα ̟ου τους
κληρονοµήσαµε για να ζήσουν δεν είναι αυτή ̟ου ονειρεύονται. Ωστόσο µ̟ορούµε να τους
ε̟ισηµάνουµε ότι µε την ̟ίστη στο Θεό και τη ζωή της Εκκλησίας τί̟οτα δεν είναι τυχαίο και
εφήµερο. Η ζωή των ̟ρώτων χριστιανικών κοινοτήτων οι διωγµοί, οι µάρτυρες της ̟ίστεως και
άγιοι, η ε̟ίδραση του χριστιανικού ̟νεύµατος στην οργάνωση των κρατών, στην τέχνη και στον
̟ολιτισµό φανερώνει την ̟ορεία του ανθρώ̟ου σ΄ ένα σκο̟ό, στη µεταµόρφωση τη δική του και
του κόσµου. Σηµαντική ευθύνη έχει ο διδάσκων για να εµφυσήσει στους µαθητές το µήνυµα ότι η
συνεργασία Θεού και ανθρώ̟ου και ο αγώνας του για την αλλαγή του κόσµου δεν αφήνει
̟εριθώρια για εφησυχασµό και ε̟ένδυση στο τυχαίο.
• Ενότητα 25 – “Ελεύθερος να ε̟ιλέξω έναν τρό̟ο ζωής”:
Η Εκκλησία δεν ε̟ιβάλλει στον άνθρω̟ο ούτε την ̟ίστη ούτε τον τρό̟ο ζωής ̟ου α̟ορρέει
α̟’ αυτήν. Ο ίδιος ο Χριστός ως α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση της ̟ίστης στη διδασκαλία και στη ζωή
του θεωρεί την ελευθερία. Άλλωστε η ελευθερία θεωρείται α̟ό τη χριστιανική διδασκαλία ως
βασικό δοµικό στοιχείο του ανθρώ̟ου ως εικόνας του Θεού. Η ελεύθερη α̟οδοχή της χριστιανικής
διδασκαλίας δηµιούργησε την ιστορική εµ̟ειρία της Εκκλησίας ̟ου αναδεικνύει αγίους και
διαµορφώνει ένα ̟ρότυ̟ο ήθους, ̟ου α̟οτελεί ̟αιδευτική ̟ρόταση. Αυτή η διδακτική ενότητα
βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν ότι µέσα στο ̟ολυ̟ολιτισµικό ̟εριβάλλον ̟ου
διαµορφώνεται µε τις νέες κοινωνικές συνθήκες η αξία της ελευθερίας ̟ου ̟ροβάλλει ο
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χριστιανισµός ̟εριέχει το σεβασµό των θρησκευτικών ̟ε̟οιθήσεων του συνανθρώ̟ου και την
ανεκτικότητα στο τρό̟ο ζωής του.
6. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (20):
Μ̟ροστά σε ̟ροβλήµατα Βιοηθικής»
Μεθοδολογία - Εναλλακτικές ̟ροτάσεις:
Α. Τελεολογική. Με αφορµή το κείµενο ̟ου βρίσκεται στην αρχή της διδακτικής ενότητας
µ̟ορεί µε τη συνεργατική µάθηση να αναδειχθεί, ύστερα α̟ό τον ̟ροβληµατισµό για την
εφαρµογή των ε̟ιτευγµάτων της Βιοτεχνολογίας, ο σκο̟ός της χριστιανικής ηθικής στη ζωή
του ανθρώ̟ου.
Β. Ε̟αγωγική: Με τη µέθοδο αυτή ε̟ιχειρείται, α̟ό το ε̟ιµέρους δηλ. τη ̟ροσέγγιση του
όρου «ζωή» και τη σύνδεσή του µε το ήθος (=Βιοηθική), οι µαθητές να ̟ροβληµατιστούν µέσα
α̟ό διάλογο ̟άνω στα διλήµµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη χρήση της Βιοτεχνολογίας και να
καταλήξουν στα κριτήρια της χριστιανικής ηθικής
Σκο̟οθεσία:
Οι µαθητές:
Να γνωρίσουν τι είναι Βιοηθική, τους άξονές της, τον ̟ροβληµατισµό α̟ό την εφαρµογή των
ε̟ιτευγµάτων της Βιολογίας και τα κριτήρια ̟ου ̟ροβάλλει η χριστιανική ηθική
Ειδικοί στόχοι:
Στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι οι µαθητές:
Α) Να ̟ροβληµατιστούν ̟άνω στην ανθρώ̟ινη φύση και τη διακριτή θέση της στη δηµιουργία
Β) Να κατανοήσουν την έννοια της ζωής και την αιτία ιερότητάς της.
Γ) Να ̟ληροφορηθούν τους άξονες της Βιοηθικής µε βάση τα ε̟ιτεύγµατα της Βιοτεχνολογίας.
∆) Να ̟ροβληµατιστούν για τη χρήση της ελευθερίας στα καινούργια δεδοµένα της Βιολογίας
και της Γενετικής για τη διαχείριση της ζωής
Ε) Να γνωρίσουν τα κριτήρια της χριστιανικής ηθικής ως ̟ρος τη χρήση της Βιοτεχνολογίας
 Θεολογικοί άξονες: οντολογία, ανθρω̟ολογία, Χριστολογία, Τριαδολογία, Χριστιανική
Ηθική
 ∆ιδακτική: Υιοθετούµε την τριµερή ̟ορεία
α)Συνάντηση µε το νέο - Πρόσκτηση
β)Εµβάθυνση-Ε̟εξεργασία
γ) Εµ̟έδωση - Αξιολόγηση
Συνο̟τικό Σχεδιάγραµµα τριµερούς ̟ορείας:
Α. Συνάντηση µε το νέο – Πρόσκτηση
-

Αφόρµηση
Οι «Βιοε̟ιστήµες» στη ζωή µας
Το αντικείµενο ̟ου εξετάζει η Βιολογία και αυτό ̟ου εξετάζει η Βιοηθική
Β. Εµβάθυνση – Ε̟εξεργασία
Με κατευθυνόµενο διάλογο να συζητηθούν οι ̟αρακάτω ̟αράµετροι:

-

Τα ερωτήµατα για την αρχή της ζωής
∆οµή της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης– ανθρω̟ολογία – Βιολογία
Η αξία της ζωής µε βάση τη χριστιανική ανθρω̟ολογία
∆ιάκριση ανθρώ̟ου - κτίσης, κτιστού και ακτίστου
Τα ε̟ιτεύγµατα της Βιοτεχνολογίας και ο ̟ροβληµατισµός σε σχέση µε την ολιστική ηθική
Η ανάλυση των αξόνων της Βιολογίας και αντίστοιχη ανά̟τυξη της Βιοηθικής (Η τεχνητή
και εξωσωµατική γονιµο̟οίηση, κλωνο̟οίηση, υ̟οστήριξη της ζωής και η ευθανασία)
Προβληµατισµός:
-

Η µεταχείριση των ανθρώ̟ων ως ̟ειραµατόζωα
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- Η εµ̟ορευµατο̟οίηση ανθρώ̟ινων οργάνων
- Η ευθανασία δικαίωµα ή διακύβευµα ελευθερίας
- Χρήση και κατάχρηση των ε̟ιτευγµάτων της βιοτεχνολογίας
- Μαζική και ατοµική κατάχρηση της βιοτεχνολογίας - κριτική στάση
Βιοηθική ̟ρόταση
-

Παράγοντες - Κριτήρια Βιοηθικής (δηµιουργία θεσµών)
Χάραξη ορίων χρήσης τεχνολογίας
Κριτήρια Χριστιανικής Ηθικής
Γ. Εµ̟έδωση – Αξιολόγηση

Εµ̟έδωση
- Η στάση α̟έναντι στα διλήµµατα Βιοηθικής – διάκριση – άσκηση ελευθερίας
- Η αξιολόγηση της ζωής µε την ενσάρκωση του θείου Λόγου
- Η ενέργειες του Θεού στον κόσµο και στην όλη ανθρώ̟ινη ύ̟αρξη
- Χριστιανική βιοηθική: συνέργια Θεού ανθρώ̟ου
Αξιολόγηση
-

Ερωτήσεις
Εργασίες ατοµικές, οµαδικές σε θεµατικές της Βιοηθικής
∆ραστηριότητες για α̟όκτηση κριτικής στάσης

∆ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ
1.1 Αφόρµηση: Ένα ε̟ίκαιρο δηµοσίευµα για τη σχέση Βιοτεχνολογίας και ηθικής
1.2 Σύνδεση µε τη ∆ιδακτική Ενότητα: Η ̟ίστη στη σχέση της µε την ε̟ιστήµη (∆ιδ. Ενότητα 6)
1.3 Η Αρχή της ζωής
♦ Βίος=ζωή. Οι ασχολούµενες ε̟ιστήµες: Ανθρω̟ολογία, Βιολογία, Ζωολογία, Κοσµολογία
κ.ά.
♦ Το µυστήριο της εµφάνισης της ζωής: Θρησκεία
♦ Σύνδεση βιολογίας και τεχνολογίας= Βιοτεχνολογία: εφαρµογές των νέων τεχνικών σε
τοµείς της ανθρώ̟ινης ζωής και του ̟εριβάλλοντος
• Βιοϊατρική: Εφαρµογές στην ιατρική των φυσικών ε̟ιστηµών και κυρίως της βιολογίας,
βιοχηµείας και της φυσιολογίας
• Η Βιοηθική ερευνά τα ηθικά ̟ροβλήµατα ̟ου σχετίζονται µε την εφαρµογή της
βιοτεχνολογίας
• Η Βιοηθική και η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας σχετίζονται µε υ̟αρξιακά ερωτήµατα →
Τα βιοηθικά διλήµµατα ̟ροέρχονται α̟ό την εµφάνιση των ε̟ιτευγµάτων της
βιοτεχνολογίας
1.4 Η βιοηθική σε τρεις άξονες ερευνά τα νέα δεδοµένα της βιολογίας:
Α) της ανα̟αραγωγής της ζωής, δηλαδή την τεχνητή και εξωσωµατική γονιµο̟οίηση,
κλωνο̟οίηση κ.ά. (τεχνητή γονιµο̟οίηση, οµόλογη, ετερόλογη)
Β) της διατήρησης και υ̟οστήριξης της ζωής µε διάφορες µεθόδους
Γ) της αντιµετώ̟ισης του τέλους της ζωής
2. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
• Η ̟αρουσίαση της οντολογικής διάκρισης µεταξύ ανθρώ̟ου και των άλλων έµβιων
όντων δηµιουργεί ̟ροϋ̟οθέσεις για την κατανόηση της αξίας της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης
• Η αυτοσυνειδησία και αυτοκατανόηση της γονιδιακής δοµής ό̟ως και η ανά̟τυξη της
έννοιας του ̟ροσώ̟ου α̟οτελεί ανθρώ̟ινη α̟οκλειστικότητα.
• Ο ρόλος της ̟αιδείας στην α̟όκτηση «Βιοηθικής» στάσης. Στην ̟αιδαγωγική του ο
Καντ υ̟οστηρίζει ότι ο άνθρω̟ος όταν γεννιέται µοιάζει µ’ ένα στραβό ξύλο. Η
φιλοσοφία βοηθά στη δηµιουργία ̟ροϋ̟οθέσεων για τη αξιολόγηση της υλικής
υ̟όστασης του ανθρώ̟ου. Η φαινοµενολογική διάκριση του
Habermas µεταξύ
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σώµατος και σάρκας οδηγεί τον άνθρω̟ο στην κατανόηση των όρων αυτών µε
αξιο̟οίηση των ̟νευµατικών του δυνάµεων
• Με την µετατό̟ιση των βιολογικών νόµων στην κοινωνία (Κοινωβιολογία)
οδηγούµαστε σ’ ένα ντετερµινιστικό και φυσιοκρατικό δογµατισµό ̟ου µειώνει ακόµη
και µηδενίζει τη σκο̟οθεσία τη Βιοηθικής. Η συλλειτουργία ̟νευµατικών και
σωµατικών δυνάµεων στην ανθρώ̟ινη φύση δίνει υ̟όσταση και αξία στην ε̟ιστήµη
της Βιοηθικής.
• Η α̟οδόµηση της ̟αράδοσης στη µετανεωτερικότητα α̟ό εµ̟ειρίες αυθεντικού
τρό̟ου ζωής είχε σαν συνέ̟εια την εσωτερική α̟οδόµηση του εαυτού αφού χάθηκε η
αναφορά ̟ου θα δηµιουργούσε κριτήρια και ̟ροϋ̟οθέσεις αυτοσυνειδησίας.
• Η υ̟έρβαση του µέτρου στη χρήση της βιοτεχνολογίας ̟ροωθεί αλαζονικές εφαρµογές
̟ου αναφέρονται στη δυνατότητα ελέγχου των συναισθηµάτων σε εµβρυακές
̟αρεµβάσεις.
Χωρίς τη διασαφήνιση των διακριτών ενεργειών µεταξύ του ανθρώ̟ου και των άλλων κτιστών
όντων έχουµε την εξοµοίωση της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης µε τα άλογα όντα και τη συγκάλυψη
της εσχατολογικής ̟ροο̟τικής.
2.1 Καθολικότητα της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης
• Η α̟οδόµηση αρχείου µνήµης του ̟ολιτισµού οδηγεί στην υιοθέτηση της µονοφυσιτικής
ηθικής ό̟ου η τεχνοκεντρικότητα υ̟οσκά̟τει την καθολικότητα της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης
η ο̟οία για ̟αράδειγµα ε̟ικεντρώνει την ελ̟ίδα της στα βλαστοκύτταρα.
• Η σχάση στη ψυχοσωµατική υ̟όσταση του ανθρώ̟ου συνε̟άγεται µια µονοφυσιτική
εκτρο̟ή µε συνέ̟εια τη διάσ̟αση των δυνάµεων και διχασµό των ενεργειών του για
ολιστική ηθική, ό̟ως ̟αριστάνεται στο ̟αρακάτω σχήµα.
2.2 Κλωνο̟οίηση
Προβληµατισµός: κοινωνικός, ψυχολογικός
• δηµιουργία υ̟ερανθρώ̟ου
• ̟ολιτιστική ανισότητα
 κατάργηση της ̟οικιλοµορφίας (ταυτόσηµοι γενετικά α̟όγονοι)
 εγωϊστική ανα̟αραγωγική ̟ροβολή: ανα̟αραγωγή οµοιωµάτων του εαυτού µας
 έλλειψη ̟ροτύ̟ου αναφοράς αλληλο̟εριχώρησης
 βιοτεχνολογική φυλή
 ο κίνδυνος αιµοµιξίας
 σκε̟τικισµός στη θερα̟ευτική κλωνο̟οίηση: – εµ̟ορευµατο̟οίηση εµβρύων
 Η αβεβαιότητα: διάγνωση διαµαρτιών α̟ό τη µέθοδο της κλωνο̟οίησης σε ζώα Ο τρόµος
της ταύτισης
 η άρνηση του ̟όνου και της δοκιµασίας ως άσκηση στο ορθόδοξο ήθος
2.3 Τα κίνητρα της κλωνο̟οίησης
 Σχέση κινήτρων µε ̟ροσανατολισµό ανθρώ̟ου
 Αναζήτηση της τελειότητας στη γενετική δοµή
 Μονοδιάστατη όραση του εαυτού: ταύτιση του σώµατος µε τα γήινα στοιχεία του
 Σκο̟ιµότητα: αισθησιακή, ωφελιµισµός
• Η κλωνο̟οίηση στη δηµιουργία των ̟ρωτο̟λάστων ως ̟ρος τα δεδοµένα της
χριστιανικής ανθρω̟ολογίας (κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν)
2.4 Μεταµόσχευση
α) Κριτήρια διάθεσης µοσχευµάτων, αναµονής των ασθενών
β) Η εµ̟ορευµατο̟οίηση των µοσχευµάτων
γ) Η συγκατάθεση του δότη ή των συγγενών του
δ) Ο ̟ροβληµατισµός για τον εγκεφαλικό θάνατο µε οντολογική ̟ροσέγγιση: Ο εγκέφαλος
σαν όργανο εξωτερικό αχρηστεύεται, όµως η ουσία του νου µε την ενέργειά του ̟αραµένει.
Η ενέργεια ψυχής σ' όλο το σώµα σηµειώνεται α̟ό τον Άγιο Ιωάννη το ∆αµασκηνό: «Ψυχή
είναι ουσία ζώσα, α̟λή, ασώµατη, αόρατη κατά τη φύση της στα σωµατικά µάτια, λογική και νοερή,
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ασχηµάτιστη, ενώ χρησιµο̟οιεί ως όργανο το σώµα και ̟αρέχει σ’ αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και
γέννηση…».
• Κριτήρια χριστιανικής ηθικής
α) Η χριστιανική διδασκαλία για την ̟ροέλευση της ζωής και την ανθρω̟ολογία δίνει
ερείσµατα ανά̟τυξης και υ̟οδοχής της ̟ολυ̟ολιτισµικότητας και δια̟ολιτισµικότητας
β) Η ζωή είναι δώρο Θεού - Η ̟ίστη και η σχέση της µε τη θερα̟εία
δ) Κάθε κύτταρο ̟ου είναι ̟ρόσληµµα κοινής φύσεως και η ιδιοσυστασία του ανθρώ̟ου ̟ου
τον καθιστά µέλος της ̟οικιλοµορφίας είναι ̟ροϋ̟οθέσεις συνείδησης της καθολικότητας και
καλλιέργειας ̟νεύµατος της αυτοθυσίας αδιακρίτως καταγωγής και καθολικότητας.
ε) Η µεταφορά οργάνων στα ̟λαίσια της ετερότητας ̟ροϋ̟οθέτει µετάγγιση αισθηµάτων
συναλληλίας και αγά̟ης είτε α̟ό το δότη είτε α̟ό το ̟εριβάλλον του ̟ου σηµαίνει σωµατική
και ̟νευµατική συµβατότητα
στ) Η εσχατολογική ̟ροο̟τική στη χριστιανική διδασκαλία δίνει α̟αντήσεις στο γεγονός του
θανάτου και τον ̟ροβληµατισµό για την ευθανασία
2.5 Ανα̟αραγωγικές τεχνολογίες
α) Τεχνική σ̟ερµατέγχυση (οµόλογη, ετερόλογη)
β) Εξωσωµατική γονιµο̟οίηση (οµόλογη, ετερόλογη)
→Προβληµατισµός:
Η τεκνο̟οίηση ως αυτοσκο̟ός
Άγαµη µητέρα και ο ̟ροβληµατισµός στην εξέλιξη του ̟αιδιού α̟ό την α̟ουσία του
̟ατέρα
 Οι συνέ̟ειες αυθαιρεσίας των µεγάλων ακολουθούν τα τρίτα ̟ρόσω̟α (̟αιδιά)
 Η ατεκνία και τα ηθικά διλήµµατα
 Η υιοθεσία και ̟ροβληµατισµοί (για ̟αράδειγµα όταν ένα ζευγάρι ̟ροχωρηµένης ηλικίας
ε̟ιδιώκει µε κάθε θυσία την τεκνο̟οίηση)
Ε̟ίκληση µαρτυριών α̟ό τη Βίβλο για τα άτεκνα ζευγάρια και οι ̟ροϋ̟οθέσεις τεκνο̟οίησης
(θεϊκή συνέργεια , ̟ρόνοια, ̟νευµατική άσκηση, τα̟είνωση, ̟ροσευχή)



Κίνητρα: έ̟αρση, αλαζονεία, έντονη εγκοσµιότητα,
→Θετικά στοιχεία: η αντιµετώ̟ιση της στειρότητας και των κληρονοµικών ασθενειών



→Αρνητικά:
α) Κατάργηση του δικαιώµατος της αυτοδιαθέσεως
β) Εµ̟ορευµατο̟οίηση
γ) Αλλοίωση των ̟ροϋ̟οθέσεων και κριτηρίων της οικογένειας (µυστήριο του γάµου)
2.6 Κατάχρηση της Βιοτεχνολογίας
• Η αυθαίρετη εξουσία στην ̟αραγωγή της βιοτεχνολογίας ̟ροάγει ένα νέο είδος
ολοκληρωτισµού (Πολιτικοιδεολογία ναζισµού, ρατσισµού)
• Η εµφάνιση µιας βιοτεχνολογικής φυλής µ̟ορεί να µην ̟αραµείνει στο χώρο της
φαντασίας α̟ό την ανεξέλεγκτη εξουσιαστική χρήση της βιοτεχνολογίας
• Ο ̟ροβληµατισµός για ένα άλλο κεφάλαιο της βιοτεχνολογίας την ευγονική ̟ου δεν
̟εριλαµβάνεται στην ενότητα αυτή ανακύ̟τει α̟ό τη συµµαχία µεταξύ γενετικής και
χρήµατος (βιοτρά̟εζες, οικονοµικοερευνητικές δια̟λοκές) καθώς και α̟ό τη µονοµερή
ερµηνεία της ανθρώ̟ινης φύσης ̟άνω στην ο̟οία στηρίζονται οι αισθησιοκρατικές
ε̟ιλογές.
• Χρησιµο̟οίηση ανθρώ̟ων ως ̟ειραµατόζωα ⇒ χρησιµοθηρική βιοτεχνολογία
• Η µετανεωτερικότητα στη βιοτεχνολογία ερµηνεύεται ως µια «συγχώνευση» ανθρώ̟ου και
τεχνολογίας
Κριτική στάση
♦ Παραβίαση ατοµικών ελευθεριών – ατοµικών δικαιωµάτων
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♦ Αδιακρισία µεταξύ των κτιστών = η µη διάκριση µαζο̟οιεί λειτουργίες και σκο̟ούς
♦ Α̟ώλεια οντολογικής διάκρισης
2.7 Βιοηθική ̟ρόταση
♦ Ανάγκη α̟όκτησης ̟ροσω̟ικής και κοινωνικής Βιοηθικής συνείδηση
• Η βιοηθική θέτει όρια ανάµεσα στις θετικές και τις αρνητικές συνέ̟ειες της ε̟ιστήµης στη
ζωή µας.
♦ Α̟αραίτητη η χάραξη ορίων µε συµβολή της ̟αιδείας, του ̟ολιτισµού και των θεσµών
ανάµεσα στις γενετικές ̟αρεµβάσεις για α̟οτρο̟ή ασθενειών και στην ανεξέλεγκτη
ευγονική
2.8 Χριστιανική Ηθική:
• Ηθική: µέτρο και διάκριση, κρίση και κριτήρια καθορίζουν τα όρια
α) Βιοηθικό ̟λαίσιο: διαµορφώνεται α̟ό το οντολογικό ̟λαίσιο αναφοράς
• Χρήση της βιοτεχνολογίας: άσκηση ήθους ελευθερίας:
• Τρία κριτήρια: αλήθεια, αγά̟η, ελευθερία. (Μ̟ορεί ο καθηγητής να ̟άρει ̟ληροφορίες
και α̟ό το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου ̟ου έχει αντίστοιχη διδακτική ενότητα)
β) Ανθρώ̟ινος ̟ροορισµός µαζί µε τη συνέργια ανθρώ̟ινης και θείας θέλησης βοηθά στις
ανθρώ̟ινες ε̟ιλογές
γ) Η γνώση για τη Θεία ̟ρόνοια και το νόηµα του ̟όνου και της δοκιµασίας στη ζωή
ε) Η άσκηση του ορθόδοξου ήθους και η διάσωση γνωρισµάτων της ανθρώ̟ινης ύ̟αρξης
γίνεται µε την ελεύθερη υ̟οδοχή του Αγίου Πνεύµατος στο ανθρώ̟ινο «είναι»
3.Αξιολόγηση
- Ερωτήσεις ανοιχτού τύ̟ου
- Συγκέντρωση ανάλογου υλικού
- Ανάληψη εργασιών σε διάφορες θεµατικές της Βιοηθικής
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Κατά τον ̟ρογραµµατισµό και τη διδασκαλία των µαθηµάτων, οι εκ̟αιδευτικοί ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους, ότι στα ΕΠΑΛ έχουν
γίνει σηµαντικές αλλαγές στα ωρολόγια ̟ρογράµµατα, σε σχέση µε τα αντίστοιχα των ΤΕΕ. Ειδικότερα στα:
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∆εν ̟ροβλέ̟εται µάθηµα Πληροφορικής, ούτε Εφαρµογές Η/Υ στη Β΄ και στη Γ΄ ΕΠΑΛ. Άρα, ̟ρέ̟ει να καταβάλλεται κάθε
̟ροσ̟άθεια, ώστε να ενσωµατωθούν στοιχεία χρήσης Πληροφορικής στα ίδια τα µαθήµατα. Για το σκο̟ό αυτό, συνιστάται η
αξιο̟οίηση του υλικού ̟ου έχει δοθεί σε CD α̟ό τους Σχολικούς Συµβούλους Μηχανολόγων, τον Οδηγό Τεχνολογικών Θεµάτων στο
Ιντερνετ, ̟ου υ̟άρχει στη σελίδα http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm και το υλικό ε̟ιµόρφωσης στις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνιών για Μηχανολόγους της σελίδας http://www.aspete.gr/TEE/index.html
Στη Γ τάξη δεν ̟ροβλέ̟ονται Αγγλικά ειδικότητας. Άρα ̟ρέ̟ει οι καθηγητές όλων των µαθηµάτων να αναφέρουν και αγγλικές
ονοµασίες σε συνήθη συστήµατα και εξαρτήµατα οχηµάτων.
Μαθήµατα Τοµέα Μηχανολογίας
Ο Σχεδιασµός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών µετατρέ̟εται α̟ό 3Σ σε 3 Ε
Η Θερµοδυναµική 2 ώρες α̟ό 3
Τεχνολογία Κατεργασιών 2Θ+4Ε α̟ό 6 Ε
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας 2Θ + 3 Ε α̟ό 2Θ
Νέος Εργαστηριακός Εξο̟λισµός
Σε ̟ολλά σχολεία έχει εγκατασταθεί νέος Εργαστηριακός Εξο̟λισµός, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει µοντέλα, ̟ροσοµοιώσεις συστηµάτων,
κινούµενες διαφάνειες και άλλο εκ̟αιδευτικό εξο̟λισµό. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του εξο̟λισµού, ό̟ως τα µοντέλα, οι κινούµενες
διαφάνειες και οι ̟ροσοµοιώσεις (εκτός α̟ό τις ασκήσεις βλαβών και ρυθµίσεων) α̟ευθύνονται στο θεωρητικό και όχι στο
εργαστηριακό µέρος των µαθηµάτων. Για αυτό το λόγο, αν η θεωρία και το εργαστήριο δεν διδάσκονται α̟ό τον ίδιο εκ̟αιδευτικό,
ό̟ως ̟ρέ̟ει να γίνεται, τότε ο εκ̟αιδευτικός ̟ου διδάσκει θεωρία ̟ρέ̟ει να διευκολύνεται ώστε να τη διδάσκει στο εργαστήριο ή να
µεταφέρει µοντέλα στην αίθουσα διδασκαλίας ή έστω να αξιο̟οιεί το εργαστήριο στις ε̟αναλήψεις.

Β. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ε̟ισηµαίνεται ότι οι µαθητές της Β΄ ΕΠΑΛ έχουν διδαχθεί στην Α΄ τάξη βασικά κεφάλαια θεωρητικών γνώσεων ̟ου ά̟τονται
αντικειµένων των τεχνολογικών µαθηµάτων της Β΄ τάξης. Για αυτό το λόγο ε̟ισυνά̟τεται η ύλη των µαθηµάτων Φυσικής και Χηµείας
της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, ̟ροκειµένου να διευκολυνθούν οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου διδάσκουν τεχνολογικά µαθήµατα, ώστε να λάβουν υ̟όψη
τους τις γνώσεις ̟ου έχουν διδαχθεί ήδη οι µαθητές στα γενικά µαθήµατα.
Τα κυριότερα θέµατα τα ο̟οία έχουν διδαχθεί οι µαθητές στην Α΄ ΕΠΑΛ στα ̟αρα̟άνω µαθήµατα και αφορούν στα τεχνολογικά
µαθήµατα της Β τάξης ΕΠΑΛ είναι:
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΕΠΑΛ (3 ώρες / εβδοµάδα)
Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη
∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων – Μέτρηση µηκών, εµβαδού, όγκου
Μάζα και ̟υκνότητα
1.1 Ευθύγραµµη κίνηση
Προσδιορισµός θέσης ενός σώµατος (µε σύστηµα συντεταγµένων)
Μετατό̟ιση, ταχύτητα σε ευθύγραµµη κίνηση (οµαλή, οµαλά µεταβαλόµενη)
1.2 ∆υναµική
Η έννοια της δύναµης, µέτρηση, σύνθεση συγγραµµικών δυνάµεων
Οι νόµοι του Νεύτωνα
1ος Νόµος: «Αν η συνισταµένη των δυνάµεων ̟ου ασκούνται σε ένα σώµα είναι µηδέν, τότε το σώµα ή ηρεµεί ή κινείται ευθύγραµµα
και οµαλά»
2ος Νόµος: F=m.α
Η έννοια του βάρους Β=m.g
Η έννοια της µάζας
Ελεύθερη ̟τώση σωµάτων και εξισώσεις
Μήκος φρεναρίσµατος και α̟όσταση ασφαλείας
1.3 ∆υναµική στο ε̟ί̟εδο
Τρίτος Νόµος του Νεύτωνα – Νόµος ∆ράσης – Αντίδρασης
Σύνθεση δυνάµεων στο ε̟ί̟εδο (µε ̟αραλληλόγραµµο, αναλυτικά για 90ο .
Ανάλυση σε συνιστώσες
Σύνθεση ̟ολλών οµοε̟ί̟εδων δυνάµεων (αναλυτικά)
Ισορρο̟ία οµοε̟ί̟εδων δυνάµεων (ΣFx=0, ΣFψ=0)
Νόµος τριβής Τ=µΝ
Οριζόντια βολή
Ο ∆εύτερος νόµος του Νεύτωνα σε διανυσµατική και αλγεβρική µορφή
Οµαλή κυκλική κίνηση µεταξύ των ο̟οίων υ=2̟r/T και συχνότητα f=1/T, γωνιακή ταχύτητα ω=2̟/Τ και υ=ωR, κεντροµόλος
ε̟ιτάχυνση ακ=υ2/R
Κεντροµόλος δύναµη: F=mυ2/R µε εύστοχα ̟αραδείγµατα µε βάση την κίνηση του αυτοκινήτου
1.4 Βαρύτητα
2.1 ∆ιατήρηση ορµής
Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις
Το φαινόµενο της κρούσης
Η έννοια της ορµής J=mυ
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Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής F=(Jτελ – Jαρχ) / ∆t
∆ιατήρηση της ορµής Jολ(τελ)=Jολ(αρχ)
2.2 ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας
Η έννοια του έργου WB=F.x
Έργο βάρους και µεταβολή της κινητικής ενέργειας WF=Bh ή WF=mgh και αναφέρει «Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός
σώµατος είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των δυνάµεων ̟ου δρουν ̟άνω του ή, ισοδύναµα, είναι ίση µε το έργο της
συνισταµένης δύναµης ∆Κ = ΣWF=WF(ολ)
∆υναµική ενέργεια U=mgh και U1-U2=mgh1-mgh2=WB(1-2)
Μηχανική ενέργεια Ε=Κ+U
Ισχύς P=W/t και P=F.υ
∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή
Η τριβή και η µηχανική ενέργεια
ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΕΠΑΛ (2 ώρες / εβδοµάδα)
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (Ατοµική – µοριακή µάζα, mol κλ̟)
Στο ίδιο Κεφάλαιο, στις σελ. 137 – 140, υ̟άρχει ̟ολύ καλή ̟αρουσίαση των:
Καταστατική εξίσωση των αερίων, Νόµος Boyle (P.V=σταθερό όταν n, T σταθερά), Νόµος Charles (V ~ T όταν n, P σταθερά), Νόµος του
Gay Lussac (P~T όταν n, V σταθερά)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΕΠΑΛ
Ε̟ίσης ε̟ισηµαίνουµε ότι στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ οι µαθητές διδάσκονται 3 ώρες Φυσική και 1 ώρα Χηµεία ανά εβδοµάδα.
Η Φυσική ε̟ικεντρώνεται σε θέµατα ηλεκτρισµού µεταξύ των ο̟οίων Νόµος του Ohm, Ενέργεια και Ισχύς, ενώ στις εργαστηριακές
ασκήσεις ̟ροβλέ̟εται η χρήση Αµ̟εροµέτρου και Βολτοµέτρου. (Το αναλυτικό Πρόγραµµα Φυσικής Β΄ ΕΠΑΛ βρίσκεται στη
∆ιεύθυνση: http://dide.kil.sch.gr/Nomoi/ya85045_30-07-07.pdf )
Η Χηµεία στη Β τάξη των ΕΠΑΛ α̟οτελείται α̟ό 5 Κεφάλαια τα ο̟οία αναφέρονται σε θέµατα οργανικής χηµείας.
Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, µετά τα εισαγωγικά για την Οργανική Χηµεία, δηλαδή στην αρχή σχετικά του διδακτικού έτους, οι µαθητές
µαθαίνουν για το Πετρέλαιο και τους Υδρογονάνθρακες.
-Στην Ενότητα Πετρέλαιο - Καύσιµα υ̟άρχει ̟αράγραφος για τα είδη βενζίνης, το φαινόµενο της καύσης, τα καύσιµα.
-Στην Ενότητα Καυσαέρια και Καταλύτες αυτοκινήτων στόχος του αναλυτικού ̟ρογράµµατος είναι: να αναφέρει ο µαθητής για τη
σύσταση των καυσαερίων των αυτοκινήτων και τον ρόλο τους στη ρύ̟ανση του ̟εριβάλλοντος και να αναφέρει και να ε̟εξηγεί το
ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη µείωση των ρύ̟ων.
Καλό είναι οι εκ̟αιδευτικοί να ̟ροµηθευθούν και τα αντίστοιχα βιβλία των ̟αρα̟άνω µαθηµάτων ώστε να τα συµβουλεύονται οι
ίδιοι.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ» (2Θ)
Β΄ΕΠΑΛ (Τοµέων Μηχανολογίας και Οχηµάτων)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι γενικοί σκο̟οί του µαθήµατος έχουν ως στόχο να δώσουν στους µαθητές τη δυνατότητα:
α) Να κατανοήσουν τις σ̟ουδαιότερες έννοιες, νόµους και θεωρήµατα της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών.
β) Να κατανοήσουν την ̟ρακτική σηµασία τους µέσα α̟ό ̟αραδείγµατα εφαρµογών τους.
γ) Να γνωρίσουν τις µονάδες µέτρησης των κυριότερων µεγεθών και να εξοικειωθούν στη χρήση τους.
δ) Να βρίσκουν τιµές βασικών µεγεθών της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών σε ̟ολύ α̟λές ̟ερι̟τώσεις κατασκευών.
ε) Να α̟οκτήσουν την υ̟οδοµή για ̟εραιτέρω εµβάθυνση και ε̟έκταση των γνώσεων σε θέµατα ̟ου θα συναντήσουν κατά την
µελλοντική άσκηση του ε̟αγγέλµατός τους (δια βίου εκ̟αίδευση).
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συνιστάται στους διδάσκοντες το µάθηµα να συµβουλεύονται, εκτός του ορισθέντος α̟ό το ΥΠΕΠΘ διδακτικού εγχειριδίου, τα
αναφερόµενα κατωτέρω βιβλία, ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν ως διδακτικά εγχειρίδια στο ̟αρελθόν. Τούτο είναι αναγκαίο, ε̟ειδή δεν
υ̟άρχει ̟λήρης ταύτιση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών µε τα ̟εριεχόµενα του ορισθέντος βιβλίου. Αναφορά στις ̟αραγράφους των
βιβλίων αυτών θα συναντά ο διδάσκων στη στήλη των οδηγιών του ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί.
1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Γεωργίου Γκρος-Λαζάρου Λαζαρίδη) – Ίδρυµα Ευγενίδη (Χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟αρελθόν για την διδασκαλία
του µαθήµατος στην Α΄ τάξη των ΤΕΛ). Στις ̟αρούσες οδηγίες σηµειώνεται ως 1.
2. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Γεωργίου Γκρος) – Ίδρυµα Ευγενίδη (Χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟αρελθόν για την διδασκαλία του
µαθήµατος στην Β΄ τάξη του Μηχανολογικού Τοµέα των ΤΕΛ). Στις ̟αρούσες οδηγίες σηµειώνεται ως 2.
3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι – Ο.Ε.∆.Β. (Χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟αρελθόν για την διδασκαλία του µαθήµατος στην Α΄
τάξη του 1ου Κύκλου της ειδικότητας Κτιριακών Έργων του Τοµέα Κατασκευών των ΤΕΕ). (Συνιστάται ιδιαιτέρως!). Στις
̟αρούσες οδηγίες σηµειώνεται ως 3.
Πέραν των ανωτέρω βιβλίων, καλό είναι ο διδάσκων να έχει υ̟όψη και το βιβλίο της Φυσικής της Α΄ Λυκείου, δεδοµένου ότι τούτο
καλύ̟τει εν µέρει κά̟οιες ενότητες του µαθήµατος. Να τονισθεί µάλιστα στους µαθητές ότι κατά καιρούς θα τους συνιστά να
ξαναδιαβάσουν ε̟ιλεκτικά κά̟οιες ενότητες του. Οι συστάσεις ̟ρος τους µαθητές για µελέτη α̟ό το βιβλίο αυτό θα σηµειώνονται στις
̟αρούσες οδηγίες µε το σύµβολο 4. Παράλληλα, καλό είναι να υ̟οδειχθεί και στον διδάσκοντα το µάθηµα της Φυσικής στην Α΄
ΕΠΑΛ, ότι ̟ρέ̟ει να ε̟ιδείξει ιδιαίτερη ̟ροσοχή κατά την διδασκαλία των κεφαλαίων 1.2, 1.3 και 2.2 του διδακτικού εγχειριδίου,
ε̟ειδή οι ̟αρεχόµενες σε αυτά γνώσεις θα διευκολύνουν σηµαντικά τους µαθητές στη Β΄ τάξη στο µάθηµα της Μηχανικής-Αντοχής
Υλικών.
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Οµοίως, στα ΕΠΑΛ ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει συνεργασία µε τον Μαθηµατικό του τµήµατος ̟ου διδάσκεται η Μηχανική, ώστε να
καλύ̟τονται τα γνωστικά κενά των µαθητών. Ιδιαιτέρως, ̟ρέ̟ει να ζητηθεί α̟ό τον Μαθηµατικό η ε̟ανάληψη των βασικών
τριγωνοµετρικών αριθµών, µε βάση το ορθογώνιο τρίγωνο. Πάντως, τόσο στα ΕΠΑΛ, ό̟ου υ̟άρχει Μαθηµατικός, όσο και στις ΕΠΑΣ,
ό̟ου δεν υ̟άρχει, καλό είναι ο διδάσκων να αφιερώνει λίγο χρόνο στην κάλυψη των κενών ̟ου έχουν οι µαθητές στα Μαθηµατικά.
Κυρίως θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε ώστε όλοι οι µαθητές να λύνουν τις ασκήσεις ̟ου δίνονται στο σχολείο. Ο καθηγητής ̟ρέ̟ει,
ιδιαιτέρως στις αρχές της σχολικής χρονιάς, να αφιερώνει αρκετό χρόνο σε αυτή τη διαδικασία και να ̟ερνάει α̟ό κάθε µαθητή, ώστε
να τον βοηθάει να ξε̟ερνάει στην ̟ράξη την αδυναµία του στις µαθηµατικές ̟ράξεις και τελικά να λύνει ο ίδιος ο µαθητής την άσκηση,
βιώνοντας ίσως για ̟ρώτη φορά την ε̟ιτυχία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Στο αναφερόµενο κατωτέρω ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η τρίτη, κατά σειρά, ̟αρα̟έµ̟ει στον
̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών, η τέταρτη στις σελίδες του ορισθέντος διδακτικού εγχειριδίου των Ν. Ροζάκου-Π. Σ̟υρίδωνος∆. Πα̟αγεωργίου και η ̟έµ̟τη ̟εριέχει οδηγίες ̟ου ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη ο διδάσκων κατά την διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας.
Στο σηµείο αυτό, θέλουµε να ε̟ισηµάνουµε ότι η αναφορά στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο, ̟ρέ̟ει να
α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων των ενοτήτων του µαθήµατος. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να σηµειώσουµε ότι οι ̟ροβλε̟όµενες για
την διδασκαλία του µαθήµατος ώρες είναι ανε̟αρκείς για την ε̟αρκή κάλυψη της διδακτέας ύλης. Κρίνουµε, όµως, αναγκαίο, να
τονίσουµε ότι ο διδάσκων οφείλει να την καλύψει ολόκληρη, έστω και ̟εριλη̟τικά. Ε̟οµένως, α̟ό την αρχή του σχολικού έτους ̟ρέ̟ει
να καταβάλλεται κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για µη α̟ώλεια διδακτικών ωρών και, να συνιστάται στους αδύνατους µαθητές η
̟αρακολούθηση της Π∆Σ του µαθήµατος. Για την ε̟ιτυχία του ̟ρογράµµατος της Π∆Σ είναι αναγκαία η συνεργασία των δύο
διδασκόντων (στην Π∆Σ και στο κανονικό σχολικό ̟ρόγραµµα). Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει ο εκ̟αιδευτικός της Π∆Σ να συνειδητο̟οιήσει ότι η
Π∆Σ δεν είναι φροντιστήριο, αλλά ̟εδίο αξιο̟οίησης όλων των δυνατοτήτων της ̟αιδαγωγικής για την ̟ροσέγγιση της ύλης µε
εξατοµικευµένη διδασκαλία, ̟ροσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε µαθητή. Σηµειώνουµε ότι στην Π∆Σ δεν εξαντλούµε την ύλη, αλλά
ε̟ιµένουµε σε σηµαντικά σηµεία του µαθήµατος, µε ̟ολλα̟λές διδακτικές ̟ρακτικές, ώστε να διευκολύνουµε και τους αδύναµους
µαθητές.
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Α. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
1. Εισαγωγή.
1.1 Σκο̟οί της Μηχανικής
1.2 Συνο̟τική αναφορά στις βασικές έννοιες

2. ∆υνάµεις
2.1 Πώς αντιλαµβανόµαστε τη λέξη δύναµη. Λίγη
ετυµολογία.
Παραδείγµατα δυνάµεων α̟ό τη φύση και τη σύγχρονη
καθηµερινότητα. Α̟οτελέσµατα της δράσης τους.
2.2 Ταξινόµηση ̟αραδειγµάτων, είδη δυνάµεων [(α) την
̟ροέλευση-βαρυτικές, ηλεκτρικοµαγνητικές, ατοµικές,
µυϊκές, µεταβολής ορµής (β) ως ̟ρος το α̟οτέλεσµαε̟ιβράδυνσης, ε̟ιτάχυνσης, ̟αραµόρφωσης]. Ορισµός.
2.3 Χαρακτηριστικά των δυνάµεων µε ̟αραδείγµατα.
Οι δυνάµεις είναι διανύσµατα.
Πως τις µετράµε (̟ρακτικά). Μονάδες µέτρησης. Πως
τις σχεδιάζουµε, συµβολικά. Κλίµακες σχεδίασης.
Εξάσκηση στη σχεδίαση των δυνάµεων υ̟ό κλίµακα.
Παραδείγµατα οµοε̟ί̟εδων, συγγραµµικών,

• Να κατανοήσουν τη χρησιµότητα του
µαθήµατος.
• Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της
Αντοχής των Υλικών.

• Να κατανοήσουν την έννοια της δύναµης.
• Να ̟εριγράφουν τα α̟οτελέσµατα της
δράσης των δυνάµεων.
• Να ταξινοµούν τις δυνάµεις ως ̟ρος την
̟ροέλευση και τα α̟οτελέσµατά τους.
• Να διακρίνουν τις δυνάµεις ανάλογα µε την
̟ροέλευση και τα α̟οτελέσµατά τους
• Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των
δυνάµεων.
• Να σχεδιάζουν δυνάµεις υ̟ό κλίµακα.
• Να αναγνωρίζουν σε α̟λά ̟αραδείγµατα
και µηχανολογικές εφαρµογές οµοε̟ί̟εδες,
συγγραµµικές, συντρέχουσες και τυχούσες

1

Σελίδες

∆ιδακτικοί στόχοι
(Οι µαθητές –τριες:)

Ώρες

∆ιδακτικές Ενότητες

vii,
viii,
19

Οδηγίες

Πριν αρχίσει η διδασκαλία του Κεφαλαίου ο διδάσκων ̟ρέ̟ει να
ε̟ισηµάνει στους µαθητές ότι έχουν διδαχθεί στην Γ΄ Γυµνασίου
̟ως:
• Οι δυνάµεις ̟ροκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα ή και
̟αραµόρφωση των σωµάτων.
• Η ε̟ιµήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη µε τη δύναµη
̟ου ασκείται σε αυτό.
• Η δύναµη είναι διανυσµατικό µέγεθος
• Πρόσθεση δυνάµεων µε την ίδια διεύθυνση και µε
διαφορετικές διευθύνσεις
• Νόµοι του Νεύτωνα F=m.a, δράση και αντίδραση κλ̟.
• Πίεση P=F/A
ενώ στην Α΄ Λυκείου έµαθαν:
• να συνθέτουν δύο ή ̟ερισσότερες δυνάµεις στο ε̟ί̟εδο
• να αναλύουν δυνάµεις σε συνιστώσες
• την συνθήκη ισορρο̟ίας οµοε̟ί̟εδων δυνάµεων
• να υ̟ολογίζουν την τριβή ολίσθησης
4 1.2.1 -1.3.2
1 1.2
3 1.1

1

2

2324

25

4 1.2.1
1 1.2
3 1.2-1.3-1.4-2.1
Να τονισθεί η µονάδα της δύναµης (Ν), και το σύνηθες
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συντρεχουσών και τυχουσών, δυνάµεων. Ορισµοί.

δυνάµεις.
• Να ορίζουν ̟ότε οι δυνάµεις είναι
οµοε̟ί̟εδες, συγγραµµικές, συντρέχουσες
και τυχούσες.
• Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης των
δυνάµεων και τις µεταξύ τους σχέσεις.

̟ολλα̟λάσιό της (daN).

2.4 Συνισταµένη (δύο δυνάµεων) και συνιστώσες (µιας)
δύναµης, ̟αραδείγµατα α̟ό τη καθηµερινότητα.
Ορισµοί.
Υ̟ολογισµός της συνισταµένης και των συνιστωσών
δύο δυνάµεων µε γραφική µέθοδο
(̟αραλληλογράµµου). Παρουσίαση του τρό̟ου
κατασκευής του ̟αραλληλογράµµου των δυνάµεων.
Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.

• Να συνθέτουν γραφικά δύο δυνάµεις.
• Να αναλύουν µία συνισταµένη σε δύο
συνιστώσες δυνάµεις γραφικά.
• Να ̟εριγράφουν τις έννοιες και τις διαφορές
µεταξύ συνισταµένης και συνιστωσών
δυνάµεων.

2.5 Στοιχεία τριγωνοµετρίας. Τα βασικά
τριγωνοµετρικά µεγέθη.

• Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τα α̟λά
τριγωνοµετρικά µεγέθη.

2.6 Υ̟ολογισµός της συνισταµένης δύο δυνάµεων και
των ορθών συνιστωσών µιας δύναµης µε την αναλυτική
µέθοδο. Παραδείγµατα (µερικά ίδια µε εκείνα της
γραφικής µεθόδου). Εφαρµογές.

• Να υ̟ολογίζουν τη συνισταµένη δύο
δυνάµεων και τις ορθές συνιστώσες µιας
δύναµης αναλυτικά.

4 1.2.2
1 1.3
3 2.2-2.3-2.41
Πρέ̟ει να αναφερθεί ο τρό̟ος κατασκευής του
̟αραλληλογράµµου των δυνάµεων και του δυναµο̟ολυγώνου,
ε̟ειδή δεν υ̟άρχει σχετική αναφορά στο βιβλίο.
Οι σηµειούµενες α̟οδείξεις στις υ̟οσηµειώσεις των σελίδων 26 και
27 να µη διδαχθούν.
Ασκήσεις βιβλίου (σελ.34) 1 και 2 (µόνο γραφικά) και 4
(υ̟ολογιστικά-όχι η γωνία)
Στα ΕΠΑΛ να διδαχθούν α̟ό τον Μαθηµατικό στην ώρα των
Μαθηµατικών. Στις ΕΠΑΣ ο διδάσκων να τα διδάξει ̟αράλληλα
µε την ύλη.
4 1.2.2-1.3.3-1.3.4
1 1.2-1.3
3 2.4-2.5
Η εφαρµογή της αναλυτικής µεθόδου να γίνει µόνο µε δύο
δυνάµεις.
΄Ασκηση βιβλίου 1 (σελ.72)
1 1.4 (µέχρι τις 2 ̟ρώτες γραµµές σελ.11)
3 4.1

3. Ρο̟ή
3.1 Περι̟τώσεις ̟ου εµφανίζονται ή χρησιµο̟οιούνται
ρο̟ές δυνάµεων στην καθηµερινή ζωή (µοχλοί, ̟εντάλ
̟οδηλάτου). Με βάση τα ̟αραδείγµατα των
̟ροηγούµενων ̟ερι̟τώσεων ̟ροσδιορισµός της
έννοιας της ρο̟ής. Α̟οτέλεσµα της δράσης της ρο̟ής.
3.2 Η ρο̟ή είναι διανυσµατικό µέγεθος. Ορισµός.
Μονάδες µέτρησης.

3.3 Παραδείγµατα εφαρµογών. Εφαρµογές α̟ό τους
µαθητές.

• Να ορίζουν την έννοια της ρο̟ής.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές εφαρµογής της έννοιας της
ρο̟ής.
• Να αναγνωρίζουν τα α̟οτελέσµατα της
ανά̟τυξης µιας ρο̟ής σε α̟λές
µηχανολογικές εφαρµογές.
• Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης της
ρο̟ής και τις µεταξύ τους. σχέσεις.
• Να υ̟ολογίζουν τη ρο̟ή δύναµης, ή των
στοιχείων ̟ου την ̟ροσδιορίζουν, σε α̟λές
εφαρµογές.

2

2629

1415
2829
2

1

2

5557

37-38

39-40

Στο κεφάλαιο αυτό θα ̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία, γιατί η
έννοια της ρο̟ής είναι ̟ολύ βασική και δεν κατανοείται εύκολα
α̟ό τους µαθητές. Παραδείγµατα µ̟ορούν να αναφερθούν α̟ό
τη θέση του ̟όµολου της ̟όρτας, το ̟οδήλατο, το κιβώτιο
ταχυτήτων, τους µοχλούς κλ̟.
Να τονισθεί ιδιαίτερα η σχέση ̟ου δίνει το µέτρο της ρο̟ής
Μ=Fl και η µονάδα της ρο̟ής Νm (και το ̟ολλα̟λάσιό της
daNm).
Το Παράδειγµα της σελίδας 39 διδάσκεται µόνο µε την
αναλυτική µέθοδο. Τα Παραδείγµατα 1ο και 2ο (σελίδες 42-43)
̟αραλεί̟ονται. Η άσκηση του βιβλίου 1 ̟αραλεί̟εται..
Ο Πίνακας 2.3β ̟αραλεί̟εται. Η σωστή του θέση είναι στο τέλος
του βιβλίου.
1 1.9 Ασκήσεις 3, 4, 5, 7 (έως 1.9ζ) (τα kp σε όλες τις ασκήσεις
του βιβλίου αυτού να δίνονται ως daN και τα cm να

29

µετατρέ̟ονται σε m).
4 ∆ράση αντίδραση – σχεδίαση δυνάµεων σε φορείς
4.1 «Ό̟ου υ̟άρχει η δράση υ̟άρχει και η αντίδραση».
Συζήτηση µέσα α̟ό ̟αραδείγµατα του αξιώµατος
αυτού της Μηχανικής. Έµφαση στα σηµεία εφαρµογής
των δύο δυνάµεων.
4.2 Σχεδίαση δυνάµεων δράσης ή αντίδρασης σε
σώµατα ̟ου αλληλε̟ιδρούν. Παραδείγµατα α̟ό
µηχανολογικές εφαρµογές (̟χ. άξονας µε τροχαλία).

5. Σύνθεση, ανάλυση και ισορρο̟ία δυνάµεων
5.1 Συνισταµένη ̟ερισσότερων των δύο συνε̟ί̟εδων
συντρεχουσών δυνάµεων, µε ̟αραδείγµατα.
Υ̟ολογισµός συνισταµένης συντρεχουσών, γραφικά
(µέθοδος δυναµο̟ολυγώνου) και συνθήκη ισορρο̟ίας
τους.
Παραδείγµατα. Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.
5.2 Συνθήκη ισορρο̟ίας σωµάτων υ̟ό την ε̟ίδραση
τριών συνε̟ί̟εδων δυνάµεων, γραφικά.
Παραδείγµατα. Εφαρµογές α̟ό τoυς µαθητές.

• Να ορίζουν την έννοια της δράσης –
αντίδρασης.
• Να αναγνωρίζουν τα α̟οτελέσµατά των
δυνάµεων δράσης-αντίδρασης.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές.
• Να βρίσκουν και να διακρίνουν τα σηµεία
εφαρµογής τους.
• Να σχεδιάζουν τις δυνάµεις δράσης και
αντίδρασης σε α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές.

4 1.3.1
1 1.6, Άσκηση 1.9.7 (δεύτερο ερώτηµα)

1

• Να συνθέτουν ̟ερισσότερες α̟ό δύο
συντρέχουσες δυνάµεις γραφικά.
• Να αναφέρουν και να αναλύουν τη συνθήκη
ισορρο̟ίας συντρεχουσών δυνάµεων.
• Να ελέγχουν την ισορρο̟ία τριών
συνε̟ί̟εδων δυνάµεων γραφικά.
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53-54
60-61

3

5.3 Εύρεση συνισταµένης ̟αράλληλων δυνάµεων
γραφικά.

• Να υ̟ολογίζουν τη συνισταµένη
̟αράλληλων δυνάµεων γραφικά.

5.4 Συνισταµένη ̟ερισσότερων (τριών το ̟ολύ στα
̟αραδείγµατα) συνε̟ί̟εδων µη συντρεχουσών µη
̟αράλληλων δυνάµεων γραφικά. Παραδείγµατα.
Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.
6. Κέντρο βάρους, ευστάθεια

• Να υ̟ολογίζουν τη συνισταµένη τριών
συνε̟ί̟εδων µη συντρεχουσών µη
̟αράλληλων δυνάµεων γραφικά

1
1

4 1.3.5, 1.3.6 (µόνο γραφικά)
1 2.3
Η ̟αράγραφος 3.9 είναι ̟ολύ σηµαντική και συνιστάται στον
διδάσκοντα να δώσει και δικές του ασκήσεις στους µαθητές. Να
τονισθεί ότι οι τύ̟οι ΣF=0 και ΣΜ=0 είναι στην ουσία οι τύ̟οι της
ισορρο̟ίας, ̟ου µας δίνουν τη δυνατότητα να βρούµε τις
δυνάµεις στήριξης.
Το αναφερόµενο στις δύο τελευταίες γραµµές της σελίδας 69 δεν
είναι ακριβές. Το σωστό είναι: «Η ̟ρώτη συνθήκη α̟οκλείει τη
µεταφορική κίνηση µε ε̟ιτάχυνση και η δεύτερη την ̟εριστροφική
µε γωνιακή ε̟ιτάχυνση». Στο σηµείο αυτό µ̟ορούµε να
̟ροσθέσουµε στους µαθητές ότι: 1) Όταν ΣF=0 και ΣM=0 το στερεό
σώµα ή ισορρο̟εί ή κινείται ευθύγραµµα οµαλά. 2) Στην
ευθύγραµµη οµαλή κίνηση έχουµε ̟άντοτε ΣF=0, γιατί µεταξύ των
δυνάµεων ̟ου εφαρµόζονται στο κινούµενο σώµα υ̟άρχει και η
τριβή.
Να τονισθεί στους µαθητές, ε̟ειδή δεν αναφέρεται στο βιβλίο, ότι
το σηµείο εφαρµογής της συνισταµένης ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζεται
βρίσκοντας τις ρο̟ές ως ̟ρος ένα α̟ό τα δύο άκρα της ράβδου.
Σελ. 72-73 Ασκήσεις 1, 2, 4 (µόνο γραφικά), 6.

58-59,
60
61-62
1 4.1

•
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6.1 Τι είναι το κέντρο βάρους και η σηµασία του στις
τεχνικές εφαρµογές. Παραδείγµατα κέντρου βάρους
σωµάτων µε α̟λό γεωµετρικό σχήµα.
6.2 Τι είναι το κεντροειδές. Παραδείγµατα
Κεντροειδές α̟λών γραµµών και ε̟ιφανειών.

.
6.3 Είδη ισορρο̟ίας και ευστάθεια µέσα α̟ό
̟αραδείγµατα. Η σηµασία τους στις τεχνικές εφαρµογές

7. Τριβή
7.1 ∆υνάµεις τριβής γενικά (̟.χ. ε̟ιβραδυνόµενη
κίνηση σωµάτων σε ρευστά, ακινησία σώµατος σε
κεκλιµένο ε̟ί̟εδο). Που οφείλεται η τριβή.
Α̟οτελέσµατα δυνάµεων τριβής στην καθηµερινότητα
και στις τεχνικές εφαρµογές.
7.2 Στατική τριβή, κινηµατική τριβή και τριβή
ολίσθησης.
Παράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν το µέγεθος των δυνάµεων
τριβής (̟.χ. η φύση των ε̟ιφανειών, η κάθετη δύναµη).
Παραδείγµατα.
7.3 Μαθηµατική έκφραση (Τ=Fκ*η). Εφαρµογές.

7.4

Τρό̟οι

µείωσης

ή

αύξησης

της

τριβής.

• Να ορίζουν τις έννοιες του κέντρου βάρους
και της ευστάθειας.
• Να γνωρίζουν τη χρησιµότητα του
̟ροσδιορισµού του ΚΒ στις κατασκευές.
• Να ̟ροσδιορίζουν το ΚΒ α̟λών
γεωµετρικών στερεών.
• Να ευρίσκουν το κεντροειδές γραµµών και
ε̟ιφανειών α̟λών γεωµετρικών σχηµάτων.
• Να ορίζουν την έννοια του κεντροειδούς.
• Να εξηγούν και να διακρίνουν τα είδη
ισορρο̟ίας και να εξηγούν την έννοια της
ευστάθειας.
• Να αναγνωρίζουν το είδος ισορρο̟ίας σε
α̟λές εφαρµογές.
• Να χαρακτηρίζουν α̟ό ̟λευράς ευστάθειας
α̟λές ̟ερι̟τώσεις εφαρµογών .
• Να ορίζουν την έννοια της τριβής.
• Να αιτιολογούν τη συµ̟εριφορά στην
κίνηση των σωµάτων ̟ου οφείλεται στην
τριβή.
• Να αναφέρουν τα α̟οτελέσµατα της τριβής
σε α̟λές καθηµερινές εφαρµογές.
• Να αναφέρουν τεχνικές εφαρµογές µε θετική
συµβολή της τριβής.
• Να ορίζουν και να διακρίνουν τη διαφορά
µεταξύ στατικής, κινηµατικής και τριβής
ολίσθησης.
• Να ̟εριγράφουν τους ̟αράγοντες ̟ου
ε̟ηρεάζουν το µέγεθος των δυνάµεων
τριβής.
• Να αναφέρουν το µαθηµατικό τύ̟ο
υ̟ολογισµού της τριβής και τη σηµασία των
συµβόλων του τύ̟ου.
• Να υ̟ολογίζουν την τριβή σε α̟λές
εφαρµογές.
• Να αναφέρουν τους τρό̟ους µείωσης της
τριβής.
• Να ορίζουν την έννοια του συντελεστή
τριβής και ̟ως αυτός µεταβάλλεται.
• Να αναγνωρίζουν τα α̟οτελέσµατα της
τριβής σε α̟λές µηχανολογικές κατασκευές.

77-78
1

1

79-83

89-90

Στο κεφάλαιο αυτό ̟ρέ̟ει να δοθούν ̟αραδείγµατα για τη
σηµασία του κέντρου βάρους. Στόχος µας είναι, ̟ριν αρχίσουµε
τη διδασκαλία του κεφαλαίου, να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η
εύρεση του κέντρου βάρους µ̟ορεί να είναι κυρίως µια
µαθηµατική διαδικασία, η σηµασία του όµως είναι ̟ολύ
σηµαντική για την ισορρο̟ία του σώµατος. Το Παράδειγµα της
σελίδας 79 και η αντίστοιχη άσκηση 1 του βιβλίου ̟αραλεί̟ονται.
∆εν θα ζητηθεί η α̟οµνηµόνευση των µαθηµατικών τύ̟ων
εύρεσης του κεντροειδούς των αναφερόµενων γεωµετρικών
σωµάτων. Οι ̟ερι̟τώσεις των σελ. 84-86 ̟αραλεί̟ονται.
Να λυθεί η άσκηση 3 (σελ.92) µόνο µε την γραφική µέθοδο.
Μια καλή και ενδιαφέρουσα για τους µαθητές ̟ηγή
̟αραδειγµάτων είναι το αυτοκίνητο. Μ̟ορεί να γίνει συζήτηση,
για ̟αράδειγµα, για ̟οιο λόγο θέλουµε να είναι το κέντρο βάρους
χαµηλά.
1 6.6 Μ̟ορεί να λυθεί στην τάξη το αναφερόµενο λυµένο
̟αράδειγµα (σελ. 92-93)

4 1.3.7, 2.2.8
Η ̟αράγραφος 14.3 να διδαχθεί ̟εριλη̟τικά.
Να δοθεί στους µαθητές µια α̟λή άσκηση υ̟ολογισµού της
τριβής.
Η άσκηση 1 (σελίδα 417) να λυθεί α̟ό τον διδάσκοντα στην τάξη.

2
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7.5 Η τριβή κύλισης. Η σηµασία της τριβής κύλισης.
Παραδείγµατα. Κατανόηση του φαινοµένου της τριβής
κύλισης. Παράγοντες ̟ου την ε̟ηρεάζουν.
7.6 Σύγκριση των αντιστάσεων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις
τριβές κύλισης και ολίσθησης.

8. Ενέργεια, Έργο, Ισχύς, Συντελεστής Α̟όδοσης
Μηχανής
8.1 Έργο – Ενέργεια. Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες
µέτρησης.

8.2 Ισχύς. Παραδείγµατα. Ορισµός. Μονάδες µέτρησης.

8.3 Συντελεστής α̟όδοσης µηχανής. Παραδείγµατα.
Ορισµός. Μονάδες µέτρησης.

• Να ̟εριγράφουν το φαινόµενο της τριβής
κύλισης. Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα και
τους ̟αράγοντες α̟ό τους ο̟οίους αυτή
εξαρτάται.
• Να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν τις
διαφορές µεταξύ τριβής ολίσθησης και
κύλισης.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογής
της τριβής κύλισης και ολίσθησης σε α̟λές
µηχανολογικές κατασκευές.

• Να ορίζουν τις έννοιες της ενέργειας, του
έργου και της ισχύος.
• Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησής τους
και τις µεταξύ τους σχέσεις.
• Να µετατρέ̟ουν τα µεγέθη της ενέργειας,
της ισχύος και του έργου στις διάφορες
µονάδες τους.
• Να διακρίνουν τη διαφορά µεταξύ έργου
και ενέργειας και ισχύος.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και τις α̟λές τεχνικές
εφαρµογές, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η
σηµασία της ενέργειας, του έργου και της
ισχύος.

Τα αναφερόµενα θεωρητικά στοιχεία στην σελίδα 384 µ̟ορούν να
̟αραληφθούν.
1

383386

4 2.2.1, 2.2.4, 2.2,6
1 15,1, 15.2, 15.3, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1.
327331

3

Α̟ό τις αναφερόµενες στο βιβλίο µονάδες έργου να αναφερθεί
µόνο η µονάδα του SI και η σχέση της µε το kpm.
Να δοθούν α̟λές ασκήσεις υ̟ολογισµού του έργου.
Να µη διδαχθεί ο υ̟ολογισµός του έργου στην ̟εριστροφική
κίνηση.
Α̟ό τις αναφερόµενες στο βιβλίο µονάδες ισχύος να αναφερθούν
η µονάδα του SI, οι CV και ΗΡ και οι µεταξύ τους σχέσεις.
Να δοθούν α̟λές ασκήσεις υ̟ολογισµού ισχύος.

333334

Οι µαθηµατικές εκφράσεις της σελίδας 354 µ̟ορούν να
̟αραληφθούν.

354355
9. Είδη κίνησης
(Μέσα α̟ό ̟αραδείγµατα, ̟οια είναι τα είδη κίνησης,
χαρακτηριστικά, ορισµοί, µονάδες µέτρησης).
9.1 Ευθύγραµµη
9.2 Κυκλική
9.3 Περιοδική

• Να ορίζουν και να αναγνωρίζουν τα είδη
των κινήσεων.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα ειδών κίνησης
σε α̟λές εφαρµογές της καθηµερινότητας
και σε α̟λές τεχνικές εφαρµογές.
1

4 1.1, 1.3.10
Η ενότητα αυτή δεν υ̟άρχει στο διδακτικό βιβλίο. Υ̟οστηρικτικό
υλικό θα βρει ο διδάσκων
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του 1 (Κεφάλαια 4ο και 5ο). Για την ̟εριοδική
κίνηση συνο̟τικά αναφέρουµε:
Περιοδική κίνηση ονοµάζεται η κίνηση η ο̟οία
ε̟αναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Περίοδος Τ είναι
ο χρόνος ̟ου α̟αιτείται για να ολοκληρωθεί µια φορά η
̟εριοδική κίνηση. Συχνότητα f είναι ο αριθµός των
ε̟αναλήψεων της ̟εριοδικής κίνησης στη µονάδα του χρόνου.
Μετριέται σε Hz.
Γενικά ισχύει:

Τ= 1

f
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10. Μετάδοση ̟εριστροφικής κίνησης
10.1 Σχέσεις µετάδοσης σε µεταφορά ̟εριστροφικής
κίνησης.
10.2 Ιµαντοκίνηση. Οδοντοκίνηση. Αλυσοκίνηση.
Εφαρµογές τους στις µηχανολογικές κατασκευές.
.
Β. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Εισαγωγή.
Χρησιµότητα της Αντοχής των Υλικών. Συνο̟τική
αναφορά στις βασικές έννοιες

• Να ορίζουν την έννοια της σχέσης
µετάδοσης σε α̟λές µηχανολογικές
κατασκευές.
• Να ̟εριγράφουν τα είδη µετάδοσης της
̟εριστροφικής κίνησης.
• Να κατανοούν τη µεταβολή της
µεταφερόµενης ρο̟ής.
• Να κατανοήσουν τη χρησιµότητα του
µαθήµατος.
• Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της
Αντοχής των Υλικών.

2

366369

1

100101

Να δοθούν α̟λές ασκήσεις για κάθε είδος µετάδοσης
̟εριστροφικής κίνησης. Κυρίως να ̟αρουσιαστούν µε εικόνες,
εξαρτήµατα και άλλο ε̟ο̟τικό υλικό ̟ραγµατικοί µηχανισµοί.

2.Εισαγωγή
Στην εισαγωγή ε̟ιµένουµε στην ̟αρουσίαση ̟ραγµατικών
̟ροβληµάτων, στα ο̟οία µας βοηθάει η αντοχή και ζητάµε και
α̟ό τους ίδιους τους µαθητές να φέρουν, υ̟ό τύ̟ο εργασίας
ανάλογα ̟αραδείγµατα α̟ό την ̟ράξη.

2. Βασικές έννοιες Αντοχής Υλικών (Εσωτερικές και
εξωτερικές δυνάµεις-Φορτία- Τάση- Κατα̟όνησηΠαραµόρφωση)
2.1 Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις των σωµάτων.
Τι εννοούµε µε τον όρο φορτίο στην αντοχή υλικών.
Είδη φορτίων (µόνιµα, κινητά, συγκεντρωµένα,
κατανεµηµένα, εναλλασσόµενα κλ̟).

2.2 Η έννοια της τάσης. Παραδείγµατα. Η έννοια της
διατοµής.
Η διαφορά της τάσης α̟ό τις δυνάµεις και τα φορτία..
Ορθή και διατµητική τάση. Παραδείγµατα. Ορισµοί.
Μαθηµατικές εκφράσεις. Μονάδες µέτρησης.
Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.

3 5.1-5.2-5.3
• Να αναγνωρίζουν τις ε̟ιδράσεις ̟ου
ε̟ιφέρει η εφαρµογή εξωτερικών και η
ανά̟τυξη εσωτερικών δυνάµεων σε ένα
σώµα.
• Να ορίζουν την έννοια του φορτίου και τη
σηµασία του σε α̟λές µηχανολογικές
κατασκευές.
• Να ̟εριγράφουν τα είδη των φορτίων.
• Να ορίζουν την έννοια της τάσης.
• Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της διατοµής
σε α̟λές µηχανολογικές κατασκευές.
• Να αναγνωρίζουν και να ̟εριγράφουν τις
διαφορές της τάσης α̟ό τις δυνάµεις και τα
φορτία.
• Να ορίζουν την έννοια της ορθής και της
διατµητικής τάσης.
• Να αναφέρουν τις µαθηµατικές εκφράσεις
τους.
• Να αναφέρουν της µονάδες µέτρησής τους
και τις µεταξύ τους σχέσεις.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές.

101102

Έµφαση να δοθεί στην έννοια του όρου «φορτίο» (δυνάµεις ή
ρο̟ές ̟ου ενεργούν στο εξωτερικό των σωµάτων και οι
αντίστοιχες αντιδράσεις ̟ου ̟ροκαλούν).

1

104105
3

3 5.3
2 1.5
Πριν αρχίσει η διδασκαλία της ενότητας οι µαθητές ̟ρέ̟ει να
κατανοήσουν καλά και µε ̟ολλά ̟αραδείγµατα την έννοια της
διατοµής.
Η έννοια της τάσης είναι η σηµαντικότερη στην Αντοχή των
Υλικών. Οι µαθητές ̟ρέ̟ει στη συνέχεια να ασκηθούν µε
αριθµητικά ̟αραδείγµατα ̟ριν ̟ροχωρήσουν στο νόµο του
Hooke. Η υ̟οσηµείωση των σελίδων 104-106 ̟ρέ̟ει να ε̟εξηγηθεί
µε λίγα α̟λά λόγια στους µαθητές.
Ασκήσεις βιβλίου 1, 2, 3 (σελ.119)
Ως ορισµός της διατµητικής τάσης να δοθεί: ∆ιατµητική τάση είναι
η τάση ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό την εφα̟τόµενη στη διατοµή
συνιστώσα της εξωτερικής δύναµης τ = Fτ/Α
Στην ενότητα αυτή µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί το αρχείο
antoxisamle.xls, στο ο̟οίο αναφερόµαστε στην εισαγωγή των
οδηγιών.
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2.3 Οι έννοιες της κατα̟όνησης και της ̟αραµόρφωσης.
Οι σ̟ουδαιότερες κατα̟ονήσεις (εφελκυσµός, θλίψη,
τµήση, κάµψη, διάτµηση, στρέψη), συνο̟τικά.
Παραδείγµατα (συρµατόσχοινο, αλυσίδα,
κοχλιοσύνδεση, ήλωση, άξονας, γέφυρα, γερανογέφυρα
κλ̟).

3 Εφελκυσµός και θλίψη
3.1 Γενικά, εφελκυσµός και θλίψη Παραδείγµατα.
Ορισµοί.
3.2 Ε̟ιµήκυνση. Παραµόρφωση (ανηγµένη
ε̟ιµήκυνση). Μέτρο ελαστικότητας.

3.3 Πείραµα εφελκυσµού- νόµος του Hooke).Τάσεις και
̟αραµορφώσεις.
∆ιάγραµµα τάσεων και ̟αραµορφώσεων. Όρια
αναλογίας, ελαστικότητας, διαρροής, θραύσης.
Ελαστική και ̟λαστική ̟εριοχή ̟αραµορφώσεων.

3.3 Ε̟ιτρε̟όµενη τάση και συντελεστής ασφαλείας.
∆ιαστασιολόγηση, έλεγχος τάσεων και ικανότητα
φόρτισης. Η σηµασία τους στις κατασκευές.
Σχετικοί µαθηµατικοί τύ̟οι. Παραδείγµατα Εφαρµογές
α̟ό τους µαθητές.

• Να ορίζουν τις έννοιες της κατα̟όνησης και
της ̟αραµόρφωσης.
• Να εξηγούν τη σχέση µεταξύ κατα̟όνησης
(αιτίου) και ̟αραµόρφωσης
(α̟οτελέσµατος).
• Να γνωρίζουν τα είδη των α̟λών
κατα̟ονήσεων.
• Να αναφέρουν τους τρό̟ους κατα̟όνησης
των σωµάτων.
• Να ορίζουν την ̟ερί̟τωση φορτίσεων
εφελκυσµού και θλίψης.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα φορτίσεων
εφελκυσµού και θλίψης.
• Να ̟εριγράφουν τη φυσική σηµασία των
εννοιών της ε̟ιµήκυνσης, της
̟αραµόρφωσης (ανηγµένη ε̟ιµήκυνση) και
του µέτρου ελαστικότητας.
• Να ̟εριγράφουν την εξέλιξη ενός
̟ειράµατος εφελκυσµού.
• Να ̟εριγράφουν τη σχέση των µεγεθών ̟ου
αναφέρονται στο νόµο του Hooke και να
γνωρίζουν την ̟εριοχή ισχύος του.
• Να διαβάζουν, να ερµηνεύουν και να
συγκρίνουν διαγράµµατα τάσεων και
̟αραµορφώσεων διαφόρων υλικών
• Να ̟εριγράφουν τη φυσική σηµασία των
εννοιών του ορίου αναλογίας,
ελαστικότητας, διαρροής και θραύσης.

• Να εξηγούν τις έννοιες της ε̟ιτρε̟όµενης
τάσης και του συντελεστής ασφαλείας
• Να υ̟ολογίζουν τάσεις, διαστάσεις φορέων,
ικανότητα φόρτισης και συντελεστές
ασφάλειας σε α̟λές ̟ερι̟τώσεις φορτίσεων
• Να συνυ̟ολογίζουν τον οικονοµικό
̟αράγοντα ε̟ι̟λέον εκείνου της ασφάλειας
κατά την ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων φόρτισης

1

102103

123124
2
107108

3

2

3 5.4-5.6
2 1.4
Έµφαση να δοθεί στις έννοιες των όρων «̟αραµόρφωση»
(αλλαγή σχήµατος και διαστάσεων) και «κατα̟όνηση»
(κατάσταση στην ο̟οία βρίσκεται ένα σώµα όταν ε̟άνω του
ε̟ιδρούν φορτία).
Η ̟αρουσίαση των σηµαντικότερων µορφών κατα̟όνησης καλό
είναι να συνοδεύεται και α̟ό ̟ρακτικά ̟αραδείγµατα
(συρµατόσχοινο, αλυσίδα, κοχλιοσύνδεση, ήλωση, γέφυρα,
γερανογέφυρα κλ̟.)
2 2.1
Για να κατανοήσουν οι µαθητές καλά τις έννοιες της ειδικής
ε̟ιµήκυνσης-ε̟ιβράχυνσης καλό είναι να ασκηθούν αρχικά µε
µαθηµατικές εφαρµογές ̟ριν ̟ροχωρήσουν στα ε̟όµενα
µαθήµατα σε ασκήσεις εφαρµογής του νόµου του Hooke.
Άσκηση βιβλίου 6 (σελ.119)

106,10
9-114

3 5.7-5.8
2 2.2
Ιδιαίτερη έµφαση ̟ρέ̟ει να δοθεί στις έννοιες του φορτίου και της
τάσης διαρροής και θραύσης. Οι µαθητές δεν είναι αναγκαίο να
α̟οµνηµονεύσουν τις ονοµασίες των ̟εριοχών του διαγράµµατος
ε̟ιµηκύνσεων – φορτίων. Πριν λυθεί η άσκηση του
Παραδείγµατος (σελ. 112-114) καλό είναι να δοθούν α̟λούστερες
ασκήσεις ό̟ου ζητούµενα θα είναι (µεµονωµένα) η τάση στο όριο
αναλογίας, η τάση στο όριο θραύσης, η ειδική ε̟ιµήκυνση και η
ειδική ε̟ιµήκυνση ε̟ί τοις εκατό.
Άσκηση βιβλίου 4 (σελ. 119)

114115,
όχι η
§ 5.10
116
123128

3 5.9
2 2.4
Να τονισθεί η σηµασία της ε̟ιλογής του συντελεστή ασφαλείας
στη µελέτη των φορέων, µε κριτήριο την ασφάλεια και την
οικονοµία.
Για να αφοµοιώσουν καλά τη σηµασία του, οι µαθητές ̟ρέ̟ει να
λύσουν ̟ολλές ασκήσεις.
Στο ̟αράδειγµα της σελίδας 116, ο διδάσκων µ̟ορεί, αν το κρίνει
σκό̟ιµο, να αντικαταστήσει την κυλινδρική ράβδο του
Παραδείγµατος µε αντίστοιχη τετραγωνικής διατοµής, ώστε ο

34

µαθητής να µ̟ορεί να κατανοήσει την ουσία χωρίς να
δυσκολεύεται α̟ό τους τύ̟ους.
Α̟ό τις ασκήσεις 1-8 (σελ. 128-129), ο διδάσκων µ̟ορεί να δώσει
ό̟οιες κρίνει αναγκαίες.
4. Φορείς-φορτίσεις-στηρίξεις-ισοστατικοί φορείς
4.1 Φορείς {ράβδος, δοκός (αµφιέριστη,
µονο̟ροέχουσα, αµφι̟ροέχουσα, ̟ρόβολος,
αµφί̟ακτη κλ̟), δίσκος, ̟λάκα, κέλυφος}. Περιγραφή.
Παραδείγµατα α̟ό µηχανολογικές εφαρµογές,
σχηµατική σχεδίαση.
4.2 Φορτίσεις (συγκεντρωµένα φορτία, κατανεµηµένα,
σταθερά, κινητά, στατικά, δυναµικά, κρουστικά)
Περιγραφή. Παραδείγµατα α̟ό µηχανολογικές
εφαρµογές, σχηµατική σχεδίαση.
4.3 Στηρίξεις (̟άκτωση, άρθρωση, κύλιση). Περιγραφή.
Βαθµοί ελευθερίας. Αντιδράσεις στήριξης.
Παραδείγµατα α̟ό µηχανολογικές εφαρµογές,
σχηµατική σχεδίαση.
4.4 Ισοστατικά ορισµένοι φορείς. Παραδείγµατα.
Ορισµός.

5. ∆ιάτµηση, κάµψη, στρέψη, λυγισµός
5.1 ∆ιάτµηση
Η φόρτιση στη διάτµηση. Παραδείγµατα διάτµησης.
Παράγοντες α̟ό τους ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός
φορέα σε διάτµηση.
Παραδείγµατα µηχανολογικών εφαρµογών στις ο̟οίες
εµφανίζονται διατµητικές τάσεις.
5.2 Κάµψη
Η µορφή του φορέα και η φόρτιση του σε κάµψη.
Παραδείγµατα κάµψης. Παραδείγµατα µηχανολογικών
εφαρµογών στις ο̟οίες εµφανίζονται φορτίσεις
κάµψης.

• Να αναφέρουν και να διακρίνουν τα είδη
των φορέων, των φορτίσεων και των
στηρίξεων.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και τις α̟λές
µηχανολογικές εφαρµογές για τα είδη
φορέων και στηρίξεων.
• Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν τις
δυνάµεις ̟ου ανα̟τύσσονται στα διάφορα
είδη φορέων, φορτίσεων.
• Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν τις
αντιδράσεις ̟ου ανα̟τύσσονται στα
διάφορα είδη στηρίξεων.
• Να εξηγούν την α̟λή ̟ερί̟τωση του
ισοστατικού φορέα τη σχέση εσωτερικώνεξωτερικών δυνάµεων και την εξασφάλιση
της ισορρο̟ίας.

• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
διάτµηση.
• Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός σώµατος σε
διάτµηση.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται διατµητικές τάσεις
• Να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά του
φορέα ̟ου µ̟ορεί να υ̟οστεί κάµψη.
• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
κάµψη.
• Να κατατάσσουν α̟ό ̟λευράς αντοχής σε
κάµψη, τα διάφορα είδη τυ̟ικών διατοµών.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται καµ̟τικές
φορτίσεις.

3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
4

101102
171177
183186

101102
2

211224

2 3.1, 3.2, 3.3

Α̟λή αναφορά στους ισοστατικούς φορείς (ράβδος-δοκός-δίσκος̟λάκα-κέλυφος). Γενικά ̟ερί φορτίων–̟εριγραφή-σχηµατική
σχεδίαση,
Είδη στηρίξεων-Αντιδράσεις στηρίξεων-Παραδείγµατα για να
µάθουν οι µαθητές ̟ώς σχεδιάζονται σχηµατικά οι στηρίξεις σε
χαρακτηριστικές µηχανολογικές κατασκευές.

2 Μέρος δεύτερο 2.1
Η συµ̟εριφορά των σωµάτων κατά την διάτµηση να δοθεί κυρίως
̟οιοτικά. Όσον αφορά τη µαθηµατική σχέση του υ̟ολογισµού της,
να τονιστεί ότι ουσιαστικά είναι ανα̟αραγωγή του τύ̟ου του
εφελκυσµού.

2 Μέρος δεύτερο Κεφάλαιο 1
1

231240

Α̟λή αναφορά στα είδη της κάµψης – ̟άνω / κάτω ίνες δοκού
και ουδέτερος άξονας – ̟ώς συµ̟εριφέρονται κατά την κάµψη.

183186
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5.3 Στρέψη
Η φόρτιση στη στρέψη. Παραδείγµατα. Κέντρο
στροφής.
Παράγοντες α̟ό τους ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός
φορέα σε στρέψη.
Παραδείγµατα µηχανολογικών εφαρµογών στις ο̟οίες
εµφανίζονται φορτίσεις στρέψης.
5.4 Λυγισµός
Η µορφή του φορέα και η φόρτιση στο λυγισµό.
Παραδείγµατα.
Κρίσιµο φορτίο λυγισµού.
Περι̟τώσεις λυγισµού ανάλογα µε τον τρό̟ο στήριξης
των άκρων του φορέα.
Παραδείγµατα µηχανολογικών εφαρµογών στις ο̟οίες
εµφανίζονται φορτία λυγισµού.

• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
στέψη.
• Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός σώµατος σε
στρέψη.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται φορτίσεις στρέψης.
• Να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά του
φορέα ̟ου µ̟ορεί να υ̟οστεί λυγισµό.
• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
λυγισµό.
• Να ορίζουν το κρίσιµο φορτίο λυγισµού.
• Να αναφέρουν τις ̟ερι̟τώσεις λυγισµού
ανάλογα µε τον τρό̟ο στήριξης των άκρων
του φορέα.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται φορτίσεις
λυγισµού.

2 Μέρος δεύτερο Κεφάλαιο 4

2

1

257283

Η συµ̟εριφορά των σωµάτων κατά την στρέψη να δοθεί µόνο
̟οιοτικά.
Η ̟αράγραφος 11.2 διδάσκεται µε α̟λά λόγια χωρίς µαθηµατικές
σχέσεις. Α̟ό τις αναφερόµενες έννοιες µας ενδιαφέρει να
κατανοήσουν οι µαθητές µόνο την έννοια της στρε̟τικής ρο̟ής.
2 Μέρος δεύτερο Κεφάλαιο 3
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» (3Ε)
Β΄ ΕΠΑΛ (Τοµέας Μηχανολογίας)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Συνιστάται, εκτός α̟ό το σχολικό εγχειρίδιο (Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο Α΄ τάξης 1ου κύκλου Μηχ. Τοµέα ΤΕΕ, Ι.
Καρβέλης, Α. Μ̟αλντούκας, Α. Ντασκαγιάννη), να χρησιµο̟οιείται και το ∆ιδακτικό βιβλίο «Μηχανολογικό σχέδιο» , Β΄
τάξης 1ου κύκλου των ΤΕΕ της ειδικότητας Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων, καθώς και άλλα συναφή βοηθήµατα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
Να γνωρίσουν οι µαθητές/τριες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στοιχείων µηχανών και να συνειδητο̟οιήσουν
τη µηχανολογική σηµασία ενός εκάστου.
•
Να αναγνωρίζουν, να ερµηνεύουν και να κατανοούν τα σχέδια και δευτερευόντως να σχεδιάζουν µηχανολογικά
εξαρτήµατα, και η σχεδίαση να εξυ̟ηρετεί τον ̟ροαναφερθέντα βασικό σκο̟ό και όχι κά̟οιο µελλοντικό
ε̟αγγελµατικό καθήκον.
Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το µάθηµα µ̟ορεί να γίνεται στο µηχανολογικό εργαστήριο (εάν υ̟άρχουν σχεδιαστήρια), ώστε να αξιο̟οιηθούν όλες οι
υφιστάµενες δυνατότητες για ̟αρουσίαση οµοιωµάτων και φυσικών αντικειµένων.
Ε̟ειδή το µάθηµα δεν έχει ειδικό εργαστήριο, θα ̟ρέ̟ει οι µαθητές/τριες να συµ̟ληρώσουν την εξοικείωσή τους µε το
αντικείµενο του µαθήµατος, µέσα α̟ό τα εργαστήρια των άλλων µαθηµάτων της ειδικότητας, δεδοµένου ότι τα Στοιχεία
Μηχανών υ̟άρχουν σχεδόν σε κάθε µηχανολογική εφαρµογή, κατά συνέ̟εια και σε κάθε είδους εργαστήριο. Παράλληλα
θα ̟ρέ̟ει να αξιο̟οιηθεί και η δυνατότητα ε̟ισκέψεων σε χώρους της αγοράς εργασίας.
Να γίνονται εργασίες α̟ό τους µαθητές, κυρίως α̟ό αυτούς οι ο̟οίοι δεν µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν στη σχεδίαση, µε
συλλογές στοιχείων µηχανών α̟ό ̟αλιά αντικείµενα ή ανταλλακτικά, α̟ό ε̟ιχειρήσεις (̟.χ. συνεργεία αυτοκινήτων,
καταστήµατα ̟ώλησης µηχανολογικών εξαρτηµάτων, µηχανουργεία κλ̟), καθώς και να αξιο̟οιηθεί ε̟ο̟τικό υλικό α̟ό
άλλα µαθήµατα.
Μ̟ορούν να ανατεθούν εργασίες σχετικά µε συλλογή ή φωτογράφηση συγκεκριµένων κατηγοριών στοιχείων µηχανών ̟.χ.
ιµάντες, ρουλεµάν, γρανάζια, µέσα σύνδεσης, βίδες κλ̟. Οι εργασίες µε φυσικά αντικείµενα µ̟ορούν να το̟οθετούνται σε
ταµ̟λώ µε µικρά υ̟οµνήµατα, ̟.χ. είδος και χαρακτηριστικά συλλογής κοχλιών. Οι εργασίες µε φωτογραφίες µ̟ορούν να
̟αρουσιάζονται σε ντοσιέ ή σε ηλεκτρονική µορφή Power-Point . Οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται τουλάχιστον α̟ό
υ̟οµνήµατα.
Οι µαθητές/τριες, εκτός α̟ό την σχεδίαση µε όργανα σχεδιάσεως, ̟ρέ̟ει να σχεδιάσουν και µερικά σχέδια σε σκαρίφηµα. Η
ε̟ιλογή θα γίνει α̟ό τον διδάσκοντα, µε βάση το ε̟ί̟εδο ̟ου έχουν α̟οκτήσει οι µαθητές α̟ό το Τεχνικό Σχέδιο Α΄ τάξης.
Η σχεδίαση µε σκαρίφηµα δίνει τη δυνατότητα να εµβαθύνουµε ̟ερισσότερο στο αντικείµενο των στοιχείων µηχανών, στη
χρήση τους, στην µέτρηση α̟λών αντικειµένων (αν δεν διατίθεται ̟αχύµετρο, οι µετρήσεις µ̟ορούν να γίνονται και µε τον
χάρακα) και στην συνέχεια στη σχεδίασή τους υ̟ό µορφή σκαριφήµατος κλ̟. Αν όµως οι µαθητές έχουν ̟ολλά κενά στο
Τεχνικό Σχέδιο, τότε αυτά µ̟ορούµε να τα καλύψουµε µε κανονική σχεδίαση µηχανολογικών σχεδίων.
Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το αρχικό κεφάλαιο της σχεδίασης όψεων, τοµών και το̟οθέτησης διαστάσεων οι
µαθητές/τριες έχουν διδαχθεί τις βασικές αρχές του Μηχανολογικού σχεδίου στο µάθηµα «Τεχνικό Σχέδιο» της Α’ τάξης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος, ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η ̟ρώτη αφορά τις αντίστοιχες
ενότητες του βιβλίου, η δεύτερη τον ̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών και η τρίτη οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για τα
αντίστοιχα κεφάλαια.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει
τη δική του κατανοµή εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.
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∆ιδακτικά αντικείµενα

∆ιδακτικές
ενότητες του
Βιβλίου

1.3 Οι διαστάσεις στο µηχανολογικό σχέδιο. Κανόνες για
την το̟οθέτηση των διαστάσεων. Παραδείγµατα.
Σχεδίαση των διαστάσεων σε σχέδια α̟λών
µηχανολογικών εξαρτηµάτων

2.

ΜΕΣΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
2. ΜΕΣΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
2.1. Ήλος - ηλώσεις.
2.1.1. Περιγραφή-χρήση ήλου (καρφιού)
2.1.2. Κατηγορίες-τύ̟οι ήλων (καρφιών)
2.1.3. Λειτουργικός σκο̟ός -̟εριγραφή-χρήση ηλώσεων
2.1.4. Σχεδίαση ηλώσεων
2.2. Κοχλιωτές συνδέσεις
2.2.1. Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
2.2.2. Κοχλίωση-̟εριγραφή

Ώρες

•

1. H ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΑΠΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
1.1 Βασικές έννοιες και κανονισµοί του µηχανολογικού
σχεδίου.
Γενικά στοιχεία και κατηγορίες µηχανολογικού σχεδίου.
Είδη ̟ροβολών, ορθές ̟ροβολές και όψεις α̟λών
µηχανολογικών εξαρτηµάτων. Κλίµακες σχεδίασης,
διαστάσεις, υ̟όµνηµα, βοηθητικές όψεις. Πορεία
σχεδίασης όψεων Παραδείγµατα.
Σχεδίαση α̟λών µηχανολογικών εξαρτηµάτων.
1.2 Τοµές
Έννοια και σκο̟ός της τοµής. Είδη τοµών (̟λήρης,
ηµιτοµή, µερική τοµή). Κανόνες σχεδίασης τοµών.
Παραδείγµατα.
Σχεδίαση τοµών σε σχέδια α̟λών µηχανολογικών
εξαρτηµάτων

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)

Παρ. 6.1, 6.2.1,
6.2.2 , 6.2.3

Παρ. 6.2.4 , 6.2.5 ,
6.2.6

Παρ. 6.3, 6.4

Η εισαγωγή του 7ου
κεφαλαίου
Παρ. 7.1

Να αναφέρουν τα γενικά στοιχεία του µηχανολογικού
σχεδίου να διακρίνουν τα είδη και να αναφέρουν τις χρήσεις
τους.
• Να διαβάζουν και να ε̟εξηγούν το ̟εριεχόµενο ενός σχεδίου
• Να κατανοούν και να διαβάζουν το ̟εριεχόµενο του σχεδίου
όψεων µε ή χωρίς τοµές
• Να σχεδιάζουν α̟λά σχέδια µε το χέρι (σκαρίφηµα)
•Να γνωρίζουν την ανάγκη καθορισµού της κλίµακας, να
εκτιµούν σωστά διαστάσεις µε τη χρήση της κλίµακας και να
κάνουν τους α̟αραίτητους υ̟ολογισµούς για τη µετατρο̟ή
της κλίµακας.
•
Να σχεδιάζουν ένα αντικείµενο µε κατάλληλη κλίµακα.
• Να χωροθετούν ορθά τις όψεις ενός µηχανολογικού σχεδίου
• Να εφαρµόζουν τους κανόνες σχεδίασης των όψεων (µε ή
χωρίς τοµές) στο µηχανολογικό σχέδιο
• Να σχεδιάζουν µε τα όργανα του σχεδίου α̟λά εξαρτήµατα
και τις όψεις τους (µε ή χωρίς τοµές)
• Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύ̟ους των
υ̟οµνηµάτων
• Να διαβάζουν, να κατανοούν και να ε̟εξηγούν το υ̟όµνηµα
ενός σχεδίου.
• Να διαβάζουν τις διαστάσεις σε µηχανολογικά σχέδια
• Να εφαρµόζουν τους κανόνες το̟οθέτησης των διαστάσεων
σε µηχανολογικά σχέδια

•

•

Παρ. 7.2
Παρ. 7.3

•
•

Να ̟εριγράφουν τα διάφορα µέσα σύνδεσης και να τα
αναγνωρίζουν σε φυσική κατάσταση ή α̟εικόνιση ή σχέδιο
ξεχωριστό ή µέσα σε γενική διάταξη.
Να αναφέρουν τις κατηγορίες και τους τύ̟ους των στοιχείων
σύνδεσης και στερέωσης.
Να αναφέρουν το σκο̟ό ̟ου εξυ̟ηρετούν τα µέσα σύνδεσης.
Να αναγνωρίζουν τα µέσα σύνδεσης σε µηχανολογικά σχέδια
και να τα σχεδιάζουν στη σχηµατική ή συµβολική τους
µορφή.

3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ως εισαγωγή στο µάθηµα ̟ροτείνουµε την
ε̟ίδειξη α̟λών και σύνθετων σχεδίων α̟ό
µηχανολογικά εξαρτήµατα, µηχανολογικές
εγκαταστάσεις κλ̟. ∆ιάγνωση ενδιαφερόντων
µαθητών και ̟ροσ̟άθεια ανάθεσης των
̟ρώτων εργασιών
Σχεδίαση όψεων α̟λού Μηχανολογικού
εξαρτήµατος στο Σχεδιαστήριο και διάγνωση
του ε̟ι̟έδου των µαθητών.

3Ε

3Ε

3Ε

3Ε

Να ε̟εξηγηθούν αναλυτικά εν είδει
ε̟ανάληψης τα είδη των τοµών µε ̟ολλά
̟αραδείγµατα, δεδοµένου ότι
χρησιµο̟οιούνται κατά κόρον στις σχεδιάσεις
µηχανολογικών εξαρτηµάτων
Σχεδίαση όψεων α̟λού Μηχανολογικού
εξαρτήµατος στο Σχεδιαστήριο.

Σχεδίαση όψεων α̟λού Μηχανολογικού
εξαρτήµατος και το̟οθέτηση διαστάσεων.

Παρουσίαση εξειδικευµένων σχεδίων, εικόνων
και αντικειµένων – µηχανισµών ̟ου
̟εριλαµβάνουν µέσα σύνδεσης

Σχεδίαση ή σκαρίφηµα κά̟οιας α̟ό τις
ηλώσεις ε̟ικάλυψης του σχήµατος 7.2α της
σελίδας 138.
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2.2.3.
Λειτουργικός σκο̟ός των κοχλιών
2.2.4. Σχεδίαση κοχλία και ̟ερικοχλίου
2.3. Συγκολλήσεις
2.3.1. Περιγραφή -Σκο̟ός-Χρήσης συγκόλλησης
2.3.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων
2.3.3. Κατασκευαστικά στοιχεία
συγκολλήσεων
2.3.4. Σχεδίαση συγκολλήσεων
2.4. Σφήνες
2.4.1. Περιγραφή-χρήση σφηνών
2.4.2. Σχεδίαση σφηνών
2.5. Ελατήρια
2.5.1. Περιγραφή –Σκο̟ός -Χρήσεις ελατηρίων
2.5.2. Τύ̟οι ελατηρίων
2.5.3 Σχεδίαση ελατήριων

Παρ. 7.4

3Ε

Παρ. 7.5

3Ε

Σχεδίαση κοχλία και ̟ερικοχλίου (σελ. 153,
154).

Σχεδίαση συγκολλήσεων (σελ. 161).
Παρ. 7.6

3Ε
Σχεδίαση ή σκαρίφηµα σφηνών (εικόνες 7.5γ
και 7.5ε).

Σχεδίαση ή σκαρίφηµα ελατηρίων εικ 7.6η (σελ.
171).
3.

ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

3.1. Άξονες – Άτρακτοι – Στροφείς
3.1.1. Περιγραφή - -Ορισµός
3.1.2.
Σκο̟ός ̟ου εξυ̟ηρετούν
3.1.3.
Συνθήκες λειτουργίας-κατα̟όνηση
3.1.3. Σχεδιασµός ατράκτων
3.2. Έδρανα
3.2.1. Περιγραφή – Ορισµός
3.2.2. Σκο̟ός ̟ου εξυ̟ηρετούν
3.2.3 Τύ̟οι και κατηγορίες ατράκτων εδράνων
3.2.3. Σχεδιασµός εδράνων
3.3. Σύνδεσµοι
3.3.1. Περιγραφή- Ορισµός – Είδη συνδέσµων
3.3.2. Σταθεροί ή άκαµ̟τοι σύνδεσµοι
3.3.4. Κινητοί ή εύκαµ̟τοι σύνδεσµοι
3.3.5. Λυόµενοι σύνδεσµοι συµ̟λέκτες
4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
4.1. Οδοντώσεις

Εισαγωγικά να
διδαχθούν τα
φυσικά µεγέθη των
̟αραγράφων 8.1,
8..2
Παρ. 9.1

•
•

•
•

Να ̟εριγράφουν τη δοµή και τα µέρη αξόνων, ατράκτων,
στροφέων, εδράνων και συνδέσµων
Να διακρίνουν τους διάφορους τύ̟ους µέσων υ̟οστήριξης
κίνησης και να τους αναγνωρίζουν σε φυσική κατάσταση ή
α̟εικόνιση ή σχέδιο, α̟οµονωµένα ή µέσα σε γενική διάταξη.
Να αναφέρουν το σκο̟ό ̟ου εξυ̟ηρετούν τα ̟ιο ̟άνω
στοιχεία, αναφέροντας σχετικά ̟αραδείγµατα.
Να τα σχεδιάζουν στη σχηµατική ή συµβολική τους µορφή.

3* 3Ε

Παρ. 9.2

3Ε.

Παρ. 9.3

3Ε

•
Παρ. 10.1

Να ̟εριγράφουν και να αναγνωρίζουν τα Στοιχεία
Μετάδοσης Κίνησης

3Ε

Παρουσίαση εξειδικευµένων σχεδίων, εικόνων
και αντικειµένων– µηχανισµών ̟ου
̟εριλαµβάνουν µηχανισµούς κίνησης – Ο
τοµέας του αυτοκινήτου α̟οτελεί µια καλή
̟ηγή για αυτούς τους µηχανισµούς.
Αναζητήστε υλικό α̟ό τους καθηγητές ̟ου
διδάσκουν τα αντίστοιχα µαθήµατα.
Σχεδίαση ατράκτου. εικ 9.1ζ (σελ. 191) ή
σκαρίφηµα ̟ραγµατικής ατράκτου.
Να διορθωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σ̟ουδών το “ατράκτων” σε “εδράνων”
Σχεδίαση ή σκαρίφηµα εδράνων ολίσθησης και
κύλισης (σελ. 206, 207).

Ανάγνωση σχεδίων συνδέσµων

Α̟αραίτητη η ε̟ίδειξη τουλάχιστον
οδοντοτροχών ή κιβωτίου ταχυτήτων,
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4.1.1. Ορισµός – Περιγραφή οδοντώσεων
4.1.2. Λειτουργικός σκο̟ός – Χρήσεις οδοντώσεων
4.1.3 Κατηγορίες και τύ̟οι οδοντωτών τροχών
4.1.3. Σχεδίαση οδοντώσεων
4.2. Ιµάντες
4.2.1. Ορισµός – Περιγραφή
4.2.2.Λειτουργικός σκο̟ός – Χρήσεις
4.2.3. Κατηγορίες-τύ̟οι αλυσίδων ιµάντων
4.2.4 .Σχεδίαση ιµάντων
4.3. Αλυσίδες
4.3.1. Ορισµός – Περιγραφή αλυσίδων
4.3.2. Λειτουργικός σκο̟ός – Χρήσεις
4.3.3. Κατηγορίες-τύ̟οι αλυσίδων
4.3.4. Σχεδίαση

•

•
Παρ. 10.2
•

Να διακρίνουν τους διάφορους τύ̟ους στοιχείων µετάδοσης
κίνησης και να τα αναγνωρίζουν σε φυσική κατάσταση ή
α̟εικόνιση ή σχέδιο, α̟οµονωµένα ή µέσα σε γενική διάταξη.
Να αναφέρουν το σκο̟ό ̟ου εξυ̟ηρετούν το ΣΜΚ και να
αναφέρουν ̟αραδείγµατα χρήσης του.
Να σχεδιάζουν το ΣΜΚ µε ελεύθερο χέρι (σκαρίφηµα) και µε
όργανα, α̟οµονωµένο ή συναρµολογηµένο σε α̟λή διάταξη.
•

Παρ. 10.3

κρεµαγιέρας κλ̟

3Ε

3Ε

Σχεδίαση οδοντώσεων (σελ. 240, 241) ή
σκαρίφηµα ̟ραγµατικού γραναζιού ή
κρεµαγιέρας κλ̟.

Να διορθωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σ̟ουδών το “αλυσίδων” σε “ιµάντων”
Σχεδίαση ιµάντων (σελ. 255) ή σκαρίφηµα
ιµαντοκίνησης.

Σχεδίαση αλυσίδων – αλυσοτροχών (σελ. 269)
ή σκαρίφηµα αλυσοκίνησης.
5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦAΛΟΥ
5.1.Περιγραφή – Ορισµός
5.2. Σκο̟ός ̟ου εξυ̟ηρετεί ο µηχανισµός
διωστήρα – στροφάλου.

Κεφ. 11
εµβόλου –

•

5.3. Σχεδιασµός

6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
6.1. Περιγραφή - χρήση σωληνώσεων
6.2. Κατηγορίες – Τύ̟οι σωλήνωσης
6.3. Κατασκευαστικά στοιχεία σωληνώσεων
6.4. Στοιχεία δικτύων
6.5. Σχεδίαση σωληνώσεων.

•

•

Κεφ. 12

•
•
•
•
•

Να ̟εριγράφουν το µηχανισµό εµβόλου – διωστήρα –
στροφάλου και να αναγνωρίζουν τα ε̟ί µέρους στοιχεία του
µηχανισµού, α̟οµονωµένα ή σε συνεργασία.
Να αναφέρουν το σκο̟ό ̟ου εξυ̟ηρετεί
και τον τρό̟ο λειτουργίας του.
Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ε̟ί µέρους στοιχεία
̟ου α̟οτελούν τον µηχανισµό (εµβόλου -διωστήρα –
στροφάλου) µέσα α̟ό τα κατασκευαστικά τους σχέδια

2* 3Ε

Να ορίζουν τι είναι σωλήνωση και να ονοµάζουν τα
εξαρτήµατα ̟ου την α̟οτελούν.
Να αναφέρουν τις κατηγορίες των σωληνώσεων ανάλογα µε
τη χρήση τους
Να γνωρίζουν τα είδη και τη χρήση των σωλήνων, ανάλογα
µε το υλικό κατασκευής τους
Να γνωρίζουν τα εξαρτήµατα σωληνώσεων, τη χρήση τους και
τον τρό̟ο σύνδεσης τους µε τα διάφορα είδη σωλήνων.
Να σχεδιάζουν µε τη χρήση συµβόλων τα δίκτυα σωληνώσεων
µε τα εξαρτήµατα τους.

2* 3Ε

Σχεδίαση διωστήρα (σελ.280)
Σχεδίαση εµβόλου (σελ. 281) ή σκαρίφηµα
συστήµατος διωστήρα - εµβόλου.

Α̟αραίτητη η ̟αρουσίαση σωλήνων και η
̟αρουσίαση σχεδίου εγκατάστασης ύδρευσης ή
θέρµανσης. Ανάγνωση σχεδίων θέρµανσης και
ε̟ιµέτρηση σωληνώσεων
Σχεδίαση σωληνώσεων (σελ.293,294) ή
α̟οτύ̟ωση σωληνώσεων α̟ό ̟ραγµατική
εγκατάσταση ύδρευσης ή θέρµανσης.
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7. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
7.1 Σχεδίαση γενικής διάταξης
7.2 Αξιο̟οίηση γενικής διάταξης

Κεφ. 13

•
•

Να σχεδιάζουν µε το χέρι (σκαρίφηµα) και µε όργανα, α̟λές
̟ερι̟τώσεις συνεργαζοµένων στοιχείων.
Να διακρίνουν α̟λά εξαρτήµατα στοιχείων µηχανών, σε
σχέδια γενικών διατάξεων.

3* 3Ε

2* 3Ε

Οι µαθητές/τριες να σχεδιάσουν κά̟οια α̟ό
τα ̟αραδείγµατα του κεφαλαίου

Ε̟ίδειξη και σχολιασµός σχεδίων στοιχείων
µηχανών και σύνθετων κατασκευών ̟ου έχουν
σχεδιαστεί µε Η/Υ.
Ε̟εξήγηση βασικών αρχών σχεδίασης στο
Autocad.
Να σηµειωθεί ότι οι µαθητές έχουν διδαχθεί
βασικές γνώσεις ̟ερί ηλεκτρονικής σχεδίασης
στο µάθηµα του Τεχνικού Σχεδίου της Α’ τάξης.
Σχετικό υλικό ηλεκτρονικής σχεδίασης µ̟ορεί
να ̟ροµηθεύσει ο αρµόδιος σύµβουλος α̟’
ευθείας στους εκ̟αιδευτικούς ή και µέσω της
ιστοσελίδας του.
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» (2Θ)
Β΄ ΕΠΑΛ (Τοµέας Μηχανολογίας)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Συνιστάται, εκτός α̟ό το σχολικό εγχειρίδιο ( Θερµοδυναµική, Α΄τάξη 1ου κύκλου Μηχαν. τοµέα Ν. Ροζάκος, Π.
Σ̟υρίδωνος, ΟΕ∆Β). να χρησιµο̟οιείται και το σχολικό βιβλίο του µαθήµατος “Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών”
της A’ ΤΕΕ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το συγκεκριµένο µάθηµα είναι σκό̟ιµο να αντιµετω̟ιστεί α̟ό τον εκ̟αιδευτικό σαν µια θαυµάσια ευκαιρία, για να
κατανοήσει ο µαθητής τις βασικές έννοιες της ενέργειας και των µηχανών.
Ε̟ειδή η τεχνολογία και οι εφαρµογές της Θερµοδυναµικής και της Μετάδοσης Θερµότητας «βρίσκονται δί̟λα µας», είναι
ένα µάθηµα στο ο̟οίο µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν ̟λήθος εργασιών α̟ό τους µαθητές. Μέσα α̟ό τις εργασίες,
µ̟ορούµε να ανα̟τύξουµε ̟ερισσότερο την ενεργό µάθηση αλλά και τη διαφορο̟οίηση της διδασκαλίας του µαθήµατος,
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα, τις εµ̟ειρίες, τις κλίσεις και το ε̟ί̟εδο του κάθε µαθητή. Άλλωστε αυτό ̟ροβλέ̟ει και το
Π.∆. ̟ου αναφέρεται στην αξιολόγηση των µαθητών των ΕΠΑΛ.
ΣΚΟΠΟΙ του µαθήµατος είναι:
1) Οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τις βασικές έννοιες της Θερµότητας, της Θερµοδυναµικής και της Υδροδυναµικής και να
α̟οκτήσουν τις γνώσεις και τις ̟αραστάσεις εκείνες ̟ου είναι διαχρονικά σταθερές και τους είναι α̟αραίτητες για να
̟ροσαρµόζονται στις εκάστοτε ε̟αγγελµατικές ανάγκες τους οι ο̟οίες συνεχώς θα µεταβάλλονται µε την ̟ρόοδο της
τεχνολογίας.
2) Να διατυ̟ώνουν τους νόµους της θερµοδυναµικής και της υδροδυναµικής και να αναγνωρίζουν τα ̟εδία εφαρµογής
τους.
3) Να κατανοήσουν τη φυσική έννοια των σχετικών διεργασιών.
4) Να ̟εριγράφουν την αρχή λειτουργίας των µηχανών.
5) Να ̟εριγράφουν την αρχή λειτουργίας και να αναφέρουν τη χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανών
µετατρο̟ής ενέργειας ̟ου διδάχθηκαν.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος, ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η ̟ρώτη αφορά τις αντίστοιχες ενότητες
του βιβλίου, η δεύτερη τον ̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών και η τρίτη οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για τα αντίστοιχα
κεφάλαια.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει
τη δική του κατανοµή, εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.

42 / 441

∆ιδακτικά αντικείµενα
1. Η θερµοδυναµική και οι εφαρµογές της
1.1 Θερµικές Μηχανές
Περιγραφή τυ̟ικών και διαδεδοµένων
θερµικών µηχανών (ατµολέβητας,
ατµοµηχανή, βενζινοκινητήρας,
̟ετρελαιοµηχανή, αεριοστρόβιλος, ψυγείο,
κεντρική θέρµανση, αυτοκίνητο, τραίνο,
αεροσκάφη, θερµοηλεκτρικά εργοστάσια,
̟υρηνικά εργοστάσια).
“Πώς λειτουργούν”.
1.2 Το ̟εριεχόµενο της Θερµοδυναµικής.

2. Εργο- Ενέργεια-Ισχύς
2.1 Έργο
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες µέτρησης.

∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου
Εισαγωγή «Η
θερµοδυναµική»
1ο Κεφάλαιο

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
•
•

•
•

Παράγραφος 2.1

Παρ. 2.8 , 2.9 , 2.10 ,
2.11

•
•
•

Να αναφέρουν τα ̟εδία εφαρµογών της
θερµοδυναµικής.
Να αναγνωρίζουν στην καθηµερινή
̟ρακτική και στην τεχνολογία εφαρµογές
της τεχνικής θερµοδυναµικής.
Να ̟εριγράφουν, σε γενικές γραµµές, τη
λειτουργία των θερµικών µηχανών.
Να γνωρίζουν, ότι η θερµοδυναµική
ασχολείται µε τα φυσικά φαινόµενα ̟ου
µεταβάλλουν το ενεργειακό ̟εριεχόµενο
ενός συστήµατος και τα χαρακτηριστικά ̟ου
συνδέονται µε αυτό ό̟ως, η φάση, η ̟ίεση, η
θερµοκρασία, ο όγκος.

Να ορίζουν τα τρία µεγέθη
Να αναφέρουν εφαρµογές στις ο̟οίες
εµφανίζονται.
Να διακρίνουν τη σχέση µεταξύ των τριών
µεγεθών και τα στοιχεία ̟ου τις

Ώρες

2 ωρ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην αρχή του κύριου µέρους των µαθηµάτων είναι σκό̟ιµο ο καθηγητής να
ε̟ικεντρώσει την ̟ροσ̟άθειά του στην ̟ροσέλκυση του ενδιαφέροντος των
µαθητών, αναφερόµενος σε εφαρµογές της θερµοδυναµικής. Ε̟ι̟λέον, µ̟ορεί α̟ό
την αρχή να ε̟ιµείνει στην εκ̟όνηση εργασιών α̟ό τους µαθητές καθώς το
συγκεκριµένο µάθηµα ̟ροσφέρεται για κάτι τέτοιο.
Μέσα α̟ό τις εφαρµογές µ̟ορούν να διερευνηθούν µε α̟λό τρό̟ο η ροή της
ενέργειας, τις µετατρο̟ές της και τις α̟ώλειες α̟ό την ̟ηγή µέχρι το τελικό
α̟οτέλεσµα. Πχ για το αυτοκίνητο: χηµική ενέργεια καυσίµου, θερµική ενέργεια,
δυναµική ενέργεια, κινητική ενέργεια, µηχανικές α̟ώλειες, α̟ώλειες καυσαερίων
κλ̟.
∆εν ε̟ιµένουµε σε λε̟τοµέρειες, ωστόσο ε̟ισηµαίνονται οι διάφορες συσκευές οι
ο̟οίες είναι α̟αραίτητες για τις διάφορες διεργασίες και οι ο̟οίες α̟εικονίζουν
τον ̟λούτο του µαθήµατος και του ε̟αγγέλµατος (αντλία – κυκλοφορητής,
κα̟νοδόχος, έµβολο, στροφαλοφόρος, α̟λοί γνωστοί αυτοµατισµοί ό̟ως ο
θερµοστάτης κλ̟)
Οι εφαρµογές τις ο̟οίες µ̟ορεί να ̟αρουσιάσει α̟λοϊκά ο καθηγητής (σε
συνδυασµό µε ̟ιθανές εργασίες των µαθητών) και κυρίως µέσα α̟ό εικόνες,
σχέδια, ̟ροσ̟έκτους και άλλο ε̟ο̟τικό υλικό (διαφάνειες, slides) είναι (έστω και
αν τα ̟αρακάτω ̟αραδείγµατα δεν είναι όλα θερµικές µηχανές) :
•
Ο ηλιακός θερµοσίφωνας
•
Ο λέβητας της Κεντρικής Θέρµανσης – η εγκατάσταση κεντρικής
θέρµανσης
•
Η το̟ική κλιµατιστική µονάδα και ο ρόλος της
•
Η µηχανή αυτοκινήτου και η ροή της ενέργειας σε αυτήν
•
Ο αεριοστρόβιλος των αερο̟λάνων
•
Οι εναλλάκτες (καλοριφέρ, κλιµατιστική µονάδα, ψυγείο, ̟αραγωγική
διαδικασία)
•
Εφαρµογές α̟ό τις εργασίες των µαθητών
Ενδεικτικές Ερωτήσεις Κατανόησης (µε βάση τις µέχρι τώρα γνώσεις των
µαθητών):
Ποιες µορφές ενέργειας συναντούµε στη µηχανή του αυτοκινήτου
Ποια είναι η ροή της θερµότητας α̟ό τον λέβητα ό̟ου ̟αράγεται, µέχρι το
̟εριβάλλον σε µια εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης;
Ποιος ο ενεργειακός ρόλος της το̟ικής κλιµατιστικής µονάδας;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ και ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

2 ωρ.
Ε̟ισηµαίνουµε ότι το Έργο, την Ενέργεια και την Ισχύ οι µαθητές τα έχουν
διδαχθεί στη Φυσική της Γ΄ Γυµνασίου, της Α΄ ΕΠΑΛ και µέσω του Ηλεκτρισµού
στη Β΄ ΕΠΑΛ. Είναι αναγκαίο, µέσα α̟ό ̟ρακτικές εφαρµογές, να καταστήσει το
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∆ιδακτικά αντικείµενα

∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

2.2 Ενέργεια
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες µέτρησης.

•

2.3 Ισχύς
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες µέτρησης.

•

3. Θερµοκρασία- Θερµότητα
3.1 Θερµοκρασία
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες
µέτρησης.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
διαφορο̟οιούν
Να αναφέρουν τις διάφορες µορφές
ενέργειας και τις εφαρµογές στις ο̟οίες
αυτές εµφανίζονται
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης των
τριών µεγεθών

Να εξηγούν τις έννοιες της θερµότητας και
της θερµοκρασίας.
Να ορίζουν τις ̟αρα̟άνω έννοιες. Να
διακρίνουν την µεταξύ τους διαφορά
•
Να γνωρίζουν τις µονάδες µέτρησής τους
•
Να γνωρίζουν το τρό̟ο ̟αραγωγής της
θερµότητας και τη χρήση της
•
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
τεχνολογία ̟ου εµ̟εριέχουν τις δύο έννοιες
•

3.4 Θερµική διαστολή
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες
µέτρησης.
3.5 Αλλαγές φάσεων-λανθάνουσα θερµότητα
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες µέτρησης.

Παρ. 2.4

Να εξηγούν τις έννοιες της ειδικής
θερµότητας και της θερµοχωρητικότητας.
Να τις ορίζουν.
Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτώνται.
Να αναφέρουν εφαρµογές στις ο̟οίες τα
µεγέθη αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησής τους

•
•
•
•

•

Να ̟εριγράφουν το φαινόµενο της θερµικής
διαστολής σε στερεά, υγρά και αέρια
Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτάται

•

•
•
•

Να ̟εριγράφουν το φαινόµενο της
αλλαγής φάσεων σε στερεά, υγρά και αέρια
Να ορίζουν την λανθάνουσα θερµότητα
Να αναφέρουν εφαρµογές στις ο̟οίες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
συγκεκριµένο αντικείµενο ̟ερισσότερο ̟ρακτικό για τους µηχανολόγους και
̟αράλληλα να διαγνώσει το κατά ̟όσο έχουν κατανοήσει αυτές τις έννοιες.

•

Παρ. 2.2

3.2 Θερµότητα
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες
µέτρησης.

3.3 Ειδική θερµότητα-θερµοχωρητικότητα
Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες
µέτρησης.

Ώρες

2 ωρ.

2 ωρ.

Στα θέµατα θερµότητας και Θερµοκρασίας θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την
̟ροσοχή µας στα εξής κυρίως θέµατα:
1. Κατανόηση της διαφοράς θερµότητας και θερµοκρασίας.
Στα ̟αραδείγµατα του βιβλίου θα ̟ρέ̟ει να ̟ροστεθούν και να δοθεί ιδιαίτερο
βάρος, σε συστήµατα ̟ερισσότερο ̟ροσιτά ανάλογα µε τις εµ̟ειρίες των µαθητών,
ό̟ως ο ηλιακός θερµοσίφωνας, ο κλιµατισµός, η θέρµανση. Ακόµη σε συνεργασία
µε τους µαθητές µ̟ορούν να αναζητηθούν ανάλογα ̟αραδείγµατα α̟ό άλλες
το̟ικές υφιστάµενες ή ̟αλαιότερες θερµικές διεργασίες (εργασίες).
Εφ όσον υ̟άρχουν οι εργαστηριακές ̟ροϋ̟οθέσεις, µ̟ορεί να γίνουν κά̟οιες
µετρήσεις στο εργαστήριο, σε συνεννόηση µε τους αντίστοιχους καθηγητές.
Ε̟ι̟λέον µ̟ορούν να αξιο̟οιηθούν τα εικονικά εργαστήρια στο Internet.
Η µετατρο̟ή των µονάδων µ̟ορεί να δοθεί σαν άσκηση στους µαθητές και στη
συνέχεια να δοκιµάσουν τις α̟αντήσεις τους οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια του
µαθήµατος Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών, µε βάση το ̟ρόγραµµα µετατρο̟ής
µονάδων το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται (συνεννόηση µε τους αντίστοιχους καθηγητές)
2. Λανθάνουσα θερµότητα, όχι σαν αφηρηµένη έννοια, αλλά σαν αφορµή για να
εξηγήσουµε µια σειρά φαινόµενα, ώστε να γίνει κατανοητή η σηµασία της.
Ενδεικτικά ̟αραδείγµατα: η εξάτµιση του οινο̟νεύµατος στο χέρι µας, η συµβολή
της εξάτµισης του ιδρώτα για την ψύξη του σώµατος, ιδιαίτερα για θερµοκρασίες
µεγαλύτερες των 36,6 βαθµών Κελσίου, ο Πύργος Ψύξης ̟ου υ̟άρχει σε µία
̟αραγωγική µονάδα (̟χ ∆ΕΗ) στην ̟εριοχή και είναι ορατός α̟ό τους µαθητές, το
κατάβρεγµα στους δρόµους ̟ου δροσίζει, η καινούρια µέθοδος δροσισµού µε
ψεκασµό νερού στις υ̟αίθριες καφετέριες κλ̟
3. Ο τύ̟ος Q=mc∆θ. Είναι σκό̟ιµο να ε̟ισηµανθεί ότι είναι ένας α̟ό τους 2-3
τύ̟ους ̟ου θα συναντούν συνέχεια οι Μηχανολόγοι στο ε̟άγγελµά τους και να
κατανοηθεί η σηµασία του ̟ροσωρινά, µόνο ως ̟ρος τη σχέση θερµότητας
θερµοκρασίας.
4. Η ̟αραγωγή και χρήση θερµικής ενέργειας
Το συγκεκριµένο κεφάλαιο µ̟ορεί να α̟οτελέσει ̟ρώτης τάξεως ευκαιρία για να
̟ροσελκύσουµε το ενδιαφέρον των µαθητών µέσα α̟ό την εκ̟όνηση και
̟αρουσίαση εργασιών α̟ό κά̟οιους µαθητές ή τουλάχιστον την ε̟ο̟τική
̟αρουσίαση ανάλογων εγκαταστάσεων α̟ό τον καθηγητή.
Ενδεικτικά ̟αραδείγµατα:
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∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

•

4. Μετατρο̟ή ενέργειας- Θερµοδυναµικά
συστήµατα
4.1 Μηχανές µετατρο̟ής ενέργειας- Θερµικές
µηχανές-Βαθµός α̟όδοσης µηχανής.
4.2 Θερµοδυναµικό σύστηµα.
4.3 Ανοικτά και κλειστά θερµοδυναµικά
συστήµατα.
Ειδικός όγκος. Ροή µάζας.
Αδιαβατικά συστήµατα.
4.4 Εσωτερική ενέργεια και ενθαλ̟ία ενός
συστήµατος.
4.5 Πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα
Παραδείγµατα. Εφαρµογές.

Κεφ. 4ο

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
γίνεται αλλαγή φάσης σωµάτων και η
λανθάνουσα θερµότητα έχει ιδιαίτερη
σηµασία
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης
της λανθάνουσας θερµότητας

•
Να αναφέρουν τα είδη και την
κατάταξη των µηχανών µετατρο̟ής ενέργειας
καθώς και εφαρµογές τέτοιων µηχανών
•
Να αναφέρουν την αρχή διατήρησης
της ενέργειας
•
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα
θερµικών µηχανών α̟ό την τεχνολογία
•
Να ορίζουν την έννοια των θερµικών
µηχανών και να τις διακρίνουν α̟ό τις
υ̟όλοι̟ες
•
Να ορίζουν την έννοια του βαθµού
α̟όδοσης
•
Να υ̟ολογίζουν το βαθµό α̟όδοσης σε
α̟λές εφαρµογές
•
Να ορίζουν τι είναι το θερµοδυναµικό
σύστηµα
•
Να ορίζουν τι είναι ανοικτό και κλειστό
θερµοδυναµικό σύστηµα. Να αναφέρουν

Ώρες

4 ωρ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ηλιακός θερµοσίφωνας α̟λός ή συστοιχία ̟χ σε ξενοδοχείο.
Ο λέβητας της κεντρικής θέρµανσης
Μονάδα ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ∆εν α̟αιτείται ο̟ωσδή̟οτε ε̟ίσκεψη
στη µονάδα, αλλά φωτογράφηση και ̟αρατήρηση της µονάδας α̟ό µακριά και
συζήτηση µε κά̟οιο «γνώστη» για τις εγκαταστάσεις ̟ου «φαίνονται» και τι
κάνουν. Ε̟ίσης ̟εριγραφή της διαδικασίας ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
εµβάθυνση σε κά̟οια ε̟ιµέρους διεργασίας ̟χ ε̟εξεργασία λιγνίτη αν είναι
θερµική ή οι α̟αιτήσεις του συστήµατος ̟εριστροφής του έλικα αν είναι
ανεµογεννήτρια, γενικό διάγραµµα της µονάδας στην ̟ερί̟τωση νησιώτικης
εγκατάστασης Diesel κλ̟
Γεωθερµική Ενέργεια και διερεύνηση ̟ως θα µ̟ορούσε να αξιο̟οιηθεί (αν
υ̟άρχουν στην ̟εριοχή του σχολείου ή της καταγωγής του µαθητή θερµά ύδατα,
γεωθερµική ενέργεια)
Το σύστηµα θέρµανσης της καµ̟ίνας του αυτοκινήτου ή Πως ̟αράγεται
θερµότητα για διάφορες ανάγκες του ̟λοίου (ώστε να κατανοηθεί και η χρήση της
ενέργειας ̟ου α̟οτελεί «̟αρα̟ροϊόν» µιας άλλης διεργασίας)
Μετά α̟ό αυτό το Κεφάλαιο και µε βάση αυτές τις εργασίες – ̟αρουσιάσεις, εφ
όσον οι µαθητές θα έχουν γνωρίσει αρκετές και διαφορετικές εγκαταστάσεις
̟αραγωγής και χρήσης θερµικής ενέργειας, υ̟άρχει ̟λέον δυνατότητα να τους
εισάγουµε σε µεγαλύτερο βάθος στη Θερµοδυναµική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟ

4 ωρ.

Η ουσία αυτού του κεφαλαίου, δηλαδή η δυνατότητα µετατρο̟ής της θερµότητας
σε έργο αλλά και θέµατα σε σχέση µε τη διατήρηση της ενέργειας είναι ̟ιθανόν να
έχουν αναφερθεί στο ̟ρώτο κεφάλαιο του µαθήµατος, ιδιαίτερα αν έχουν γίνει
καλές εργασίες. Εδώ είναι χρήσιµο να συστηµατο̟οιήσουν οι µαθητές λίγο
̟αρα̟άνω τις γνώσεις τους για αυτά τα θέµατα και να κατανοήσουν την όλη
διαδικασία ̟αραγωγής ενέργειας, διατήρησης και βαθµού α̟όδοσης.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, στο κεφάλαιο αυτό θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσοχή
µας στα εξής κυρίως θέµατα:
1.
2.

Η δυνατότητα µετατρο̟ής της θερµότητας σε έργο
Η αρχή διατήρησης της ενέργειας
Για την αρχή της διατήρησης της ενέργειας, είναι σκό̟ιµο να
υ̟ενθυµίσουµε την αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας την ο̟οία
έχουν διδαχτεί στο γυµνάσιο και ε̟ίσης διδάσκονται και στη Μηχανική.
Ωστόσο, το κύριο ̟ου θέλουµε να κατανοήσουν οι µαθητές είναι ότι «η
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5. Αέρια τέλεια και ̟ραγµατικά-Νόµοι των
αερίων

∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

Κεφάλαιο 5ο

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
̟αραδείγµατα
•
Να ορίζουν το αδιαβατικό σύστηµα.
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα
•
Να ορίζουν τον ειδικό όγκο και την
ειδική µάζα.
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης
•
Να ορίζουν την εσωτερική ενέργεια
ενός συστήµατος. Να εξηγούν τη φυσική
σηµασία της και να αναφέρουν τις µονάδες
µέτρησης της
•
Να ορίζουν την εσωτερική ενέργεια
ενός συστήµατος. Να εξηγούν τη φυσική
σηµασία της και να αναφέρουν τις µονάδες
µέτρησής της
•
Να ορίζουν την ενθαλ̟ία ενός
συστήµατος. Να εξηγούν τη φυσική σηµασία
της και να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησής
της
•
Να αναφέρουν το ̟ρώτο
θερµοδυναµικό αξίωµα για κλειστά και
ανοικτά συστήµατα, να αναλύουν τη σηµασία
του και να το συσχετίζουν µε την αρχή
διατήρησης της ενέργειας.

•

5.1 Γενικά για τα τέλεια και ̟ραγµατικά αέρια.
•
5.2 Ο νόµος του BOYLE. Σχέση ̟ίεσης και
όγκου.
Παραδείγµατα.
5.3 Ο νόµος του CHARLES. Σχέση ̟ίεσης και

•

Να εξηγούν την έννοια του
̟ραγµατικού αερίου, τέλειου αερίου, καθώς
ε̟ίσης και το σκο̟ό χρήσης του µοντέλου
των τελείων αερίων
Να αναφέρουν τις σχέσεις ̟ου
συνδέουν την ̟ίεση, τον όγκο και τη
θερµοκρασία των τελείων αερίων
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα
εφαρµογής αυτών των σχέσεων

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.

4.

ενέργεια ̟ου εισέρχεται σε ένα σύστηµα είναι ίση µε την ενέργεια ̟ου
εξέρχεται α̟ό αυτό» και να ε̟ιµείνουµε µε διάφορα ̟αραδείγµατα, έστω
και αν σε αυτά δεν ̟εριέχεται µετατρο̟ή θερµότητας σε έργο
Ο βαθµός α̟όδοσης
Α̟οτελεί κεφαλαιώδες θέµα το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να κατανοήσουν οι µαθητές
µε ̟οικιλία ̟αραδειγµάτων και να αντιληφθούν α̟λά ότι «βαθµός
α̟όδοσης είναι το «τι ̟αίρνω ̟ρος αυτό ̟ου δίνω». Ίσως για την
κατανόηση του βαθµού α̟όδοσης να είναι χρήσιµο να αναφέρουµε
ακόµη και ̟αραδείγµατα α̟ό τη ζωή ̟χ ̟όσες ώρες διαβάζω σε σχέση µε
τι βαθµό ̟αίρνω.
Είναι ουσιώδες να µην αναλωθεί κανείς στις εξισώσεις του βιβλίου αλλά
να ̟εριγράψει µόνο τις α̟αραίτητες α̟λές σχέσεις µε τα σχετικά
̟αραδείγµατα.

Μερικά ̟αραδείγµατα ̟ου µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν είναι τα εξής:
Κατανάλωση καυσίµου, θέρµανση χώρων, α̟ώλειες συστήµατος θέρµανσης,
καυσαέρια και βαθµός α̟όδοσης (̟αρότι δεν έχουµε µετατρο̟ή θερµότητας σε
έργο). Εκτός α̟ό το ̟αράδειγµα ̟ου θα φέρει ο καθηγητής είναι δυνατόν να
δώσουµε κά̟οιες εργασίες στους µαθητές. Ενδεικτικά αναφέρουµε, να ρωτήσουν
την κατανάλωση καυσίµου για θέρµανση του σ̟ιτιού τους, να βρουν ̟όση
ενέργεια δα̟ανάται για τη θέρµανή του, να το αναγάγουν σε τετραγωνικά και να
κάνουν διάφορες συγκρίσεις µε τους συµµαθητές τους, να βρουν τι κέρδος θα
έχουν αν βάλουν ̟χ κουρτίνες κλ̟.
Κατανάλωση καυσίµου στο αυτοκίνητο, α̟ώλειες, καυσαέρια, µηχανική ενέργεια
̟ου δα̟ανάται, τριβές, βαθµός α̟όδοσης (µ̟ορούµε να ζητήσουµε α̟ό τους
µαθητές να µετρήσουν µετά α̟ό ένα ταξίδι, τον συνολικό βαθµό α̟όδοσης του
αυτοκινήτου τους, δίνοντας κά̟οιες ̟αραδοχές)
Συζήτηση για το γνωστό ̟ρόβληµα: Τι συµβαίνει όταν ένα ψυγείο µε ανοικτή
̟όρτα βρεθεί σε ένα µονωµένο δωµάτιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΤΑ ΤΕΛΕΙΑ Η Ι∆ΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Εξηγούµε στους µαθητές ότι θα ̟ρέ̟ει να εξετάσουµε τη συµ̟εριφορά του αέρα,
γιατί αυτός ουσιαστικά είναι το «µέσο» του ο̟οίου η µεταβολή µας δίνει το έργο
στις µηχανές και συγχρόνως α̟οτελεί ένα βασικό µέσο για τον κλιµατισµό, τη
ψύξη των µηχανών κλ̟
6 ωρ.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσοχή µας στα εξής
κυρίως θέµατα:
1. Α̟ό ̟οιες µεταβλητές ̟ροσδιορίζεται η κατάσταση ενός αερίου και η
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∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

θερµοκρασίας.
Παραδείγµατα.
5.4 Ο νόµος του GAY-LUSSAC. Σχέση όγκου
και θερµοκρασίας.
Παραδείγµατα.
5.5 Η καταστατική εξίσωση των τελείων αερίων.
Παραδείγµατα.

•

5.6 Η ειδική θερµότητα των τελείων αερίων.

•

•

5.7 Οι µεταβολές των αερίων στα κλειστά
συστήµατα.
Ισόογκη. Ισόθλι̟τη. Ισοθερµοκρασιακή.
Αδιαβατική. Πολυτρο̟ική.
Παραδείγµατα.

6. Θερµοδυναµικοί κύκλοι- ∆εύτερο
θερµοδυναµικό αξίωµα
6.1
Μεταβολές
κατάστασης
Θερµοδυναµικού συστήµατος- Κυκλική
µεταβολή.
6.2 Οι θερµοδυναµικοί κύκλοι και οι
εφαρµογές τους.
6.3 ∆εύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα.
Παραδείγµατα- Εφαρµογές.
Η έννοια της εντρο̟ίας.

•

•
•
Παρ. 7.1

Παρ. 7.2

•

Παρ. 7.3 , 7.4 , 7.5 ,
7.6
Κεφ. 8ο

•

Να εξηγούν την έννοια της ειδικής
θερµότητας.
Να εξηγούν τις έννοιες ειδική
θερµότητα µε σταθερή ̟ίεση και ειδική
θερµότητα µε σταθερό όγκο, καθώς και τις
σχέσεις ̟ου ισχύουν για τα τέλεια αέρια.
Να γνωρίζουν ότι η ενθαλ̟ία, η
εσωτερική ενέργεια, η ειδική θερµότητα µε
σταθερό όγκο, η ειδική θερµότητα µε
σταθερή ̟ίεση είναι συναρτήσεις µόνο της
θερµοκρασίας για τα ιδανικά αέρα.

2.
3.

Να α̟εικονίζουν σε διαγράµµατα τις
σχέσεις ̟ίεσης, όγκου και θερµοκρασίας
των τελείων αερίων και να τις
αναγνωρίζουν σε σχετικές γραφικές
̟αραστάσεις

Να ορίζουν την κυκλική αλλαγή.
Να γνωρίζουν το ̟εδίο εφαρµογής των
θερµοδυναµικών κύκλων
στις θερµικές µηχανές
Να α̟εικονίζουν (γραφικά) ένα
θερµοδυναµικό κύκλο.
Να γνωρίζουν τι ̟αριστάνει το εµβαδόν
του κύκλου όταν διατρέχεται
αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα - ψυκτικός
κύκλος - θερµικός κύκλος

Για να γίνει το κεφάλαιο ̟ερισσότερο «̟ρακτικό», ουσιαστικά θα φέρουµε κά̟οια
̟αραδείγµατα α̟ό τη λειτουργία της τετράχρονης βενζινοµηχανής, άρα θα
εισάγουµε ̟αράλληλα τους µαθητές στο Κεφάλαιο 7 – Θερµικοί κύκλοι
Για αυτό το κεφάλαιο, αξίζει τον κό̟ο να αξιο̟οιήσουµε µε τον ̟ροσφορότερο
δυνατό τρό̟ο, τις ̟ηγές ̟ου αναφέρονται στο Ιντερνετ ώστε να γίνουν καλύτερα
κατανοητές οι θεωρητικές έννοιες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

5 ωρ.

Αυτό το κεφάλαιο, στη µεγαλύτερή του έκταση θα ̟ρέ̟ει να το έχουµε διδάξει ήδη,
µέσα α̟ό τα ̟αραδείγµατα ̟ου αναγκαστικά θα ̟ρέ̟ει να φέρνουµε α̟ό τα
̟ροηγούµενα κεφάλαια. Ωστόσο, θα µας χρησιµεύσει για να συστηµατο̟οιήσουµε
αυτά ̟ου αναφέραµε ̟ροηγούµενα.
Τα κύρια σηµεία στα ο̟οία ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσοχή µας είναι:
1.

5 ωρ.
2.

•
•

Να διατυ̟ώνουν το δεύτερο νόµο της
θερµοδυναµικής
Να εξηγούν τη σ̟ουδαιότητα ̟ου έχει για
τη λειτουργία των θερµικών µηχανών

σχέση τους ανά δύο, όταν η τρίτη ̟αραµένει σταθερή
Ε̟ιδιώκουµε συγχρόνως να κατανοήσουν οι µαθητές κατά
̟ροτεραιότητα, τις έννοιες της ισόογκης, της ισοβαρούς, της
ισοθερµοκρασιακής και της αδιαβατικής. Για την ισόογκη και την
ισοβαρή, ε̟ιµένουµε στα διαγράµµατα.
Συγχρόνως ε̟ιδιώκουµε να κατανοήσουν τη φυσική έννοιά τους.
̟χ ισόογκη: Θέρµανση αερίου σε ένα κλειστό δοχείο, ή µε
σταθερο̟οιηµένο το έµβολο
Ισοβαρής: θέρµανση µε ένα έµβολο το ο̟οίο ̟ιέζει το αέριο µε το βάρος
του
Αδιαβατική: ∆εν ανταλλάσσει θερµότητα µε το ̟εριβάλλον, κάτι ̟ου
µ̟ορεί να ̟ροσεγγιστεί µε µονωµένο κύλινδρο ή όταν έχουµε ̟ολύ
αυξηµένες στροφές µηχανής
Τη φυσική έννοια της καταστατικής εξίσωσης των αερίων
Την ειδική θερµότητα των τελείων αερίων (υ̟ενθυµίζουµε τον βασικό
τύ̟ο Q=mc∆θ)

3.
4.

Η σηµασία της κυκλικής µεταβολής και του εµβαδού του διαγράµµατος
(έργο κύκλου)
Θερµικός συντελεστής κύκλων (άλλη µια έκφραση του βαθµού
α̟όδοσης, δηλαδή τι ̟αίρνω ̟ρος τι δίνω)
Ο τέλειος κύκλος (κύκλος Carnot). Ε̟ιµένουµε κυρίως στη σηµασία του
σαν µέτρο αναφοράς
Οι «χρήσιµοι» κύκλοι (Otto και Diesel). Πρακτικά είναι σκό̟ιµο να τους
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7. Καύση και καύσιµα
7.1 Γενικά.
7.2 Ταξινόµηση των καυσίµων.
7.3 Οι γαιάνθρακες.
7.4 Το ακατέργαστο (αργό) ̟ετρέλαιο και τα
̟αράγωγά του.( Βενζίνη. Πετρέλαιο Diesel.
Χαρακτηριστικές ιδιότητές τους).
7.6 Εξισώσεις καύσης.
7.6 Θερµαντική ικανότητα – αέρας καύσης –
στοιχειοµετρική αναλογία αέρα και καυσίµου̟ερίσσεια και έλλειψη αέρα- καυσαέρια.

∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

Παρ. 10.1
Παρ. 10.8

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
•

Να αναφέρουν την έννοια της εντρο̟ίας
και τη σηµασία της στη φύση γενικά και τις
θερµικές µηχανές ειδικότερα.

•
•

Να ορίζουν την έννοια του καυσίµου.
Να ορίζουν την έννοια της καύσης και
τη σηµασία της στη λειτουργία των
θερµικών µηχανών.
Να αναφέρουν τα είδη των καυσίµων.
Να αναφέρουν τα ̟αράγωγα του
αργού ̟ετρελαίου.
Να ορίζουν τα χαρακτηριστικά της
βενζίνης και του ̟ετρελαίου diesel.
Να εξηγούν τη σηµασία των
χαρακτηριστικών της βενζίνης και του
̟ετρελαίου diesel στη λειτουργία των
θερµικών µηχανών.
Να αναφέρουν τις γενικές χηµικές
αντιδράσεις ̟ου συντελούνται κατά την
καύση.
Να ορίζουν την έννοια της
θερµαντικής ικανότητας καυσίµου και να
̟εριγράφουν τη σηµασία της στη
λειτουργία των θερµικών µηχανών.
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησής
της.
Να ορίζουν την έννοια του αέρα
καύσης, της στοιχειοµετρικής αναλογίας
αέρα και καυσίµου, της ̟ερίσσειας και
έλλειψης αέρα και να ̟εριγράφουν τη
σηµασία τους στη λειτουργία των θερµικών
µηχανών.
Να αναφέρουν τη σύσταση των
καυσαερίων στις διάφορες ̟ερι̟τώσεις
καύσης

•
•
Παρ. 10.4
Παρ. 10.2 , 10.3 , 10.5 ,
10.6 , 10.7

•
•

•

•

•
•

•

•

8. Μετάδοση θερµότητας
8.1 Τρό̟οι µετάδοσης της θερµότητας.

Παρ. 3.1

Να αναφέρουν τους τρό̟ους µετάδοσης της θερµότητας.

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
̟ροσεγγίσουµε ̟ερισσότερο σαν κύκλους των βενζινοµηχανών και των
̟ετρελαιοµηχανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

4 ωρ.

Στο κεφάλαιο αυτό θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσοχή µας στα εξής:
1. Την είναι καύση και τα ̟ροϊόντα της
Σε ̟ρώτο ε̟ί̟εδο θα ̟ρέ̟ει να κατανοήσουν (α̟λουστευτικά), ότι το
καύσιµο έχει µέσα του κά̟οια ενέργεια (θερµογόνος δύναµη), µέρος της
ο̟οίας α̟οδίδεται µε τη µορφή θερµότητας α̟ό την καύση. Τα ̟ροϊόντα
της καύσης έχουν µέσα τους συνήθως υ̟όλοι̟α ενέργειας, τα ο̟οία
̟ροσ̟αθούµε να ̟εριορίσουµε για να µην έχουµε α̟ώλειες και ρύ̟ανση
Σε δεύτερο ε̟ί̟εδο, είναι χρήσιµο να κατανοήσουν ότι καύση είναι µια
χηµική αντίδραση η ο̟οία α̟οδίδει θερµότητα, να τους δοθεί η βασική
σχέση και να τους βοηθήσουµε να αντιληφθούν, ̟οια είναι τα βασικά
«̟ροϊόντα» της στην τέλεια και ατελή καύση, τι ρόλο ̟αίζει η ύ̟αρξη
ικανής ̟οσότητας αέρα (οξυγόνου), η ανάµιξη του αέρα µε το καύσιµο
κλ̟ . Στη συνέχεια µ̟ορούν τότε να κατανοήσουν τη βασική σύσταση
των καυσίµων, τις διαφορές ̟ου έχουν ως ̟ρος την «ευκολία» καύσης
τους, το θέµα της ̟ερίσσειας αέρα κλ̟
Α̟λοί και σύνθετοι τρό̟οι καύσης
Αν έχουν κατανοηθεί τα ̟αρα̟άνω, µ̟ορούµε να φέρουµε ̟αραδείγµατα ή να
ζητήσουµε εργασίες ό̟ου θα συζητήσουµε για τις βελτιώσεις ̟ου µ̟ορούν να
γίνουν στη διαδικασία της καύσης (α̟ό το τζάκι µέχρι τον σύγχρονο λέβητα, τι
είναι ο καυστήρας κλ̟).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσοχή µας στα εξής
κυρίως θέµατα (κατά ̟ροτεραιότητα) :
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8.2 Μετάδοση της θερµότητας µε αγωγιµότητα.
Καλοί αγωγοί και µονωτικά υλικά.
8.3 Μετάδοση της θερµότητας µε µεταφορά.
8.4 Μετάδοση της θερµότητας µε ακτινοβολία.

∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου
Παρ. 3.2 , 3.3 , 3.6

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
•

Παρ. 3.4 , 3.6
Παρ. 3.5
•
•
•

•
•

Να ̟εριγράφουν το φαινόµενο της
µετάδοσης της θερµότητας σε χαρακτηριστικές ̟ρακτικές εφαρµογές ̟.χ.
̟υρακτωµένη ράβδος σιδήρου, σώµα
κεντρικής θέρµανσης, ήλιος και γη.
Να ̟εριγράφουν τους τρεις τρό̟ους
µετάδοσης θερµότητας
Να αναγνωρίζουν τους τρό̟ους µετάδοσης
της θερµότητας στις τεχνικές εφαρµογές.
Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτάται η µετάδοση θερµότητας
στις ̟ερι̟τώσεις της αγωγιµότητας,
µεταφοράς και ακτινοβολίας
Να αναφέρουν τους κυριώτερους καλούς
αγωγούς και τα κυριώτερα µονωτικά υλικά
Να αναφέρουν τα µεγέθη ̟ου συνδέονται µε
τη µετάδοση θερµότητας και τις µονάδες
µέτρησής τους

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4 ωρ.
1.
2.

3.

Στους τρό̟ους µετάδοσης της θερµότητας
Στην κατανόηση του βασικού γενικού και α̟λουστευτικού τύ̟ου
Q=UA∆t (ή Q=ΚA∆θ) και της σηµασίας του για την αγωγιµότητα.
∆ευτερευόντως της σχέσης (για οµοιογενές υλικό) U =λ/L (ή Κ=λ/δ)
ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο συντελεστής U.
Στην κατανόηση της βασικής σχέσης για τη µεταφορά θερµότητας µε ένα
ρευστό Q=mc∆θ

Οι ̟αρα̟άνω σχέσεις αναφέρονται γιατί η σηµασία τους είναι σε όλους µας
γνωστή και ε̟ι̟λέον αν κατανοηθούν, διευκολύνουν τα µέγιστα τα ενεργειακά
µαθήµατα των ε̟όµενων τάξεων. Η σηµασία τους θα ̟ρέ̟ει µε ̟αραστατικό τρό̟ο
να τονιστεί και στους µαθητές και να τους ξεχωρίσουµε α̟ό τους χιλιάδες τύ̟ους
µε τους ο̟οίους «βοµβαρδίζονται» καθηµερινά.
Πιστεύουµε ότι τα ̟αρα̟άνω θέµατα για να γίνουν κατανοητά α̟ό τους µαθητές
των ΕΠΑΛ θα ̟ρέ̟ει να αναφερθούν ̟ολλά ̟αραδείγµατα α̟ό την
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ και τις διεργασίες ̟ου έχουν δί̟λα τους.
Θα είναι ε̟ιτυχία αν κατ αρχήν οι µαθητές αντιληφθούν τη συνάφειά των
̟αρα̟άνω σχέσεων µε α̟λά ̟ράγµατα ̟ου γνωρίζουν ό̟ως:
•
Γιατί η µόνωση ̟εριορίζει τις α̟ώλειες θερµότητας στο σ̟ίτι
•
Γιατί «κρυώνει» το σ̟ίτι όταν ανοίγουµε συχνά την ̟όρτα (ή γιατί δεν
̟ρέ̟ει να έχουµε ανοικτό το ̟αράθυρο όταν δουλεύει ο κλιµατισµός)
•
Γιατί «χάνεται» η ψύξη όταν ανοιγοκλείνουµε το ψυγείο
•
Γιατί ζεσταινόµαστε ̟ερισσότερο, όταν αυξάνουµε την ταχύτητα του
ανεµιστήρα στο σύστηµα θέρµανσης του αυτοκινήτου (ή το αντίστοιχο
̟ου συµβαίνει µε το το̟ικό κλιµατιστικό µηχάνηµα -Fan Coil)
•
Γιατί ένα ̟αχύ µονωτικό µονώνει καλύτερα;
•
Αν αντικαταστήσουµε ένα ̟ρόχειρο χώρισµα α̟ό φελυζόλ µε ίδιου
̟άχους χώρισµα α̟ό χάλυβα σε ̟οια ̟ερί̟τωση θα έχουµε ευκολότερη
µεταφορά θερµότητας (̟ερισσότερες α̟ώλειες) και γιατί (ή ̟οιο είναι το
χαρακτηριστικό µέγεθος ̟ου καθιστά τη διογκωµένη ̟ολυουρεθάνη
καλύτερο µονωτικό α̟ό τη διογκωµένη ̟ολυστερίνη (φελυζόλ); )
•
Γιατί ̟ρέ̟ει να αερίζεται το ̟ίσω µέρος του ψυγείου;
•
Παραδείγµατα α̟ό τη θέρµανση, την ψύξη, τον θερµοσίφωνα, το
αυτοκίνητο (̟χ το σύστηµα θέρµανσης της καµ̟ίνας ή το σύστηµα
ψύξης της µηχανής κλ̟).
•
Αντίστοιχες εργασίες µαθητών ό̟ου θα εξηγήσουν και θα α̟εικονίσουν
̟άνω σε ένα διάγραµµα την ̟ορεία της θερµότητας σε µια διεργασία (̟χ
στο σύστηµα ψύξης του αυτοκινήτου, στο σύστηµα της κεντρικής
θέρµανσης κλ̟)
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∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
•

9. Βασικές γνώσεις υδροδυναµικής
9.1 Νόµοι της ροής των ρευστών (συνέχειας Bernoulli). Παραδείγµατα - Εφαρµογές.

Κεφ. 9

•
•

9.2 Παροχή. Παραδείγµατα - Εφαρµογές.
Μονάδες µέτρησης.
9.3 Μανοµετρικό ύψος. Παραδείγµατα Εφαρµογές.
9.4 Βαθµός α̟όδοσης. Παραδείγµατα Εφαρµογές.

•

•

Να διατυ̟ώνουν τους νόµους της ροής
των ρευστών (συνέχειας - Bernoulli).
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα
εφαρµογής τους στη ροή των ρευστών α̟ό
την καθηµερινότητα και τις τεχνολογικές
εφαρµογές.
Να ορίζουν τις έννοιες της ̟αροχής,
του µανοµετρικού ύψους και του βαθµού
α̟όδοσης και να ̟εριγράφουν τη σηµασία
τους.
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης
των µεγεθών αυτών και τις µεταξύ τους
σχέσεις.

Περισσότερο σύνθετες εργασίες, ό̟ως υ̟ολογισµός α̟ωλειών
θερµότητας α̟ό αγωγιµότητα, σε ένα δωµάτιο του σ̟ιτιού τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΡΟΗ ΑΕΡΙΩΝ

4 ωρ.

Είναι χρήσιµο σε αυτό το κεφάλαιο να µην σταθούµε µόνο στη ροή των αερίων
αλλά να αναφέρουµε και τη συνέχεια της ροής στο νερό
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ̟ρέ̟ει θα κατανοηθούν τα εξής:
1. Συνέχεια ροής για ασυµ̟ίεστα ρευστά ό̟ως το νερό
Είναι σηµαντικό, να κατανοήσουν οι µαθητές τη σχέση ροής, διατοµής,
ταχύτητας ενός ρευστού. Μ̟ορεί ̟χ να τους ζητηθεί, µετρώντας το χρόνο
̟λήρωσης ενός µ̟ουκαλιού εµφιαλωµένου νερού α̟ό τη βρύση τους και
θεωρώντας τον σωλήνα ̟αροχής 10 mm, να βρουν: Την ̟αροχή του
νερού και την ταχύτητα νερού στο εσωτερικό του σωλήνα
2. Συνέχεια ροής για συµ̟ιεστά ρευστά ό̟ως ο αέρας
Εδώ είναι χρήσιµο να ̟ροχωρήσουµε σταδιακά τη σκέψη των µαθητών,
χρησιµο̟οιώντας εµ̟ειρίες α̟ό τον κλιµατισµό.
Πρώτα α̟’ όλα θα ̟ρέ̟ει να τονίσουµε ότι ο νόµος της συνέχειας της
ροής όσον αφορά τη µάζα ισχύει είτε είναι συµ̟ιεστό είτε ασυµ̟ίεστο το
ρευστό.
Στην ̟ερί̟τωση όµως του συµ̟ιεστού ρευστού, δεν υ̟άρχει νόµος της
συνέχειας για τη ροή όγκου (το ̟αράδειγµα δύο µ̟αλονιών µε
διαφορετική ελαστικότητα υλικού ̟ου ε̟ικοινωνούν µεταξύ τους µας
δίνει εύκολα την εικόνα)
3. Ενεργειακό ισοζύγιο σε έναν αγωγό αέρα
Ουσιαστικά αναφέρουµε την αρχή διατηρήσεως της ενέργειας και
̟ροσ̟αθούµε να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ενέργεια ̟ου εισέρχεται µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, είναι ίση µε την ενέργεια ̟ου εξέρχεται. Ε̟ίσης
µ̟ορούµε να φέρουµε ζωντανά ̟αραδείγµατα α̟ό τις εφαρµογές στον
κλιµατισµό και να τονίσουµε ̟ως στη συνήθη ̟ράξη α̟λο̟οιούνται οι
υ̟ολογισµοί.
Εφ όσον υ̟άρχει ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ εργαστήριο κλιµατισµού, είναι σκό̟ιµο να γίνουν
κά̟οιες ε̟ιδείξεις σε συνεννόηση µε τους αντίστοιχους καθηγητές.
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10. Αντλίες
10.1

Γενικά.

10.2
Κατάταξη - αρχή λειτουργίας - ̟εδίο
εφαρµογής.

∆ιδακτικές ενότητες
του Βιβλίου

Κεφάλαιο 16ο
Βιβλίου µαθήµατος
“Τεχνολογία
Μηχανολογικών
Κατασκευών”, A’
ΤΕΕ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(οι µαθητές-τριες)
•
•
•

Να γνωρίζουν τον ορισµό των αντλιών και
το σκο̟ό χρήσης τους.
Να εξηγούν τις µορφές ενέργειας ̟ου
µετατρέ̟ουν.
Να ορίζουν τις έννοιες ̟ου χαρακτηρίζουν
τη λειτουργία τους α) ̟αροχή, β)
µανοµετρικό ύψος, γ) αριθµός στροφών, δ)
ισχύς, ε) βαθµός α̟όδοσης

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κεφάλαιο 16
3 ωρ.

Στο κεφάλαιο αυτό είναι σκό̟ιµο να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσοχή µας στα εξής:
1.

2.
•
•
•
•

11. Ψυκτικές µηχανές
11.1 Αρχή λειτουργίας.
11.2 Ψυκτικός κύκλος και ψυκτική εγκατάσταση.
11.3 Μέρη. Περιγραφή και λειτουργία.
11.4 Εφαρµογές.

Κεφάλαιο 15ο
Βιβλίου µαθήµατος
“Τεχνολογία
Μηχανολογικών
Κατασκευών”, A’
ΤΕΕ

•
•

•

•

Να ̟εριγράφουν την αρχή λειτουργίας
τους.
Να αναφέρουν τα είδη των αντλιών.
Να κατατάσσουν τις αντλίες ανάλογα
µε την αρχή λειτουργίας τους
Να γνωρίζουν το ̟εδίο εφαρµογής τους
σε σχέση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά
τους.
Να ̟εριγράφουν την αρχή λειτουργίας
ενός τυ̟ικού ψυκτικού κυκλώµατος
Να αναφέρουν τις µεταβολές των
θερµοδυναµικών µεγεθών του ψυκτικού
κύκλου
Να ̟εριγράφουν τα µέρη ̟ου
α̟οτελούν µια ψυκτική εγκατάσταση και τη
λειτουργία της
Να αναφέρουν εφαρµογές ψυκτικών
διατάξεων

3.

Τι δουλειά κάνουν οι αντλίες, ̟ου τις συναντάµε
Καλό είναι να τις συγκρίνουµε σε κάθε ̟ερί̟τωση µε τον ανεµιστήρα και
βέβαια µε τον κυκλοφορητή
Πως ε̟ιλέγουµε αντλία – Τα βασικά χαρακτηριστικά της
Είναι σκό̟ιµο οι µαθητές να µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν τύ̟ο αντλίας α̟ό
̟ροσ̟έκτους, ή ακόµη να εκ̟ονήσουν κά̟οια εργασία ε̟ιλογής αντλίας
για κά̟οιο ̟ραγµατικό ̟ρόβληµα, αφού έρθουν σε ε̟αφή και µε κά̟οια
αντι̟ροσω̟εία αντλιών. Μια άλλη εργασία θα µ̟ορούσε να γίνει σε
κά̟οιο συγκρότηµα αντλιών, σε αντλίες ̟λοίου κλ̟
Να γίνει µια µικρή α̟λουστευτική αναφορά στους ανεµιστήρες ως
«αντλίες αέρα».

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Κεφάλαιο 15
3 ωρ.

Ε̟ιµένουµε στην κατανόηση της βασικής αρχής λειτουργίας των ψυκτικών
µηχανών (τι κάνει το ψυγείο ή το κλιµατιστικό). Για το σκο̟ό αυτό, ζητάµε α̟ό
τους µαθητές να ρωτήσουν τον ̟ερίγυρό τους ̟οια είναι η δουλειά ̟ου κάνει το
κλιµατιστικό ή το ψυγείο (όχι ̟ως δουλεύει) και αξιο̟οιούµε τις λάθος αντιλήψεις
̟ου υ̟άρχουν για το θέµα.
Στην ̟αρουσίαση του ψυκτικού κύκλου είναι α̟αραίτητο να ε̟ιδεικνύουµε τις
ε̟ιµέρους συσκευές ή εξαρτήµατα.
Αξιο̟οιήστε ̟λήθος ε̟ο̟τικού υλικού α̟ό ενηµερωτικά εταιριών ή α̟ό το
Internet
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Σχετικά µε τις εργασίες
Το µάθηµα καλύ̟τει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και αντικειµένων, µε α̟οτέλεσµα να είναι σχετικά εύκολος ο ̟εριορισµός
της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας µέσα α̟ό την ανάθεση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών σε θέµατα ̟ου ενδιαφέρουν
τους µαθητές. Οι εργασίες αυτές µ̟ορούν να ̟αρουσιαστούν στην τάξη στο ̟λαίσιο της διδασκαλίας και ε̟ι̟λέον, να
εφοδιάσουν το σχολείο µε ̟λούσιο ε̟ο̟τικό υλικό. Ε̟ίσης είναι σκό̟ιµο να βαθµολογηθούν θετικά µε τρό̟ο ̟ου θα ορίσει
εκ των ̟ροτέρων ο καθηγητής και ανάλογα µε το α̟οτέλεσµα (̟.χ. 1-3 µονάδες ̟ροσθετικές στο βαθµό του τριµήνου). Για
να α̟οκτήσει ε̟ισηµότητα η διαδικασία, ̟ρέ̟ει οι µαθητές να εφοδιαστούν µε ε̟ιστολή η ο̟οία θα α̟ευθύνεται σε
ε̟ιχειρήσεις – φορείς – ε̟αγγελµατίες ζητώντας τη συνδροµή τους στην εκ̟όνηση των εργασιών.
Η ε̟ιστολή είναι καλό να υ̟ογράφεται α̟ό τον καθηγητή και τον διευθυντή του σχολείου.
Παραδείγµατα τέτοιων εργασιών είναι:
Μικρές συλλογές µε µικρά κείµενα και φωτογραφίες ή ̟ροσ̟έκτους µηχανηµάτων σχετικών µε την ενέργεια ό̟ως
κλιµατιστικά, λέβητες, σώµατα καλοριφέρ, εναλλάκτες, µηχανές εσωτερικής καύσεως, µηχανές ̟αραγωγής ενέργειας
(ανεµογεννήτριες, µονάδες ηλεκτρο̟αραγωγής κλ̟.), εργοµηχανές κάθε είδους (αντλίες, ανεµιστήρες, συµ̟ιεστές κλ̟).
Ε̟ίσης ̟αρουσίαση διεργασιών και χώρων, κατασκευές α̟ό ̟αλιά υλικά ή ξύλο, σε κά̟οιες εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις ακόµη
και µακέτες. Με αφορµή αυτές τις εργασίες, είναι σίγουρο ότι θα δοθεί η δυνατότητα οι µαθητές να ̟ροσεγγίσουν και άλλες
βασικές µηχανολογικές γνώσεις ό̟ως στοιχεία µηχανών, µηχανική κλ̟.
Για να εντο̟ίσουµε θέµατα τα ο̟οία είναι ̟ροσιτά, είναι σκό̟ιµο να ε̟ικεντρωθούµε στο άµεσο ̟εριβάλλον των µαθητών,
ό̟ως :
Ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία.
Η εργασία του ̟ατέρα ή κά̟οιου συγγενή, η ̟ιθανή ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση του ίδιου του µαθητή (ακόµη
και αν ο µαθητής εργάζεται σε bar, θα µ̟ορούσε να µας ̟αρουσιάσει το σύστηµα κλιµατισµού, να µας κάνει
σχόλια για την α̟οτελεσµατικότητά του κλ̟).
Χώροι εργασίας
Οι ̟αραγωγικές δραστηριότητες της ̟εριοχής α̟οτελούν σ̟ουδαία ̟ηγή για να αντλήσουν υλικό οι µαθητές για
τις ̟ρώτες εργασίες αλλά και για ακόµη ̟ιο σύνθετες εργασίες στη συνέχεια.
Οι ε̟αγγελµατίες της ̟εριοχής, το̟ικές βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µονάδες είναι οι κυριότερες ̟ηγές.
Σε µια νησιωτική ̟εριοχή, ό̟ου δεν υ̟άρχουν ̟αραγωγικές δραστηριότητες, ας τους ζητήσουµε να ε̟ισκεφθούν
το µηχανοστάσιο ενός καϊκιού, ενός οχηµαταγωγού F/B, ενός ι̟τάµενου δελφινιού, το ελαιουργείο της ̟εριοχής
τους και να συζητήσουν για τις ιδιαίτερες α̟αιτήσεις του, τη λειτουργία και τη συντήρησή του µε τον ιδιοκτήτη ή
τον µηχανικό αντίστοιχα. Κά̟οιοι µ̟ορούν να φωτογραφήσουν, να κάνουν ̟ρόχειρο σκίτσο και να
̟αρουσιάσουν τη λειτουργία και τον τρό̟ο ̟ου χρησιµο̟οιείται η ενέργεια σε ανεµογεννήτριες ̟ου υ̟άρχουν
στην ̟εριοχή, σε ̟αλιές αντλίες άντλησης νερού (µε το άνεµο ή µε κίνηση ζώων) ή ακόµη και το λεβητοστάσιο του
σ̟ιτιού τους σε συνεργασία µε τον συντηρητή τους.
Βιοµηχανική ιστορία
Ένα εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο ή µια ̟αλιά ̟αραγωγική δραστηριότητα της ̟εριοχής µ̟ορούν ε̟ίσης να
α̟οτελέσουν αντικείµενο εργασίας των µαθητών. Κά̟οιες συνεντεύξεις µε ηλικιωµένους ή συνταξιούχους
τεχνίτες, φωτογραφήσεις και συλλογή ανάλογου υλικού, είναι δυνατόν να α̟οτελέσουν ̟ολύ σηµαντικές ̟ηγές
για καλές εργασίες.
Άµεσα ενδιαφέροντα των µαθητών
Πολλοί µαθητές µας ̟αρακολουθούν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τεχνικά ̟εριοδικά, ιδιαίτερα α̟ό το χώρο του
αυτοκινήτου. Αυτοί µ̟ορούν να ̟αρουσιάσουν µια καλή εργασία ανατρέχοντας στις γνώσεις τους, στα ̟εριοδικά
και στις φωτογραφίες ̟ου διαθέτουν.
Ε̟ίκαιρα θέµατα
Ένα σηµαντικό γεγονός το ο̟οίο έχει α̟ασχολήσει τη κοινωνία γενικά ή σε το̟ικό ε̟ί̟εδο και ά̟τεται θεµάτων
ενέργειας και µηχανών µ̟ορεί ε̟ίσης να α̟οτελέσει αντικείµενο εργασίας ̟χ το κλείσιµο ή το άνοιγµα ενός
εργοστασίου, ένα ̟εριβαλλοντικό ̟ρόβληµα, η κατασκευή ενός βιολογικού καθαρισµού, ένα νέο µοντέλο
αυτοκινήτου µε καινοτοµικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Βιβλιογραφία
Αν και οι µαθητές µας δεν τα ̟ηγαίνουν καλά µε βιβλιογραφική αναζήτηση, ωστόσο κά̟οιοι είναι ̟ιθανόν να
̟ροτιµήσουν ανάλογες εργασίες. Μια µικρή α̟λουστευτική έρευνα σε βιβλιογραφία (̟χ φωτογραφικό υλικό για
λέβητες ή για κλιµατιστικά µηχανήµατα, ή για αυτοκίνητα και σύντοµες ̟αρουσιάσεις α̟ό άρθρα και
διαφηµίσεις σύγχρονων ή ακόµη και ̟αλιών τεχνικών ̟εριοδικών ό̟ως του Τεχνικού Ε̟ιµελητήριου) , ̟αλιές
φωτογραφίες κλ̟ είναι εργασίες ̟ου µ̟ορεί να ενθουσιάσουν κά̟οιους µαθητές.
Αν ένας µαθητής έχει ̟ρόσβαση στο Ιντερνετ µ̟ορούµε να του ζητήσουµε, σε συνεργασία µε κά̟οιους άλλους,
να εκ̟ονήσουν κά̟οια εργασία, δίνοντάς τους ̟αράλληλα και κά̟οιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (̟χ α̟ό αυτές
̟ου ̟εριέχονται στις οδηγίες). Ανάλογες εργασίες µ̟ορούν να δοθούν, στο ̟λαίσιο χρήσης του Ιντερνετ, σε
συνεργασία µε το µάθηµα των εφαρµογών Πληροφορικής.
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ» (2Θ+4Ε)
Β΄ ΕΠΑΛ (Τοµέας Μηχανολογίας)
ΒΙΒΛΙΟ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Α΄ τάξη 1ου κύκλου των ΤΕΕ (99378/Γ2 12-9-2007, τµήµα
Β΄, ∆Σ∆Ε, ΥΠΕΠΘ)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(α̟όφαση 85050/Γ2 , 30-7-07, Τµήµα Β, ∆Σ∆Ε, ΥΠΕΠΘ)
Κύριοι σκο̟οί του µαθήµατος είναι :
•

Να α̟οκτήσει ο µαθητής βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες ̟ου α̟αιτούνται για την µελλοντική ε̟αγγελµατική
του α̟ασχόληση.

•

Να εξοικειωθεί µε τον εργαστηριακό χώρο, τα µηχανουργικά υλικά, την ορθή χρήση των εργαλείων, των συσκευών
και των οργάνων

•

Να ανα̟τύξει ικανότητες οργάνωσης και στοιχειώδους ̟ρογραµµατισµού των εργασιών του

•

Να εφαρµόζει µε συνέ̟εια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να γνωρίζει τα α̟αιτούµενα µέσα ανάλογα µε
την α̟αιτούµενη εργασία

•

Να ανα̟τύξει κοινωνικές και ε̟αγγελµατικές αρετές ή δεξιότητες, ό̟ως υ̟ευθυνότητα, συνεργατικότητα, ικανότητα
ε̟ικοινωνίας κ.α

•

Να α̟οκτήσει τη δυνατότητα να χρησιµο̟οιεί τις γνώσεις του και την αντίληψή του, για την ε̟ίλυση ̟ρακτικών
τεχνικών ̟ροβληµάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-Ο∆ΗΓΙΕΣ
1.

Το µάθηµα έχει χαρακτηριστεί 2Θ + 4Ε, (̟ροσοχή στον τρό̟ο αξιολόγησης των µαθητών, στα ΤΕΕ ήταν 6Ε).

2.

Οι 4Ε ̟ρέ̟ει να γίνονται µαζί (τετράωρο).

3.

Προτείνεται οι 2Θ να γίνονται στο εργαστήριο.

4.

Προτείνεται, για ̟αιδαγωγικούς λόγους, ο εκ̟/κός ̟ου διδάσκει τη θεωρία να διδάσκει και στο εργαστήριο. Σε
αντίθετη ̟ερί̟τωση ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει συνεργασία των εκ̟/κών, ώστε η ̟ρόοδος της ύλης να γίνεται στη θεωρία
και το εργαστήριο συντονισµένα.

5.

Πρέ̟ει στο εργαστήριο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής και στα ατοµικά µέτρα
̟ροστασίας α̟ό το ̟ρώτο µάθηµα. Να αναρτηθεί σχετικός ̟ίνακας µε όλα τα µέτρα σε κεντρική θέση στο εργαστήριο.
Ε̟ίσης στην αρχή κάθε άσκησης ̟ρέ̟ει να ε̟ιδεικνύονται α̟ό τον εκ̟/κό τα ειδικά µέτρα (ασφάλειας κλ̟) της
συγκεκριµένης άσκησης. ΟΛΟΙ οι µαθητές ̟ρέ̟ει να τα τηρούν (̟.χ φόρµες, γυαλιά ̟ροστασίας κλ̟).

6.

Είναι υ̟οχρεωτική σε κάθε άσκηση η αρχική αναλυτική ε̟ίδειξη της α̟ό τον εκ̟/κό (λειτουργία µηχανηµάτων,
εργαλείων, τεχνικής ̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί κλ̟).

7.

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει σχετικός εξο̟λισµός για την εκτέλεση άσκησης, τότε σε συνεννόηση µε τον Σχ.
Σύµβουλο, οι µαθητές µ̟ορούν να ε̟ισκεφτούν γειτονικό ΣΕΚ, ή ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους (εκ̟/κές
ε̟ισκέψεις).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-Ο∆ΗΓΙΕΣ
Στους ̟αρακάτω ̟ίνακες ̟αρουσιάζονται αναλυτικά οι συµβουλές για την διδασκαλία του θεωρητικού µέρους του
µαθήµατος (Πίνακας 1) και του εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος (Πίνακας 2).
Στον Πίνακα 1 υ̟άρχουν έξι στήλες. Η ̟ρώτη και δεύτερη στήλη ̟αρουσιάζουν ένα ̟ροτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ανά
εβδοµάδα και διδακτική ώρα. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη ̟αρουσιάζονται τα διδακτικά αντικείµενα και οι διδακτικοί
στόχοι του Αναλυτικού Προγράµµατος (α̟όφαση 85050/Γ2 , 30-7-07, Τµήµα Β, ∆Σ∆Ε, ΥΠΕΠΘ). Στην ̟έµ̟τη στήλη
̟αρουσιάζονται οι ̟αράγραφοι του βιβλίου ̟ου αντιστοιχούν στα αντίστοιχα διδακτικά αντικείµενα, ενώ στην έκτη στήλη
υ̟άρχουν οι οδηγίες συµβουλές για κάθε εβδοµάδα και διδακτική ώρα. Ο ̟ρογραµµατισµός έχει γίνει για είκοσι έξι
εβδοµάδες (52 διδ. ώρες) και έχει µελετηθεί διεξοδικά, ώστε να συνδυάζεται αρµονικά µε τον Πίνακα 2 ̟ου ̟εριέχει οδηγίες
για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Υ̟άρχει δηλαδή συσχετισµός ανά εβδοµάδα τι διδάσκεται στη θεωρία και τι στο
εργαστήριο.
Στον Πίνακα 2 υ̟άρχουν ̟έντε στήλες, δεν υ̟άρχει η στήλη της διδασκαλίας ανά ώρα (αφού γίνονται τετράωρα), ενώ κατά
τα άλλα ̟εριέχει τις ίδιες ̟ληροφορίες µε τον Πίνακα 1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΘΕΩΡΊΑ 2Ω/ΕΒ∆.)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Προτεινόµενο
Χρον/µα
∆ιδ/κή
Εβδ.
ώρα

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΝΑΛΥΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

•

1

Οδηγίες – Συµβουλές.

1.1-1.2
1.3-1.4

Παρουσίαση των σκο̟ών του µαθήµατος, του τρό̟ου
εργασίας, των ορίων για τον έλεγχο της τάξης και του
τρό̟ου αξιολόγησης.
Να γίνει ε̟ίδειξη φωτογραφιών, εικόνων,
«̟ροσ̟έκτους», διαφανειών κλ̟ σύγχρονου
µηχανουργείου.
Να ̟ρογραµµατιστεί ε̟ίσκεψη σε ̟αραδοσιακό και
σύγχρονο µηχανουργείο και να γίνει συζήτηση µε τους
µαθητές για τις διαφορές τους.

Οι µαθητές-τριες :
Να γνωρίσουν το χώρο του µηχανουργείου.

•

1

Παρ/φοι
Βιβλίου

Να γνωρίσουν την στοιχειώδη οργανωτική
δοµή ενός µηχανουργείου.

1.ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
•
Να αναφέρουν τα τµήµατα και τις
1.1 Περιγραφή και οργάνωση του
λειτουργίες ̟ου ε̟ιτελούνται σε αυτά.
µηχανουργείου.
1.2 Συγκρότηση µηχανουργείου.
•
Να αναγνωρίζουν τις εγκαταστάσεις και τον
1.3 Κύριος µηχανολογικός και
εξο̟λισµό του µηχανουργείου.
ηλεκτρολογικός εξο̟λισµός.
1.4 ∆ιάταξη χώρων, σωστός και ασφαλής
•
Να ̟εριγράφουν τους κύριους τρό̟ους
τρό̟ος διακίνησης των υλικών και
διάταξης των µηχανηµάτων και
εργαλείων
εγκαταστάσεων.
•

Να αναφέρουν τα µέσα και τους τρό̟ους
διακίνησης και α̟οθήκευσης των υλικών, των

2

εργαλείων και των ανταλλακτικών.
Να αναφέρουν τα µέτρα ασφάλειας, τα
Να γίνει ε̟ίδειξη και εφαρµογή ατοµικών µέτρων
ατοµικά µέσα ̟ροστασίας και τους κανόνες
̟ροστασίας και αναφορά στους κανόνες ασφάλειας και
1.5-1.6
υγιεινής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη λειτουργία
υγιεινής. Συνιστάται να αναρτηθούν ̟ίνακες µε τους
ενός µηχανουργείου, καθώς και τη σηµασία
κανόνες ασφάλειας σε εµφανή χώρο του εργαστηρίου.
της χρήσης ή της τήρησης τους.
Τεστ για τα ατοµικά µέσα ̟ροστασίας και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

•

1.5 Η ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού στο
µηχανουργείο.
1.6 Κανόνες ασφάλειας, ατοµικά µέσα
̟ροστασίας και κανόνες υγιεινής

3

2

4

2. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
2.1 Γενικά για τα µηχανουργικά υλικά.
Κατηγορίες µηχανουργικών υλικών.
2.2 Μέταλλα και κράµατα.
Οι ιδιότητες τους.
2.3 Μηχανικές και τεχνολογικές
ιδιότητες των µηχανουργικών υλικών.
2.4 Θερµικές κατεργασίες των
µετάλλων για τη βελτίωση των
µηχανικών ιδιοτήτων τους. Βαφή,

•

•
•

Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τις βασικές
κατηγορίες και τα είδη των µηχανουργικών
υλικών.
Να γνωρίζουν και να αναφέρουν και τις ιδιότητες
των µετάλλων και των κραµάτων.
Να αναφέρουν και να ε̟εξηγούν τις σ̟ουδαιότερες
µηχανικές και τεχνολογικές ιδιότητες των
µηχανουργικών υλικών.

2.1-2.2
2.3-2.4

Να γίνει ε̟ίδειξη διαφανειών κλ̟ µε τις ιδιότητες των
µηχανουργικών υλικών.
Αν υ̟άρχει σκληρόµετρο να ε̟ιδειχθεί και να
̟εριγραφούν τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του.
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ανό̟τηση και ε̟αναφορά.

•

Να ̟εριγράφουν τις θερµικές κατεργασίες των
µετάλλων και να αναφέρουν τις µεταβολές ̟ου
ε̟ιφέρουν στις µηχανικές ιδιότητές τους.

5

2.5 Τα κυριότερα µεταλλικά υλικά.
Σίδηρος, χάλυβας, χυτοσίδηρος,
χαλκός, αλουµίνιο, κασσίτερος και τα
κράµατα τους.
2.6 Μη µεταλλικά υλικά. Πολυµερή,
σύνθετα, κεραµικά.
2.7 Μορφο̟οιηµένα και
τυ̟ο̟οιηµένα µεταλλικά ̟ροϊόντα
του εµ̟ορίου.

•
Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τα
χαρακτηριστικά των κυριότερων µετάλλων και των
βασικών κραµάτων τους.
Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τις κυριότερες
̟ερι̟τώσεις µη µεταλλικών υλικών και τις βασικές
ιδιότητές τους.
Να αναγνωρίζουν την µορφή και την υ̟άρχουσα
στο εµ̟όριο τυ̟ο̟οίηση των µετάλλων και των
κραµάτων.
Να διακρίνουν µε τη µακροσκο̟ική ̟αρατήρηση
το είδος ή το κύριο συστατικό µερικών βασικών
υλικών (̟ολυµερές, κεραµικό, χάλυβας,
χυτοσίδηρος, χαλκός, αλουµίνιο κλ̟).

•

•

•

3

6

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3.1 Αναφορά στα υ̟άρχοντα
συστήµατα µονάδων.
3.1.1 Γενικά.
3.1.2 ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI).
3.1.3 Αγγλοσαξωνικό Σύστηµα
Μονάδων.
3.1.4 Σχέσεις µεταξύ των µονάδων των
δύο συστηµάτων.

8

3.2 Όργανα µετρήσεως µηκών
(̟εριγραφή, τρό̟ος χρήσης).
3.2.1 Μετρητικές ταινίες.
3.2.2 Κανόνες.
3.2.3 Μετρητικό ρολόι.
3.2.4 Παχύµετρα (µετρικά –
αγγλοσαξωνικά) – Βερνιέρος.

9

3.2.5 Μικρόµετρα.
3.2.6 ∆ιαβήτες.

7
4

5
10

3.3 Όργανα µέτρησης γωνιών
(̟εριγραφή, τρό̟ος χρήσης).

•
•

Να γνωρίζουν τα κύριες µονάδες µέτρησης στα
υ̟άρχοντα συστήµατα µονάδων.
Να υ̟ολογίζουν µεγέθη και να είναι ικανοί να
̟ραγµατο̟οιούν ασκήσεις µετατρο̟ής µονάδων
α̟ό το ένα σύστηµα στο άλλο.
•

2.5-2.6

Να γίνει ε̟ίδειξη ̟ραγµατικών µηχανουργικών
υλικών (µεταλλικά, ̟ολυµερή, κεραµικά κλ̟) και να
αναφερθούν οι χρήσεις και τα µειονεκτήµατα και
̟λεονεκτήµατα κάθε υλικού.

3.1.1-3.1.23.1.3-3.1.4

Να γίνουν ̟εριορισµένες εφαρµογές µετατρο̟ής
µονάδων α̟ό S.I σε αγγλοσαξωνικό σύστηµα και
αντίστροφα. Να γίνουν εκτεταµένες εφαρµογές σε
µετατρο̟ές (̟ολλα̟λάσια, υ̟ο̟ολλα̟λάσια) σε
µονάδες του S.I (̟.χ µήκος, ε̟ιφάνεια, όγκος).
Να δοθεί στους µαθητές αναλυτικότερος του βιβλίου
̟ίνακας µετατρο̟ής µονάδων.

Να γνωρίζουν το SI.

Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τα όργανα µέτρησης
µηκών και γωνιών και ̟ως αυτά χρησιµο̟οιούνται.

Να ̟εριγράφουν τα κύρια µέρη των ̟αχυµέτρων –
µικροµέτρων
Να κατανοήσουν την διαφορά ακριβείας κανόνων̟αχυµέτρων-µικροµέτρων.
Να γνωρίζουν τους διαβήτες (κουµ̟άσα) και ̟ως
χρησιµο̟οιούνται.
Να αναφέρουν τα όργανα µέτρησης των γωνιών και ̟ως
αυτά χρησιµο̟οιούνται.

3.2.1-3.2.23.2.3

Να γίνει εφαρµογή µετρήσεων (κανόνας, µετρητικό
ρολόι), α̟ό όλους τους µαθητές µε ̟ραγµατικά
αντικείµενα.

3.2.4

Να γίνει εφαρµογή µετρήσεων (̟αχύµετρο), α̟ό όλους
τους µαθητές µε ̟ραγµατικά αντικείµενα.

3.2.5-3.2.6

Να γίνει εφαρµογή µετρήσεων (µικρόµετρο, διαβήτης),
α̟ό όλους τους µαθητές µε ̟ραγµατικά αντικείµενα.

3.3.1-3.3.23.3.3-3.3.4-

Να γίνει εφαρµογή µετρήσεων µε όργανα µέτρησης
γωνιών, α̟ό όλους τους µαθητές µε ̟ραγµατικά
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3.3.1 Γωνίες.
3.3.2 Φαλτσογωνιές.
3.3.3 Μοιρογνωµόνια.
3.3.4 Αλφάδια.
3.3.5 Νήµατα στάθµης.
6

7

Να είναι ικανοί να ελέγχουν δοκίµια σε ορθή γωνία.

11
12
13

14

15
8
16

17
9
18

19
10
20

3.3.5-3.3.6

αντικείµενα.

Ε̟ανάληψη στις µετρήσεις.
Ε̟ανάληψη στις µετρήσεις.
∆ιαγώνισµα ή τεστ στις µετρήσεις.
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΣ
Α. Εργαλεία χωρίς κο̟ή
4.1 Εργαλεία -.όργανα – µέσα
χάραξης.
4.1.1 Γενικά.
4.1.2 Πλάκες εφαρµογής.
4.1.3 Χαράκτες.
4.1.4 Πόντες.
4.1.6 ∆ιαβήτες χάραξης.
4.1.7 Χάραξη.
4.2 Εργαλεία συγκράτησης.
4.2.1 Τρα̟έζι εργασίας.
4.2.2 Μέγγενες – Κατηγορίες.
4.2.3 Σφιγκτήρες.
4.3 Εργαλεία κρούσης.
4.3.1 Είδη σφυριών.
4.3.2 Αµονάκια
4.4 Εργαλεία σύσφιξης κοχλιών και
̟ερικοχλίων.
4.4.1 Κατσαβίδια.
4.4.2 Κλειδιά.
Β. Εργαλεία µε κο̟ή
4.5 Ζουµ̟άδες- Κο̟ίδια.
4.5.1 Ζουµ̟άδες.
4.5.2 Κο̟ίδια.
4.6 Πριόνια.
4.7 Ψαλίδια.
4.8 Κόφτες – Πένσες – Τσιµ̟ίδες.
4.9 Λίµες.
4.10Ξύστρες.
4.11 Τρυ̟άνια.
4.12 Γλύφανα (Αλεζουάρ).

4.1.1-4.1.24.1.3-4.1.44.1.5-4.1.64.1.7-4.1.8

•

Να αναγνωρίζουν και να ̟εριγράφουν τα
εργαλεία χειρός.
•
Να αναφέρουν τα εργαλεία, να γνωρίζουν τη
χρήση τους και να ε̟ιλέγουν τα κατάλληλα (̟οιό,
̟ότε και ̟ώς).
•
Να διακρίνουν τους ενδεχόµενους κινδύνους
κατά τη χρήση τους.
•
Να αναφέρουν τα κατάλληλα µέτρα ατοµικής
̟ροστασίας και ασφαλείας.

4.2.1-4.2.24.2.3

4.3.1-4.3.2

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση µε ̟ραγµατικά
εργαλεία. Να γίνει ε̟ίδειξη στους µαθητές. Να δοθεί
µεγάλη σηµασία στα µέτρα ασφάλειας.
.

4.4.1-4.4.2

4.7-4.8-4.9

4.10-4.114.12-4.13
4.14-4.154.16
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4.13 Σ̟ειροτόµοι.
4.14 Μέτρα ασφάλειας και ατοµικά
µέσα ̟ροστασίας.
11

21
22

23

12
24

25
13

Ε̟ανάληψη στα εργαλεία χειρός.
∆ιαγώνισµα ή τεστ στα εργαλεία χειρός.
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝ
ΨΥΧΡΩ
6.1Γενικά.
6.2Κο̟ή.

6.3 Κάµψη.
6.3.1 Κάµψη µε σφυριά.
6.3.2 Κάµψη µε στράντζα.
6.3.3 Κάµψη µε κύλινδρο κάµψης.
6.4 Χρήση ̟ρέσας για κο̟ή και
διαµόρφωση ελασµάτων.

6.5 Αναφορά σε µεθόδους κο̟ής
υλικών µε νέες τεχνολογίες.
6.6 5 Μέτρα ασφάλειας και ατοµικά
µέσα ̟ροστασίας.

6.1-6.2
•

Να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους διαµόρφωσης και
τις αρχές στις ο̟οίες στηρίζεται η λειτουργία των
εργαλείων και µηχανών διαµόρφωσης µετάλλων,
εν ψυχρώ.
Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία και τις µηχανές
̟ου χρησιµο̟οιούνται στην εν ψυχρώ
διαµόρφωση.
Να ε̟ιλέγουν το κατάλληλο µέσο (εργαλείο ή
µηχάνηµα) ανάλογα µε τη ̟ερί̟τωση
διαµόρφωσης.

•

•

•
•

Να αναφέρουν τις κύριες µεθόδους κο̟ής
µετάλλων µε εφαρµογή νέων τεχνολογιών.
Να αναφέρουν τα κατάλληλα µέτρα ατοµικής
̟ροστασίας και ασφαλείας.

6.3-6.3.16.3.2-6.3.36.3.4

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση µε ̟ραγµατικά
µηχανήµατα. Να γίνει ε̟ίδειξη στους µαθητές.
Αν δεν υ̟άρχουν στο εργαστήριο σχετικά µηχανήµατα
να ̟ρογραµµατιστεί εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη.

6.5-6.6

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
26

14

27
28

13.5

Είδη συνδέσεων.

7.1.1 Κοχλιοσυνδέσεις – Ασφάλιση
(είδη, υλικά, εφαρµογές).

15

31
16
32

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση µε ̟ραγµατικές
συνδέσεις. Να γίνει ε̟ίδειξη στους µαθητές.

7.1.1

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση µε ̟ραγµατικούς
κοχλίες, ̟ερικόχλια, ̟αράκυκλους, στοιχεία
ασφάλισης κλ̟. Όλοι οι µαθητές να ε̟εξεργαστούν τα
̟αρα̟άνω στα χέρια τους.

•

29

30

7.1

∆ιαγώνισµα ή τεστ στις
κοχλιοσυνδέσεις
7.1.2 Ηλώσεις (είδη, υλικά,
εφαρµογές).
7.1.3 Θηλειαστές συνδέσεις –
συρµατοενίσχυση (είδη, υλικά,
εφαρµογές).

•

Να ̟εριγράφουν τα είδη των συνδέσεων.
Να διακρίνουν τις µόνιµες α̟ό τις λυόµενες
συνδέσεις.
•
Να αναφέρουν τα ̟λεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα του κάθε είδους σύνδεσης και τις
̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες χρησιµο̟οιούνται.

7.1.2

7.1.4

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση µε ̟ραγµατικούς
ήλους, ηλώσεις κλ̟. Όλοι οι µαθητές να
ε̟εξεργαστούν τα ̟αρα̟άνω στα χέρια τους.
Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση µε ̟ραγµατικές
θηλειαστές συνδέσεις κλ̟. Όλοι οι µαθητές να
ε̟εξεργαστούν τις ̟αρα̟άνω συνδέσεις στα χέρια
τους.
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33
17
34
18

7.1.4 Σύγκριση ειδών
συνδέσεων(̟λεονεκτήµατα –
µειονεκτήµατα).
7.3 Ειδικά µέτρα ασφάλειας και τα
ατοµικά µέσα ̟ροστασίας στις
εργασίες συνδέσεων.

35
36

37

19

38

39
20

40

41
21
42

•

•

Να ε̟ιλέγουν την καταλληλότερη, ανά
̟ερί̟τωση, σύνδεση.

7.1.3

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση ̟λεονεκτηµάτων –
µειονεκτηµάτων κοχλιοσυνδέσεων και ηλώσεων.
(ερωτήσεις κρίσεως στους µαθητές)

Να αναφέρουν τα κατάλληλα µέτρα ατοµικής
̟ροστασίας και ασφαλείας.

7.2

Να γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση των µέτρων
ασφάλειας στις εργασίες συνδέσεων.

8.1.1-8.1.2

Να γίνει ε̟ίδειξη των ειδών συγκόλλησης µε
̟ραγµατικά µεταλλικά τεµάχια ̟ου έχουν
συγκολληθεί µε διάφορους τρό̟ους.

8.2- 8.2.18.2.2-8.2.38.2.4-8.2.5

Να γίνει ε̟ίδειξη όλων των υλικών
κασσιτεροσυγκόλλησης και να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
στους κανόνες ασφάλειας.

8.3-8.3.18.3.2-8.3.38.3.4-8.3.58.3.6

Να γίνει ε̟ίδειξη όλων των υλικών
οξυγονοσυγκόλλησης και να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
στους κανόνες ασφάλειας.

Ε̟ανάληψη στις συνδέσεις
∆ιαγώνισµα ή τεστ στις συνδέσεις.
9. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
9.1 Είδη συγκολλήσεων.
9.1.1 Τήξης.
Αυτογενείς-Ετερογενείς (Μαλακές,
Σκληρές).
9.1.2 Πίεσης.
Συγκολλήσεις αντίστασηςσυγκολλήσεις τριβής.
9.2 Είδη ετερογενών συγκολλήσεων.
9.2.1 Γενικά.
9.2.2 Κασσιτεροσυγκόλληση (Είδη
κασσιτεροκολλήσεων, είδη
κολλητηριών. Υλικά καθαρισµού.
Εκτέλεση εργασιών. Μέτρα
̟ροστασίας – ασφάλειας).
9.3 Οξυγονοσυγκόλληση.
9.3.1 Περιγραφή εξο̟λισµού της
διάταξης συγκόλλησης µε οξυγόνο –
ασετυλίνη.
9.3.2 Φιάλες- Μανόµετρα φιαλώνλειτουργία φιαλών.
9.3.4 Καυστήρας.
9.3.5 Λοι̟ά εργαλεία και βοηθητικά
εξαρτήµατα για τις
οξυγονοσυγκολλήσεις.
9.3. 6 Μέθοδος εργασίας στην
οξυγονοκο̟ή και την
οξυγονοσυγκόλληση.
9.3.7 Ρύθµιση φλόγας καυστήρα.
9.3.8 Μέτρα ασφάλειας και ατοµικά
µέσα ̟ροστασίας.

Να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες των
συγκολλήσεων.
Να διακρίνουν τα είδη των ετερογενών συγκολλήσεων
και να αναφέρουν τις ̟ερι̟τώσεις εφαρµογής τους.

Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα υλικά και τον
εξο̟λισµό των κασσιτεροσυγκολλήσεων.
Να αναφέρουν τα είδη κασσιτεροκολλήσεων, τα είδη
κολλητηριών, τα υλικά καθαρισµού, τη σειρά
εκτέλεσης εργασιών κας/σης, τα µέτρα ̟ροστασίας
– ασφάλειας.
Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τον εξο̟λισµό και
τα υλικά των οξυγονοσυγκολλήσεων και της
οξυγονοκο̟ής.
Να ̟εριγράφουν τη λειτουργία των συσκευών και τις
φιάλες οξυγόνου – ασετυλίνης.
Να αναφέρουν τον σκο̟ό ̟ου εξυ̟ηρετούν ο
µανοµετρικός εκτονωτής και το µανόµετρο.

Να ̟εριγράφουν τα στάδια των εργασιών
οξυγονοκόλλησης και τους κανόνες ̟ου εφαρµόζονται
κατά την εκτέλεσή τους.
Να αναφέρουν τα ̟ροβλε̟όµενα µέτρα ασφάλειας και
µέσα ̟ροστασίας κατά την εκτέλεση οξυγονοκολλήσεων.

8.3.7-8.3.8

8.3.9-8.3.108.3.11-8.3.12
8.3.13

Να γίνει ε̟ίδειξη ενός καυστήρα
οξυγονοσυγκόλλησης, και των βοηθητικών
εξαρτηµάτων και εργαλείων. Να δοθεί εξαιρετική
σηµασία στους κανόνες ασφάλειας.
Να γίνει ε̟ίδειξη της µεθόδου εργασίας
οξυγονοσυγκόλλησης, οξυγονοκο̟ής και της ρύθµισης
φλόγας. Να δοθεί εξαιρετική σηµασία στους κανόνες
ασφάλειας.
Σχολαστική ε̟ανάληψη των κανόνων ασφαλείας κατά
τις οξυγονοσυγκολλήσεις και οξυγονοκο̟ές.
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22

44

45

23
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24

47

9.4 Ηλεκτροσυγκολλήσεις-Γενικά
(αρχές της φυσικής ̟ου διέ̟ουν την
διαδικασία, δηµιουργία τόξου, τήξη
µετάλλου, ̟ερι̟τώσεις εφαρµογής
της).
9.4.1 Ηλεκτροσυγκόλληση µε τόξο.
9.4.1.1 Μηχανές
ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου (Σ.Ρ.,
Ε.Ρ.).
9.4.1.2 Ηλεκτρόδια.

Να ̟εριγράφουν την διεργασία της
ηλεκτροσυγκόλλησης γενικά και να αναφέρουν τα
φυσικά φαινόµενα ̟ου την διέ̟ουν.
Να αναφέρουν τις κατηγορίες ηλεκτροσυγκολλήσεων.
Να ̟εριγράφουν τον χρησιµο̟οιούµενο εξο̟λισµό των
ηλεκτροσυγκολλήσεων, ανάλογα µε την κατηγορία.
Να αναφέρουν τις εφαρµογές στις ο̟οίες
χρησιµο̟οιούνται τα διάφορα είδη
ηλεκτροσυγκολλήσεων.

9.4.1.3 Τεχνική εκτέλεσης
ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου
(̟ροετοιµασία των άκρων, µήκος
τόξου, ένταση Η.Ρ., ταχύτητα ̟ορείας,
γωνία και κλίση ηλεκτροδίου,
σταµάτηµα ξεκίνηµα ραφής,
συγκολλήσεις ανάλογα µε τη θέση).
9.4.2 Ηλεκτροσυγκόλληση µε
αντίσταση.
9.4.2.1 Είδη (κατά σηµεία, ραφής, µε
̟ροεκβολές, κατά άκρα).
9.4.2.2 Ηλεκτρο̟όντα (Μηχανές,
ηλεκτρόδια, ένταση Η.Ρ., τεχνική
εκτέλεσης).
9.4.3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου µε
̟ροστατευτικά αέρια.
9.4.3.1 TIG.
9.4.3.2 MIG.
9.4.3.3 MAG.
9.4.3.4 Πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα ηλεκτροσυγκολλήσεων
ως ̟ρος τα άλλα είδη συγκολλήσεων.
9.4.4 Μέτρα ασφάλειας και ατοµικά
µέσα ̟ροστασίας.
9.5 Άλλες µέθοδοι συγκολλήσεων

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
11.1 Σωλήνες – σωληνώσεις.
Είδη σωλήνων – Κατηγορίες –
Προδιαγραφές.

8.4-8.4.18.4.2-8.4.38.4.4-8.4.58.4.6

Να γίνει ε̟ίδειξη όλων των υλικών
ηλεκτροσυγκόλλησης και να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία
στους κανόνες ασφάλειας.

8.4.7-8.4.88.4.9

Να γίνει ε̟ίδειξη της µεθόδου εργασίας και των
̟λεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της
ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου.

Να αναφέρουν την ̟ορεία εκτέλεσης των εργασιών
ηλεκτροσυγκολλήσεων, ανάλογα µε την κατηγορία.
Να αναφέρουν τα ̟λεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα
των ηλεκτροσυγκολλήσεων ως ̟ρος τα άλλα είδη
συγκολλήσεων.
Να αναφέρουν τα ̟ροβλε̟όµενα µέτρα ασφάλειας και
ατοµικά µέσα ̟ροστασίας κατά την εκτέλεση
ηλεκτροσυγκολλήσεων.

8.4.12

Να γίνει ̟ρογραµµατισµός εκ̟αιδευτικών ε̟ισκέψεων
σε βιοτεχνίες, βιοµηχανίες κλ̟ ό̟ου οι µαθητές θα
κατανοήσουν τη χρησιµότητα αυτών των συσκευών
ηλεκτροσυγκόλλησης.
8.4.10-8.4.11

Να αναφέρουν τα είδη, τις κατηγορίες και τις
̟ροδιαγραφές των σωλήνων.
Να αναφέρουν τις χρήσεις και τις εφαρµογές του κάθε

9.1-9.1.19.1.2-9.1.3

Να γίνει ε̟ίδειξη όλων των κατηγοριών σωλήνων.
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11.1.1 Χυτοσιδήρου.
11.1.2 Αλουµινίου.
11.1.3 Χαλκού.
11.1.4 P.V.C.- ελαστικοί
11.1.5 Μολύβδου
11.2 Εξαρτήµατα σωληνώσεων.
11.2.1 Φλάντζες.
11.2.2 Μούφες.
11.2.3 Ταφ – σταυροί.
11.2.4 Συστολές.
11.3 Ειδικά εργαλεία και συσκευές
σωληνοκατασκευών.
11.3.1 Σωληνοκόφτες.
11.3.2 Σωληνοκάβουρες.
11.3.3 Μέγγενες σωλήνων.
11.3.4 Κουρµ̟αδόροι.
11.3.5 Σ̟ειροτόµοι σωλήνων.
13. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
13.1 Εργαλειοµηχανές – Γενικά.
13.1.1 Κύρια µέρη εργαλειοµηχανών.
13.1.2 Εργασίες.
13.2 Τόρνος – Γενικά.
13.2.1 Κύρια µέρη.
13.2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά.
13.2.3 Εκτελούµενες εργασίες.

25

26

50

13.3 Πλάνη – Γενικά.
13.3.1 Κύρια µέρη.
13.3.2 Χαρακτηριστικά.
13.3.3 Εκτελούµενες εργασίες.
13.4 Φρέζα – Κύρια µέρη.
13.4.1 Χαρακτηριστικά.
13.4.2 Εκτελούµενες εργασίες.

51

13.5 Λειαντικές µηχανές (ρεκτιφιέ).
13.5.1 Κύρια µέρη.
13.5.2 Εκτελούµενες εργασίες.
13.6 Εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις σε
µηχανουργεία.
13.7 Μέτρα ασφάλειας και ατοµικά
µέσα ̟ροστασίας κατά τη διάρκεια
εργασιών µε εργαλειοµηχανές.

52

είδους σωλήνα.

Να ονοµάζουν και να αναγνωρίζουν τα εξαρτήµατα
̟ου χρησιµο̟οιούνται στις εργασίες σωληνώσεων.
Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία και τον α̟αραίτητο
εξο̟λισµό, διαµόρφωσης των σωλήνων.

9.2-9.2.19.2.2-9.2.39.2.4-9.2.59.3-9.3.19.3.2-9.3.39.3.4-9.3.59.4

Να γίνει ε̟ίδειξη όλων των εξαρτηµάτων των
σωλήνων και των εργαλείων και συσκευών
σωληνοκατασκευών. Να αναφερθούν µε λε̟τοµέρειες
όλα τα µέτρα ασφάλειας.

13.1-13.1.113.1.213.2.113.2.213.2.3-13.2.4
Να αναφέρουν τα είδη των εργαλειοµηχανών και την
δοµή τους.
Να γνωρίζουν και να αναφέρουν τις εκτελούµενες
εργασίες κάθε εργαλειοµηχανής.
Να ̟εριγράφουν τα κύρια µέρη των εργαλειοµηχανών,
καθώς ε̟ίσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Να ενηµερωθούν και να ̟ληροφορηθούν µέσα α̟ό τις
εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις για τις εκτελούµενες εργασίες.
Να αναφέρουν τα α̟αιτούµενα κατά ̟ερί̟τωση µέτρα
ασφαλείας και ατοµικά µέσα ̟ροστασίας.

13.3.113.3.213.3.313.3.413.4.113.4.213.4.3-13.4.4

Να γίνει ε̟ίδειξη των εργαλειοµηχανών. Όταν
ορισµένες εργαλειοµηχανές δεν υ̟άρχουν στο
εργαστήριο να ̟ρογραµµατίζεται ανάλογη
εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη.

13.5.113.5.213.5.313.5.4-13.6

Εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη σε µηχανουργείο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4Ω/ΕΒ∆.)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προτεινόµενο
Χρον/µα
Ανά εβδοµάδα
(4ώρες)

1

2

∆ιδακτικά αντικείµενα αναλυτικού
̟ρογράµµατος

∆ιδακτικοί στόχοι αναλυτικού ̟ρογράµµατος
Οι µαθητές :

Ίδια µε θεωρία.
(1. Μηχανουργείο)

Ίδιοι µε θεωρία.

Ίδια µε θεωρία.
(2. Μηχανουργικά υλικά)

Ίδιοι µε θεωρία.

Ίδια µε θεωρία.
(3. Μετρήσεις)

•

•

•
4

5

-

Ασκ. 1 σελ.
44

•

3

Παρ/φοι
ή
Σελίδες
βιβλίου

•

Να µ̟ορούν να µετρούν ορθά και µε ακρίβεια
µήκη και γωνίες τόσο σε γενικές κατασκευές, όσο
και στα έργα εφαρµογών ̟ου υλο̟οιούν.
Να µ̟ορούν να σηµαδεύουν και να χαράζουν
ορθά και µε ακρίβεια τις διαστάσεις κατεργασίας
στο έργο εφαρµογής.
Να είναι ικανοί να εκτελούν σταδιακά εργασίες
διαµόρφωσης δοκιµίων µε αφαίρεση υλικού,
κάνοντας χρήση των µέχρι τώρα γνωστών
εργαλείων χειρός.
Να ακολουθούν τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών.
Να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τα βήµατα
(στάδια) εργασίας ̟ου αναφέρονται στα φύλλα
έργου.
Να αναφέρουν και να τηρούν µε σχολαστικότητα τα
µέτρα ατοµικής ̟ροστασίας και ασφάλειας

Ασκ.
2 σελ.46

Ασκ. 1
Σελ. 144

Παρατηρήσεις - Συµβουλές

Γνωριµία των µαθητών µε το εργαστήριο. Παρουσίαση των στόχων
του µαθήµατος στο εργαστήριο, του τρό̟ου εργασίας, των ορίων για
τον έλεγχο της τάξης και του τρό̟ου αξιολόγησης. Να γίνει
αναλυτική ̟αρουσίαση των κανόνων ασφαλείας και των ατοµικών
µέσων ̟ροστασίας
Ασκ. 1 : Αν δεν υ̟άρχει σκληρόµετρο, µ̟ορεί να γίνει βαφή ενός
τεµαχίου µαλακού σιδήρου (µε ψύξη σε νερό ή ορυκτέλαιο) και να
εξαχθούν συµ̟εράσµατα.
Ασκ. 2 : Να ̟αρουσιαστούν ̟ολλά είδη µηχανουργικών υλικών

Μετρήσεις µε κανόνα (ρίγα), ταινία, και µετρητικό ρολόι διαφόρων
µηχανουργικών υλικών.

Μετρήσεις µε ̟αχύµετρο και µικρόµετρο διαφόρων µηχανουργικών
υλικών.

Μετρήσεις µε διαβήτη, όργανα µέτρησης γωνιών, αλφάδια, νήµα της
στάθµης διαφόρων µηχανουργικών υλικών..
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6

Έλεγχος γνώσεων στις µετρήσεις. Αξιολόγηση µαθητών µε ε̟ιτό̟ου
µετρήσεις µε όλα τα όργανα µέτρησης.
Να χειρίζονται σωστά και α̟οτελεσµατικά τα εργαλεία
χειρός.
Να εκτελούν εργασίες εφαρµογής µε τα εργαλεία χειρός

7

•

8

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΟΠΗΣ, ΚΑΜΨΗΣ,
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ
8.1 Ασκήσεις κο̟ής.
8.1.1 Χρήση µηχανικού ψαλιδιού
8.1.2 Χρήση µηχανής κυκλικής
κο̟ής ελασµάτων

8.2 Ασκήσεις κάµψης.
8.2.1 Κάµψη µε καµ̟τική µηχανή
(στράτζα).
8.2.2 Κάµψη µε κύλινδρο κάµψης
9

8.3 Ασκήσεις σύνδεσης
8.3.1 Θηλειαστές συνδέσεις
8.3.2 Συρµατοενίσχυση
8.3.3 Ηλώσεις

8.4 Αναφορά και τήρηση κανόνων
ασφάλειας.
10

Ασκ.2
Σελ.145

Να µ̟ορούν να σηµαδεύουν και να χαράζουν
ορθά και µε ακρίβεια τις διαστάσεις κατεργασίας
στο έργο εφαρµογής.
Να είναι ικανοί να εκτελούν σταδιακά εργασίες
διαµόρφωσης δοκιµίων µε αφαίρεση υλικού,

•

κάνοντας χρή㘜η των µέχρι τώρα γνωστών
εργαλείων χειρός.
•
Να ακολουθούν τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών.
•
Να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τα βήµατα
(στάδια) εργασίας ̟ου αναφέρονται στα φύλλα
έργου.
Να αναφέρουν και να τηρούν µε σχολαστικότητα τα
µέτρα ατοµικής ̟ροστασίας και ασφάλειας.

Εκτός της άσκησης χάραξης του βιβλίου, µ̟ορούν να γίνουν και
άλλες ασκήσεις χάραξης ̟ερισσότερο ή λιγότερο δύσκολες ανάλογα
των δυνατοτήτων των µαθητών.

Εκτός της άσκησης κο̟ής του βιβλίου, ̟ρέ̟ει να γίνουν και α̟λές
ασκήσεις κο̟ής (̟.χ µε ̟ριόνι) ώστε να εξοικειωθούν οι µαθητές µε
Ασκ.3
Σελ. 146

όλα㘜τα σχετικά εργαλεία (υ̟άρχουν σχετικές ασκήσεις στο
̟αράρτηµα του βιβλίου). Κατά την διάρκεια αυτών των ασκήσεων
µ̟ορούν να ̟ροετοιµαστούν τα τεµάχια του συνθετικού έργου του
11ου Κεφαλαίου.

Ασκ.4
Σελ. 148

Η κο̟ή του δοκιµίου ̟ρέ̟ει να είναι σωστή ώστε να χρειάζεται µικρό
χρόνο και κό̟ο λιµαρίσµατος.

Ασκ. 1
Σελ. 215

Πρέ̟ει να γίνει ̟ροσαρµογή της άσκησης σύµφωνα µε τις
δυνατότητες του εργαστηρίου.

•

Να εκτελούν εργασίες κο̟ής, κάµψης και
σύνδεσης ελασµάτων.
•
Να χειρίζονται τις σχετικές µε τις εργασίες
αυτές µηχανές.
Να είναι σε θέση να ακολουθούν τα κατασκευαστικά
σχέδια
Να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τα βήµατα
(στάδια) εργασίας ̟ου αναφέρονται στα φύλλα έργου.
Να ακολουθούν τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών.

Να τηρούν µε σχολαστικότητα τα µέτρα ασφάλειας και
να ε̟ιλέγουν τα α̟αιτούµενα µέσα ̟ροστασίας.
11
12

Ίδια µε θεωρία.
Κεφ. 6 και Κεφ. 7.

Ίδιοι µε θεωρία.
Κεφ. 6 και Κεφ. 7.
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13
14

Ίδια µε θεωρία.
Κεφ. 6 και Κεφ. 7.

Ίδιοι µε θεωρία.
Κεφ. 6 και Κεφ. 7.

Ασκ. 2
Σελ. 219

Πρέ̟ει να γίνει ̟ροσαρµογή της άσκησης σύµφωνα µε τις
δυνατότητες του εργαστηρίου.

Ασκ.3
Σελ. 223

Πρέ̟ει να γίνει ̟ροσαρµογή της άσκησης σύµφωνα µε τις
δυνατότητες του εργαστηρίου.

Ασκ.
Σελ 246

Εκτός της άσκησης µ̟ορεί να γίνει και κασσιτεροσυγκόλληση
χαλκοσωλήνων αν υ̟άρχει χρόνος.

15
16

Ίδια µε θεωρία.
Κεφ. 6 και Κεφ. 7.

17

18

19

20

10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
10.1 Άσκηση
κασσιτεροσυγκόλλησης.
10.2 Άσκηση ρύθµισης㘜φλόγας
καυστήρα οξυγονοσυγκόλλησης.
10.3 Άσκηση οξυγονοσυγκόλλησης
ελασµάτων
10.4 Άσκηση ηλεκτροσυγκόλλησης
τόξου µε ε̟ικαλυµµένα
ηλεκτρόδια.
10.5 Άσκηση ηλεκτροσυγκόλλησης
τόξου µε ̟ροστατευτικό αέριο.
10.4 Ε̟ιλογή των ατοµικών µέσων
̟ροστασίας. Αναφορά και τήρηση
κανόνων ασφάλειας.

Να χρησιµο̟οιούν τα εργαλεία και τις συσκευές ̟ου
α̟αιτούνται και να εκτελούν εργασίες:
α)κασσιτεροσυγκόλλησης
β)ρύθµισης φλόγας καυστήρα οξυγονοσυγκόλλησης
γ) οξυγονοσυγκόλλησης ελασµάτων
δ)ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου µε ε̟ικαλυµµένα
ηλεκτρόδια
ε) ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου µε ̟ροστατευτικό αέριο.
Να αναγνωρίζουν και να ακολουθούν τα βήµατα
(στάδια) εργασίας ̟ου αναφέρονται στα φύλλα έργου.
Να ακολουθούν τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών.
Να τηρούν µε σχολαστικότητα τα µέτρα ασφάλειας και
να ε̟ιλέγουν τα α̟αιτούµενα µέσα ατοµικής ̟ροστασίας

Ασκ. 1
Σελ. 276

Ασκ. 2
Σελ. 278

Ασκ. 3
Σελ. 281

21

Ασκ. 1
Σελ. 314

22

Ασκ. 2
Σελ. 316

ΠΡΟΣΟΧΗ :Οι ασκήσεις των συγκολλήσεων (κασσιτεροσυγκόλληση,
οξυγονοσυγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση) ̟ρέ̟ει να γίνονται µε
όλους τους κανόνες ασφάλειας.
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12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

23

24

12.1 Εκτέλεση έργων διαµόρφωσης,
κο̟ής, σ̟ειροτόµησης
χαλυβδοσωλήνων
12.2 Εκτέλεση εργασιών σύνδεσης
χαλυβδοσωλήνων µε τα
εξαρτήµατά τους
12.3 Χρήση ειδικών εργαλείων για
εργασίες σε χαλυβδοσωλήνες.
12.4 Εκτέλεση έργων διαµόρφωσης,
κο̟ής και χαλκοσυγκόλλησης και
κασσιτεροσυγκόλλησης
χαλκοσωλήνων
12.5 Εκτέλεση εργασιών σύνδεσης
χαλκοσωλήνων µε τα εξαρτήµατά
τους
12.6 Χρήση ειδικών εργαλείων για
εργασίες σε χαλκοσωλήνες.
12.7 Ε̟ιλογή των ατοµικών µέσων
̟ροστασίας. Αναφορά και τήρηση
κανόνων ασφάλειας.
14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
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14.1 Εκτέλεση σύνθετου έργου µε
χρήση δεξιοτήτων ̟ου
ανα̟τύχθηκαν σε ̟ροηγούµενες
εργαστηριακές ασκήσεις (Πχ. κο̟ή
ελασµάτων ή σωλήνων, κάµψη
ελασµάτων ή σωλήνων,

Να εκτελούν εργασίες διαµόρφωσης, κο̟ής και
σ̟ειροτόµησης χαλυβδοσωλήνων
Να εκτελούν εργασίες σύνδεσης χαλυβδοσωλήνων µε τα
εξαρτήµατά τους
Να εκτελούν εργασίες διαµόρφωσης, κο̟ής και
συγκόλλησης χαλκοσωλήνων
Να εκτελούν εργασίες χαλκοσυγκόλλησης και

Ασκ.1
Σελ.340

Όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο σωληνώσεων, να «̟ρεσαριστεί» και να
αξιολογηθούν οι µαθητές.

Ασκ.2
Σελ.344

Όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο σωληνώσεων, να «̟ρεσαριστεί» και να
αξιολογηθούν οι µαθητές.

Κεφ.11
Βιβλίου

Τα ε̟ιµέρους κοµµάτια του έργου, ̟ου έχουν ετοιµαστεί κατά τη
διάρκεια των ̟ροηγουµένων ασκήσεων (̟.χ ασκήσεις κο̟ής, κάµψης)
συναρµολογούνται και κατασκευάζεται το έργο.
Τα έργα µ̟ορούν να δωρηθούν σε σχολεία της ̟εριοχής (̟.χ
Γυµνάσια).

κασσιτεροσυγκόλλησης χαλ⃠οσωλήνων µε τα
εξαρτήµατά τους
Να εφαρµόζουν τα µέσα ατοµικής ̟ροστασίας και
ασφάλειας κατά την εκτέλεση όλων των ̟ροηγούµενων
εργασιών.

Να διαβάζουν και να χρησιµο̟οιούν ένα α̟λό
κατασκευαστικό σχέδιο
Να ε̟ιλέγουν τα κατάλληλα υλικά
Να υ̟ολογίζουν διαστάσεις και α̟αιτούµενες ̟οσότητες
υλικών
Να χειρίζονται σωστά τον α̟αιτούµενο για την
κατασκευή του έργου, εξο̟λισµό.
Να ακολουθούν τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες
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σ̟ειροτόµηση, λείανση, διάνοιξη
ο̟ών, συγκολλήσεις ελασµάτων ή
σωλήνων).
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οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών.
Να ε̟ιλέγουν τα ατοµικά µέσα ̟ροστασίας.
Να αναφέρουν και να τηρούν µε σχολαστικότητα τα
µέτρα ασφάλειας.

14.2 Ε̟ιλογή των ατοµικών µέσων
̟ροστασίας. Αναφορά και τήρηση
κανόνων ασφάλειας.
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ΜΑΘΗΜΑ : “ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ”

(3Θ+3Ε)

Γ΄ ΕΠΑ.Λ. – ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ, ΑΡΑ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ̟αρούσα οδηγία αφορά στη Θεωρία και στο Εργαστήριο του µαθήµατος (σελ. 16). Είναι α̟αραίτητο ο
εκ̟αιδευτικός ο ο̟οίος διδάσκει τη Θεωρία να διδάσκει και στις Εργαστηριακές ασκήσεις. Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να
διαβαστεί α̟ό όλους το σύνολο της ̟αρούσας οδηγίας.

Ε̟ισηµαίνουµε ότι οι µαθητές έχουν διδαχθεί Θερµοδυναµική και Μετάδοση Θερµότητας στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ,.
Ενδέχεται να έχουν ασχοληθεί µε θέµατα θερµάνσεων µε εργασίες ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν στην Α΄τάξη ΕΠΑΛ στο
̟λαίσιο του µαθήµατος Στοιχεία Τεχνολογίας.
Ε̟ίσης, έχουν συµµετάσχει στις εργαστηριακές ασκήσεις του µαθήµατος Τεχνολογία Κατεργασιών - Θεωρία και
Εργαστήριο , στο ̟λαίσιο του ο̟οίου έχουν (ή ̟ρέ̟ει να έχουν) διδαχθεί συγκολλήσεις και σωληνώσεις
(ενηµερωθείτε

για

το

αναλυτικό

̟ρόγραµµα

και

τις

οδηγίες

του

µαθήµατος

α̟ό

τη

σελίδα

http://users.att.sch.gr/kontaxis/mathimata/B_EPAL/07mathimata_geniko.htm ).
Ο καθηγητής είναι χρήσιµο να ασχοληθεί µε το θέµα της ̟ροϋ̟άρχουσας γνώσης, εµ̟ειρίας και ενδιαφερόντων του
κάθε µαθητή.
Ό̟ου στις ̟αρατηρήσεις αναφέρονται ε̟ο̟τικά µέσα, Internet ή applets,

µ̟ορείτε να βρείτε συγκεκριµένες

̟ληροφορίες στον «Οδηγό Τεχνολογικών Πληροφοριών στο Ιντερνετ» στην Ιστοσελίδα http://users.sch.gr/kontaxis
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∆ιαφορο̟οίηση διδασκαλίας
Σε κάθε ̟ανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα υ̟άρχει έντονα το ̟ρόβληµα της κατάλληλης ̟ροσέγγισης της
διδασκαλίας του µαθήµατος, ώστε να ̟ροκαλεί συγχρόνως το ενδιαφέρον των µαθητών οι ο̟οίοι ενδιαφέρονται να
εισαχθούν στην Τριτοβάθµια εκ̟αίδευση και των µαθητών οι ο̟οίοι ενδιαφέρονται (α̟οδεδειγµένα), µόνο για το
̟τυχίο του ΕΠΑΛ. Για αυτόν τον λόγο, α̟αιτείται να η διαφορο̟οίηση της διδασκαλίας στην τάξη. ∆ιαφορετικά,
συνήθως ο εκ̟αιδευτικός ̟ροσανατολίζεται α̟οκλειστικά στους µαθητές ̟ου δίνουν ̟ανελλαδικές εξετάσεις, µε
α̟οτέλεσµα οι υ̟όλοι̟οι όχι µόνο να µην διδάσκονται αυτά ̟ου α̟αιτούνται για το ̟τυχίο, αλλά συνήθως, ε̟ειδή
δεν µ̟ορούν να ̟αρακολουθήσουν, δηµιουργούν και ̟ρόβληµα στην τάξη. Πως µ̟ορεί να γίνει η διαφορο̟οίηση;
Βασίζεται σε δραστηριότητες των µαθητών (εργασίες ̟ου ολοκληρώνονται στην τάξη, ̟ροβλήµατα και ασκήσεις
εµ̟έδωσης της ύλης κλ̟)
Ε̟ισηµαίνουµε ότι το µάθηµα ̟ροσφέρεται για ατοµικές και οµαδικές εργασίες οι ο̟οίες µ̟ορούν να
̟ροκαλέσουν το ενδιαφέρον ορισµένων µαθητών ̟ου δεν ανήκουν σε αυτούς ̟ου ονοµάζουµε «καλούς µαθητές».
Άλλωστε, οι συνθετικές εργασίες ̟ροβλέ̟ονται και α̟ό το Π∆ για την αξιολόγηση στα ΕΠΑΛ. Είναι ̟ολύ κρίσιµο
να καταφέρουµε να ̟αρακινήσουµε αυτούς τους µαθητές να ̟ροσεγγίσουν τη θεωρία µέσα α̟ό εργασίες. Μ̟ορούν
να ε̟ισκεφθούν ένα συνεργείο θερµοϋδραυλικών, να συζητήσουν µε τον υ̟εύθυνο ο ο̟οίος θα τους ενηµερώσει για
το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους και θα τους ̟ροµηθεύσει ̟αλιά εξαρτήµατα τα ο̟οία σε συνδυασµό
µε φωτογραφίες µ̟ορούν να αξιο̟οιηθούν για την εκ̟όνηση εργασιών. Ε̟ειδή οι ̟αρα̟άνω µαθητές συνήθως δεν
έχουν ευχέρεια στην εκ̟όνηση γρα̟τών εργασιών, µ̟ορούν να «κατασκευάσουν» κάτι. ̟χ µοντέλο δισωλήνιου ή
µονοσωλήνιου δικτύου Κεντρικής Θέρµανσης σε ξύλινο ταµ̟λό και το̟οθέτηση ̟άνω του των φωτογραφιών
συσκευών (λέβητας, κυκλοφορητής, σώµατα, σωληνώσεις κλ̟) ή να εµβαθύνουν σε κά̟οια θέµατα (̟χ λέβητες
χαµηλών θερµοκρασιών, ειδικά σώµατα και κονβέκτορες κλ̟). Η δεύτερη εκδοχή των εργασιών µ̟ορεί να
̟ροσελκύσει και µαθητές οι ο̟οίοι γνωρίζουν τα βασικά θέµατα της Κεντρικής Θέρµανσης (λόγω ενδιαφέροντος ή
εργασίας των ιδίων ή του οικογενειακού τους ̟εριβάλλοντος) και έχουν τη διάθεση να εµβαθύνουν ̟ερισσότερο.
Οι ̟λέον ε̟ιµελείς µαθητές, οι ο̟οίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια εκ̟αίδευση µ̟ορούν να
φέρουν γρα̟τή εργασία και εικόνες µε ̟ληροφορίες ̟ου άντλησαν α̟ό ̟εριοδικά, βιβλία ή το Ιντερνετ ή να λύσουν
̟ροβλήµατα και ασκήσεις εµβάθυνσης της ύλης, ώστε να ̟ροετοιµαστούν καλύτερα για ̟ιθανά σύνθετα θέµατα των
̟ανελλαδικών εξετάσεων.
Είναι α̟αραίτητη η ̟αρουσίαση των εργασιών στην τάξη, κατά ̟ροτίµηση την ηµέρα ̟ου διδάσκεται η
συγκεκριµένη ενότητα. Στην ̟ράξη, οι µαθητές κάνουν µια µικρή εισήγηση 5-10 λε̟τά και στη συνέχεια διδάσκεται
το µάθηµα. Η ̟αρουσίαση βοηθάει όλους τους µαθητές, οι ο̟οίοι έχουν τη δυνατότητα να εµβαθύνουν στην
συγκεκριµένη ενότητα για να αντιµετω̟ίσουν σύνθετα θέµατα ή ̟ροβλήµατα των ̟ανελλαδικών εξετάσεων ή να
είναι σε θέση να αντε̟εξέλθουν στις σύνθετες καταστάσεις του ε̟αγγέλµατος.

Τι γίνεται µε τις ασκήσεις ;
Σύµφωνα µε τις οδηγίες εξέτασης του µαθήµατος στις ̟ανελλαδικές εξετάσεις (Σχ. Έτος 2008-2009 - Α̟.
Φ.151/22071/Β6/26-2-2009. Στα µαθήµατα Στοιχεία Σχεδιασµού

Κεντρικών Θερµάνσεων, Εγκαταστάσεις

Κλιµατισµού και ΜΕΚ ΙΙ "∆ίνονται για εξέταση τέσσερα (4) θεωρητικά θέµατα κλιµακούµενης δυσκολίας. Στα θέµατα αυτά δεν
̟εριλαµβάνονται ασκήσεις"

Ωστόσο:
α. ∆εν ̟ρέ̟ει να ξεχνάµε ότι οι α̟όφοιτοι α̟οκτούν και ̟τυχίο, άρα θα ̟ρέ̟ει να διδάσκονται τις ασκήσεις ̟ου
̟εριλαµβάνονται στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα, στο βαθµό ̟ου είναι α̟αραίτητες για το ε̟άγγελµά τους και ό̟ως
ε̟ισηµαίνεται ιδιαιτέρως σε κάθε κεφάλαιο.
β. Ε̟ι̟λέον, οι εκ̟αιδευτικοί θα ̟ρέ̟ει, µέσα α̟ό τις ασκήσεις, να βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν τις
σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών, ώστε να µ̟ορούν να αντιµετω̟ίσουν σύνθετα ̟ροβλήµατα των ̟ανελλαδικών
εξετάσεων και της ε̟αγγελµατικής ̟ράξης.
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Η σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων του µαθήµατος θα µ̟ορούσε να διαφέρει α̟ό τη σειρά του βιβλίου, η ο̟οία
όµως εξυ̟ηρετεί την υ̟οστήριξη των εργαστηριακών ασκήσεων. Ε̟ι̟λέον, ε̟ειδή το µάθηµα είναι ̟ανελλαδικά
εξεταζόµενο και κατά τον έλεγχο της ύλης ακολουθείται συνήθως η σειρά του βιβλίου, δεν ̟ροτείνουµε να
ακολουθήσουµε διαφορετική σειρά.
Μια διαφορετική ̟ροσέγγιση θα έ̟ρε̟ε να ακολουθεί την ε̟αγωγική, λογική σειρά ̟ου αναδεικνύει την
αναγκαιότητα κάθε µέρους της εγκατάστασης. Αυτό θα είχε ως συνέ̟εια ο µαθητής να κατανοήσει τη σ̟ουδαιότητα
κάθε µέρους και συσκευής και να συνειδητο̟οιήσει ότι α̟αιτείται αυστηρή τήρηση της µελέτης και ότι κάθε
µεταβολή εκτός των ̟ροδιαγραφών, µ̟ορεί να έχει ε̟ι̟τώσεις στην εγκατάσταση. ΄
Για να συνδυάσουµε τα ̟αρα̟άνω, ̟ροτείνουµε, στο Πρώτο κεφάλαιο, στο ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε, να
ακολουθήσουµε συνο̟τικά την ̟αρα̟άνω λογική:

•

Να εξηγήσουµε ότι ξεκινάµε α̟ό τον Υ̟ολογισµό Θερµικών Α̟ωλειών (η βάση των υ̟ολογισµών της
εγκατάστασης),

•

Ε̟ιλέγουµε Θερµαντικά σώµατα (ως λογική συνέ̟εια των α̟ωλειών),

•

Ε̟ιλέγουµε ∆ίκτυα διανοµής (ως αναγκαιότητα µεταφοράς θερµότητας α̟ό λεβητοστάσιο στα σώµατα),

•

Ε̟ιλέγουµε Κυκλοφορητή (ως αναγκαιότητα για την κυκλοφορία του νερού, ε̟ιλεγµένος µε βάση το
δίκτυο διανοµής)

•

Ε̟ιλέγουµε Λέβητα (ως βασική συσκευή ̟ου ζεσταίνει το νερό).

•

Ε̟ιλέγουµε Καυστήρα (ως βασικό µέσο ̟αραγωγής θερµότητας, µετατρο̟ής της χηµικής ενέργειας του
καυσίµου σε θερµότητα).

Στους ̟αρακάτω ̟ίνακες, στις 2 ̟ρώτες στήλες ̟αρουσιάζονται όσα αναφέρονται στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα του
µαθήµατος, ώστε οι εκ̟αιδευτικοί να έχουν όλα τα δεδοµένα σε ένα έγγραφο. Στις ε̟όµενες στήλες γίνονται
αναφορές στα κεφάλαια του βιβλίου, ̟ροτείνεται ενδεικτικός ̟ρογραµµατισµός και στην τελευταία στήλη υ̟άρχουν
οδηγίες για την ̟ροσέγγιση κάθε ενότητας.
Θεωρούµε ̟ολύ σηµαντικό, οι εκ̟αιδευτικοί να υ̟οβάλουν στους Σχολικούς Συµβούλους τις τυχόν ̟αρατηρήσεις
τους για τις οδηγίες, βασισµένες στην εµ̟ειρία τους α̟ό τη διδακτική ̟ράξη.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 3Χ25=75 ώρες
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
1.1 Περιγραφή των βασικών συστηµάτων
Κεντρικών Θερµάνσεων
1.2 Κατάταξη των βασικών συστηµάτων
Κεντρικών Θερµάνσεων
1.3 Πλεονεκτήµατα–µειονεκτήµατα,
καταλληλότητα και χρήσεις αυτών

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα βασικά
συστήµατα των κεντρικών θερµάνσεων
Να αναφέρουν τα κριτήρια µε βάση τα ο̟οία γίνεται
η κατάταξη των συστηµάτων της κεντρικής
θέρµανσης
Να κατατάσσουν τα βασικά συστήµατα κεντρικής
θέρµανσης µε βάση τα ̟αρα̟άνω κριτήρια
Να αναφέρουν τα ̟λεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα των βασικών συστηµάτων κεντρικής
θέρµανσης
Να αναφέρουν τις χρήσεις των βασικών συστηµάτων
κεντρικής θέρµανσης.

Σελίδες

Εβδοµάδα

Ώρες

1-5

15

1- 26

2.ΚΑΥΣΗ
2.1 Το φαινόµενο της καύσης
2.2 Καύση στερεών καυσίµων
2.3 Καύση υγρών καυσίµων
2.4 Καύση αερίων καυσίµων
2.4 Τα ̟ροϊόντα της καύσης
2.5 Η α̟όδοση της καύσης
2.6 Η ̟οιότητα της καύσης

Να µάθουν τα είδη των καυσίµων
Να αναφέρουν τις βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν τη
καύση των στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων
Να εξηγούν το ρόλο και τη σηµασία της καύσης των
καυσίµων στη λειτουργία των εγκαταστάσεων
κεντρικής θέρµανσης και το ̟εριβάλλον
Να αναφέρουν τα κύρια ̟ροϊόντα της καύσης των
καυσίµων και ̟ως τα ελέγχουµε
Να ορίζουν τι είναι η α̟όδοση και τι η ̟οιότητα της
καύσης και ̟ώς ελέγχεται

2737

6

3

Παρατηρήσεις
Α̟ό τα ̟ρώτα µαθήµατα θα ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί η εγκατάσταση
Κεντρικής Θέρµανσης (ΚΘ) ως ΣΥΝΟΛΟ.
Η αρχική εισαγωγή α̟ό τον καθηγητή στα Συστήµατα Κεντρικών
Θερµάνσεων είναι σκό̟ιµο να ̟εριλαµβάνει µόνο την αρχή λειτουργίας της
Κεντρικής Θέρµανσης (η διαφορά θερµοκρασίας του εσωτερικού µε το εξωτερικό
̟εριβάλλον, δηµιουργεί α̟ώλεια θερµότητας την ο̟οία ̟ρέ̟ει να ανα̟ληρώσει η
Κεντρική Θέρµανση και άµεσα τα θερµαντικά σώµατα).
Ο εκ̟αιδευτικός, µαζί µε τους µαθητές, διερευνά α̟ό ̟οια συστήµατα ̟ρέ̟ει
να α̟οτελείται η συνήθης ΚΘ και τον ρόλο του κάθε συστήµατος (∆είτε ̟ερισσότερα
στα εισαγωγικά της οδηγίας – Σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων σελ.3).
Συγκεκριµένα, οι µαθητές αναλαµβάνουν κατά οµάδες 3-5 ατόµων εργασία, να
̟εριγράψουν µια συγκεκριµένη εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης (διερεύνηση). Ο
εκ̟αιδευτικός φροντίζει ώστε µαθητές ̟ου έχουν κά̟οια γνώση του θέµατος να
βρίσκονται σε διαφορετικές οµάδες.
Για το σκο̟ό αυτό, ε̟ισκέ̟τονται µαζί µε τον καθηγητή τους ή µε τους
καθηγητές των εργαστηρίων τους χώρους των εργαστηρίων ή το λεβητοστάσιο του
σχολείου. Ο εκ̟αιδευτικός τους ζητάει να κρατήσουν σηµειώσεις και να βγάλουν
φωτογραφίες τα τµήµατα της εγκατάστασης, τις συσκευές και τα εξαρτήµατα ̟ου
̟ιστεύουν ότι θα τους χρειαστούν για την εργασία τους.
Ε̟ίσης, καλούνται να αντιστοιχήσουν τις φωτογραφίες ̟ου έβγαλαν µε το
σχέδιο της σελίδας 5 του βιβλίου.
Μέσα α̟ό τις σύντοµες ̟αρουσιάσεις των εργασιών και µε ̟αρεµβάσεις του
εκ̟αιδευτικού, γίνεται η εισαγωγή στα συστήµατα Κεντρικών Θερµάνσεων. Με
αυτήν την εργασία α̟ό την αρχή του έτους, ο εκ̟αιδευτικός µ̟ορεί να διαγνώσει σε
σηµαντικό βαθµό τις ιδιαιτερότητες των µαθητών της τάξης.
Ο εκ̟αιδευτικός είναι σκό̟ιµο να ̟ροχωρήσει, α̟ό την αρχή του κεφαλαίου,
σε σύντοµο διαγνωστικό τεστ (15΄) ή έστω κατάλληλες ̟ροφορικές ερωτήσεις, για να
εντο̟ίσει τις γνώσεις ̟ου έχουν συγκρατήσει οι µαθητές α̟ό το µάθηµα Στοιχεία
Τεχνικής Θερµοδυναµικής και Μετάδοσης Θερµότητας ̟ου διδάχθηκαν στη Β΄τάξη.
Είναι χρήσιµο να συζητήσουµε τι συµβαίνει, κατά τη γνώµη των µαθητών, µε
το µονοξείδιο του άνθρακα CO και γιατί δεν ε̟ιλέγουµε την ακόµη µεγαλύτερη
̟ερίσσεια αέρα ώστε να έχουµε ̟εραιτέρω µείωσή του (Σ̟ατάλη για θέρµανση του
αέρα καύσης, ̟τώση θερµοκρασίας καυσαερίων και διάβρωση λέβητα κλ̟).
Ε̟ίσης, να ε̟ιµείνουµε στο βαθµό α̟όδοσης του λέβητα.
Εργασίες
Κά̟οια οµάδα µαθητών, κυρίως α̟ό αυτούς ̟ου α̟οδεδειγµένα δεν
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3.ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
3.1 Κατασκευαστικές ̟ροδιαγραφές
3.2 Λειτουργίες εξυ̟ηρέτησης
λεβητοστασίου
3.3 Ηχορύ̟ανση
3.4 Σχεδιασµός λεβητοστάσιου

4∆ΙΚΤΥΑΚΑΥΣΙΜΩΝ
4.1 Καύσιµα

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να ορίζουν τι είναι το λεβητοστάσιο και να
̟εριγράφουν µια τυ̟ική διάταξη του
Να αναφέρουν τις κατασκευαστικές ̟ροδιαγραφές
̟ου ισχύουν σύµφωνα µε τους κανονισµούς
Να ̟εριγράφουν τις βασικές λειτουργίες
εξυ̟ηρέτησης του λεβητοστασίου
Να αναφέρουν ̟ως ̟ροκύ̟τει ̟ρόβληµα
ηχορύ̟ανσης α̟ό το λεβητοστάσιο και ̟ως
αντιµετω̟ίζεται
Να αναφέρουν τις βασικές αρχές για το σχεδιασµό
ενός λεβητοστασίου

Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των στερεών,
υγρών και αερίων καυσίµων
Να αναφέρουν τα κύρια στερεά, υγρά και αέρια

Σελίδες

Εβδοµάδα

Ώρες

7-8

6

3949
Εκτός
α̟ό τις
̟αραγρά
φους:
3.2.3
Αερισµός
(σελ4546)
3.4
Σχεδιασµ
ός
λεβητοστ
ασίου(σε
λ. 47-48)

51- 58

Παρατηρήσεις
ε̟ιθυµούν να δώσουν ̟ανελλήνιες εξετάσεις, µ̟ορούν να αναλάβουν εργασία
σχετικά µε τα είδη καυσίµων στις εγκαταστάσεις θέρµανσης (̟ετρέλαιο, φυσικό
αέριο, βιοµάζα κλ̟) καθώς και ̟ληροφορίες ή ̟ροσ̟έκτους α̟ό αντίστοιχους
λέβητες – καυστήρες.
Κά̟οια άλλη οµάδα µαθητών µ̟ορεί να ̟αρουσιάσει τον τρό̟ο µέτρησης της
καυσαερίων και της α̟όδοσης του λέβητα. Πηγές µ̟ορεί να είναι κά̟οιος γνωστός
συντηρητής καυστήρων ή εταιρία µε όργανα ελέγχου καυστήρων.
Είναι αναγκαίο ο εκ̟αιδευτικός να δώσει µια γενική εικόνα για το λεβητοστάσιο ως
ΣΥΝΟΛΟ (συµ̟εριλαµβανοµένης της σηµασίας του λέβητα, του καυστήρα, του
κυκλοφορητή και των βασικών διατάξεων ασφαλείας του κεφ. 10). Να τονιστεί ότι
α̟οτελεί την καρδιά της εγκατάστασης ΚΘ και στη συνέχεια να διερευνηθούν (ως
αναγκαιότητα) οι ̟ροδιαγραφές ̟ου αναφέρονται σε κάθε συγκεκριµένη ενότητα.
Άρα, ̟ροτείνεται να γίνει µια συνο̟τική ̟αρουσίαση των βασικών µερών του
λεβητοστασίου, µε φωτογραφίες ή και σχέδια λεβητοστασίου (α̟ό κατακόρυφο
διάγραµµα µελέτης ΚΘ). Στη συνέχεια, µ̟ορεί να γίνει εµβάθυνση στις ε̟ιµέρους
συσκευές αξιο̟οιώντας και εργασίες µαθητών ̟ου δίδονται στην ̟αρούσα φάση.
Για το συγκεκριµένο κεφάλαιο, ο διδάσκων θα ̟ρέ̟ει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην
κατανόηση α̟ό τους µαθητές της εικ΄. 3.4.α Τροφοδότηση α̟ό δεξαµενή υγρού
καυσίµου. Ιδιαιτέρως, θα ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να αντιστοιχούν τις σχεδιαστικές
̟αραστάσεις των συσκευών στο σχήµα, µε την ονοµασία τους.
Εργασίες
1. Ε̟ίσκεψη οµάδας µαθητών στο λεβητοστάσιο (µε συνοδό) ή σε ε̟ιχείρηση ̟ου
ασχολείται µε λεβητοστάσια. Αν η εταιρία έχει ανάλογη εγκατάσταση, τη
φωτογραφίζουν και ζητούν στοιχεία και τεχνικά εγχειρίδια για κάθε εξάρτηµα ̟ου
βλέ̟ουν. Εναλλακτικά ζητούν φωτογραφία α̟ό εγκατάσταση λεβητοστασίου ̟ου
υλο̟οίησε η εταιρία.
Παρουσιάζουν την εργασία τους στην τάξη, αναφέροντας και δείχνοντας τα
εξαρτήµατα του λεβητοστασίου. Έτσι οι µαθητές θα µ̟ορούν να έχουν α̟ό την αρχή
µια συνολική εικόνα για το λεβητοστάσιο.
Στη συνέχεια διδάσκεται αναλυτικά το συγκεκριµένο µάθηµα, εισαγωγής στο
λεβητοστάσιο.
2. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να ε̟ισκεφθεί µε κά̟οιον συνοδό το λεβητοστάσιο του
σχολείου και να διερευνήσει αν υ̟ακούει στους κανονισµούς ̟ου αναφέρονται στο
̟αρόν κεφάλαιο.

9

3

Το κεφάλαιο ̟ροσεγγίζεται ενιαία µε την ̟ροηγούµενη ενότητα και ο χρόνος της
̟ροστίθεται σε αυτήν.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
στερεά
υγρά
αέρια
4.2 ∆ίκτυα υγρών καυσίµων
4.3 ∆ίκτυα αερίων καυσίµων

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
καύσιµα ̟ου έχουν χρησιµο̟οιηθεί ή
χρησιµο̟οιούνται στις εγκαταστάσεις κεντρικών
θερµάνσεων.
Να αναφέρουν τα κύρια εξαρτήµατα ̟ου
χρησιµο̟οιούνται στις διατάξεις των υγρών
καυσίµων.
Να ̟εριγράφουν τις ̟αρα̟άνω διατάξεις
Να αναφέρουν τα κύρια εξαρτήµατα ̟ου
χρησιµο̟οιούνται στις διατάξεις αερίων καυσίµων.
Να ̟εριγράφουν τις ̟αρα̟άνω διατάξεις

5ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Να ορίζουν τι είναι ο καυστήρας σε µια εγκατάσταση
κεντρικών θερµάνσεων.
Να αναφέρουν ̟οιος είναι ο σκο̟ός του καυστήρα σε
µια εγκατάσταση κεντρικών θερµάνσεων.
Να αναφέρουν τα κύρια ̟λεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα ενός καυστήρα ̟ετρελαίου
Να αναφέρουν τα κύρια εξαρτήµατα ̟ου α̟οτελούν
ένα καυστήρα ̟ετρελαίου και τη λειτουργία του
καθενός
Να ̟εριγράφουν ένα καυστήρα ̟ετρελαίου και τη
λειτουργία του
Να αναφέρουν τα κύρια ̟λεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα ενός καυστήρα αερίου
Να αναφέρουν τα κύρια εξαρτήµατα ̟ου α̟οτελούν
ένα καυστήρα αερίου και τη λειτουργία του καθενός
Να ̟εριγράφουν ένα καυστήρα αερίου και τη
λειτουργία του
Να αναφέρουν τα κύρια ̟λεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα ενός καυστήρα µικτής λειτουργίας
Να αναφέρουν τα κύρια εξαρτήµατα ̟ου α̟οτελούν
ένα καυστήρα µικτής λειτουργίας και τη λειτουργία
του καθενός
Να ̟εριγράφουν ένα καυστήρα µικτής λειτουργίας
και τη λειτουργία του
Να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε
καυστήρα καθώς και τη σηµασία του καθενός στη
λειτουργία του
Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των καυστήρων
̟ου ̟ρέ̟ει να αναγράφονται στην ̟ινακίδα του κάθε

5.1 Καυστήρες ̟ετρελαίου
5.2 Καυστήρες αερίων
5.3 Καυστήρες δι̟λής και µικτής
λειτουργίας
5.4 Ε̟ιλογή και σήµανση καυστήρων

Σελίδες
Εκτός
α̟ό την
̟αράγρα
φο :
4.3
∆ίκτυα
αερίων
καυσίµω
ν(σελ 5557)

Εβδοµάδα

Ώρες

59-73

10-11

6

Εκτός
α̟ό την
̟αράγρα
φο :
5.4.2
Ε̟ιλογή
καυστήρ
ων
αερίου(σ
ελ. 70-71)

Παρατηρήσεις

Να δοθεί έµφαση και να ̟ραγµατο̟οιηθούν ασκήσεις σχετικά µε τον υ̟ολογισµό
κατανάλωσης καυσίµου και ε̟ιλογή καυστήρα (̟αράγραφος 5.4.1). Να ε̟ισηµανθεί
και να αναλυθεί µέσω των ̟αρα̟άνω, η σηµασία του βαθµού α̟όδοσης. Να
συζητηθεί ξανά, α̟ό τι εξαρτάται ο βαθµός α̟όδοσης.
Ε̟ίσης, να γίνουν ασκήσεις ονοµατολογίας των µερών του καυστήρα και να
αναζητηθεί η σηµασία των κυριότερων µερών.
Εργασία
1. Οι µαθητές να αναζητήσουν τα φυλλάδια συντήρησης των καυστήρων της οικίας
τους και να υ̟ολογίσουν το ̟ρόσθετο κόστος κατανάλωσης σε ετήσια βάση, λόγω
α̟όκλισης α̟ό το µέγιστο βαθµό α̟όδοσης ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟ήρχε χαµηλή
α̟όκλιση ̟χ n=75%.
2. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να συλλέξει τεχνικά εγχειρίδια καυστήρων (̟ροσ̟έκτους),
να τα κατατάξει κατά είδος και να αναλύσει τη σηµασία των τεχνικών
χαρακτηριστικών τους.
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6.ΛΕΒΗΤΕΣ
6.1 Εισαγωγικά στοιχεία
6.2 Είδη των λεβήτων
6.3 Υ̟ολογισµός του λέβητα
6.4 Α̟αγωγή καυσαερίων

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
καυστήρα σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Να αναφέρουν το σκο̟ό και να ̟εριγράφουν τη
λειτουργία του λέβητα
Να αναφέρουν τα κριτήρια µε τα ο̟οία γίνεται η
κατάταξη των λεβήτων
Να κατατάσσουν τους λέβητες ανάλογα µε τα
̟αρα̟άνω κριτήρια
Να ̟εριγράφουν τα διάφορα είδη λεβήτων
Να ̟εριγράφουν τη διαδικασία για την ε̟ιλογή του
κατάλληλου λέβητα σε µια εγκατάσταση
Να ε̟ιλέγουν τον κατάλληλο λέβητα για µία
εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης
Να ̟εριγράφουν τις διατάξεις για την α̟αγωγή των
καυσαερίων σε µια εγκατάσταση κεντρικής
θέρµανσης
Να αναφέρουν τις α̟αιτήσεις των κανονισµών για
τις ̟αρα̟άνω διατάξεις
Να εξηγούν ̟οιοι ̟αράγοντες και ̟ως ε̟ηρεάζουν τη
ροή των καυσαερίων στις κα̟νοδόχους
Να ε̟ιλέγουν την κατάλληλη κα̟νοδόχο για µια
εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης

Σελίδες

Εβδοµάδα

Ώρες

Παρατηρήσεις

75-92

12

3

Να δοθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή στην ̟ορεία των καυσαερίων και του νερού στα διάφορα
µέρη των λεβήτων.
Να διερευνηθεί η σηµασία βασικών εξαρτηµάτων ασφαλείας του ε̟ίτοιχου καυστήρα
αερίου (σελ. 85)
Να εξηγηθεί γιατί θέλουµε την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αύξηση της ε̟ιφάνειας
συναλλαγής των λεβήτων µε βάση τον τύ̟ο Q=kA∆t. Ε̟ίσης µ̟ορούν να γίνουν
διάφορες ερωτήσεις για την ̟οιοτική σηµασία των µεταβλητών της ̟αρα̟άνω σχέσης
και ̟ως ε̟ηρεάζονται αυτές α̟ό τυχόν φθορά ή κακή λειτουργία του λέβητα (κα̟νιά,
άλατα, όχι καλή ροή καυσαερίων κλ̟.
Να εξεταστεί, µε βάση τη σχέση υ̟ολογισµού της διατοµής της κα̟νοδόχου,
̟αράγραφος 6.4.2, τι συµβαίνει και τι ε̟ι̟τώσεις µ̟ορεί να έχει η µικρότερη ή
µεγαλύτερη α̟ό την κανονική κα̟νοδόχος, στη λειτουργία του λέβητα.

Εκτός
α̟ό την
̟αράγρα
φο :
6.2.5
Πλακοει
δείς
εναλλάκτ
ες(σελ.
86)

Εργασία
1. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να συλλέξει τεχνικά εγχειρίδια λεβήτων (̟ροσ̟έκτους), να
τα κατατάξει κατά είδος και να αναλύσει τη σηµασία των τεχνικών χαρακτηριστικών
τους.
2. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να ασχοληθεί µε τα µυστικά των κα̟νοδόχων αλλά και να
συλλέξει υλικό για τυ̟ο̟οιηµένες κα̟νοδόχους
Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση ώστε οι µαθητές:

7.∆ΙΚΤΥΟ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
7.1 Εισαγωγικές έννοιες
7.2 Σωληνώσεις

Να αναφέρουν τα είδη των σωληνώσεων ̟ου
χρησιµο̟οιούνται στις εγκαταστάσεις κεντρικής
θέρµανσης καθώς και τα ̟λεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα τους
Να ̟εριγράφουν τις διατάξεις των σωληνώσεων µιας
εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης
Να αναφέρουν ̟οιοι ̟αράγοντες και ̟ως
ε̟ηρεάζουν τη ροή του νερού στις σωληνώσεις
Να αναφέρουν τη διαδικασία για την ε̟ιλογή της
κατάλληλης σωλήνωσης σε µια εγκατάσταση
κεντρικής θέρµανσης

93-120

13-15

9
• Να είναι σε θέση να διακρίνουν, α̟ό τις σχηµατικές ̟αραστάσεις, το είδος του
δικτύου (δισωλήνιο ή µονοσωλήνιο) ή να α̟οτυ̟ώσουν σε σκαρίφηµα ένα
υφιστάµενο δίκτυο.
• Να είναι σε θέση να χρησιµο̟οιήσουν τη βασική σχέση της θερµιδοµετρίας (7.1.1
και 7.1.2) και το νόµο της ̟αροχής (7.1.4). Κυρίως να µ̟ορούν να εκτιµήσουν τις
ε̟ιδράσεις α̟ό την αλλαγή των µεταβλητών της σχέσης στη λειτουργία του
δικτύου.
• Να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ̟τώσεις ̟ίεσης σε α̟λές ̟ερι̟τώσεις δικτύων
και τις ε̟ιδράσεις α̟ό αλλαγές των δικτύων ή α̟ό µη αυστηρή εφαρµογή της
µελέτης.
Εργασίες:
1. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να συλλέξει τεχνικά εγχειρίδια (̟ροσ̟έκτους), σωλήνων
(και εξαρτηµάτων), να τους κατατάξει κατά είδος και να αναλύσει τη σηµασία των
τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
2. Οµάδα µαθητών να α̟οτυ̟ώσει το δίκτυο της εγκατάστασης θέρµανσης του
σχολείου.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
8.ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
8.1 Εισαγωγικά στοιχεία
8.2 Σύνδεση κυκλοφορητών
8.3 Στοιχεία κυκλοφορητών

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να αναφέρουν το σκο̟ό του κυκλοφορητή σε µια
εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης
Να ̟εριγράφουν τα είδη των κυκλοφορητών
Να αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
κυκλοφορητών
Να ̟εριγράφουν τις διατάξεις σύνδεσης των
κυκλοφορητών στα δίκτυα των σωληνώσεων
Να αναφέρουν τα ̟λεονεκτήµατα της κάθε διάταξης

Σελίδες

Εβδοµάδα

Ώρες

121- 132
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Να µ̟ορούν να εκτιµήσουν ̟οιοτικά α̟ό ̟οιους ̟αράγοντες του κυκλώµατος
εξαρτάται η ε̟ιλογή κυκλοφορητή και ̟οια κατασκευαστικά στοιχεία τους
µεταβάλουν (συνδυασµός µε ̟ροηγούµενο κεφάλαιο).
Εργασία:
Συλλογή υλικού (̟ροσ̟έκτους) αντλιών και ̟ιεστικών για διάφορες χρήσεις και
τρό̟ος ε̟ιλογής τους. Σύγκριση µε τους κυκλοφορητές.

Να υ̟ολογίζουν τον κατάλληλο κυκλοφορητή για
µια εγκατάσταση
9ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑΣΩΜΑΤΑ
9.1 Είδη θερµαντικών σωµάτων
9.2 Κατασκευαστικά στοιχεία
9.3 Συγκρίσεις και χρήσεις
9.4 Ε̟ιλογή θερµαντικών σωµάτων
9.5 Θερµαντήρες νερού χρήσης

Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα είδη των
θερµαντικών σωµάτων
Να αναφέρουν τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις
χρήσεις των θερµαντικών σωµάτων
Να συγκρίνουν τους διάφορους τύ̟ους των
θερµαντικών σωµάτων και να αναφέρουν τα
̟λεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του καθενός
Να ̟εριγράφουν τη διαδικασία για την ε̟ιλογή των
θερµαντικών σωµάτων
Να ε̟ιλέγουν τα θερµαντικά σώµατα ανάλογα µε το
σύστηµα κεντρικής θέρµανσης

133- 148
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10.1 Εισαγωγικά στοιχεία
10.2 ∆ιατάξεις και όργανα

Να αναφέρουν το σκο̟ό της κάθε διάταξης
ασφαλείας και ελέγχου και ρύθµισης µιας
εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης
Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά και τη ρύθµιση
της κάθε διάταξης ασφαλείας και ελέγχου και
ρύθµισης µιας εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης

Να γίνει και ̟άλι αναφορά – υ̟ενθύµιση της σχέσης Q=kA∆t και της σηµασίας της
για τα σώµατα και τους θερµανήρες.
Να δοθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να ε̟ιλέγουν
θερµαντικά σώµατα α̟ό ̟ίνακα κατασκευαστή, ιδιαιτέρως α̟ό τα τυ̟ο̟οιηµένα
χαρακτηριστικά κλασσικών θερµαντικών σωµάτων (Πίνακας 9.2.1)
Ε̟ίσης, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και να είναι σε θέση να ̟ραγµατο̟οιούν
διορθώσεις, για τη σωστή α̟όδοση των σωµάτων σε µονοσωλήνιο σύστηµα, όταν
δίνονται οι θερµοκρασίες εισόδου και εξόδου.
Να συζητηθεί εκτενώς το σχήµα 9.5.γ . Ως εφαρµογή να δοθεί άσκηση ̟ου να
̟εριλαµβάνει τις ε̟ιµέρους συσκευές του σχήµατος και να κληθούν οι µαθητές να τις
«συνδέσουν» µε τους σωλήνες (ε̟ικουρικά και µε το ηλεκτρικό κύκλωµα
αυτοµατισµών).

Να ορίζουν τι είναι οι θερµαντήρες του νερού χρήσης
και ̟ού χρησιµο̟οιούνται
Να ̟εριγράφουν τις διατάξεις σύνδεσης τους στο
δίκτυο των σωληνώσεων

10.∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Παρατηρήσεις
Να δοθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να ε̟ιλέγουν
κυκλοφορητή για συγκεκριµένη εγκατάσταση, όταν γνωρίζουν την ̟τώση ̟ίεσης και
την ̟αροχή (σελ. 129).

149- 164
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Εργασίες
1. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να συλλέξει τεχνικά εγχειρίδια (̟ροσ̟έκτους),
θερµαντικών σωµάτων ή θερµαντήρων νερού χρήσης (boilers), να τα κατατάξει κατά
είδος και να αναλύσει τη σηµασία των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
2. Οµάδα µαθητών µ̟ορεί να ̟αρουσιάσει σύγχρονη εγκατάσταση νερού χρήσης, µε
σύνδεση θερµαντήρων (boilers) µε ηλιακό και λέβητα.
Το κεφάλαιο αυτό, µε βάση κάθε διάταξη ασφαλείας και ρυθµίσεων, αξιο̟οιείται για
ε̟ανάληψη σε βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του συνόλου των τµηµάτων της
εγκατάστασης.
Να δοθεί ̟ροσοχή ώστε οι µαθητές να κατανοούν την αναγκαιότητα σωστής ε̟ιλογής
δοχείου διαστολής και διαµέτρου σωλήνων ασφαλείας και ̟ληρώσεως και τις
ε̟ι̟τώσεις α̟ό κακή ε̟ιλογή τους.
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

11.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
11.1 Εισαγωγικά στοιχεία
11.2 Στοιχεία υ̟ολογισµού θερµικών
α̟ωλειών ενός χώρου
11.3 Παράδειγµα υ̟ολογισµού θερµικών
α̟ωλειών

12.ΚΑΤΑΝΟΜΗ∆ΑΠΑΝΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
12.1 Εισαγωγικά στοιχεία
12.2 Βασικά µεγέθη για την κατανοµή
12.3 Σχέσεις υ̟ολογισµών

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να αναφέρουν τον τρό̟ο ε̟ιλογής κάθε διάταξης
ασφαλείας και ελέγχου και ρύθµισης µιας
εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης

Σελίδες

Να αναφέρουν ̟οιοι ̟αράγοντες και ̟ως
ε̟ηρεάζουν τις θερµικές α̟ώλειες ενός χώρου
Να υ̟ολογίζουν τις θερµικές α̟ώλειες ενός χώρου
Να ε̟ιλέγουν τον κατάλληλο εξο̟λισµό για την
εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης ενός χώρου

165 - 179

20-22
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181 - 186
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Να αναφέρουν τι είναι η κατανοµή των δα̟ανών
µιας εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης
Να εξηγούν ̟ότε ε̟ιβάλλεται η µελέτη κατανοµής
των δα̟ανών κεντρικής θέρµανσης
Να ̟εριγράφουν τα βασικά µεγέθη ̟ου
χρησιµο̟οιούνται σε µια µελέτη κατανοµής των
δα̟ανών κεντρικής θέρµανσης
Να εξηγούν τις σχέσεις υ̟ολογισµού σε µια µελέτη
κατανοµής των δα̟ανών κεντρικής θέρµανσης

Εβδοµάδα

Ώρες

Παρατηρήσεις
Εργασία
Οµάδα µαθητών συλλέγει τεχνικά φυλλάδια και άλλο υλικό για διατάξεις ασφαλείας
και αυτοµατισµούς στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης. Ε̟ιµένουµε σε κάθε
διάταξη να υ̟άρχει σύντοµη ̟εριγραφή, µε δικά τους λόγια, για τη βασική
χρησιµότητά του. Πχ Βαλβίδα ασφαλείας: Προστασία δικτύου σε ̟ερί̟τωση
υ̟ερ̟ίεσης, κυρίως λόγω υ̟ερθέρµανσης/ Εξαεριστικό δικτύου: Α̟ελευθερώνει
εγκλωβισµένο αέρα για να µ̟ορεί να είναι γεµάτη µε νερό η εγκατάσταση κλ̟
Να δοθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να ̟ραγµατο̟οιούν
ε̟ιµέρους βασικούς υ̟ολογισµούς θερµικών α̟ωλειών για α̟λές εγκαταστάσεις,
αξιο̟οιώντας τους κατάλληλους ̟ίνακες και διαγράµµατα. (Παράδειγµα 11.3).
Το συγκεκριµένο κεφάλαιο ενδιαφέρει τους µαθητές ̟ου δίνουν ̟ανελλαδικές
εξετάσεις αν και το µάθηµα δεν εξετάζεται µε ασκήσεις. Ωστόσο, θα ̟ρέ̟ει, µε την
καθοδήγηση του καθηγητή, να τους βοηθήσει σε τυχόν σύνθετα ̟ροβλήµατα ̟ου
µ̟ορούν να τεθούν, σχετικά µε ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν τις α̟ώλειες.
Ε̟ίσης, µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί και ̟άλι ως ε̟ανάληψη σχετικά µε τη λογική ̟ου
ακολουθείται στο σχεδιασµό µιας εγκατάστασης ΚΘ και της σηµασίας για ̟ιστή
τήρηση της µελέτης (∆ες Γενικές Παρατηρήσεις, σελ. 3 της οδηγίας).
Για µαθητές ̟ου έχουν δυσκολίες στην ̟ραγµατο̟οίηση αριθµητικών ̟ράξεων ̟ου
α̟αιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί το
αρχείο excel υ̟ολογισµού α̟ωλειών Κεντρικών Θερµάνσεων του ̟ρώην Σχολικού
Συµβούλου Β. Τσίλη το ο̟οίο βρίσκεται στη διεύθυνση
http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/ypol_them_apoleion.xls
Η ̟ροσέγγιση του κεφαλαίου µ̟ορεί να γίνει ενιαία µε το ̟ροηγούµενο κεφάλαιο.
Εργασία
Οµάδα µαθητών, αναζητά µια µελέτη δα̟ανών κεντρικής θέρµανσης συγκεκριµένης
̟ολυκατοικίας και την ̟αρουσιάζει, σχολιάζοντάς την.

24-25
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.

∆ιαβάστε και τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ της ̟αρούσας οδηγίας (σελ. 1)

2.

Οι εκ̟αιδευτικός ο ο̟οίος διδάσκει τη θεωρία θα ̟ρέ̟ει να καταβληθεί κάθε ̟ροσ̟άθεια ώστε να διδάσκει
και στο εργαστήριο του µαθήµατος. Σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, ό̟ου αυτό είναι αδύνατον, και τεκµηριωµένα
θα α̟οδεικνύεται η αδυναµία εφαρµογής του ̟αρα̟άνω, τότε είναι α̟αραίτητο να υ̟άρχει στενή
συνεργασία µεταξύ των διδασκόντων τη θεωρία και το εργαστήριο, ώστε να α̟οφεύγονται οι
αλληλε̟ικαλύψεις και να ε̟ιτυγχάνεται κατά το δυνατόν χρονική συµβατότητα στη διδασκαλία των
ε̟ιµέρους αντικειµένων του µαθήµατος. Σε αυτό συνηγορεί και το ̟λήθος των α̟αιτούµενων
εργαστηριακών ασκήσεων, το ο̟οίο δεν ε̟ιτρέ̟ει την κατανάλωση χρόνου για θεωρία.

3.

Ε̟ειδή το αναλυτικό ̟ρόγραµµα είναι ιδιαίτερα α̟αιτητικό, για να ̟ραγµατο̟οιηθεί το σύνολο των
ασκήσεων, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ευελιξία και ̟ροσαρµογή στις συνθήκες του εργαστηρίου. Ο
εκ̟αιδευτικός µ̟ορεί να ακολουθήσει τις εξής λογικές:
α. Κάθε µαθητής συµµετέχει σε όλες τις ασκήσεις.
Αυτή η λογική µ̟ορεί να ακολουθηθεί εφόσον το ε̟ιτρέ̟ουν οι συνθήκες του εργαστηρίου (χώροι,
υ̟οδοµή, αναλώσιµα), η αναλογία εκ̟αιδευτικών – µαθητών, οι δεξιότητες ̟ου έχουν α̟οκτήσει οι
µαθητές α̟ό το εργαστήριο της Β΄τάξης «Τεχνολογία Κατεργασιών», σε εργασίες σωληνώσεων. Σε αυτήν
την ̟ερί̟τωση είναι αναγκαίο να υ̟άρχουν αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια και κατά κανόνα
̟ροκατασκευασµένα τα α̟αραίτητα τµήµατα των σωληνώσεων. Οι µαθητές εξασκούνται κυρίως να τα
συναρµολογούν µε σωστό τρό̟ο.
Προφανώς, οι µαθητές κατανέµονται σε οµάδες οι ο̟οίες κάνουν κάθε άσκηση ̟εριοδικά, ενώ οι
υ̟όλοι̟οι ασχολούνται µε διαφορετική άσκηση.
β. Οι ασκήσεις να κατανεµηθούν σε οµάδες µαθητών.
Αυτή η λογική ε̟ιτρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί ένα ολοκληρωµένο έργο, ως σύνολο ε̟ιµέρους ασκήσεων, µε
̟εριορισµένο αριθµό υλικών. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει ένα ε̟ιµέρους τµήµα του έργου το ο̟οίο
κατασκευάζει σε ̟ραγµατικές κατά το δυνατόν συνθήκες. Στη συνέχεια, τα ε̟ιµέρους έργα συνδέονται
µεταξύ τους και ̟ραγµατο̟οιούνται οι
τελικές ασκήσεις (σύνδεση συστηµάτων
αυτοµατισµών και ελέγχου,
δοκιµαστική λειτουργία, δοκιµή, κλ̟. Η
λογική αυτή α̟αιτεί σωστό σχεδιασµό
των ε̟ιµέρους τµηµάτων ώστε να
µ̟ορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους
στο τέλος. Ε̟ίσης, είναι α̟αραίτητο, ο
χρόνος ̟ου θα εξοικονοµηθεί µε αυτήν
την ̟ροσέγγιση να αξιο̟οιηθεί στην
αναλυτική ̟αρουσίαση α̟ό κάθε οµάδα
της διαδικασίας υλο̟οίησης του έργου,
των ̟ροβληµάτων ̟ου ̟αρουσιάστηκαν
κλ̟. στο σύνολο της τάξης.
γ. Προσοµοίωση εργασιών
Σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει
να τεκµηριώνονται, όταν ένα εργαστήριο έχει ελάχιστες υ̟οδοµές, αναλώσιµα και χώρους και δεν είναι σε
θέση οι µαθητές να ̟ραγµατο̟οιήσουν συνολική εγκατάσταση ή τµήµατα εγκαταστάσεων, τότε
ε̟ιλέγονται α̟ό κάθε άσκηση οι βασικές δεξιότητες ̟ου µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν ̟χ συγκόλληση,
µόνωση, ε̟ιµέρους συνδέσεις, α̟λές συνδέσεις κυκλωµάτων βάσει σχεδίου ̟χ κυκλοφορητή ή
ηλεκτροβάνας κλ̟. Ε̟ιλέγονται ασκήσεις ̟ου µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν στο λεβητοστάσιο του
κτιρίου (αν ̟ληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας). Οι υ̟όλοι̟ες ασκήσεις ε̟ιλογής το̟οθέτησης των
διαφόρων εξαρτηµάτων και µηχανισµών µ̟ορούν να γίνουν µε ̟ροσοµοίωση.
Η ̟ροσοµοίωση µ̟ορεί να γίνει µέσω υ̟ολογιστή ή αξιο̟οιώντας µία µεγέθυνση κατακόρυφου
διαγράµµατος θέρµανσης. Στην ̟ρώτη ̟ερί̟τωση µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί το α̟λό σχεδιαστικό ̟ρόγραµµα
των windows (Paint). Στη δεύτερη ̟ερί̟τωση το̟οθετούνται ειδικές υ̟οδοχές σε σηµεία του διαγράµµατος
στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετήσουν οι µαθητές εξαρτήµατα (σώµατα, βάνες, κυκλοφορητής, βαλβίδα
ασφαλείας κλ̟) ̟ου α̟εικονίζονται µε φωτογραφίες (̟χ α̟ό ̟ροσ̟έκτους). Μια καλή ε̟ιλογή είναι, στις
θέσεις αυτές και ̟ίσω α̟ό τις φωτογραφίες, να ε̟ικολληθεί ειδικό scratch (το υλικό ̟ου ε̟ιτρέ̟ει να
«κουµ̟ώνουν» ̟α̟ούτσια, άκρες ζωνών κλ̟). Στη φωτογραφία µ̟ορείτε να δείτε ένα ανάλογο
̟αράδειγµα α̟ό λεβητοστάσιο. Μ̟ορείτε να κατεβάσετε αρχείο power point για αντιστοίχηση των
εξαρτηµάτων σε σχέδιο λεβητοστασίου, α̟ό την διεύθυνση:
http://users.att.sch.gr/kontaxis/mathimata_files/levitostasio.ppt

4.

Ό̟οια λογική και αν ακολουθηθεί, είναι χρήσιµο να γίνεται φωτογράφηση σηµαντικών φάσεων
κατασκευής της άσκησης ̟ου έχει αναλάβει η κάθε οµάδα. Αν ακολουθηθεί η ̟ρώτη λογική αυτό
̟ιστο̟οιεί την δραστηριότητα των µαθητών καθώς δεν θα µ̟ορεί να ε̟ιδειχθεί ολοκληρωµένο έργο. Στην
δεύτερη λογική, µεταξύ άλλων µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί, για την ̟αρουσίαση.
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Ε̟ίσης µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί και για άλλους σκο̟ούς ό̟ως: Υ̟οστήριξη θεωρητικού µαθήµατος, σύντοµη
̟αρουσίαση των φάσεων κατασκευής το ε̟όµενο σχολικό έτος, ̟ροβολή των δραστηριοτήτων του
σχολείου στο ευρύτερο κοινό, υλικό για το φάκελο του µαθητή ώστε, µεταξύ άλλων, να δοθεί ως
αναµνηστικό υλικό µετά την α̟οφοίτηση των µαθητών α̟ό το σχολείο ή και να χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τους
ίδιους ως α̟οδεικτικό εµ̟ειρίας κλ̟.
5.

Για να αντιµετω̟ιστεί το φαινόµενο, οι ε̟ιδέξιοι και ̟ρόθυµοι µαθητές να κάνουν όλη τη δουλειά και οι
υ̟όλοι̟οι µαθητές να ̟αρακολουθούν ή να ασχολούνται µε ε̟ουσιώδεις εργασίες, είναι αναγκαίο να
υ̟άρχει σαφής καθορισµός ρόλων στις οµάδες και να ̟ροσδιοριστούν οι φάσεις των ασκήσεων, στις ο̟οίες
είναι α̟ολύτως αναγκαίο να συµµετέχουν όλοι οι µαθητές ̟χ Στεγανο̟οίηση σύνδεσης σωλήνων, µόνωση
σωλήνων, αναγνώριση θέσης εξαρτηµάτων α̟ό το σχέδιο, µετρήσεις και σκιτσάρισµα τµήµατος δικτύου
κλ̟.

6.

Σε ̟ερί̟τωση ̟ολυ̟ληθών τµηµάτων, είναι ευνόητο ότι οι διάφορες οµάδες µαθητών ̟ραγµατο̟οιούν
διαφορετικές ασκήσεις ώστε να αξιο̟οιείται το σύνολο του εργαστηρίου και ε̟ι̟λέον να µην υ̟άρχουν
µαθητές αδρανείς, οι ο̟οίοι α̟λώς ̟αρακολουθούν τους υ̟όλοι̟ους να εργάζονται.

7.

Ε̟ειδή σε ̟ολλά εργαστήρια δεν είναι δυνατόν ̟άντοτε να υ̟άρχει διαθέσιµος λέβητας και δίκτυο σε
λειτουργία για την ̟αραγωγή ζεστού νερού, ̟ροτείνεται να υ̟άρχει τουλάχιστον ένα boiler (ηλεκτρικός
θερµοσίφωνας) ̟ροσαρµοσµένος σε κύκλωµα,(̟ροσοχή, µε κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής κλ̟) µε
διαθέσιµο ζεστό νερό, ώστε να γίνονται δοκιµές και µετρήσεις θερµοκρασιών στις ε̟ιµέρους ασκήσεις.

8.

Οι ̟ροβλε̟όµενες ώρες διδασκαλίας του εργαστηρίου υ̟ολογίστηκαν µε βάση 25 εβδοµάδες διδασκαλίας ,
δηλαδή 3Χ25=75 ώρες
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3Χ25=75 ώρες
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
0. Εισαγωγή στο Εργαστήριο
Στοιχεία Κεντρικής Θέρµανσης

Εβδοµάδα
1

Ώρες
3

2

3

2. Μόνωση σωληνογραµµής

3-4

6

3. Προµέτρηση υλικών συστήµατος
κεντρικής θέρµανσης

21

1 . Μόνωση µικρού λέβητα

3

Παρατηρήσεις
Η ̟ρώτη ηµέρα είναι χρήσιµο να αξιο̟οιηθεί για εισαγωγή και ̟αρουσίαση του εργαστηρίου και, αν δεν υ̟άρχει ̟λήρως εξο̟λισµένο
εργαστήριο, του λεβητοστασίου και της εγκατάστασης θέρµανσης του σχολείου. Αξιο̟οιείστε ̟αράλληλα τις σελίδες 6 και 7 του βιβλίου.
Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να αναλυθούν βασικά θέµατα Υγιεινής (̟αρ. 1.11) και Ασφάλειας για ανάλογες δραστηριότητες και να θυµηθούν οι
µαθητές τους σχετικούς κανόνες α̟ό το εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών της Β΄ τάξης.
Ενδεικτικές εργασίες οµάδων µαθητών:
α. Σηµάνσεις ασφαλείας, συλλογή (φωτογραφίες ή φυλλάδια) εργαλείων ̟ου χρησιµο̟οιεί ο υδραυλικός (̟αρ. 1.5),
β. κανόνες ασφαλείας ̟ου ̟ρέ̟ει να τηρούνται κατά τη χρήση των εργαλείων.
γ. Συλλογή α̟ό µονωτικά υλικά σωλήνων και λέβητα (̟ροετοιµασία για την ε̟όµενη άσκηση)
Οι ασκήσεις 1 και 2 ̟ραγµατο̟οιούνται ενιαία σε αυτήν την φάση, εφ ΄όσον υ̟άρχει χώρος και έτοιµα δίκτυα σωλήνων για να
εξασκηθούν οι µαθητές. ∆ιαφορετικά ̟ραγµατο̟οιείται µετά τη δηµιουργία δικτύων σωλήνων. Α̟οτελεί µια ̟ολύ καλή ευκαιρία για να
αναδειχθεί η σηµασία ε̟ακριβών µετρήσεων σε ̟ραγµατική εγκατάσταση.
Γίνεται µικρή ̟αρουσίαση για τα µονωτικά υλικά και τη βασική τους ιδιότητα. Παρουσιάζεται η συλλογή α̟ό µονωτικά υλικά ̟ου
ανέλαβε ως εργασία οµάδα µαθητών
Γίνεται ε̟ίδειξη α̟ό τον καθηγητή, µε τη βοήθεια των µαθητών, της διαδικασίας αντικατάστασης µόνωσης λεβήτων (όχι
αναλυτικά). Κυρίως ενδιαφέρει η α̟οσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση του καλύµµατος, η ̟εριγραφή της διαδικασίας και των αρχών
ασφάλειας και υγιεινής ̟ου α̟αιτούνται.
Γίνεται ε̟ίδειξη µόνωσης µε αφρώδη υλικά, διαφόρων σηµείων, σε δίκτυο σωλήνων. Μ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί και το λεβητοστάσιο
του σχολείου, εφ΄ όσον δεν είναι σε λειτουργία και κρίνει ο εκ̟αιδευτικός ότι ̟ροσφέρεται και είναι ασφαλές.
Πραγµατο̟οιείται ενιαία µε την ̟ροηγούµενη άσκηση.
1. Οι µαθητές κατά οµάδες των ατόµων αναλαµβάνουν να µετρήσουν τις διαστάσεις ενός τµήµατος δικτύου σωλήνων και να
«̟αραγγείλουν» α̟ό την α̟οθήκη τα ανάλογα µονωτικά .
2. Στη συνέχεια, κάθε µαθητής θα ̟ρέ̟ει να µονώσει ένα τµήµα του δικτύου της οµάδας του. Οι εργασίες ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν κο̟ή
µόνωσης κατά µήκος γενέτειρας και κόλληµα ό̟ως και µόνωση σηµείων διακλαδώσεων κλ̟
Η ̟αρούσα άσκηση θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί µόλις έχουν διδαχθεί (στη θεωρία) όλα τα υλικά και έχουν ̟ροχωρήσει οι ε̟ιµέρους
ασκήσεις του εργαστηρίου (21η εβδοµάδα). Έτσι δίνεται µια καλή ευκαιρία για ε̟ανάληψη. Για το σκο̟ό αυτό,
δίνεται έτοιµη µελέτη στους µαθητές, κατά οµάδες 3-6 ατόµων και η κάθε οµάδα καλείται να δηµιουργήσει κατάλογο υλικών. Ως σχέδιο
µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί αυτό της σελίδας 325 -326, εφ΄όσον ̟ροσδιορισθεί µια κατάλληλη κλίµακα ή καλύτερα µια ̟λήρης ̟ραγµατική
µελέτη Κεντρικής Θέρµανσης, κατά ̟ροτίµηση µονοσωληνίου συστήµατος. Ηλεκτρονικό σχέδιο σε αρχείο Autocad µελέτης κτιρίου
µ̟ορείτε να κατεβάσετε α̟ό τη διεύθυνση http://iasonas.cti.gr , ακολουθώντας τη διαδροµή: Ε̟ιµόρφωση/Υλικό Ε̟ιµόρφωσης
καθηγητών/Σχεδίαση Μηχανολογικών εξαρτηµάτων µε υ̟ολογιστή/Συνοδευτικό υλικό (̟ροσοχή είναι µεγάλο αρχείο, µεγέθους 232 ΜΒ)
Όσοι µαθητές ε̟ιθυµούν, µ̟ορούν ε̟ίσης να κάνουν ̟ροϋ̟ολογισµό αναζητώντας υλικά στο Ιντερνετ και η εργασία τους να αξιολογηθεί
̟ροσθετικά στο βαθµό τους. Για τον ̟ροϋ̟ολογισµό µ̟ορεί να δηµιουργηθεί ειδικό αρχείο excel σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο ̟ου δίνεται στη
διεύθυνση: http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata_files/Proipologismos.xls
Για την αναζήτηση τιµών υλικών µ̟ορούν να κάνουν έρευνα αγοράς σε καταστήµατα ή να αξιο̟οιήσουν τιµοκαταλόγους ε̟ιχειρήσεων
στο Ιντερνετ.
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4. Κατασκευή δισωλήνιου
συστήµατος θέρµανσης µε
χαλυβδοσωλήνα και µε σύνδεση
«α̟ό ̟άνω» (οµ̟ρέλα).
5. Κατασκευή δισωλήνιου
συστήµατος θέρµανσης µε
χαλυβδοσωλήνα και µε σύνδεση
«α̟ό κάτω».

5-6

6

Είναι α̟αραίτητο να υ̟άρχει συγκεκριµένο σχέδιο εγκατάστασης ̟ου θα δουλέψουν οι µαθητές. Ε̟ίσης, είναι αναγκαίο οι µαθητές να
ε̟ιλέξουν τα υλικά ̟ου τους χρειάζονται µε βάση αυτό το σχέδιο.
Εφ όσον υ̟άρχει χώρος και τουλάχιστον 2 εκ̟αιδευτικοί στο εργαστήριο, οι δύο αυτές ασκήσεις µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν α̟ό δύο
διαφορετικές οµάδες µαθητών. ∆ιαφορετικά να κατασκευαστεί µόνο η άσκηση 5.
Εάν ο εκ̟αιδευτικός κρίνει ότι δεν ε̟αρκεί η εµ̟ειρία ̟ου έχουν α̟οκτήσει οι µαθητές στα δίκτυα σωληνώσεων α̟ό το εργαστήριο της
Β΄τάξης Τεχνολογία Κατασκευών, τότε θα ̟ρέ̟ει να αφιερώσει ε̟ι̟λέον 3 ώρες.
Να το̟οθετηθούν θερµαντικά σώµατα (αν είναι δυνατόν, διαφορετικού τύ̟ου) ή τουλάχιστον να το̟οθετηθούν οι βάνες των σωµάτων.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει έλλειψη χώρου και αναλωσίµων και οι ασκήσεις θα ̟ρέ̟ει να ξηλώνονται, ενώ ̟αράλληλα δεν υ̟άρχει
έτοιµη εγκατάσταση στο εργαστήριο, τότε µετά το τέλος της άσκησης µ̟ορεί να γίνει η άσκηση δοκιµής στεγανότητας (19)

7

3

Οι ασκήσεις αυτές ̟ροτείνεται να ̟αρουσιαστούν εν συντοµία α̟ό τον καθηγητή και να αξιο̟οιηθεί ο χρόνος για να εξασκηθούν οι
µαθητές στο χειρισµό και στη συγκόλληση των σωλήνων χαλκού και όχι τόσο στη δηµιουργία ̟λήρους δικτύου. Άρα θα ̟ρέ̟ει όλοι οι
µαθητές να κατασκευάσουν ένα µικρό τµήµα δικτύου ̟ου θα ̟εριλαµβάνει κο̟ή, κάµψη, συγκόλληση χαλκοσωλήνων,

8-9

6

9. Εγκατάσταση τµήµατος
µονοσωλήνιου συστήµατος µε
δι̟λό ̟λαστικό σωλήνα και
κεντρική στήλη α̟ό
χαλυβδοσωλήνα

10

3

Στην άσκηση αυτή ̟ροτείνεται
1. να δοθεί έτοιµο σχέδιο µελέτη της εγκατάστασης ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί.
2. Όλοι οι µαθητές να εξασκηθούν στην ̟ροµέτρηση των υλικών, ιδιαίτερα των εύκαµ̟των σωλήνων και των α̟αραίτητων εξαρτηµάτων
µονοσωληνίου, συµ̟εριλαµβανοµένων αυτών της αυτονοµίας. Ε̟ίσης
3. Κάθε µαθητής, να συνδέσει µε εύκαµ̟το χαλκοσωλήνα και να α̟οσυνδέσει τον συλλέκτη της βάνας αυτονοµίας στην κατακόρυφη
στήλη, µε θερµαντικό σώµα (ή έστω µε διακό̟τη θερµαντικού σώµατος, σταθερο̟οιηµένου στον τοίχο) .
4. Να γίνει ο̟ωσδή̟οτε η ρύθµιση των ρυθµιστικών των κυκλωµάτων, βάσει της µελέτης. Να τονιστεί ότι η µη ρύθµιση (ό̟ως γίνεται
συνήθως) δηµιουργεί ̟ροβλήµατα και έχει αρνητικές ε̟ι̟τώσεις στην ̟εριβαλλοντική λειτουργία της εγκατάστασης.
4. Να ε̟ισηµάνουµε (ή να δείξουµε µε ένα ̟ειραµατάκι) στους µαθητές ότι η κατακόρυφη στήλη α̟ό σκληρό χαλκοσωλήνα α̟αιτεί χρήση
διαστολικών και υ̟ολογισµό τους . ∆ιαφορετικά, υ̟άρχει µεγάλος κίνδυνος (κυρίως για µεγαλύτερες εγκαταστάσεις α̟ό τριώροφα) να
έχουµε σ̟άσιµο των κολλήσεων, λόγω του µεγάλου συντελεστή θερµικής διαστολής του χαλκού.
Στο βαθµό ̟ου κρίνουµε ότι οι µαθητές µας είναι εξοικειωµένοι στη χρήση χαλυβδοσωλήνων, χρησιµο̟οιούµε έτοιµη κατακόρυφη στήλη
και οι µαθητές κάνουν µόνο τις συνδέσεις µε τον ̟λαστικό σωλήνα και τα θερµαντικά σώµατα (ή α̟λά µε διακό̟τες θερµαντικών
σωµάτων, σταθερο̟οιηµένους στον τοίχο).
Ε̟ισηµαίνουµε και ̟άλι την αναγκαιότητα ρύθµισης των κυκλωµάτων.

10. Εγκατάσταση τµήµατος
ενδοδα̟έδιου συστήµατος

11

3

6. Κατασκευή δισωλήνιου
συστήµατος θέρµανσης µε
χαλκοσωλήνα και τροφοδοσία
«α̟ό ̟άνω» (οµ̟ρέλα).
7. Κατασκευή δισωλήνιου
συστήµατος θέρµανσης µε
χαλκοσωλήνα και τροφοδοσία
«α̟ό κάτω».
8. Εγκατάσταση τµήµατος
µονοσωλήνιου συστήµατος µε
εύκαµ̟το χαλκοσωλήνα και
κεντρική στήλη α̟ό σκληρό
χαλκοσωλήνα

Η άσκηση αυτή γίνεται συλλογικά α̟ό την οµάδα, βάσει σχεδίου οδηγιών (µορφή κυκλώµατος, α̟οστάσεις σωλήνων).
Είναι σηµαντικό να χρησιµο̟οιηθεί ο̟ωσδή̟οτε βάνα αναµίξεως και να γίνουν οι σχετικές µετρήσεις µε διοχέτευση θερµού νερού. Αν δεν
υ̟άρχει, να ετοιµαστεί ̟ριν την άσκηση ένα σύστηµα ανάλογης λειτουργίας, µε σφαιρικές βάνες και θερµόµετρα ενδείξεως. Έτσι θα
τονιστεί η ανάγκη, ο λέβητας να µην λειτουργεί ̟οτέ σε χαµηλές θερµοκρασίες γιατί καταστρέφεται, ενώ θα γίνουν και κά̟οιες µετρήσεις
θερµοκρασιών για να γίνει κατανοητή η λειτουργία της βάνας αναµίξεως.
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11. Αναγνώριση λέβητα –
Μεταφορά – έδραση

12

1

12. Σύνδεση λέβητα µε ̟αροχή
δικτύου νερού ̟όλης
13 Κατασκευή τµήµατος δικτύου
κεντρικών θερµάνσεων και
σύνδεση λέβητα

12

2

13-14

6

14 Σύνδεση λέβητα µε κα̟ναγωγό
και κα̟νοδόχο

16

3

15 Προσαρµογή του καυστήρα στο
λέβητα

17

1

16 Σύνδεση της δεξαµενής
̟ετρελαίου µε τον καυστήρα.
Το̟οθέτηση θερµαντικών σωµάτων

17

2

Για λόγους ασφαλείας αλλά και ε̟ειδή συνήθως δεν υ̟άρχει διαθέσιµος λέβητας ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει να αναγνωριστεί και µεταφερθεί,
είναι δυνατόν να αξιο̟οιηθεί ένα ξύλινο κουτί ̟ου θα ̟ροσοµοιώνει το λέβητα, συνοδευόµενο α̟ό κά̟οιο έντυ̟ο ̟ραγµατικού λέβητα.
Θα γίνει η σύγκριση των χαρακτηριστικών µε τη µελέτη, α̟ό ένα µαθητή της οµάδας και θα µεταφερθεί ως βαρύ αντικείµενο α̟ό την
είσοδο του κτιρίου σε συγκεκριµένη θέση του εργαστηρίου.
Να γίνει ε̟ίδειξη σωστής έδρασης κά̟οιου εγκατεστηµένου λέβητα.
Η συγκεκριµένη άσκηση αφορά στην κατασκευή του δικτύου ̟αροχής και των εξαρτηµάτων του (δοχείο διαστολής, αυτόµατος ̟ληρώσεως
κλ̟)
Στη συγκεκριµένη άσκηση, θα ̟ρέ̟ει οι µαθητές να κατασκευάσουν ένα τµήµα δικτύου για να ̟ροσαρµόσουν έναν λέβητα σε
συγκεκριµένες αναµονές. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει διαθέσιµος λέβητας, η σύνδεση γίνεται µεταξύ των υ̟οτιθέµενων αναµονών του
λέβητα και των αναµονών του δικτύου. Η διαδικασία ̟ου θα ακολουθηθεί είναι αναγκαίο να αναδεικνύει τη σηµασία της αναλυτικής
µεθοδευµένης σχεδίασης και της ̟ειθαρχίας στη δουλειά του εγκαταστάτη. Για το σκο̟ό αυτό έχει µεγάλη σηµασία, οι µαθητές κατά οµάδες
των 3-5 ατόµων :
α. να διαβάσουν το σχέδιο του λεβητοστασίου ̟ου τους δίνει η µελέτη (φύλλο εργασίας). Προσοχή, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβλεφθεί µια αναµονή
̟ρος Θερµαντήρας νερού χρήσης (boiler) ώστε να µ̟ορεί εύκολα να γίνει και η άσκηση 17 (Σύστηµα τρι̟λής ενέργειας)
β. να µετρήσουν αναλυτικά τις α̟οστάσεις,
γ. να σκιτσάρουν το τµήµα δικτύου ̟ου θα κατασκευάσουν, µε αναλυτικά µήκη σωλήνων και εξαρτήµατα/συσκευές.
δ. να κόψουν τους σωλήνες και να κάνουν τη σύνδεση
Κάθε µαθητής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιήσει τις φάσεις α, β. Το σκιτσάρισµα (γ) θα γίνει συλλογικά α̟ό την οµάδα ενώ η κο̟ή των
σωλήνων και οι συνδέσεις θα κατανεµηθούν στα µέλη της οµάδας. Αν υ̟άρχει ̟ρόβληµα µε αναλώσιµα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν έτοιµοι
σωλήνες ̟ου θα αντιστοιχούν σε συγκεκριµένο σκίτσο ̟ου θα κατασκευάσουν οι εκ̟αιδευτικοί. Προφανώς, σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, θα
̟ρέ̟ει να γίνει σύγκριση της λύσης ̟ου ε̟έλεξε η οµάδα, µε την λύση ̟ου ̟ροτείνεται να υλο̟οιηθεί α̟ό τους διδάσκοντες και να γίνουν
οι αναγκαίες ̟αρατηρήσεις.
Προσοχή, η ̟εριγραφή της ̟ορείας εργασίας στη σελίδα 194, («Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει αναλυτική σχεδίαση, εκτιµήστε κατά
̟ροσέγγιση την ανά̟τυξη – µέγεθος του δικτύου») αν και είναι συνήθης ̟ρακτική δεν είναι ορθή και έχει ως α̟οτέλεσµα σ̟ατάλη κό̟ου
και υλικών, ενώ είναι εντελώς ακατάλληλη για σύνθετες ̟ερι̟τώσεις. Θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε, οι µαθητές να ακολουθούν τα ̟αρα̟άνω
βήµατα ̟ου αναφέραµε.
Ε̟ειδή, στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις, δεν υ̟άρχουν ̟ραγµατικοί κα̟νοδόχοι στα εργαστήρια, θα ̟ρέ̟ει να κτιστούν ο̟ωσδή̟οτε
ψευτοκα̟νοδόχοι (µε µόνωση) στους ο̟οίους θα ̟ροσαρµόζουν οι µαθητές κα̟ναγωγούς, φροντίζοντας για τη στεγανότητά τους. Αυτή η
εργασία µ̟ορεί να γίνεται ̟εριοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να εξασκηθούν όλοι οι µαθητές.
Ε̟ιµένουµε στη βασική αρχή ασφαλείας ότι κατά την έναυση του καυστήρα βρισκόµαστε δί̟λα και όχι ̟ίσω α̟ό τον καυστήρα.
Μ̟ορούµε να δείξουµε τη συµ̟εριφορά της καύσης στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει α̟όλυτη ̟ροσαρµογή του καυστήρα στο λέβητα και
εισέρχεται αέρας.
Η το̟οθέτηση των θερµαντικών σωµάτων ̟ροτείνεται να γίνεται σε ̟ροηγούµενες φάσεις, κατά την δηµιουργία των τµηµάτων δικτύων (49)
Η σύνδεση καυστήρα δεξαµενής καυσίµου θα ̟ρέ̟ει να γίνεται µε α̟όλυτη εφαρµογή των τεχνικών κανονισµών (Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ –
ΤΟΤΕΕ) . Θα ̟ρέ̟ει ο̟ωσδή̟οτε να εφαρµόζονται οι οδηγίες της ̟αραγράφου 8.4.5. Ακόµη και αν η εγκατάστασή µας δεν τεθεί σε
λειτουργία, δεν ε̟ιτρέ̟εται σε καµία ̟ερί̟τωση να συνδέουµε δεξαµενή κατευθείαν στον καυστήρα µε εύκαµ̟το σωλήνα, να µην υ̟άρχει
ένας στοιχειώδης διαχωριστικός τοίχος (α̟λά για να τονίζει την αναγκαιότητα εφαρµογής του κανονισµού), να µην υ̟άρχει ηλεκτροβάνα
κλ̟. Αν δεν µ̟ορούµε να τηρήσουµε τους κανονισµούς να µην γίνει η συγκεκριµένη άσκηση!
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17 Εγκατάσταση ̟αραγωγής ζεστού
νερού µε χρήση του λέβητα
κεντρικής θέρµανσης – Ηλιακού
συλλέκτη – Ηλεκτρικής αντίστασης

18

3

Η άσκηση αυτή έχει µεγάλη σηµασία γιατί αναδεικνύει ̟αραστατικά τις διάφορες διεργασίες κατά τη µετάδοση θερµότητας. Για αυτόν τον
λόγο ̟ρέ̟ει να γίνεται ο̟ωσδή̟οτε. Χρησιµο̟οιούµε τα ̟ροηγούµενα κυκλώµατα ̟ου έχουµε ήδη κατασκευάσει ως βάση και
δηµιουργούµε τα κυκλώµατα σύνδεσης λέβητα – boiler, boiler – ηλιακό, boiler – δίκτυο νερού ̟ροσαγωγής και boiler – δίκτυο ̟αροχής
ζεστού νερού.
Αν δεν υ̟άρχει ο αναγκαίος εξο̟λισµός για αυτήν την άσκηση (boiler ή/και ηλιακός), ̟ροτείνουµε να δηµιουργηθούν κά̟οιες α̟λές
ιδιοκατασκευές ̟ου να ̟ροσοµοιάζουν το boiler (̟.χ ένα δοχείο διαστολής ανοικτού κυκλώµατος ̟ου µ̟ορεί να κατασκευαστεί ως εργασία
στη β τάξη, µε ̟ροσαρµοσµένες 2 σερ̟αντίνες µε αναµονές) και τον ηλιακό (ε̟ίσης ένα δοχείο διαστολής µε µία σερµ̟αντίνα).
Αν δεν έχουν δηµιουργηθεί οι ̟αρα̟άνω ιδιοκατασκευές, τότε µ̟ορούµε να κατασκευάσουµε α̟λά το δίκτυο, το ο̟οίο θα καταλήγει σε
συγκεκριµένες αναµονές στον τοίχο του εργαστηρίου ̟ου θα τις ονοµάσουµε boiler και ηλιακό.
Ε̟ειδή το άδειασµα του λέβητα α̟αιτεί αρκετή ώρα, δεν µ̟ορεί η συγκεκριµένη άσκηση (κυρίως ρύθµιση του αυτόµατου ̟ληρώσεως )να
γίνεται για όλους τους µαθητές σε συγκεκριµένη µέρα. Άρα, αν υ̟άρχει έτοιµη ανεξάρτητη εγκατάσταση, µ̟ορούν ̟εριοδικά όλοι οι
µαθητές να διεξάγουν αυτήν την άσκηση κατά οµάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν δεν υ̟άρχει έτοιµη ανεξάρτητη εγκατάσταση,
τότε θα γίνει ε̟ίδειξη α̟ό τον καθηγητή σε κά̟οια εγκατάσταση του κτιρίου.
Ο δοκιµαστικός έλεγχος θα ̟ρέ̟ει να γίνει ο̟ωσδή̟οτε, έστω και σε ε̟ιµέρους τµήµατα δικτύου, αφού, ως γνωστόν, γίνεται µε κλειστές τις
βάνες των σωµάτων και µε α̟οµονωµένο το λέβητα.

18 Πλήρωση µε νερό της
εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης
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19 ∆οκιµαστικός έλεγχος διαρροών
δικτύων
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20 Εγκατάσταση συστηµάτων
ελέγχου, ρυθµίσεων σε
εγκατάσταση κεντρικής
θέρµανσης(Θερµοστάτης
καυστήρα, υδροστάτης,
θερµοστάτης χώρου αυτονοµία)
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Ε̟ισηµαίνουµε ότι το συγκεκριµένο αντικείµενο δεν εµ̟ί̟τει στα ε̟αγγελµατικά δικαιώµατα των τεχνιτών καυσίµων αερίων αλλά των
Ηλεκτρολόγων. Ωστόσο, οι µαθητές θα ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση κυρίως να κατανοούν το ρόλο των αυτοµατισµών και να ε̟ικοινωνούν µε
τους αντίστοιχους τεχνίτες.
Η άσκηση αυτή θα ̟ρέ̟ει να γίνει α̟ό το σύνολο των µαθητών και µ̟ορεί να ξεκινήσει µε ε̟ίδειξη της εγκατάστασης των συστηµάτων
ελέγχου α̟ό τον εκ̟αιδευτικό. Στη συνέχεια να γίνουν α̟ό τους µαθητές οι κατάλληλες συνδεσµολογίες, µε βάση τις οδηγίες
συνδεσµολογίας του θερµοστάτη και του υδροστάτη.
Εναλλακτικά, για εξάσκηση των µαθητών και ε̟αφή τους µε τις συνδεσµολογίες, µ̟ορούν να δοθούν µικρά κιτ σε ξύλινα ταµ̟λό ̟ου
λειτουργούν µε χαµηλή τάση ή µ̟αταρία και ̟εριλαµβάνουν:
3 θερµοστάτες µε τις οδηγίες συνδεσµολογίας τους (µ̟ορεί να είναι και α̟λοί θερµοστάτες χώρου)
3 κινητήρες (̟χ α̟ό ̟αιχνίδια) ή λαµ̟άκια, ̟ου αντιστοιχούν στον καυστήρα, στον κυκλοφορητή και στην ηλεκτροβάνα της αυτονοµίας.
Οι µαθητές µ̟ορούν να κάνουν τις ηλεκτρικές συνδέσεις και να δοκιµάσουν την έννοια του θερµοστάτη µεγίστου, του θερµοστάτη
ελαχίστου, τη συνδεσµολογία σε σειρά κλ̟.
Τα κιτ αυτά µ̟ορούν να δηµιουργηθούν ως εργασίες µαθητών στο µάθηµα Στοιχεία Ηλεκτρολογίας της Β΄Μηχανολόγων
Μια ̟ιο σύνθετη κατασκευή µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει και ένα µικρό δίκτυο µε δυνατότητα σύνδεσης σε βρύση ̟αροχής νερού χρήσης
(ζεστό και κρύο νερό) και ένα θερµοµετρο δικτύου.

21 ∆οκιµαστική λειτουργία της
εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης
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Οι ασκήσεις 21 και 22 γίνονται ενιαία και ̟ραγµατο̟οιούνται διάφορες αλλαγές των ρυθµίσεων (θερµοστατών, αυτονοµίας, τρίοδης,
καυστήρα) για να γίνουν µετρήσεις και ̟αρατήρηση των αλλαγών στη λειτουργία της εγκατάστασης. Είναι χρήσιµο να γίνονται ερωτήσεις
κρίσεως και δοκιµές (̟χ τι θα συµβεί αν ρυθµίσουµε τον θερµοστάτη του κυκλοφορητή στους 15ο C, τι αν ρυθµίσουµε τον θερµοστάτη του
καυστήρα στους 50ο C, τι θα συµβεί αν έχουµε υ̟ερβολική ̟ερίσσεια αέρα στον καυστήρα κλ̟.

22 Ε̟ίδειξη ρύθµισης καυστήρα και
έλεγχος καυσαερίων

23

3

Ε̟ισηµαίνουµε ότι η ρύθµιση του καυστήρα δεν α̟οτελεί αντικείµενο της συγκεκριµένης ειδικότητας, αλλά της ειδικότητας τεχνιτών
ελέγχου και ρύθµισης καυστήρων. Όµως, οι µαθητές θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ρύθµισης ώστε να ε̟ικοινωνούν µε τους
τεχνίτες ελέγχου και ρύθµισης καυστήρων.
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Ελεύθερο θέµα
Ε̟ανάληψη βασικών δεξιοτήτων

3
24-25

6

Οι µαθητές, ανάλογα µε την υ̟οδοµή του εργαστηρίου, µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν εργαστηριακή άσκηση ̟ου ̟εριλαµβάνει υδραυλική
εγκατάσταση, εγκατάσταση αερίου, αξιο̟οίηση γεωθερµίας, αυτοµατισµούς συστήµατος νερού χρήσης µε boiler τρι̟λής ενέργειας κλ̟
Τις 2 τελευταίες εβδοµάδες, εφ όσον υ̟άρξει δυνατότητα και το ε̟ιτρέ̟ουν οι συνθήκες του εργαστηρίου, είναι χρήσιµο οι µαθητές ̟ου
υστέρησαν σε κά̟οιες ασκήσεις να ̟ραγµατο̟οιήσουν ανάλογες εργαστηριακές ασκήσεις, µε τη βοήθεια άλλων µαθητών ̟ου έχουν
̟ερισσότερες γνώσεις και δεξιότητες.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΕ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Κατά τον ̟ρογραµµατισµό και τη διδασκαλία των µαθηµάτων, οι εκ̟αιδευτικοί ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους, ότι
στα ΕΠΑΛ έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στα ωρολόγια ̟ρογράµµατα, σε σχέση µε τα αντίστοιχα των ΤΕΕ.
Ειδικότερα στα:
Κοινά Μαθήµατα Τοµέων Μηχανολόγων και Οχηµάτων
Η Μηχανική Αντοχή διδάσκεται 2 ώρες α̟ό 4.
∆εν ̟ροβλέ̟εται µάθηµα Πληροφορικής, ούτε Εφαρµογές Η/Υ στη Β΄ και στη Γ΄ ΕΠΑΛ. Άρα, ̟ρέ̟ει να
καταβάλλεται κάθε ̟ροσ̟άθεια, ώστε να ενσωµατωθούν στοιχεία χρήσης Πληροφορικής στα ίδια τα µαθήµατα. Για
το σκο̟ό αυτό, µ̟ορείτε να αξιο̟οιήσετε το υλικό ̟ου έχει δοθεί σε CD α̟ό τους Σχολικούς Συµβούλους
Μηχανολόγων, τον Οδηγό Τεχνολογικών Θεµάτων στο Ιντερνετ, ̟ου υ̟άρχει στη σελίδα
http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm και το υλικό ε̟ιµόρφωσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνιών για Μηχανολόγους της σελίδας http://www.aspete.gr/TEE/index.html
Στη Γ τάξη δεν ̟ροβλέ̟ονται Αγγλικά ειδικότητας. Άρα ̟ρέ̟ει οι καθηγητές όλων των µαθηµάτων να αναφέρουν
και αγγλικές ονοµασίες σε συνήθη συστήµατα και εξαρτήµατα οχηµάτων.
Μαθήµατα Τοµέα Οχηµάτων
ΜΕΚ α̟ό 3Θ+6 Ε σε 2Θ +4 Ε
Εργαστηριακά µαθήµατα:
Οι µαθητές του τοµέα Οχηµάτων δεν έχουν ̟αρακολουθήσει Μηχανουργικό Εργαστήριο (Τεχνολογία Κατεργασιών)
και ξεκινούν κατευθείαν µε εργαστήριο αυτοκινήτων (ΜΕΚ Ι και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Για αυτό το λόγο,
οι εκ̟αιδευτικοί οι ο̟οίοι διδάσκουν τα εργαστηριακά µαθήµατα ΜΕΚ Ι και Συστήµατα Αυτοκινήτου Ι ̟ρέ̟ει σε
συνεργασία, να συµ̟εριλάβουν κά̟οια εισαγωγή στο Μηχανολογικό εργαστήριο. Οι ̟αρούσες οδηγίες για τα
µαθήµατα αυτά έχουν λάβει υ̟όψη τους αυτήν την ̟αράµετρο.
Σχέδιο Ειδικότητας: Στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα δεν ̟ροβλέ̟εται Σχέδιο Ειδικότητας. Για αυτό το λόγο είναι
αναγκαίο, στα µαθήµατα ΜΕΚ και Συστήµατα Αυτοκινήτου να γίνονται ̟αράλληλα ασκήσεις ανάγνωσης σχεδίων.
Νέος Εργαστηριακός Εξο̟λισµός
Σε ̟ολλά σχολεία έχει εγκατασταθεί νέος Εργαστηριακός Εξο̟λισµός, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει µοντέλα,
̟ροσοµοιώσεις συστηµάτων, κινούµενες διαφάνειες και άλλο εκ̟αιδευτικό εξο̟λισµό. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού
του εξο̟λισµού, ό̟ως τα µοντέλα, οι κινούµενες διαφάνειες και οι ̟ροσοµοιώσεις (εκτός α̟ό τις ασκήσεις βλαβών
και ρυθµίσεων) α̟ευθύνονται στο θεωρητικό και όχι στο εργαστηριακό µέρος των µαθηµάτων. Για αυτό το λόγο, αν
η θεωρία και το εργαστήριο δεν διδάσκονται α̟ό τον ίδιο εκ̟αιδευτικό, ό̟ως ̟ρέ̟ει να γίνεται, τότε ο
εκ̟αιδευτικός ̟ου διδάσκει θεωρία ̟ρέ̟ει να διευκολύνεται ώστε να τη διδάσκει στο εργαστήριο ή να µεταφέρει
µοντέλα στην αίθουσα διδασκαλίας ή έστω να αξιο̟οιεί το εργαστήριο στις ε̟αναλήψεις.
Β. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ε̟ισηµαίνουµε ότι οι µαθητές της Β΄ ΕΠΑΛ έχουν διδαχθεί στην Α΄ τάξη βασικά κεφάλαια θεωρητικών γνώσεων ̟ου
ά̟τονται αντικειµένων των τεχνολογικών µαθηµάτων της Β΄ τάξης. Για αυτό το λόγο ε̟ισυνά̟τουµε την ύλη των
µαθηµάτων Φυσικής και Χηµείας της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, διευκολύνοντας τους εκ̟αιδευτικούς ̟ου διδάσκουν
τεχνολογικά µαθήµατα, ώστε να λάβουν υ̟όψη τους τις γνώσεις τις ο̟οίες έχουν διδαχθεί ήδη οι µαθητές στα γενικά
µαθήµατα.
Τα κυριότερα θέµατα τα ο̟οία έχουν διδαχθεί οι µαθητές στην Α΄ ΕΠΑΛ στα ̟αρα̟άνω µαθήµατα και αφορούν στα
τεχνολογικά µαθήµατα της Β τάξης ΕΠΑΛ είναι:
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΕΠΑΛ (3 ώρες / εβδοµάδα)
Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη
∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων – Μέτρηση µηκών, εµβαδού, όγκου
Μάζα και ̟υκνότητα
1.1 Ευθύγραµµη κίνηση
Προσδιορισµός θέσης ενός σώµατος (µε σύστηµα συντεταγµένων)
Μετατό̟ιση, ταχύτητα σε ευθύγραµµη κίνηση (οµαλή, οµαλά µεταβαλόµενη)
1.2 ∆υναµική
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Η έννοια της δύναµης, µέτρηση, σύνθεση συγγραµµικών δυνάµεων
Οι νόµοι του Νεύτωνα
1ος Νόµος: «Αν η συνισταµένη των δυνάµεων ̟ου ασκούνται σε ένα σώµα είναι µηδέν, τότε το σώµα ή ηρεµεί ή
κινείται ευθύγραµµα και οµαλά»
2ος Νόµος: F=m.α
Η έννοια του βάρους Β=m.g
Η έννοια της µάζας
Ελεύθερη ̟τώση σωµάτων και εξισώσεις
Μήκος φρεναρίσµατος και α̟όσταση ασφαλείας
1.3 ∆υναµική στο ε̟ί̟εδο
Τρίτος Νόµος του Νεύτωνα – Νόµος ∆ράσης – Αντίδρασης
Σύνθεση δυνάµεων στο ε̟ί̟εδο (µε ̟αραλληλόγραµµο, αναλυτικά για 90ο .
Ανάλυση σε συνιστώσες
Σύνθεση ̟ολλών οµοε̟ί̟εδων δυνάµεων (αναλυτικά)
Ισορρο̟ία οµοε̟ί̟εδων δυνάµεων (ΣFx=0, ΣFψ=0)
Νόµος τριβής Τ=µΝ
Οριζόντια βολή
Ο ∆εύτερος νόµος του Νεύτωνα σε διανυσµατική και αλγεβρική µορφή
Οµαλή κυκλική κίνηση µεταξύ των ο̟οίων υ=2̟r/T και συχνότητα f=1/T, γωνιακή ταχύτητα ω=2̟/Τ και υ=ωR,
κεντροµόλος ε̟ιτάχυνση ακ=υ2/R
Κεντροµόλος δύναµη: F=mυ2/R µε εύστοχα ̟αραδείγµατα µε βάση την κίνηση του αυτοκινήτου
1.4 Βαρύτητα
2.1 ∆ιατήρηση ορµής
Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις
Το φαινόµενο της κρούσης
Η έννοια της ορµής J=mυ
Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής F=(Jτελ – Jαρχ) / ∆t
∆ιατήρηση της ορµής Jολ(τελ)=Jολ(αρχ)
2.2 ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας
Η έννοια του έργου WB=F.x
Έργο βάρους και µεταβολή της κινητικής ενέργειας WF=Bh ή WF=mgh και αναφέρει «Η µεταβολή της κινητικής
ενέργειας ενός σώµατος είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των δυνάµεων ̟ου δρουν ̟άνω του ή,
ισοδύναµα, είναι ίση µε το έργο της συνισταµένης δύναµης ∆Κ = ΣWF=WF(ολ)
∆υναµική ενέργεια U=mgh και U1-U2=mgh1-mgh2=WB(1-2)
Μηχανική ενέργεια Ε=Κ+U
Ισχύς P=W/t και P=F.υ
∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή
Η τριβή και η µηχανική ενέργεια
ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΕΠΑΛ (2 ώρες / εβδοµάδα)
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (Ατοµική – µοριακή µάζα, mol κλ̟)
Στο ίδιο Κεφάλαιο, στις σελ. 137 – 140, υ̟άρχει ̟ολύ καλή ̟αρουσίαση των:
Καταστατική εξίσωση των αερίων, Νόµος Boyle (P.V=σταθερό όταν n, T σταθερά), Νόµος Charles (V ~ T όταν n, P
σταθερά), Νόµος του Gay Lussac (P~T όταν n, V σταθερά)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΕΠΑΛ
Ε̟ίσης ε̟ισηµαίνουµε ότι στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ οι µαθητές διδάσκονται 3 ώρες Φυσική και 1 ώρα Χηµεία ανά
εβδοµάδα.
Η Φυσική ε̟ικεντρώνεται σε θέµατα ηλεκτρισµού µεταξύ των ο̟οίων Νόµος του Ohm, Ενέργεια και Ισχύς, ενώ στις
εργαστηριακές ασκήσεις ̟ροβλέ̟εται η χρήση Αµ̟εροµέτρου και Βολτοµέτρου. (Το αναλυτικό Πρόγραµµα Φυσικής
Β΄ ΕΠΑΛ βρίσκεται στη ∆ιεύθυνση: http://dide.kil.sch.gr/Nomoi/ya85045_30-07-07.pdf
Η Χηµεία στη Β τάξη των ΕΠΑΛ α̟οτελείται α̟ό 5 Κεφάλαια τα ο̟οία αναφέρονται σε θέµατα οργανικής χηµείας.
Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, µετά τα εισαγωγικά για την Οργανική Χηµεία, δηλαδή στην αρχή σχετικά του διδακτικού
έτους, οι µαθητές µαθαίνουν για το Πετρέλαιο και τους Υδρογονάνθρακες.
-Στην Ενότητα Πετρέλαιο - Καύσιµα υ̟άρχει ̟αράγραφος για τα είδη βενζίνης, το φαινόµενο της καύσης, τα
καύσιµα.
-Στην Ενότητα Καυσαέρια και Καταλύτες αυτοκινήτων στόχος του αναλυτικού ̟ρογράµµατος είναι: να αναφέρει ο
µαθητής για τη σύσταση των καυσαερίων των αυτοκινήτων και τον ρόλο τους στη ρύ̟ανση του ̟εριβάλλοντος και
να αναφέρει και να ε̟εξηγεί το ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη µείωση των ρύ̟ων.
Καλό είναι οι εκ̟αιδευτικοί να ̟ροµηθευθούν και τα αντίστοιχα βιβλία των ̟αρα̟άνω µαθηµάτων ώστε να τα
συµβουλεύονται οι ίδιοι.
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ» (2Θ)
Β΄ΕΠΑΛ (Τοµέων Μηχανολογίας και Οχηµάτων)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι γενικοί σκο̟οί του µαθήµατος έχουν ως στόχο να δώσουν στους µαθητές τη δυνατότητα:
α) Να κατανοήσουν τις σ̟ουδαιότερες έννοιες, νόµους και θεωρήµατα της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών.
β) Να κατανοήσουν την ̟ρακτική σηµασία τους µέσα α̟ό ̟αραδείγµατα εφαρµογών τους.
γ) Να γνωρίσουν τις µονάδες µέτρησης των κυριότερων µεγεθών και να εξοικειωθούν στη χρήση τους.
δ) Να βρίσκουν τιµές βασικών µεγεθών της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών σε ̟ολύ α̟λές ̟ερι̟τώσεις
κατασκευών.
ε) Να α̟οκτήσουν την υ̟οδοµή για ̟εραιτέρω εµβάθυνση και ε̟έκταση των γνώσεων σε θέµατα ̟ου θα
συναντήσουν κατά την µελλοντική άσκηση του ε̟αγγέλµατός τους (δια βίου εκ̟αίδευση).
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συνιστάται στους διδάσκοντες το µάθηµα να συµβουλεύονται, εκτός του ορισθέντος α̟ό το ΥΠΕΠΘ διδακτικού
εγχειριδίου, τα αναφερόµενα κατωτέρω βιβλία, ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν ως διδακτικά εγχειρίδια στο ̟αρελθόν.
Τούτο είναι αναγκαίο, ε̟ειδή δεν υ̟άρχει ̟λήρης ταύτιση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών µε τα ̟εριεχόµενα του
ορισθέντος βιβλίου. Αναφορά στις ̟αραγράφους των βιβλίων αυτών θα συναντά ο διδάσκων στη στήλη των
οδηγιών του ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί.
4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Γεωργίου Γκρος-Λαζάρου Λαζαρίδη) – Ίδρυµα Ευγενίδη (Χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟αρελθόν
για την διδασκαλία του µαθήµατος στην Α΄ τάξη των ΤΕΛ). Στις ̟αρούσες οδηγίες σηµειώνεται ως 1.
5. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Γεωργίου Γκρος) – Ίδρυµα Ευγενίδη (Χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟αρελθόν για την
διδασκαλία του µαθήµατος στην Β΄ τάξη του Μηχανολογικού Τοµέα των ΤΕΛ). Στις ̟αρούσες οδηγίες
σηµειώνεται ως 2.
6. ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι – Ο.Ε.∆.Β. (Χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟αρελθόν για την διδασκαλία του
µαθήµατος στην Α΄ τάξη του 1ου Κύκλου της ειδικότητας Κτιριακών Έργων του Τοµέα Κατασκευών των
ΤΕΕ). (Συνιστάται ιδιαιτέρως!). Στις ̟αρούσες οδηγίες σηµειώνεται ως 3.
Πέραν των ανωτέρω βιβλίων, καλό είναι ο διδάσκων να έχει υ̟όψη και το βιβλίο της Φυσικής της Α΄ Λυκείου,
δεδοµένου ότι τούτο καλύ̟τει εν µέρει κά̟οιες ενότητες του µαθήµατος. Να τονισθεί µάλιστα στους µαθητές ότι κατά
καιρούς θα τους συνιστά να ξαναδιαβάσουν ε̟ιλεκτικά κά̟οιες ενότητες του. Οι συστάσεις ̟ρος τους µαθητές για
µελέτη α̟ό το βιβλίο αυτό θα σηµειώνονται στις ̟αρούσες οδηγίες µε το σύµβολο 4. Παράλληλα, καλό είναι να
υ̟οδειχθεί και στον διδάσκοντα το µάθηµα της Φυσικής στην Α΄ ΕΠΑΛ, ότι ̟ρέ̟ει να ε̟ιδείξει ιδιαίτερη ̟ροσοχή
κατά την διδασκαλία των κεφαλαίων 1.2, 1.3 και 2.2 του διδακτικού εγχειριδίου, ε̟ειδή οι ̟αρεχόµενες σε αυτά
γνώσεις θα διευκολύνουν σηµαντικά τους µαθητές στη Β΄ τάξη στο µάθηµα της Μηχανικής-Αντοχής Υλικών.
Οµοίως, στα ΕΠΑΛ ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει συνεργασία µε τον Μαθηµατικό του τµήµατος ̟ου διδάσκεται η Μηχανική,
ώστε να καλύ̟τονται τα γνωστικά κενά των µαθητών. Ιδιαιτέρως, ̟ρέ̟ει να ζητηθεί α̟ό τον Μαθηµατικό η
ε̟ανάληψη των βασικών τριγωνοµετρικών αριθµών, µε βάση το ορθογώνιο τρίγωνο. Πάντως, τόσο στα ΕΠΑΛ, ό̟ου
υ̟άρχει Μαθηµατικός, όσο και στις ΕΠΑΣ, ό̟ου δεν υ̟άρχει, καλό είναι ο διδάσκων να αφιερώνει λίγο χρόνο στην
κάλυψη των κενών ̟ου έχουν οι µαθητές στα Μαθηµατικά. Κυρίως θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε ώστε όλοι οι µαθητές
να λύνουν τις ασκήσεις ̟ου δίνονται στο σχολείο. Ο καθηγητής ̟ρέ̟ει, ιδιαιτέρως στις αρχές της σχολικής χρονιάς,
να αφιερώνει αρκετό χρόνο σε αυτή τη διαδικασία και να ̟ερνάει α̟ό κάθε µαθητή, ώστε να τον βοηθάει να
ξε̟ερνάει στην ̟ράξη την αδυναµία του στις µαθηµατικές ̟ράξεις και τελικά να λύνει ο ίδιος ο µαθητής την άσκηση,
βιώνοντας ίσως για ̟ρώτη φορά την ε̟ιτυχία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Στο αναφερόµενο κατωτέρω ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η τρίτη, κατά σειρά,
̟αρα̟έµ̟ει στον ̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών, η τέταρτη στις σελίδες του ορισθέντος διδακτικού
εγχειριδίου των Ν. Ροζάκου-Π. Σ̟υρίδωνος-∆. Πα̟αγεωργίου και η ̟έµ̟τη ̟εριέχει οδηγίες ̟ου ̟ρέ̟ει να έχει
υ̟όψη ο διδάσκων κατά την διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας.
Στο σηµείο αυτό, θέλουµε να ε̟ισηµάνουµε ότι η αναφορά στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό
εγχειρίδιο, ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων των ενοτήτων του µαθήµατος. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να
σηµειώσουµε ότι οι ̟ροβλε̟όµενες για την διδασκαλία του µαθήµατος ώρες είναι ανε̟αρκείς για την ε̟αρκή
κάλυψη της διδακτέας ύλης. Κρίνουµε, όµως, αναγκαίο, να τονίσουµε ότι ο διδάσκων οφείλει να την καλύψει
ολόκληρη, έστω και ̟εριλη̟τικά. Ε̟οµένως, α̟ό την αρχή του σχολικού έτους ̟ρέ̟ει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
̟ροσ̟άθεια για µη α̟ώλεια διδακτικών ωρών και, να συνιστάται στους αδύνατους µαθητές η ̟αρακολούθηση της
Π∆Σ του µαθήµατος. Για την ε̟ιτυχία του ̟ρογράµµατος της Π∆Σ είναι αναγκαία η συνεργασία των δύο
διδασκόντων (στην Π∆Σ και στο κανονικό σχολικό ̟ρόγραµµα). Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει ο εκ̟αιδευτικός της Π∆Σ να
συνειδητο̟οιήσει ότι η Π∆Σ δεν είναι φροντιστήριο, αλλά ̟εδίο αξιο̟οίησης όλων των δυνατοτήτων της
̟αιδαγωγικής για την ̟ροσέγγιση της ύλης µε εξατοµικευµένη διδασκαλία, ̟ροσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε
µαθητή. Σηµειώνουµε ότι στην Π∆Σ δεν εξαντλούµε την ύλη, αλλά ε̟ιµένουµε σε σηµαντικά σηµεία του µαθήµατος,
µε ̟ολλα̟λές διδακτικές ̟ρακτικές, ώστε να διευκολύνουµε και τους αδύναµους µαθητές.
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Α. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2. Εισαγωγή.
1.1 Σκο̟οί της Μηχανικής
1.2 Συνο̟τική αναφορά στις βασικές έννοιες

2. ∆υνάµεις
2.1 Πώς αντιλαµβανόµαστε τη λέξη δύναµη. Λίγη
ετυµολογία.
Παραδείγµατα δυνάµεων α̟ό τη φύση και τη σύγχρονη
καθηµερινότητα. Α̟οτελέσµατα της δράσης τους.
2.2 Ταξινόµηση ̟αραδειγµάτων, είδη δυνάµεων [(α) την
̟ροέλευση-βαρυτικές, ηλεκτρικοµαγνητικές, ατοµικές,
µυϊκές, µεταβολής ορµής (β) ως ̟ρος το α̟οτέλεσµαε̟ιβράδυνσης, ε̟ιτάχυνσης, ̟αραµόρφωσης]. Ορισµός.
2.3 Χαρακτηριστικά των δυνάµεων µε ̟αραδείγµατα.
Οι δυνάµεις είναι διανύσµατα.
Πως τις µετράµε (̟ρακτικά). Μονάδες µέτρησης. Πως
τις σχεδιάζουµε, συµβολικά. Κλίµακες σχεδίασης.
Εξάσκηση στη σχεδίαση των δυνάµεων υ̟ό κλίµακα.
Παραδείγµατα οµοε̟ί̟εδων, συγγραµµικών,

• Να κατανοήσουν τη χρησιµότητα του
µαθήµατος.
• Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της
Αντοχής των Υλικών.

• Να κατανοήσουν την έννοια της δύναµης.
• Να ̟εριγράφουν τα α̟οτελέσµατα της
δράσης των δυνάµεων.
• Να ταξινοµούν τις δυνάµεις ως ̟ρος την
̟ροέλευση και τα α̟οτελέσµατά τους.
• Να διακρίνουν τις δυνάµεις ανάλογα µε την
̟ροέλευση και τα α̟οτελέσµατά τους
• Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των
δυνάµεων.
• Να σχεδιάζουν δυνάµεις υ̟ό κλίµακα.
• Να αναγνωρίζουν σε α̟λά ̟αραδείγµατα
και µηχανολογικές εφαρµογές οµοε̟ί̟εδες,
συγγραµµικές, συντρέχουσες και τυχούσες

1

Σελίδες

∆ιδακτικοί στόχοι
(Οι µαθητές –τριες:)

Ώρες

∆ιδακτικές Ενότητες

vii,
viii,
19

Οδηγίες

Πριν αρχίσει η διδασκαλία του Κεφαλαίου ο διδάσκων ̟ρέ̟ει να
ε̟ισηµάνει στους µαθητές ότι έχουν διδαχθεί στην Γ΄ Γυµνασίου
̟ως:
• Οι δυνάµεις ̟ροκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα ή και
̟αραµόρφωση των σωµάτων.
• Η ε̟ιµήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη µε τη δύναµη
̟ου ασκείται σε αυτό.
• Η δύναµη είναι διανυσµατικό µέγεθος
• Πρόσθεση δυνάµεων µε την ίδια διεύθυνση και µε
διαφορετικές διευθύνσεις
• Νόµοι του Νεύτωνα F=m.a, δράση και αντίδραση κλ̟.
• Πίεση P=F/A
ενώ στην Α΄ Λυκείου έµαθαν:
• να συνθέτουν δύο ή ̟ερισσότερες δυνάµεις στο ε̟ί̟εδο
• να αναλύουν δυνάµεις σε συνιστώσες
• την συνθήκη ισορρο̟ίας οµοε̟ί̟εδων δυνάµεων
• να υ̟ολογίζουν την τριβή ολίσθησης
4 1.2.1 -1.3.2
1 1.2
3 1.1

1

2

2324

25

4 1.2.1
1 1.2
3 1.2-1.3-1.4-2.1
Να τονισθεί η µονάδα της δύναµης (Ν), και το σύνηθες
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συντρεχουσών και τυχουσών, δυνάµεων. Ορισµοί.

δυνάµεις.
• Να ορίζουν ̟ότε οι δυνάµεις είναι
οµοε̟ί̟εδες, συγγραµµικές, συντρέχουσες
και τυχούσες.
• Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης των
δυνάµεων και τις µεταξύ τους σχέσεις.

̟ολλα̟λάσιό της (daN).

2.4 Συνισταµένη (δύο δυνάµεων) και συνιστώσες (µιας)
δύναµης, ̟αραδείγµατα α̟ό τη καθηµερινότητα.
Ορισµοί.
Υ̟ολογισµός της συνισταµένης και των συνιστωσών
δύο δυνάµεων µε γραφική µέθοδο
(̟αραλληλογράµµου). Παρουσίαση του τρό̟ου
κατασκευής του ̟αραλληλογράµµου των δυνάµεων.
Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.

• Να συνθέτουν γραφικά δύο δυνάµεις.
• Να αναλύουν µία συνισταµένη σε δύο
συνιστώσες δυνάµεις γραφικά.
• Να ̟εριγράφουν τις έννοιες και τις διαφορές
µεταξύ συνισταµένης και συνιστωσών
δυνάµεων.

2.5 Στοιχεία τριγωνοµετρίας. Τα βασικά
τριγωνοµετρικά µεγέθη.

• Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τα α̟λά
τριγωνοµετρικά µεγέθη.

2.6 Υ̟ολογισµός της συνισταµένης δύο δυνάµεων και
των ορθών συνιστωσών µιας δύναµης µε την αναλυτική
µέθοδο. Παραδείγµατα (µερικά ίδια µε εκείνα της
γραφικής µεθόδου). Εφαρµογές.

• Να υ̟ολογίζουν τη συνισταµένη δύο
δυνάµεων και τις ορθές συνιστώσες µιας
δύναµης αναλυτικά.

4 1.2.2
1 1.3
3 2.2-2.3-2.41
Πρέ̟ει να αναφερθεί ο τρό̟ος κατασκευής του
̟αραλληλογράµµου των δυνάµεων και του δυναµο̟ολυγώνου,
ε̟ειδή δεν υ̟άρχει σχετική αναφορά στο βιβλίο.
Οι σηµειούµενες α̟οδείξεις στις υ̟οσηµειώσεις των σελίδων 26 και
27 να µη διδαχθούν.
Ασκήσεις βιβλίου (σελ.34) 1 και 2 (µόνο γραφικά) και 4
(υ̟ολογιστικά-όχι η γωνία)
Στα ΕΠΑΛ να διδαχθούν α̟ό τον Μαθηµατικό στην ώρα των
Μαθηµατικών. Στις ΕΠΑΣ ο διδάσκων να τα διδάξει ̟αράλληλα
µε την ύλη.
4 1.2.2-1.3.3-1.3.4
1 1.2-1.3
3 2.4-2.5
Η εφαρµογή της αναλυτικής µεθόδου να γίνει µόνο µε δύο
δυνάµεις.
΄Ασκηση βιβλίου 1 (σελ.72)
1 1.4 (µέχρι τις 2 ̟ρώτες γραµµές σελ.11)
3 4.1

3. Ρο̟ή
3.1 Περι̟τώσεις ̟ου εµφανίζονται ή χρησιµο̟οιούνται
ρο̟ές δυνάµεων στην καθηµερινή ζωή (µοχλοί, ̟εντάλ
̟οδηλάτου). Με βάση τα ̟αραδείγµατα των
̟ροηγούµενων ̟ερι̟τώσεων ̟ροσδιορισµός της
έννοιας της ρο̟ής. Α̟οτέλεσµα της δράσης της ρο̟ής.
3.2 Η ρο̟ή είναι διανυσµατικό µέγεθος. Ορισµός.
Μονάδες µέτρησης.

3.3 Παραδείγµατα εφαρµογών. Εφαρµογές α̟ό τους
µαθητές.

• Να ορίζουν την έννοια της ρο̟ής.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές εφαρµογής της έννοιας της
ρο̟ής.
• Να αναγνωρίζουν τα α̟οτελέσµατα της
ανά̟τυξης µιας ρο̟ής σε α̟λές
µηχανολογικές εφαρµογές.
• Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης της
ρο̟ής και τις µεταξύ τους. σχέσεις.
• Να υ̟ολογίζουν τη ρο̟ή δύναµης, ή των
στοιχείων ̟ου την ̟ροσδιορίζουν, σε α̟λές
εφαρµογές.

2

2629

1415
2829
2

1

2

5557

37-38

39-40

Στο κεφάλαιο αυτό θα ̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία, γιατί η
έννοια της ρο̟ής είναι ̟ολύ βασική και δεν κατανοείται εύκολα
α̟ό τους µαθητές. Παραδείγµατα µ̟ορούν να αναφερθούν α̟ό
τη θέση του ̟όµολου της ̟όρτας, το ̟οδήλατο, το κιβώτιο
ταχυτήτων, τους µοχλούς κλ̟.
Να τονισθεί ιδιαίτερα η σχέση ̟ου δίνει το µέτρο της ρο̟ής
Μ=Fl και η µονάδα της ρο̟ής Νm (και το ̟ολλα̟λάσιό της
daNm).
Το Παράδειγµα της σελίδας 39 διδάσκεται µόνο µε την
αναλυτική µέθοδο. Τα Παραδείγµατα 1ο και 2ο (σελίδες 42-43)
̟αραλεί̟ονται. Η άσκηση του βιβλίου 1 ̟αραλεί̟εται..
Ο Πίνακας 2.3β ̟αραλεί̟εται. Η σωστή του θέση είναι στο τέλος
του βιβλίου.
1 1.9 Ασκήσεις 3, 4, 5, 7 (έως 1.9ζ) (τα kp σε όλες τις ασκήσεις
του βιβλίου αυτού να δίνονται ως daN και τα cm να
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µετατρέ̟ονται σε m).
4 ∆ράση αντίδραση – σχεδίαση δυνάµεων σε φορείς
4.1 «Ό̟ου υ̟άρχει η δράση υ̟άρχει και η αντίδραση».
Συζήτηση µέσα α̟ό ̟αραδείγµατα του αξιώµατος
αυτού της Μηχανικής. Έµφαση στα σηµεία εφαρµογής
των δύο δυνάµεων.
4.2 Σχεδίαση δυνάµεων δράσης ή αντίδρασης σε
σώµατα ̟ου αλληλε̟ιδρούν. Παραδείγµατα α̟ό
µηχανολογικές εφαρµογές (̟χ. άξονας µε τροχαλία).

5. Σύνθεση, ανάλυση και ισορρο̟ία δυνάµεων
5.1 Συνισταµένη ̟ερισσότερων των δύο συνε̟ί̟εδων
συντρεχουσών δυνάµεων, µε ̟αραδείγµατα.
Υ̟ολογισµός συνισταµένης συντρεχουσών, γραφικά
(µέθοδος δυναµο̟ολυγώνου) και συνθήκη ισορρο̟ίας
τους.
Παραδείγµατα. Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.
5.2 Συνθήκη ισορρο̟ίας σωµάτων υ̟ό την ε̟ίδραση
τριών συνε̟ί̟εδων δυνάµεων, γραφικά.
Παραδείγµατα. Εφαρµογές α̟ό τoυς µαθητές.

• Να ορίζουν την έννοια της δράσης –
αντίδρασης.
• Να αναγνωρίζουν τα α̟οτελέσµατά των
δυνάµεων δράσης-αντίδρασης.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές.
• Να βρίσκουν και να διακρίνουν τα σηµεία
εφαρµογής τους.
• Να σχεδιάζουν τις δυνάµεις δράσης και
αντίδρασης σε α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές.

4 1.3.1
1 1.6, Άσκηση 1.9.7 (δεύτερο ερώτηµα)

1

• Να συνθέτουν ̟ερισσότερες α̟ό δύο
συντρέχουσες δυνάµεις γραφικά.
• Να αναφέρουν και να αναλύουν τη συνθήκη
ισορρο̟ίας συντρεχουσών δυνάµεων.
• Να ελέγχουν την ισορρο̟ία τριών
συνε̟ί̟εδων δυνάµεων γραφικά.

31

53-54
60-61

3

5.3 Εύρεση συνισταµένης ̟αράλληλων δυνάµεων
γραφικά.

• Να υ̟ολογίζουν τη συνισταµένη
̟αράλληλων δυνάµεων γραφικά.

5.4 Συνισταµένη ̟ερισσότερων (τριών το ̟ολύ στα
̟αραδείγµατα) συνε̟ί̟εδων µη συντρεχουσών µη
̟αράλληλων δυνάµεων γραφικά. Παραδείγµατα.
Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.
6. Κέντρο βάρους, ευστάθεια

• Να υ̟ολογίζουν τη συνισταµένη τριών
συνε̟ί̟εδων µη συντρεχουσών µη
̟αράλληλων δυνάµεων γραφικά

1
1

4 1.3.5, 1.3.6 (µόνο γραφικά)
1 2.3
Η ̟αράγραφος 3.9 είναι ̟ολύ σηµαντική και συνιστάται στον
διδάσκοντα να δώσει και δικές του ασκήσεις στους µαθητές. Να
τονισθεί ότι οι τύ̟οι ΣF=0 και ΣΜ=0 είναι στην ουσία οι τύ̟οι της
ισορρο̟ίας, ̟ου µας δίνουν τη δυνατότητα να βρούµε τις
δυνάµεις στήριξης.
Το αναφερόµενο στις δύο τελευταίες γραµµές της σελίδας 69 δεν
είναι ακριβές. Το σωστό είναι: «Η ̟ρώτη συνθήκη α̟οκλείει τη
µεταφορική κίνηση µε ε̟ιτάχυνση και η δεύτερη την ̟εριστροφική
µε γωνιακή ε̟ιτάχυνση». Στο σηµείο αυτό µ̟ορούµε να
̟ροσθέσουµε στους µαθητές ότι: 1) Όταν ΣF=0 και ΣM=0 το στερεό
σώµα ή ισορρο̟εί ή κινείται ευθύγραµµα οµαλά. 2) Στην
ευθύγραµµη οµαλή κίνηση έχουµε ̟άντοτε ΣF=0, γιατί µεταξύ των
δυνάµεων ̟ου εφαρµόζονται στο κινούµενο σώµα υ̟άρχει και η
τριβή.
Να τονισθεί στους µαθητές, ε̟ειδή δεν αναφέρεται στο βιβλίο, ότι
το σηµείο εφαρµογής της συνισταµένης ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζεται
βρίσκοντας τις ρο̟ές ως ̟ρος ένα α̟ό τα δύο άκρα της ράβδου.
Σελ. 72-73 Ασκήσεις 1, 2, 4 (µόνο γραφικά), 6.

58-59,
60
61-62
1 4.1

•
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6.1 Τι είναι το κέντρο βάρους και η σηµασία του στις
τεχνικές εφαρµογές. Παραδείγµατα κέντρου βάρους
σωµάτων µε α̟λό γεωµετρικό σχήµα.
6.2 Τι είναι το κεντροειδές. Παραδείγµατα
Κεντροειδές α̟λών γραµµών και ε̟ιφανειών.

.
6.3 Είδη ισορρο̟ίας και ευστάθεια µέσα α̟ό
̟αραδείγµατα. Η σηµασία τους στις τεχνικές εφαρµογές

7. Τριβή
7.1 ∆υνάµεις τριβής γενικά (̟.χ. ε̟ιβραδυνόµενη
κίνηση σωµάτων σε ρευστά, ακινησία σώµατος σε
κεκλιµένο ε̟ί̟εδο). Που οφείλεται η τριβή.
Α̟οτελέσµατα δυνάµεων τριβής στην καθηµερινότητα
και στις τεχνικές εφαρµογές.
7.2 Στατική τριβή, κινηµατική τριβή και τριβή
ολίσθησης.
Παράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν το µέγεθος των δυνάµεων
τριβής (̟.χ. η φύση των ε̟ιφανειών, η κάθετη δύναµη).
Παραδείγµατα.
7.3 Μαθηµατική έκφραση (Τ=Fκ*η). Εφαρµογές.

7.4

Τρό̟οι

µείωσης

ή

αύξησης

της

τριβής.

• Να ορίζουν τις έννοιες του κέντρου βάρους
και της ευστάθειας.
• Να γνωρίζουν τη χρησιµότητα του
̟ροσδιορισµού του ΚΒ στις κατασκευές.
• Να ̟ροσδιορίζουν το ΚΒ α̟λών
γεωµετρικών στερεών.
• Να ευρίσκουν το κεντροειδές γραµµών και
ε̟ιφανειών α̟λών γεωµετρικών σχηµάτων.
• Να ορίζουν την έννοια του κεντροειδούς.
• Να εξηγούν και να διακρίνουν τα είδη
ισορρο̟ίας και να εξηγούν την έννοια της
ευστάθειας.
• Να αναγνωρίζουν το είδος ισορρο̟ίας σε
α̟λές εφαρµογές.
• Να χαρακτηρίζουν α̟ό ̟λευράς ευστάθειας
α̟λές ̟ερι̟τώσεις εφαρµογών .
• Να ορίζουν την έννοια της τριβής.
• Να αιτιολογούν τη συµ̟εριφορά στην
κίνηση των σωµάτων ̟ου οφείλεται στην
τριβή.
• Να αναφέρουν τα α̟οτελέσµατα της τριβής
σε α̟λές καθηµερινές εφαρµογές.
• Να αναφέρουν τεχνικές εφαρµογές µε θετική
συµβολή της τριβής.
• Να ορίζουν και να διακρίνουν τη διαφορά
µεταξύ στατικής, κινηµατικής και τριβής
ολίσθησης.
• Να ̟εριγράφουν τους ̟αράγοντες ̟ου
ε̟ηρεάζουν το µέγεθος των δυνάµεων
τριβής.
• Να αναφέρουν το µαθηµατικό τύ̟ο
υ̟ολογισµού της τριβής και τη σηµασία των
συµβόλων του τύ̟ου.
• Να υ̟ολογίζουν την τριβή σε α̟λές
εφαρµογές.
• Να αναφέρουν τους τρό̟ους µείωσης της
τριβής.
• Να ορίζουν την έννοια του συντελεστή
τριβής και ̟ως αυτός µεταβάλλεται.
• Να αναγνωρίζουν τα α̟οτελέσµατα της
τριβής σε α̟λές µηχανολογικές κατασκευές.

77-78
1

1

79-83

89-90

Στο κεφάλαιο αυτό ̟ρέ̟ει να δοθούν ̟αραδείγµατα για τη
σηµασία του κέντρου βάρους. Στόχος µας είναι, ̟ριν αρχίσουµε
τη διδασκαλία του κεφαλαίου, να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η
εύρεση του κέντρου βάρους µ̟ορεί να είναι κυρίως µια
µαθηµατική διαδικασία, η σηµασία του όµως είναι ̟ολύ
σηµαντική για την ισορρο̟ία του σώµατος. Το Παράδειγµα της
σελίδας 79 και η αντίστοιχη άσκηση 1 του βιβλίου ̟αραλεί̟ονται.
∆εν θα ζητηθεί η α̟οµνηµόνευση των µαθηµατικών τύ̟ων
εύρεσης του κεντροειδούς των αναφερόµενων γεωµετρικών
σωµάτων. Οι ̟ερι̟τώσεις των σελ. 84-86 ̟αραλεί̟ονται.
Να λυθεί η άσκηση 3 (σελ.92) µόνο µε την γραφική µέθοδο.
Μια καλή και ενδιαφέρουσα για τους µαθητές ̟ηγή
̟αραδειγµάτων είναι το αυτοκίνητο. Μ̟ορεί να γίνει συζήτηση,
για ̟αράδειγµα, για ̟οιο λόγο θέλουµε να είναι το κέντρο βάρους
χαµηλά.
1 6.6 Μ̟ορεί να λυθεί στην τάξη το αναφερόµενο λυµένο
̟αράδειγµα (σελ. 92-93)

4 1.3.7, 2.2.8
Η ̟αράγραφος 14.3 να διδαχθεί ̟εριλη̟τικά.
Να δοθεί στους µαθητές µια α̟λή άσκηση υ̟ολογισµού της
τριβής.
Η άσκηση 1 (σελίδα 417) να λυθεί α̟ό τον διδάσκοντα στην τάξη.

2

375383
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7.5 Η τριβή κύλισης. Η σηµασία της τριβής κύλισης.
Παραδείγµατα. Κατανόηση του φαινοµένου της τριβής
κύλισης. Παράγοντες ̟ου την ε̟ηρεάζουν.
7.6 Σύγκριση των αντιστάσεων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις
τριβές κύλισης και ολίσθησης.

8. Ενέργεια, Έργο, Ισχύς, Συντελεστής Α̟όδοσης
Μηχανής
8.1 Έργο – Ενέργεια. Παραδείγµατα. Ορισµοί. Μονάδες
µέτρησης.

8.2 Ισχύς. Παραδείγµατα. Ορισµός. Μονάδες µέτρησης.

8.3 Συντελεστής α̟όδοσης µηχανής. Παραδείγµατα.
Ορισµός. Μονάδες µέτρησης.

• Να ̟εριγράφουν το φαινόµενο της τριβής
κύλισης. Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα και
τους ̟αράγοντες α̟ό τους ο̟οίους αυτή
εξαρτάται.
• Να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν τις
διαφορές µεταξύ τριβής ολίσθησης και
κύλισης.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογής
της τριβής κύλισης και ολίσθησης σε α̟λές
µηχανολογικές κατασκευές.

• Να ορίζουν τις έννοιες της ενέργειας, του
έργου και της ισχύος.
• Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησής τους
και τις µεταξύ τους σχέσεις.
• Να µετατρέ̟ουν τα µεγέθη της ενέργειας,
της ισχύος και του έργου στις διάφορες
µονάδες τους.
• Να διακρίνουν τη διαφορά µεταξύ έργου
και ενέργειας και ισχύος.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και τις α̟λές τεχνικές
εφαρµογές, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η
σηµασία της ενέργειας, του έργου και της
ισχύος.

Τα αναφερόµενα θεωρητικά στοιχεία στην σελίδα 384 µ̟ορούν να
̟αραληφθούν.
1

383386

4 2.2.1, 2.2.4, 2.2,6
1 15,1, 15.2, 15.3, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1.
327331

3

Α̟ό τις αναφερόµενες στο βιβλίο µονάδες έργου να αναφερθεί
µόνο η µονάδα του SI και η σχέση της µε το kpm.
Να δοθούν α̟λές ασκήσεις υ̟ολογισµού του έργου.
Να µη διδαχθεί ο υ̟ολογισµός του έργου στην ̟εριστροφική
κίνηση.
Α̟ό τις αναφερόµενες στο βιβλίο µονάδες ισχύος να αναφερθούν
η µονάδα του SI, οι CV και ΗΡ και οι µεταξύ τους σχέσεις.
Να δοθούν α̟λές ασκήσεις υ̟ολογισµού ισχύος.

333334

Οι µαθηµατικές εκφράσεις της σελίδας 354 µ̟ορούν να
̟αραληφθούν.

354355
9. Είδη κίνησης
(Μέσα α̟ό ̟αραδείγµατα, ̟οια είναι τα είδη κίνησης,
χαρακτηριστικά, ορισµοί, µονάδες µέτρησης).
9.1 Ευθύγραµµη
9.2 Κυκλική
9.3 Περιοδική

• Να ορίζουν και να αναγνωρίζουν τα είδη
των κινήσεων.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα ειδών κίνησης
σε α̟λές εφαρµογές της καθηµερινότητας
και σε α̟λές τεχνικές εφαρµογές.
1

4 1.1, 1.3.10
Η ενότητα αυτή δεν υ̟άρχει στο διδακτικό βιβλίο. Υ̟οστηρικτικό
υλικό θα βρει ο διδάσκων
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του 1 (Κεφάλαια 4ο και 5ο). Για την ̟εριοδική
κίνηση συνο̟τικά αναφέρουµε:
Περιοδική κίνηση ονοµάζεται η κίνηση η ο̟οία
ε̟αναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Περίοδος Τ είναι
ο χρόνος ̟ου α̟αιτείται για να ολοκληρωθεί µια φορά η
̟εριοδική κίνηση. Συχνότητα f είναι ο αριθµός των
ε̟αναλήψεων της ̟εριοδικής κίνησης στη µονάδα του χρόνου.
Μετριέται σε Hz.
Γενικά ισχύει:

Τ= 1

f
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10. Μετάδοση ̟εριστροφικής κίνησης
10.1 Σχέσεις µετάδοσης σε µεταφορά ̟εριστροφικής
κίνησης.
10.2 Ιµαντοκίνηση. Οδοντοκίνηση. Αλυσοκίνηση.
Εφαρµογές τους στις µηχανολογικές κατασκευές.
.
Β. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Εισαγωγή.
Χρησιµότητα της Αντοχής των Υλικών. Συνο̟τική
αναφορά στις βασικές έννοιες

• Να ορίζουν την έννοια της σχέσης
µετάδοσης σε α̟λές µηχανολογικές
κατασκευές.
• Να ̟εριγράφουν τα είδη µετάδοσης της
̟εριστροφικής κίνησης.
• Να κατανοούν τη µεταβολή της
µεταφερόµενης ρο̟ής.
• Να κατανοήσουν τη χρησιµότητα του
µαθήµατος.
• Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της
Αντοχής των Υλικών.

2

366369

1
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Να δοθούν α̟λές ασκήσεις για κάθε είδος µετάδοσης
̟εριστροφικής κίνησης. Κυρίως να ̟αρουσιαστούν µε εικόνες,
εξαρτήµατα και άλλο ε̟ο̟τικό υλικό ̟ραγµατικοί µηχανισµοί.

2.Εισαγωγή
Στην εισαγωγή ε̟ιµένουµε στην ̟αρουσίαση ̟ραγµατικών
̟ροβληµάτων, στα ο̟οία µας βοηθάει η αντοχή και ζητάµε και
α̟ό τους ίδιους τους µαθητές να φέρουν, υ̟ό τύ̟ο εργασίας
ανάλογα ̟αραδείγµατα α̟ό την ̟ράξη.

2. Βασικές έννοιες Αντοχής Υλικών (Εσωτερικές και
εξωτερικές δυνάµεις-Φορτία- Τάση- Κατα̟όνησηΠαραµόρφωση)
2.1 Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις των σωµάτων.
Τι εννοούµε µε τον όρο φορτίο στην αντοχή υλικών.
Είδη φορτίων (µόνιµα, κινητά, συγκεντρωµένα,
κατανεµηµένα, εναλλασσόµενα κλ̟).

2.2 Η έννοια της τάσης. Παραδείγµατα. Η έννοια της
διατοµής.
Η διαφορά της τάσης α̟ό τις δυνάµεις και τα φορτία..
Ορθή και διατµητική τάση. Παραδείγµατα. Ορισµοί.
Μαθηµατικές εκφράσεις. Μονάδες µέτρησης.
Εφαρµογές α̟ό τους µαθητές.

3 5.1-5.2-5.3
• Να αναγνωρίζουν τις ε̟ιδράσεις ̟ου
ε̟ιφέρει η εφαρµογή εξωτερικών και η
ανά̟τυξη εσωτερικών δυνάµεων σε ένα
σώµα.
• Να ορίζουν την έννοια του φορτίου και τη
σηµασία του σε α̟λές µηχανολογικές
κατασκευές.
• Να ̟εριγράφουν τα είδη των φορτίων.
• Να ορίζουν την έννοια της τάσης.
• Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της διατοµής
σε α̟λές µηχανολογικές κατασκευές.
• Να αναγνωρίζουν και να ̟εριγράφουν τις
διαφορές της τάσης α̟ό τις δυνάµεις και τα
φορτία.
• Να ορίζουν την έννοια της ορθής και της
διατµητικής τάσης.
• Να αναφέρουν τις µαθηµατικές εκφράσεις
τους.
• Να αναφέρουν της µονάδες µέτρησής τους
και τις µεταξύ τους σχέσεις.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και α̟λές µηχανολογικές
εφαρµογές.

101102

Έµφαση να δοθεί στην έννοια του όρου «φορτίο» (δυνάµεις ή
ρο̟ές ̟ου ενεργούν στο εξωτερικό των σωµάτων και οι
αντίστοιχες αντιδράσεις ̟ου ̟ροκαλούν).

1

104105
3

3 5.3
2 1.5
Πριν αρχίσει η διδασκαλία της ενότητας οι µαθητές ̟ρέ̟ει να
κατανοήσουν καλά και µε ̟ολλά ̟αραδείγµατα την έννοια της
διατοµής.
Η έννοια της τάσης είναι η σηµαντικότερη στην Αντοχή των
Υλικών. Οι µαθητές ̟ρέ̟ει στη συνέχεια να ασκηθούν µε
αριθµητικά ̟αραδείγµατα ̟ριν ̟ροχωρήσουν στο νόµο του
Hooke. Η υ̟οσηµείωση των σελίδων 104-106 ̟ρέ̟ει να ε̟εξηγηθεί
µε λίγα α̟λά λόγια στους µαθητές.
Ασκήσεις βιβλίου 1, 2, 3 (σελ.119)
Ως ορισµός της διατµητικής τάσης να δοθεί: ∆ιατµητική τάση είναι
η τάση ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό την εφα̟τόµενη στη διατοµή
συνιστώσα της εξωτερικής δύναµης τ = Fτ/Α
Στην ενότητα αυτή µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί το αρχείο
antoxisamle.xls, στο ο̟οίο αναφερόµαστε στην εισαγωγή των
οδηγιών.
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2.3 Οι έννοιες της κατα̟όνησης και της ̟αραµόρφωσης.
Οι σ̟ουδαιότερες κατα̟ονήσεις (εφελκυσµός, θλίψη,
τµήση, κάµψη, διάτµηση, στρέψη), συνο̟τικά.
Παραδείγµατα (συρµατόσχοινο, αλυσίδα,
κοχλιοσύνδεση, ήλωση, άξονας, γέφυρα, γερανογέφυρα
κλ̟).

3 Εφελκυσµός και θλίψη
3.1 Γενικά, εφελκυσµός και θλίψη Παραδείγµατα.
Ορισµοί.
3.2 Ε̟ιµήκυνση. Παραµόρφωση (ανηγµένη
ε̟ιµήκυνση). Μέτρο ελαστικότητας.

3.3 Πείραµα εφελκυσµού- νόµος του Hooke).Τάσεις και
̟αραµορφώσεις.
∆ιάγραµµα τάσεων και ̟αραµορφώσεων. Όρια
αναλογίας, ελαστικότητας, διαρροής, θραύσης.
Ελαστική και ̟λαστική ̟εριοχή ̟αραµορφώσεων.

3.3 Ε̟ιτρε̟όµενη τάση και συντελεστής ασφαλείας.
∆ιαστασιολόγηση, έλεγχος τάσεων και ικανότητα
φόρτισης. Η σηµασία τους στις κατασκευές.
Σχετικοί µαθηµατικοί τύ̟οι. Παραδείγµατα Εφαρµογές
α̟ό τους µαθητές.

• Να ορίζουν τις έννοιες της κατα̟όνησης και
της ̟αραµόρφωσης.
• Να εξηγούν τη σχέση µεταξύ κατα̟όνησης
(αιτίου) και ̟αραµόρφωσης
(α̟οτελέσµατος).
• Να γνωρίζουν τα είδη των α̟λών
κατα̟ονήσεων.
• Να αναφέρουν τους τρό̟ους κατα̟όνησης
των σωµάτων.
• Να ορίζουν την ̟ερί̟τωση φορτίσεων
εφελκυσµού και θλίψης.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα φορτίσεων
εφελκυσµού και θλίψης.
• Να ̟εριγράφουν τη φυσική σηµασία των
εννοιών της ε̟ιµήκυνσης, της
̟αραµόρφωσης (ανηγµένη ε̟ιµήκυνση) και
του µέτρου ελαστικότητας.
• Να ̟εριγράφουν την εξέλιξη ενός
̟ειράµατος εφελκυσµού.
• Να ̟εριγράφουν τη σχέση των µεγεθών ̟ου
αναφέρονται στο νόµο του Hooke και να
γνωρίζουν την ̟εριοχή ισχύος του.
• Να διαβάζουν, να ερµηνεύουν και να
συγκρίνουν διαγράµµατα τάσεων και
̟αραµορφώσεων διαφόρων υλικών
• Να ̟εριγράφουν τη φυσική σηµασία των
εννοιών του ορίου αναλογίας,
ελαστικότητας, διαρροής και θραύσης.

• Να εξηγούν τις έννοιες της ε̟ιτρε̟όµενης
τάσης και του συντελεστής ασφαλείας
• Να υ̟ολογίζουν τάσεις, διαστάσεις φορέων,
ικανότητα φόρτισης και συντελεστές
ασφάλειας σε α̟λές ̟ερι̟τώσεις φορτίσεων
• Να συνυ̟ολογίζουν τον οικονοµικό
̟αράγοντα ε̟ι̟λέον εκείνου της ασφάλειας
κατά την ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων φόρτισης

1

102103

123124
2
107108

3

2

3 5.4-5.6
2 1.4
Έµφαση να δοθεί στις έννοιες των όρων «̟αραµόρφωση»
(αλλαγή σχήµατος και διαστάσεων) και «κατα̟όνηση»
(κατάσταση στην ο̟οία βρίσκεται ένα σώµα όταν ε̟άνω του
ε̟ιδρούν φορτία).
Η ̟αρουσίαση των σηµαντικότερων µορφών κατα̟όνησης καλό
είναι να συνοδεύεται και α̟ό ̟ρακτικά ̟αραδείγµατα
(συρµατόσχοινο, αλυσίδα, κοχλιοσύνδεση, ήλωση, γέφυρα,
γερανογέφυρα κλ̟.)
2 2.1
Για να κατανοήσουν οι µαθητές καλά τις έννοιες της ειδικής
ε̟ιµήκυνσης-ε̟ιβράχυνσης καλό είναι να ασκηθούν αρχικά µε
µαθηµατικές εφαρµογές ̟ριν ̟ροχωρήσουν στα ε̟όµενα
µαθήµατα σε ασκήσεις εφαρµογής του νόµου του Hooke.
Άσκηση βιβλίου 6 (σελ.119)

106,10
9-114

3 5.7-5.8
2 2.2
Ιδιαίτερη έµφαση ̟ρέ̟ει να δοθεί στις έννοιες του φορτίου και της
τάσης διαρροής και θραύσης. Οι µαθητές δεν είναι αναγκαίο να
α̟οµνηµονεύσουν τις ονοµασίες των ̟εριοχών του διαγράµµατος
ε̟ιµηκύνσεων – φορτίων. Πριν λυθεί η άσκηση του
Παραδείγµατος (σελ. 112-114) καλό είναι να δοθούν α̟λούστερες
ασκήσεις ό̟ου ζητούµενα θα είναι (µεµονωµένα) η τάση στο όριο
αναλογίας, η τάση στο όριο θραύσης, η ειδική ε̟ιµήκυνση και η
ειδική ε̟ιµήκυνση ε̟ί τοις εκατό.
Άσκηση βιβλίου 4 (σελ. 119)

114115,
όχι η
§ 5.10
116
123128

3 5.9
2 2.4
Να τονισθεί η σηµασία της ε̟ιλογής του συντελεστή ασφαλείας
στη µελέτη των φορέων, µε κριτήριο την ασφάλεια και την
οικονοµία.
Για να αφοµοιώσουν καλά τη σηµασία του, οι µαθητές ̟ρέ̟ει να
λύσουν ̟ολλές ασκήσεις.
Στο ̟αράδειγµα της σελίδας 116, ο διδάσκων µ̟ορεί, αν το κρίνει
σκό̟ιµο, να αντικαταστήσει την κυλινδρική ράβδο του
Παραδείγµατος µε αντίστοιχη τετραγωνικής διατοµής, ώστε ο
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µαθητής να µ̟ορεί να κατανοήσει την ουσία χωρίς να
δυσκολεύεται α̟ό τους τύ̟ους.
Α̟ό τις ασκήσεις 1-8 (σελ. 128-129), ο διδάσκων µ̟ορεί να δώσει
ό̟οιες κρίνει αναγκαίες.
4. Φορείς-φορτίσεις-στηρίξεις-ισοστατικοί φορείς
4.1 Φορείς {ράβδος, δοκός (αµφιέριστη,
µονο̟ροέχουσα, αµφι̟ροέχουσα, ̟ρόβολος,
αµφί̟ακτη κλ̟), δίσκος, ̟λάκα, κέλυφος}. Περιγραφή.
Παραδείγµατα α̟ό µηχανολογικές εφαρµογές,
σχηµατική σχεδίαση.
4.2 Φορτίσεις (συγκεντρωµένα φορτία, κατανεµηµένα,
σταθερά, κινητά, στατικά, δυναµικά, κρουστικά)
Περιγραφή. Παραδείγµατα α̟ό µηχανολογικές
εφαρµογές, σχηµατική σχεδίαση.
4.3 Στηρίξεις (̟άκτωση, άρθρωση, κύλιση). Περιγραφή.
Βαθµοί ελευθερίας. Αντιδράσεις στήριξης.
Παραδείγµατα α̟ό µηχανολογικές εφαρµογές,
σχηµατική σχεδίαση.
4.4 Ισοστατικά ορισµένοι φορείς. Παραδείγµατα.
Ορισµός.

5. ∆ιάτµηση, κάµψη, στρέψη, λυγισµός
5.1 ∆ιάτµηση
Η φόρτιση στη διάτµηση. Παραδείγµατα διάτµησης.
Παράγοντες α̟ό τους ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός
φορέα σε διάτµηση.
Παραδείγµατα µηχανολογικών εφαρµογών στις ο̟οίες
εµφανίζονται διατµητικές τάσεις.
5.2 Κάµψη
Η µορφή του φορέα και η φόρτιση του σε κάµψη.
Παραδείγµατα κάµψης. Παραδείγµατα µηχανολογικών
εφαρµογών στις ο̟οίες εµφανίζονται φορτίσεις
κάµψης.

• Να αναφέρουν και να διακρίνουν τα είδη
των φορέων, των φορτίσεων και των
στηρίξεων.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό την
καθηµερινότητα και τις α̟λές
µηχανολογικές εφαρµογές για τα είδη
φορέων και στηρίξεων.
• Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν τις
δυνάµεις ̟ου ανα̟τύσσονται στα διάφορα
είδη φορέων, φορτίσεων.
• Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν τις
αντιδράσεις ̟ου ανα̟τύσσονται στα
διάφορα είδη στηρίξεων.
• Να εξηγούν την α̟λή ̟ερί̟τωση του
ισοστατικού φορέα τη σχέση εσωτερικώνεξωτερικών δυνάµεων και την εξασφάλιση
της ισορρο̟ίας.

• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
διάτµηση.
• Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός σώµατος σε
διάτµηση.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται διατµητικές τάσεις
• Να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά του
φορέα ̟ου µ̟ορεί να υ̟οστεί κάµψη.
• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
κάµψη.
• Να κατατάσσουν α̟ό ̟λευράς αντοχής σε
κάµψη, τα διάφορα είδη τυ̟ικών διατοµών.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται καµ̟τικές
φορτίσεις.

3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
4

101102
171177
183186

101102
2

211224

2 3.1, 3.2, 3.3

Α̟λή αναφορά στους ισοστατικούς φορείς (ράβδος-δοκός-δίσκος̟λάκα-κέλυφος). Γενικά ̟ερί φορτίων–̟εριγραφή-σχηµατική
σχεδίαση,
Είδη στηρίξεων-Αντιδράσεις στηρίξεων-Παραδείγµατα για να
µάθουν οι µαθητές ̟ώς σχεδιάζονται σχηµατικά οι στηρίξεις σε
χαρακτηριστικές µηχανολογικές κατασκευές.

2 Μέρος δεύτερο 2.1
Η συµ̟εριφορά των σωµάτων κατά την διάτµηση να δοθεί κυρίως
̟οιοτικά. Όσον αφορά τη µαθηµατική σχέση του υ̟ολογισµού της,
να τονιστεί ότι ουσιαστικά είναι ανα̟αραγωγή του τύ̟ου του
εφελκυσµού.

2 Μέρος δεύτερο Κεφάλαιο 1
1

231240

Α̟λή αναφορά στα είδη της κάµψης – ̟άνω / κάτω ίνες δοκού
και ουδέτερος άξονας – ̟ώς συµ̟εριφέρονται κατά την κάµψη.

183186
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5.3 Στρέψη
Η φόρτιση στη στρέψη. Παραδείγµατα. Κέντρο
στροφής.
Παράγοντες α̟ό τους ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός
φορέα σε στρέψη.
Παραδείγµατα µηχανολογικών εφαρµογών στις ο̟οίες
εµφανίζονται φορτίσεις στρέψης.
5.4 Λυγισµός
Η µορφή του φορέα και η φόρτιση στο λυγισµό.
Παραδείγµατα.
Κρίσιµο φορτίο λυγισµού.
Περι̟τώσεις λυγισµού ανάλογα µε τον τρό̟ο στήριξης
των άκρων του φορέα.
Παραδείγµατα µηχανολογικών εφαρµογών στις ο̟οίες
εµφανίζονται φορτία λυγισµού.

• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
στέψη.
• Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες α̟ό τους
ο̟οίους εξαρτάται η αντοχή ενός σώµατος σε
στρέψη.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται φορτίσεις στρέψης.
• Να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά του
φορέα ̟ου µ̟ορεί να υ̟οστεί λυγισµό.
• Να ̟εριγράφουν τη φόρτιση ̟ου ̟ροκαλεί
λυγισµό.
• Να ορίζουν το κρίσιµο φορτίο λυγισµού.
• Να αναφέρουν τις ̟ερι̟τώσεις λυγισµού
ανάλογα µε τον τρό̟ο στήριξης των άκρων
του φορέα.
• Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογών
στις ο̟οίες εµφανίζονται φορτίσεις
λυγισµού.

2 Μέρος δεύτερο Κεφάλαιο 4

2

1

257283

Η συµ̟εριφορά των σωµάτων κατά την στρέψη να δοθεί µόνο
̟οιοτικά.
Η ̟αράγραφος 11.2 διδάσκεται µε α̟λά λόγια χωρίς µαθηµατικές
σχέσεις. Α̟ό τις αναφερόµενες έννοιες µας ενδιαφέρει να
κατανοήσουν οι µαθητές µόνο την έννοια της στρε̟τικής ρο̟ής.
2 Μέρος δεύτερο Κεφάλαιο 3

294297
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι» (2Θ+4Ε)
Β΄ΕΠΑΛ (Τοµέας Οχηµάτων)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριοι σκο̟οί του µαθήµατος για τους µαθητές είναι:
1) να εξοικειωθούν µε τις στοιχειώδεις/βασικές φυσικές έννοιες ̟ου αφορούν τη λειτουργία των ΜΕΚ,
2) να ̟εριγράφουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των υγρών καυσίµων ̟ου χρησιµο̟οιούνται στις ΜΕΚ και να
εξηγούν τη σηµασία τους για τη λειτουργία τους,
3) να ̟εριγράφουν τα ̟ροϊόντα της καύσης και
4) να ̟εριγράφουν τα µέρη και να εξηγούν τη λειτουργία των τετράχρονων και δίχρονων βενζινοµηχανών και
̟ετρελαιοµηχανών.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί Θερµοδυναµική ή και Μετάδοση Θερµότητας στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ, ό̟ως αυτό
συνέβαινε στα ΤΕΕ.
Έχουν όµως διδαχθεί θεωρητικά στοιχεία των ̟αρα̟άνω αντικειµένων στο µάθηµα της ΦΥΣΙΚΗΣ της Α’ ΕΠΑΛ –
Ενδέχεται να έχουν ασχοληθεί µε το αντικείµενο της Θερµοδυναµικής ή των ΜΕΚ και στο ̟λαίσιο του µαθήµατος
Εισαγωγή στην Τεχνολογία.
Ο καθηγητής είναι καλό να ασχοληθεί µε το θέµα της ̟ροϋ̟άρχουσας γνώσης ανά µαθητή σε βασικά θέµατα
Θερµοδυναµικής µε βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να έχουµε υ̟όψη µας ότι αν τα θεωρητικά
ζητήµατα του µαθήµατος δεν τα έµαθαν οι µαθητές στο µάθηµα της Φυσικής, το ο̟οίο ήταν 3ωρο, τότε δεν είναι
δυνατόν να ε̟ιµένουµε µε τον ίδιο τρό̟ο να τα µάθουν στα ΜΕΚ, ̟ου είναι δίωρο. Για αυτό το λόγο, ας
αξιο̟οιήσουµε εναλλακτικούς τρό̟ους ̟ροσέγγισης της γνώσης, καθώς ̟ροσφέρεται ιδιαίτερα το µάθηµα.
Ε̟ισηµαίνουµε ε̟ίσης ότι στο µάθηµα της Χηµείας, της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ, στο ∆εύτερο α̟ό τα 5 συνολικά κεφάλαια,
µετά τα εισαγωγικά για την Οργανική Χηµεία, δηλαδή στην αρχή σχετικά του διδακτικού έτους, οι µαθητές
διδάσκονται για το Πετρέλαιο και τους Υδρογονάνθρακες.
-Στην Ενότητα Πετρέλαιο - Καύσιµα υ̟άρχει ̟αράγραφος σχετικά µε τα είδη βενζίνης, το φαινόµενο της καύσης, τα
καύσιµα.
-Στην Ενότητα Καυσαέρια και Καταλύτες αυτοκινήτων οι στόχοι του αναλυτικού ̟ρογράµµατος είναι να αναφέρει ο
µαθητής για τη σύσταση των καυσαερίων των αυτοκινήτων και τον ρόλο τους στη ρύ̟ανση του ̟εριβάλλοντος και
να αναφέρει και να ε̟εξηγεί το ρόλο των καταλυτών των αυτοκινήτων στη µείωση των ρύ̟ων.

Ό̟ου στις ̟αρατηρήσεις αναφέρονται ε̟ο̟τικά µέσα, Internet ή applets, µ̟ορείτε να βρείτε συγκεκριµένες
̟ληροφορίες στον «Οδηγό Τεχνολογικών Πληροφοριών στο Ιντερνετ» στην Ιστοσελίδα http://users.sch.gr/kontaxis

Ε̟ισηµαίνουµε ότι το µάθηµα ̟ροσφέρεται για ατοµικές και οµαδικές εργασίες οι ο̟οίες µ̟ορούν να
̟ροκαλέσουν το ενδιαφέρον ορισµένων µαθητών ̟ου δεν ανήκουν σε αυτούς ̟ου ονοµάζουµε «καλούς µαθητές».
Άλλωστε, οι συνθετικές εργασίες ̟ροβλέ̟ονται και α̟ό στο Π∆ για την αξιολόγηση στα ΕΠΑΛ. Είναι ̟ολύ κρίσιµο
να καταφέρουµε να ̟αρακινήσουµε αυτούς τους µαθητές να ̟ροσεγγίσουν τη θεωρία µε το να κατασκευάσουν κάτι
(̟χ Σύστηµα Εµβόλου, ∆ιωστήρα, Στροφάλου α̟ό ξύλο ή χαρτόνι, διάφορα συστήµατα ΜΕΚ (καυσίµου, λί̟ανσης,
ψύξης κλ̟) χρησιµο̟οιώντας ̟αλιά εξαρτήµατα σε ξύλινο ταµ̟λό), ή να εµβαθύνουν σε κά̟οια θέµατα (̟χ
βελτιώσεις ΜΕΚ, Μηχανές θαλάσσης ή φορητές ΜΕΚ - ̟αρουσιάζονται στο τέλος του βιβλίου και δεν
̟εριλαµβάνονται στη διδακτέα ύλη αλλά µ̟ορούν να αξιο̟οιηθούν αν ενδιαφέρουν κά̟οιους µαθητές σε
̟αραθαλάσσιες ̟εριοχές). Η δεύτερη εκδοχή των εργασιών µ̟ορεί να ̟ροσελκύσει και µαθητές οι ο̟οίοι γνωρίζουν
τα βασικά των ΜΕΚ (λόγω ενδιαφέροντος ή εργασίας των ιδίων ή του οικογενειακού τους ̟εριβάλλοντος) και έχουν
τη διάθεση να εµβαθύνουν ̟ερισσότερο.
Οι εργασίες δίνουν ̟ολλές δυνατότητες για διαφορο̟οίηση της διδασκαλίας ενός µαθήµατος ανάλογα µε το ε̟ί̟εδο
ή το ενδιαφέρον του κάθε µαθητή. Για ̟αράδειγµα, οι ̟λέον ε̟ιµελείς µαθητές µ̟ορούν να φέρουν γρα̟τή εργασία
και εικόνες µε ̟ληροφορίες ̟ου άντλησαν α̟ό ̟εριοδικά, βιβλία ή το Ιντερνετ. Οι µαθητές οι ο̟οίοι δεν έχουν καλές
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ε̟ιδόσεις στη µελέτη και συνήθως δεν διαβάζουν, µ̟ορούν να ε̟ισκεφθούν ένα συνεργείο, να συζητήσουν µε τον
υ̟εύθυνο ο ο̟οίος θα τους ενηµερώσει για το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους και θα τους ̟ροµηθεύσει
̟αλιά εξαρτήµατα. Οι µαθητές µ̟ορούν να το̟οθετήσουν τα εξαρτήµατα σε ένα κόντρα ̟λακέ (ένα εξάρτηµα ̟ου
δεν βρέθηκε ή ένα ογκώδες εξάρτηµα ̟χ ψυγείο µηχανής, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένα κουτί ή µια
φωτογραφία), να τα συνδέσουν µεταξύ τους και να γράψουν ένα µικρό κείµενο (µιας σελίδας) ̟ου να ̟αρουσιάζουν
µε λίγα λόγια την εργασία τους και α̟ό ̟ού άντλησαν ̟ληροφορίες. Είναι α̟αραίτητη η ̟αρουσίαση των εργασιών
στην τάξη, κατά ̟ροτίµηση την ηµέρα ̟ου διδάσκεται η συγκεκριµένη ενότητα. Στην ̟ράξη, οι µαθητές κάνουν µια
µικρή εισήγηση 5-10 λε̟τά και στη συνέχεια διδάσκεται το µάθηµα.
Ιδέες για εργασίες σε θέµατα Θερµότητας, Μετάδοσης Θερµότητας και ΜΕΚ µ̟ορείτε να βρείτε στις οδηγίες του
µαθήµατος Στοιχεία Τεχνικής Θερµοδυναµικής και Μετάδοσης Θερµότητας Β΄ τάξης του Μηχανολογικού τοµέα των
ΕΠΑΛ Μηχανολόγων).
Ε̟ισηµαίνουµε ότι το αναλυτικό ̟ρόγραµµα έχει αρκετές διαφορές µε το βιβλίο, ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο και ως ̟ρος
τη σειρά ̟αρουσίασης. Οι οδηγίες δεν θα µ̟ορούσαν ̟αρά να ̟αρουσιάζονται µε βάση την ακολουθία του
αναλυτικού ̟ρογράµµατος αλλά σε ορισµένα σηµεία γίνονται κά̟οιες ε̟ισηµάνσεις αλλαγής της σειράς ώστε να
είναι σε θέση οι µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το ̟εριεχόµενο. Οι εκ̟αιδευτικοί µ̟ορούν να κάνουν ε̟ιµέρους
αλλαγές στη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων, αν κρίνουν δικαιολογηµένα ότι είναι α̟αραίτητο για σηµαντικούς
λόγους (̟χ χρονική συµβατότητα θεωρίας και εργαστηρίων)
Για ορισµένα κεφάλαια τα ο̟οία δεν υ̟άρχουν στο βιβλίο ΜΕΚ Ι ό̟ως καύσιµα, καύση, λι̟αντικά κλ̟ ̟ροτείνεται
το βιβλίο της Β΄τάξης των ΤΕΕ «Τεχνολογία Υλικών Αυτοκινήτου» ή άλλα βιβλία, ό̟ως αναφέρονται αναλυτικά στις
οδηγίες .
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παράγραφοι

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Γνωριµία µε τους µαθητές

Γνωριµία µε τους µαθητές

Οι µαθητές ̟ρέ̟ει
1. Ιστορική αναδροµή - Εισαγωγή
1.1 Ιστορικά - συγκριτικά
στοιχεία χρήσης, τιµών ισχύος, βάρους,
στροφών λειτουργίας, κατανάλωσης
κ.τ.λ. κινητήρων ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκαν στα αυτοκίνητα.

2. Φυσικές έννοιες - Κινητήριες
µηχανές
2.1 ∆ύναµη - ̟ίεση - ρο̟ή - έργο ενέργεια - ισχύς - θερµοκρασία θερµότητα.

Παρατηρήσεις

1.1

•

Να ενεργο̟οιηθεί το ενδιαφέρον
τους για την τεχνολογική εξέλιξη ̟ορεία των κινητήρων αλλά και τη
σχέση - ε̟ίδραση του αυτοκινήτου
στη ζωή του ανθρώ̟ου.

1.2

•

Να ορίζουν τις βασικές έννοιες και
µεγέθη.
Να αναφέρουν τις µονάδες
µέτρησης των µεγεθών αυτών και
να ̟ραγµατο̟οιούν µετατρο̟ές.

2.1
2.5
2.2
2.4
2.7
2.8
2.9
2.10
2.13

•

1 η- 2 η

4

3η

2

Τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 1.1 και κυρίως στην 1.2 (η ο̟οία δεν
συµ̟εριλαµβάνεται ως διδακτέα) είναι ̟ολύ ενδιαφέροντα αλλά ενδέχεται να είναι
χιλιοει̟ωµένα α̟ό άλλους καθηγητές ̟χ Φυσικής. Άρα, µέσα α̟ό ερωτήσεις,
̟ροσ̟αθεί ο εκ̟αιδευτικός να διαγνώσει τις ̟ροηγούµενες γνώσεις και τα
ενδιαφέροντα των µαθητών.
Ε̟ίσης, µε στόχους:
Α. Να διαγνώσουµε το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα
Β. Να τονίσουµε τη σχέση του µαθήµατος µε µαθήµατα γενικής ̟αιδείας
Είναι χρήσιµο να ρωτήσουµε αν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της µηχανής του
αυτοκινήτου ή άλλης µηχανής σε ̟ροηγούµενες χρονιές στο σχολείο, σε άλλα
µαθήµατα (Τεχνολογία, Φυσική, Χηµεία κλ̟).
Αν θέλουν κά̟οιοι να ασχοληθούν κάνοντας την ̟ρώτη τους εργασία (σε τοµείς ̟ου
τους ενδιαφέρουν ή έχουν ̟ρόσβαση ̟χ συνεργείο µηχανών θαλάσσης, συνεργείο
αυτοκινήτων, συνεργείο diesel). Αυτό µ̟ορεί να γίνει σε συνδυασµό µε ανάλογη
εργασία για Υγιεινή και Ασφάλεια ̟ου ̟ροτείνουµε για τις ̟ρώτες ηµέρες στο
Εργαστήριο.
Μια καλή ιδέα είναι να δοθεί οµαδική εργασία για το ̟ως εξελίχθηκε η ταχύτητα των
οχηµάτων, µε αναζήτηση στο Ιντερνετ, στις ε̟ιδόσεις αγώνων ταχύτητας. Αν κά̟οιοι
ενδιαφέρονται ̟ολύ, µ̟ορούν να συνεχίσουν και να βρουν ̟ως ε̟ιτεύχθηκαν οι
ε̟ιδόσεις και τι αλλαγές έγιναν κάθε φορά στις µηχανές, ̟ροσθέτοντας ̟ληροφορίες
στα αντίστοιχα κεφάλαια όλο το διδακτικό έτος. (Κάτι ανάλογο έγινε σε ΤΕΕ Λακωνίας
µε µεγάλη ε̟ιτυχία).
Όλες οι έννοιες της ̟αραγράφου 2.1 του αναλυτικού ̟ρογράµµατος είναι γνωστές α̟ό
το µάθηµα της Φυσικής της Α΄ ΕΠΑΛ ενώ ορισµένες γίνονται ε̟ίσης στο µάθηµα της
Αντοχής, καθώς αφορούν στον ̟υρήνα του εν λόγω µαθήµατος.
Άρα, η ̟αράγραφος 2.1 δεν ̟αρουσιάζεται αλλά διδάσκεται :
Α. µέσα α̟ό ̟ροφορικές ερωτήσεις (ε̟αναλη̟τικού τύ̟ου) ̟χ ̟ως µετατρέ̟εται η
ενέργεια (του καυσίµου - θερµογόνος δύναµη) στο αυτοκίνητο κατά την ̟ορεία και
̟ως κατά το φρενάρισµα.
Β. ε̟ο̟τικά, µέσα α̟ό εικόνες ̟ραγµατικών καταστάσεων.
Γ. µέσα α̟ό µικροεργασίες ̟χ ανατρέξτε σε ένα ̟εριοδικό αυτοκινήτου, διαλέξτε
τυχαία 20 µοντέλα αυτοκινήτων και δηµιουργήστε 3 ̟ίνακες ̟ου κατατάσσουν αυτά
τα µοντέλα, ανάλογα µε τον κυβισµό τους, τη ρο̟ή τους και την ισχύ τους ή βρείτε στο
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παράγραφοι

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Παρατηρήσεις
εργαστήριο µηχανήµατα και εργαλεία και εφαρµόστε τη θεωρία ̟ερί δυνάµεων.
∆. Εναλλακτικά και εφ’ όσον η θεωρία ̟ραγµατο̟οιείται στο εργαστήριο (ό̟ως είναι
αναγκαίο να γίνεται), ή σε συνεργασία µε τον διδάσκοντα στο εργαστήριο, όλες οι
ερωτήσεις µ̟ορούν να γίνονται σε συνδυασµό εικόνων και ε̟ί συγκεκριµένης µηχανής
ή µέτρησης καθώς µάλιστα το ίδιο διάστηµα υ̟άρχει άσκηση για τα εργαλεία και τα
µηχανήµατα συνεργείου και του µηχανουργείου ̟χ.
Η δύναµη του χεριού µας στο χειρόφρενο
Η ρο̟ή στο δυναµόκλειδο
Οι δυνάµεις στο αναβατόριο
Η θερµότητα και η θερµοκρασία στο ψυγείο του αυτοκινήτου κλ̟

•

•
2.2 Τέλεια αέρια. Πυκνότητα ειδικό βάρος - ειδικός όγκος στερεών,
υγρών και αερίων.

•
•
•
•

2.3 Μεταβολές κατάστασης των
αερίων. Οι νόµοι των τελείων αερίων.

2.4 Μετάδοση θερµότητας µετατρο̟ές ενέργειας - Α΄ και Β΄
θερµοδυναµικοί νόµοι.

•
•

Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα α̟ό
την καθηµερινότητα και την
τεχνολογία ̟ου εµ̟εριέχουν την
έννοια της µετάδοσης θερµότητας
µε διάφορους τρό̟ους.
Να αναφέρουν τους τρό̟ους
µετάδοσης θερµότητας.
Να αναγνωρίζουν την ε̟ίδραση της
θερµότητας στα σώµατα.
Να διατυ̟ώνουν τους νόµους της
θερµοδυναµικής.
Να εξηγούν µε α̟λά λόγια τους
νόµους της θερµοδυναµικής.
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα ̟ου
δείχνουν το συσχετισµό των
φυσικών αυτών εννοιών και
µεγεθών µε τη λειτουργία των ΜΕΚ.
Να ορίζουν και να κατατάσσουν
κατά είδη τις κινητήριες µηχανές.
Να ορίζουν την έννοια του βαθµού
α̟όδοσης.

2.12

4η

2

Μεταβολές
κατάστασης
αερίων – Νόµοι
τελείων αερίων

5η

2

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

6η

2

7η

1

7η

1

2.5 Ορισµός κινητήριας µηχανής κατάταξη µηχανών.

2.6 Βαθµός α̟όδοσης κινητήριων
µηχανών.

Ανάλογη αντιµετώ̟ιση ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώξουµε να έχουµε στη διδασκαλία των
ε̟όµενων ̟αραγράφων.
Για τις µεταβολές κατάστασης αερίων ε̟ιµένουµε λίγο ̟αρα̟άνω αλλά µε α̟λό τρό̟ο,
ό̟ως ̟ερί̟ου ̟αρουσιάζονται στο αντίστοιχο βιβλίο Χηµείας της Α’ ΕΠΑΛ. Σελ. 137140, ή ̟ερισσότερο τεχνικά στο βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ (̟αράγραφος 1.1 έως 1.3) Γίνονται
ε̟ίσης αναφορές στις αντίστοιχες λειτουργίας της ΜΕΚ (συµ̟ίεση, αύξηση
θερµοκρασίας, εκτόνωση, ως µια ̟ρώτη ε̟αφή µε τη λειτουργία της).
Ε̟ισηµαίνουµε ε̟ίσης ότι η ̟ροσέγγιση της κατάταξης των κινητήριων µηχανών
̟ρέ̟ει να γίνει µε δηµιουργικό τρό̟ο γιατί διαφορετικά οι µαθητές δεν µ̟ορούν, στο
στάδιο ̟ου βρίσκονται, να κατανοήσουν όλα τα κριτήρια κατάταξης. Μια καλή
̟ροσέγγιση ̟ου µ̟ορεί να οδηγήσει σε ατοµική ή και οµαδική εργασία είναι να
φέρουν οι µαθητές αναλυτικά φυλλάδια µε χαρακτηριστικά διαφόρων ΜΕΚ (α̟ό
εταιρίες, ̟εριοδικά αυτοκινήτου, ̟εριοδικά µηχανών θαλάσσης, Ιντερνετ) κλ̟ και να
τις διαχωρίσουν, λαµβάνοντας υ̟όψη, όσο µ̟ορούν τα βασικά κριτήρια του βιβλίου.
Για το βαθµό α̟όδοσης κινητήριων µηχανών υ̟ενθυµίζουµε στους µαθητές τον ορισµό
της Φυσικής της Α΄ τάξης «Α̟όδοση µηχανής = Ενέργεια ̟ου α̟οδίδεται /Ενέργεια
̟ου α̟ορροφάται .100%» και τους ̟αρα̟έµ̟ουµε ε̟ίσης στον ̟ίνακα του ίδιου
βιβλίου, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει ̟ροσεγγιστικές τιµές της α̟όδοσης διαφόρων
µηχανών, συσκευών και εξαρτηµάτων. Ε̟ίσης στη Μηχανική . Τους ζητάµε να µας
διατυ̟ώσουν έναν ακριβέστερο ορισµό για τις κινητήριες µηχανές, ώστε να
κατανοήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το κεφαλαιώδες θέµα του βαθµού α̟όδοσης.
Ίσως, αν είναι κατάλληλο το κλίµα, είναι ευκαιρία να κάνουµε και µια εκτενέστερη
κουβέντα για το βαθµό α̟όδοσης των ατοµικών και κοινωνικών ̟ροσ̟αθειών µας…

Βαθµός α̟όδοσης
κινητήριων
µηχανών
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
3. Καύσιµα και καύση
3.1 Γενικά.
3.2 Ταξινόµηση των καυσίµων.
3.3 Το ακατέργαστο (αργό) ̟ετρέλαιο
και τα ̟αράγωγά του.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•

•
3.4 Βενζίνη. Πετρέλαιο Diesel.
Χαρακτηριστικές ιδιότητές τους,
̟ου σχετίζονται µε τη λειτουργία
των θερµικών µηχανών. Η
σηµασία της ̟ίεσης και της
θερµοκρασίας τους στη
λειτουργία των θερµικών
µηχανών.

•
•
•

3.5 Εξισώσεις καύσης.
3.6 Θερµαντική ικανότητα καυσιγόνος αέρας - ̟ερίσσεια
αέρα - καυσαέρια.

•

•

•
•

4. Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ.
4.1 Έννοιες της συµ̟ίεσης και της
εκτόνωσης.
4.2 Βασικός κινηµατικός µηχανισµός

•
•

Να ορίζουν την έννοια του
καυσίµου.
Να ορίζουν την έννοια της καύσης
και τη σηµασία της στη λειτουργία
των θερµικών µηχανών.
Να αναφέρουν τα είδη των
καυσίµων.
Να αναφέρουν τα ̟αράγωγα του
αργού ̟ετρελαίου.
Να ορίζουν τα χαρακτηριστικά της
βενζίνης και του ̟ετρελαίου diesel.
Να εξηγούν τη σηµασία των
χαρακτηριστικών της βενζίνης και
του ̟ετρελαίου diesel στη
λειτουργία των θερµικών
µηχανών.
Να αναφέρουν τις γενικές χηµικές
αντιδράσεις ̟ου συντελούνται
κατά την καύση.
Να ορίζουν την έννοια της
θερµαντικής ικανότητας καυσίµου
και να ̟εριγράφουν τη σηµασία
της στη λειτουργία των θερµικών
µηχανών.
Να αναφέρουν τις µονάδες
µέτρησής της.
Να ορίζουν την έννοια του
καυσιγόνου αέρα, της ̟ερίσσειας
του αέρα και των καυσαερίων και
να ̟εριγράφουν τη σηµασία τους
στη λειτουργία των θερµικών
µηχανών.
Να ορίζουν τις έννοιες της
συµ̟ίεσης και της εκτόνωσης.
Να ̟εριγράφουν το βασικό
µηχανισµό εµβόλου - διωστήρα στροφάλου.

Παράγραφοι
∆εν
̟εριλαµβάνονται
στο βιβλίο.
Μ̟ορείτε να
αξιο̟οιήσετε
άλλα βιβλία ό̟ως
αναφέρονται στις
̟αρατηρήσεις

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Παρατηρήσεις
Μέρος του συγκεκριµένου κεφαλαίου ενδέχεται οι µαθητές να το έχουν διδαχθεί ήδη
στο µάθηµα της Χηµείας της Β΄ ΕΠΑΛ (είναι καλό να συνεννοηθούµε µε τον
αντίστοιχο καθηγητή).

8η

2

9η

1

9η

1

Ο εκ̟αιδευτικός δίνει έµφαση στις βασικές ιδιότητες των καυσίµων σε σχέση µε την
καύση των µηχανών αλλά ̟εριλη̟τικά, καθώς οι µαθητές δεν γνωρίζουν τη λειτουργία
των ΜΕΚ και δεν µ̟ορούν να τις κατανοήσουν ̟λήρως. Αυτό ̟ροτείνεται να γίνει
µετά τη διδασκαλία της λειτουργίας της Βενζινοµηχανής (Παράγραφος 4.7 του βιβλίου
ΜΕΚ Ι) και Πετρελαιοµηχανής (Παράγραφος 5.6) αντίστοιχα.
Ο εκ̟αιδευτικός µ̟ορεί να συµβουλευθεί και το Κεφάλαιο 10 του βιβλίου
ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (Ν. Ροζάκος, Π. Σ̟υρίδωνος) της Β΄ τάξης του Μηχανολογικού
τοµέα. Ωστόσο είναι α̟αραίτητο η ύλη του συγκεκριµένου βιβλίου να αξιο̟οιηθεί µε
̟ροσοχή και ̟εριλη̟τικά. (̟χ ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε στην εξίσωση καύσης του
άνθρακα και ενός α̟λού υδρογονάνθρακα, δεν χρειάζονται οι αναλυτικές
στοιχειοµετρικές ̟ροσεγγίσεις της καύσης, µ̟ορούν ωστόσο να δοθούν ̟ροχωρηµένες
ασκήσεις µόνον σε µαθητές οι ο̟οίοι έχουν κά̟οιο ειδικό ενδιαφέρον σε θέµατα
Χηµείας.

Προτείνεται σε αυτήν τη φάση, ό̟ου οι µαθητές δεν γνωρίζουν τη λειτουργία των
ΜΕΚ, να µην ε̟ιµείνει ο εκ̟αιδευτικός στην ̟ερίσσεια αέρα στην καύση και στις
ιδιότητες των καυσίµων οι ο̟οίες σχετίζονται µε τη λειτουργία των ΜΕΚ. Τα
̟αρα̟άνω, ̟ιο αναλυτικά, µ̟ορούν να ̟αρουσιαστούν στα κεφάλαια ̟ου
αναφέρονται στη λειτουργία της βενζινοµηχανής και της Diesel και ιδιαίτερα στο
σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου ό̟ου στη βενζινοµηχανή αναφέρεται στο συντελεστή
λ κλ̟ .
Ε̟ι̟λέον, αν καταφέρουµε να ̟ροσελκύσουµε το ενδιαφέρον κά̟οιων µαθητών για
αυτά τα θέµατα, µ̟ορούµε να ̟ροτείνουµε 1-2 εργασίες σε µικρές οµάδες µαθητών. Οι
µαθητές θα ̟ροετοιµαστούν ώστε να ̟αρουσιάσουν την εργασία τους στο κατάλληλο
κεφάλαιο.

Η ̟αράγραφος 4.1 του αναλυτικού ̟ρογράµµατος αξιο̟οιείται ως αφορµή
ε̟ανάληψης για τις µεταβολές κατάστασης αερίων (Παράγραφος 2.3).
10η

2
Ο µηχανισµός εµβόλου, διωστήρα, στροφάλου είναι α̟αραίτητο να ̟ροσεγγιστεί
ε̟ο̟τικά µε µοντέλα, αντίστοιχο applet µέσω υ̟ολογιστή ή µε άλλο κατάλληλο
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εµβόλου - διωστήρα στροφάλου.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•

4.3 Ορισµός του «χρόνου» (stroke).
4.4 Οι 5 διεργασίες ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται στον κύκλο
λειτουργίας των Μ.Ε.Κ.
(εισαγωγή, συµ̟ίεση, καύση,
εκτόνωση και εξαγωγή).
5. Βενζινοµηχανές (4χρονες 2χρονες)
5.1 Θεωρητικός και ̟ραγµατικός
κύκλος λειτουργίας τετράχρονης και
δίχρονης βενζινοµηχανής.
∆ιαγράµµατα P-V. Σ̟ειροειδή και
κυκλικά διαγράµµατα. Σύγκριση
τετράχρονης και δίχρονης
βενζινοµηχανής (σ.σ. όχι
̟ετρελαιοµηχανής).
5.2 Κυλινδροκεφαλή. Σκο̟ός µέρη - λειτουργία.

•

•

•

•
•

5.3 Κορµός. Σκο̟ός - µέρη λειτουργία. Κύλινδρος - χιτώνιο έµβολο - ελατήρια - ̟είρος - διωστήρας στροφαλοφόρος άξονας. Συνήθεις
διατάξεις κυλίνδρων. Κυβισµός - σχέση
συµ̟ίεσης - ̟ίεση συµ̟ίεσης.

•

•
5.4 Σύστηµα τροφοδοσίας
καυσίµου µίγµατος και α̟αγωγής των
καυσαερίων. Σκο̟ός - µέρη -

Παράγραφοι

Να ορίζουν την έννοια του
«χρόνου».
Να αναφέρουν τις 5 διεργασίες ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται στον κύκλο
λειτουργίας των Μ.Ε.Κ.

Να ̟εριγράφουν τη θεωρητική και
̟ραγµατική λειτουργία των
βενζινοµηχανών.
Να εξηγούν και να αιτιολογούν µε
α̟λά λόγια τις διαφορές µεταξύ
θεωρητικής και ̟ραγµατικής
λειτουργίας.
Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν
τα διαγράµµατα θεωρητικής και
̟ραγµατικής λειτουργίας των
βενζινοµηχανών.
Να συγκρίνουν τις τετράχρονες και
τις δίχρονες βενζινοµηχανές.
Να ορίζουν την έννοια της
συµ̟ίεσης και να εξηγούν τη
σηµασία της στη λειτουργία του
κινητήρα.
Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν το
λειτουργικό σκο̟ό κάθε
συστήµατος - διάταξης καθώς και
τον ιδιαίτερο λειτουργικό σκο̟ό
κάθε µέρους - εξαρτήµατος και τον
τρό̟ο µε τον ο̟οίο τον ε̟ιτελεί.
Να αναγνωρίζουν τα µέρη εξαρτήµατα α̟ό τα ο̟οία
α̟οτελείται η µηχανή ή το σύστηµα
σε φυσική κατάσταση, σχέδιο ή
κάθε είδους α̟εικόνιση,

ΜΕΚ ΙΙ ως
βοήθηµα για τον
καθηγητή
(̟αράγραφος
1.2.2 έως 1.2.12)

Εβδοµ
άδα
11η

2

12η

2

13η
14η

3

14η

1

15η
16η

3

Ώρες

4.1

4.2

4.3, 4.4, 4.6,

Παρατηρήσεις
ε̟ο̟τικό µέσο. Αν δεν υ̟άρχει αυτή η δυνατότητα, δίνουµε διευθύνσεις στους µαθητές
(βλέ̟ε α̟ό Οδηγό Τεχνολογικών Θεµάτων στο Ιντερνετ) και σε συνεργασία µε τον
καθηγητή της ̟ληροφορικής το βλέ̟ουν οι ίδιοι στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Για
µια ̟ιο δηµιουργική ατοµική εργασία, µ̟ορούµε να ζητήσουµε να κάνει, ό̟οιος
ενδιαφέρεται, µια λειτουργική κατασκευή µε ξύλο ή χαρτόνι ̟ου να ̟αρουσιάζει τον
κύκλο λειτουργίας της 4χρονης ΜΕΚ , αργότερα της 2 χρονης κλ̟. Στην ίδια
κατασκευή µ̟ορεί να γίνει µέτρηση κυβισµού, µέτρηση του συντελεστή συµ̟ίεσης κλ̟.
Με αυτόν τον τρό̟ο, δίνουµε την ευκαιρία σε µαθητές, ̟ου δεν είναι καλοί στα
µαθήµατα αλλά ̟ιάνουν τα χέρια τους, να «κατασκευάσουν» µια εργασία αλλά
συγχρόνως να µάθουν ̟λήρως τη λειτουργία της µηχανής και να την ̟αρουσιάσουν
στην τάξη.
Το βιβλίο δεν ̟εριλαµβάνει αναλυτική ̟αρουσίαση του θεωρητικού κύκλου και
διαγράµµατα P-V. Μ̟ορείτε να χρησιµο̟οιήσετε το βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ (̟αράγραφος 1.2.2
έως 1.2.12). Ε̟ίσης οι µαθητές µ̟ορούν να χρησιµο̟οιήσουν το βιβλίο Τεχνολογία
Μηχανολογικών Κατασκευών – Κεφάλαιο 14
Προτείνουµε να γίνει µια ̟εριλη̟τική ̟ροσέγγιση της θεωρητικής λειτουργίας. Ε̟ίσης
µ̟ορεί να γίνει µια σύντοµη εισαγωγή στα διαγράµµατα P-V και να ζητηθεί α̟ό
κά̟οιους µαθητές, σε συνεργασία µε το µάθηµα της Πληροφορικής ή στο σ̟ίτι τους να
συµβουλευθούν ̟ηγές ̟ληροφοριών ή σχετικά applets στο Ιντερνετ και να τα
̟αρουσιάσουν στην τάξη υ̟ό µορφή εργασίας.
Ο καθηγητής µ̟ορεί να ε̟ιµείνει στο διάγραµµα P-V του ̟ραγµατικού κύκλου
βενζινοµηχανής ή και να συζητήσει µε τους µαθητές αλλαγές στη µορφή του
διαγράµµατος. Έτσι δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να κατανοήσουν τις λε̟τές
«ισορρο̟ίες» της καύσης και τις δυνατότητες βελτίωσης της ισχύος ή της α̟όδοσης
µιας µηχανής , τη σηµασία της σχέσης κυβισµού ισχύος και την α̟εικόνισή τους, το
ρόλο της σχέσης συµ̟ίεσης, της υ̟ερ̟λήρωσης κλ̟.
Υ̟ενθυµίζουµε ότι σε αυτό το σηµείο είναι κατάλληλο να ̟αρουσιάσουµε λίγο ̟ιο
εκτενώς τις ιδιότητες της βενζίνης ̟ου ενδιαφέρουν στις ΜΕΚ καθώς και την ̟ερίσσεια
αέρα.
Ε̟ίσης αυτό το κεφάλαιο είναι κατάλληλο για την αξιο̟οίηση applets και διεξαγωγή
εργασιών των µαθητών µε αυτά (κυρίως ως άσκηση στο Εργαστήριο ̟ληροφορικής ή
στο εργαστήριο του µαθήµατος, εφ όσον διαθέτει ανάλογο εξο̟λισµό).
Ε̟ίσης µ̟ορούν να δοθούν ατοµικές και οµαδικές εργασίες στις ο̟οίες οι µαθητές να
συγκρίνουν τις διαφορές τεχνικών χαρακτηριστικών µεταξύ δίχρονων και
τετράχρονων µηχανών δικύκλων, ό̟ως ̟αρουσιάζονται σε φυλλάδια ή καλύτερα στα
τεχνικά ̟εριοδικά ή και στο Ιντερνετ και να εξάγουν συµ̟εράσµατα για τις διαφορές
τους. Το θέµα µ̟ορεί να ανάψει ̟ολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να καταστεί
αφορµή για εµβάθυνση σε διάφορα αντικείµενα. Για αυτόν τον λόγο µ̟ορεί να
διατεθεί ακόµη και µία ολόκληρη ώρα διδασκαλίας
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λειτουργία. ∆εξαµενή καυσίµου,
σωληνώσεις καυσίµου, εξαεριωτές,
αντλία και φίλτρα καυσίµου, φίλτρο
αέρα, ̟ολλα̟λές εισαγωγής και
εξαγωγής, εξάτµιση, σιγαστήρας.

5.5 Σύστηµα διανοµής. Σκο̟ός µέρη - λειτουργία. Εκκεντροφόρος
άξονας - βαλβίδες - µηχανισµοί
µετάδοσης κίνησης στις βαλβίδες και
στον εκκεντροφόρο.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

Παράγραφοι

Εβδοµ
άδα

Ώρες

α̟οµονωµένα ή συναρµολογηµένα.
Να ̟εριγράφουν τα µέρη εξαρτήµατα όλων των συστηµάτων
του κινητήρα.

4.7
17η

2

5.6 Σύστηµα λί̟ανσης. Σκο̟ός µέρη - λειτουργία. Ελαιολεκάνη αντλία - φίλτρα - βαλβίδα ασφαλείας σωληνώσεις - ενδεικτική λυχνία σηµεία λί̟ανσης - τυ̟ο̟οίηση
λι̟αντικών.

5.7 Σύστηµα ψύξης. Σκο̟ός µέρη - λειτουργία. Ψυκτικά υγρά σηµεία ψύξης - αντλία - θερµοστάτης δοχείο διαστολής - ανεµιστήρας βαλβίδα ανεµιστήρα.

Παρατηρήσεις
Η ̟αρουσίαση των µερών αλλά και των συστηµάτων της µηχανής δεν µ̟ορεί να γίνει
στον ̟ίνακα αλλά είναι α̟ολύτως α̟αραίτητο να γίνει :
Α. Με ε̟ο̟τικά µέσα (έχουν δοθεί βοηθητικά cd σε όλα τα σχολεία αλλά ε̟ίσης
υ̟άρχει ̟ληθώρα εικόνων στο Ιντερνετ και σε τεχνικά ̟εριοδικά ό̟ου µ̟ορούν να
δηµιουργηθούν διαφάνειες).
Β. Στο εργαστήριο, ό̟ου υ̟άρχουν δύο δυνατότητες. Ή ο καθηγητής ακολουθεί την
«̟ε̟ατηµένη» και ̟αρουσιάζει ο ίδιος τα εξαρτήµατα ή ̟ριν το συγκεκριµένο
µάθηµα, δίνουµε τη δυνατότητα σε οµάδες µαθητών να εξερευνήσουν ανοικτές ̟αλιές
µηχανές ή µοντέλα –τοµές (εφ όσον υ̟άρχουν) και να ̟ροσ̟αθήσουν να εντο̟ίσουν
και να καταγράψουν τα διάφορα µέρη τους. Άλλοι, µ̟ορούν να κάνουν αντίστοιχη
εργασία µε ̟ληροφορίες α̟ό το Ιντερνετ ̟χ www.howstuffworks.com. Αυτό µ̟ορεί
να γίνει σε όλα τα συστήµατα της ΜΕΚ και µέσα α̟ό τις ̟αρουσιάσεις των µαθητών να
̟ραγµατο̟οιηθεί το µάθηµα.

Ε̟ισηµαίνουµε ότι το σύστηµα ανάφλεξης και οι βασικές αρχές συστηµάτων
υ̟ερ̟λήρωσης δεν ̟εριλαµβάνονται στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα.
Όλα τα συστήµατα της µηχανής µ̟ορούν να α̟οτελέσουν αφορµές για ανάθεση
εργασιών στους µαθητές, ανάλογες µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροσεγγίζουν τη γνώση ή µε το
ε̟ί̟εδό τους (βλέ̟ε ̟αραδείγµατα ̟ροσέγγισης στις οδηγίες για τις εργασίες στο τέλος
των οδηγιών για το µάθηµα Στοιχεία Θερµοδυναµικής και Μετάδοση Θερµότητας)

4.5
16η

1

4.9

18η

2

Ενδεικτικές εργασίες:
α. Περιγραφή και ε̟ο̟τική κατασκευή συστήµατος (̟χ Σύστηµα ψύξης, λί̟ανσης κλ̟)
β. Τα είδη λι̟αντικών και τα χαρακτηριστικά τους
γ. Βλάβες και βελτιώσεις στο σύστηµα ψύξης και ̟αρουσίαση ̟αλιών εξαρτηµάτων ̟ου
̟αρουσίασαν βλάβη (̟χ αντλία, θερµοστάτης κλ̟)
δ. Βλάβες συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου
ε. Βελτιώσεις στο σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου
στ. Παρουσίαση ενός ιδιαίτερου συστήµατος κά̟οιου συγκεκριµένου µοντέλου
αυτοκινήτου ή άλλου είδους ΜΕΚ (̟χ µοτο̟οδηλάτου, εξωλέµβιας κλ̟)
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παράγραφοι

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Παρατηρήσεις

4.10
19η,
20η
6. Πετρελαιοµηχανές (4χρονες 2χρονες)
6.1 Θεωρητικός και ̟ραγµατικός
κύκλος λειτουργίας τετράχρονης και
δίχρονης ̟ετρελαιοµηχανής.
∆ιαγράµµατα P-V. Σ̟ειροειδή και
κυκλικά διαγράµµατα. Σύγκριση
τετράχρονης και δίχρονης
̟ετρελαιοµηχανής.

•

•

•

6.2 Σύγκριση ̟ετρελαιοµηχανών
και βενζινοµηχανών.
•
•

6.3 Συµβατικό σύστηµα
τροφοδοσίας. Τύ̟οι έγχυσης καυσίµου.
Σχέση συµ̟ίεσης. Αυτανάφλεξη. Φίλτρα
καυσίµου. Αντλία τροφοδοσίας
(χαµηλής ̟ίεσης) και αντλία έγχυσης
(υψηλής ̟ίεσης) καυσίµου. Μηχανισµοί
ρύθµισης στροφών και ̟ρο̟ορείας
έγχυσης ̟ετρελαίου. Μ̟εκ. Συστήµατα
εκκίνησης.
6.4 Η σάρωση των 2χρονων
̟ετρελαιοµηχανών.

•

•

•

Να ̟εριγράφουν τη θεωρητική και
̟ραγµατική λειτουργία των
̟ετρελαιοµηχανών.
Να εξηγούν και να αιτιολογούν µε
α̟λά λόγια τις διαφορές µεταξύ
θεωρητικής και ̟ραγµατικής
λειτουργίας.
Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν
τα διαγράµµατα θεωρητικής και
̟ραγµατικής λειτουργίας των
̟ετρελαιοµηχανών.
Να συγκρίνουν τις τετράχρονες και
τις δίχρονες ̟ετρελαιοµηχανές.
Να συγκρίνουν τις βενζινοµηχανές
και τις ̟ετρελαιοµηχανές.

Να ορίζουν την έννοια της σχέσης
συµ̟ίεσης και να εξηγούν τη
σηµασία της στη λειτουργία του
κινητήρα.
Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν το
λειτουργικό σκο̟ό κάθε
συστήµατος - διάταξης καθώς και
τον ιδιαίτερο λειτουργικό σκο̟ό
κάθε µέρους - εξαρτήµατος και τον
τρό̟ο µε τον ο̟οίο τον ε̟ιτελεί.
Να αναγνωρίζουν τα µέρη εξαρτήµατα α̟ό τα ο̟οία
α̟οτελείται η µηχανή ή το σύστηµα
σε φυσική κατάσταση, σχέδιο ή
κάθε είδους α̟εικόνιση,

4

5.1
5.2
21η

Εισαγωγικά
ενότητας 2, σελ.
224 έως 226

Ενότητα 3
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6

2

22η
1

22η ,
23η

3

Το βιβλίο δεν ̟εριλαµβάνει αναλυτική ̟αρουσίαση του θεωρητικού κύκλου και
διαγράµµατα P-V.
Ο Θεωρητικός κύκλος της Πετρελαιοµηχανής ̟ροτείνεται να διδαχθεί ̟εριλη̟τικά. Οι
εκ̟αιδευτικοί µ̟ορούν να ανατρέξουν στις ̟αραγράφους 1.2.6, 1.2.7 (Τετράχρονη) και
1.2.11 , 1.2.12 (∆ίχρονη) του βιβλίου ΜΕΚ ΙΙ
Ε̟ίσης µ̟ορεί να γίνει µια σύντοµη εισαγωγή στα διαγράµµατα P-V και να ζητηθεί
α̟ό κά̟οιους µαθητές, σε συνεργασία µε το µάθηµα της Πληροφορικής ή στο σ̟ίτι
τους να συµβουλευθούν ̟ηγές ̟ληροφοριών ή σχετικά applets στο Ιντερνετ και να τα
̟αρουσιάσουν στην τάξη υ̟ό µορφή εργασίας.
Ο καθηγητής µ̟ορεί να ε̟ιµείνει στο διάγραµµα P-V του ̟ραγµατικού κύκλου
̟ετρελαιοµηχανής
Ε̟ισηµαίνουµε ότι το αναλυτικό ̟ρόγραµµα δεν ̟εριλαµβάνει τις ̟αραγράφους 5.3.1
έως 5.3.9 καθώς οι διαφορές της ̟ετρελαιοµηχανής µε τη βενζινοµηχανή στα βασικά
µηχανικά µέρη (έµβολα, κυλινδροκεφαλές κλ̟) δεν είναι ̟οιοτικές. Ωστόσο, ο
εκ̟αιδευτικός, αν έχει χρόνο, µ̟ορεί να τον αξιο̟οιήσει για µια ε̟ανάληψη των
βασικών µερών των ΜΕΚ, χρησιµο̟οιώντας την ανακεφαλαίωση της σελίδας 244 και
τις εµ̟ειρίες των εκ̟αιδευτικών α̟ό τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Ό̟ως και στη βενζινοµηχανή, έτσι και στην ̟ετρελαιοµηχανή, όλα τα συστήµατα
µ̟ορούν να α̟οτελέσουν αφορµές για ανάθεση εργασιών στους µαθητές, ανάλογες µε
τον τρό̟ο ̟ου ̟ροσεγγίζουν τη γνώση ή µε το ε̟ί̟εδό τους (βλέ̟ε ̟αραδείγµατα
̟ροσέγγισης στις οδηγίες για τις εργασίες)
Ενδεικτικές εργασίες:
α. Το σύστηµα τροφοδοσίας ̟ετρελαίου
β. Η ̟αραγωγή και οι ιδιότητες του ̟ετρελαίου
γ. Η συντήρηση των ̟ετρελαιοµηχανών
∆εν διδάσκονται οι ̟αράγραφοι 5.7, 5.8, 5.9. Αν όµως κά̟οιος µαθητής ενδιαφέρεται
ειδικά για ένα θέµα ̟χ υ̟ερ̟λήρωση, τότε µ̟ορεί να κάνει σχετική εργασία. Ε̟ίσης
ε̟αναλαµβάνουµε ότι αν κά̟οιοι άλλοι µαθητές ενδιαφέρονται για κά̟οιες ειδικές
µηχανές ̟χ σε νησιωτικές ̟εριοχές µ̟ορεί να ενδιαφέρονται για εξωλέµβιες ή
̟ετρελαιοµηχανές ̟ου έχουν τα καΐκια, τότε µ̟ορούν να κάνουν σχετικές εργασίες
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

Παράγραφοι

Εβδοµ
άδα

Ώρες

α̟οµονωµένα ή συναρµολογηµένα.
Να ̟εριγράφουν τα µέρη εξαρτήµατα των συστηµάτων.

Παρατηρήσεις
Ε̟ισηµαίνουµε ότι σε αυτό το σηµείο µ̟ορούµε να διδάξουµε ολοκληρωµένα τις
ιδιότητες του ̟ετρελαίου ως ̟ρος τη χρήση του στις ΜΕΚ, στη σειρά ̟ου
̟αρουσιάζεται στο βιβλίο (Παράγραφος 5.6).

5.10
24η
2

Ε̟ανάληψη – Παρουσίαση σύνθετων εργασιών

25η
2
50

102

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Ι 4Χ25=100 ώρες
9.

Οι εκ̟αιδευτικός ο ο̟οίος διδάσκει τη θεωρία θα ̟ρέ̟ει να καταβληθεί κάθε ̟ροσ̟άθεια ώστε να διδάσκει
και στο εργαστήριο του µαθήµατος. Σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, ό̟ου αυτό είναι αδύνατον, και τεκµηριωµένα
θα α̟οδεικνύεται η αδυναµία εφαρµογής του ̟αρα̟άνω, τότε είναι α̟αραίτητο να υ̟άρχει στενή
συνεργασία µεταξύ των διδασκόντων τη θεωρία και το εργαστήριο, ώστε να α̟οφεύγονται οι
αλληλε̟ικαλύψεις και να ε̟ιτυγχάνεται κατά το δυνατόν χρονική συµβατότητα στη διδασκαλία των
ε̟ιµέρους αντικειµένων του µαθήµατος.
10. Θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη ότι οι µαθητές δεν έχουν ̟αρακολουθήσει γενικό µηχανολογικό εργαστήριο
ό̟ως συνέβαινε ̟αλαιότερα στο ΤΕΕ. Για αυτόν τον λόγο είναι α̟αραίτητο να αξιο̟οιηθούν κά̟οιες ώρες
ό̟ως αναφέρονται στις οδηγίες για τη γενική εισαγωγή σε θέµατα µηχανολογικού εργαστηρίου και
µετρήσεων. Προσοχή, ό̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται τέτοιες ασκήσεις είναι α̟ολύτως α̟αραίτητο να
ακολουθούνται οι οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας, του εργαστηριακού οδηγού «Τεχνολογία
Μηχανολογικών Κατασκευών» της Β΄τάξης Μηχανολογικού τοµέα. Α̟αιτείται ε̟ίσης συνεργασία µε το
εργαστήριο των Συστηµάτων Αυτοκινήτου.
11. Οι ̟ροβλε̟όµενες ώρες διδασκαλίας του εργαστηρίου υ̟ολογίστηκαν µε βάση 25 εβδοµάδες διδασκαλίας ,
δηλαδή 4Χ25=100 ώρες
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1. Γενικές δεξιότητες
Άσκηση 1.1 Κίνδυνοι στο
εργαστήριο. Γενικά / ειδικά µέτρα
ασφαλείας. Ασφάλεια στο συνεργείο
(εργαζόµενοι, ε̟ισκέ̟τες, αυτοκίνητα,
εξο̟λισµός).

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Οι µαθητές ̟ρέ̟ει
•

•

•

•

Άσκηση 1.2 Βασικά εργαλεία
µηχανικού αυτοκινήτων. Αναγνώριση,
ε̟ιλογή, ασφαλής και α̟οτελεσµατική
χρήση τους, συντήρηση και φύλαξή
τους.

Άσκηση

•

Να αναγνωρίζουν τις ̟ηγές
κινδύνων κατά την άσκηση των
εργασιών/καθηκόντων τους και να
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για την α̟οφυγή ατυχηµάτων.
Να ̟αίρνουν τα κατάλληλα µέτρα
και να χρησιµο̟οιούν τα
κατάλληλα µέσα ώστε να
̟ροστατεύουν τους ίδιους, τους
συναδέλφους τους και τους
ε̟ισκέ̟τες α̟ό ατυχήµατα.
Να ̟αίρνουν τα κατάλληλα µέτρα
και να χρησιµο̟οιούν τα
κατάλληλα µέσα ώστε να
̟ροστατεύουν α̟ό ζηµιές και
καταστροφές τα αυτοκίνητα των
̟ελατών και τον εξο̟λισµό του
συνεργείου.

Άσκηση 1η

1η, 2η

8

Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν
µε το χώρο και τον εξο̟λισµό του
εργαστηρίου.
Να αναγνωρίζουν, να ε̟ιλέγουν
και να χρησιµο̟οιούν
α̟οτελεσµατικά και µε ασφάλεια τα
εργαλεία της ειδικότητάς τους.
3η, 4η
8

Άσκηση 1.3 Αναγνώριση των
βασικών µηχανηµάτων και συσκευών
του εργαστηρίου.
Άσκηση 2η
•

Να α̟οφασίζουν µε αντικειµενικά

Παρατηρήσεις
Η ̟ρώτη ηµέρα στο εργαστήριο είναι χρήσιµο να αξιο̟οιηθεί γενικότερα για θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας και όχι µόνο για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Για το σκο̟ό
αυτό, ο εκ̟αιδευτικός είναι αναγκαίο να αφιερώσει 1-2 ώρες για να ̟αρουσιάσει
ε̟ο̟τικό υλικό (φωτογραφίες οργανωµένων και ανοργάνωτων µηχανουργείων και
συνεργείων, σηµάνσεων Υγιεινής και Ασφάλειας, ορθών και κακών ̟ρακτικών) και να
ενεργο̟οιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών για το κεφαλαιώδες αυτό θέµα. Ε̟ίσης
µ̟ορεί να δοθεί εργασία σε οµάδα µαθητών να ε̟ισκεφθούν ένα σύγχρονο συνεργείο
αυτοκινήτων ή µηχανουργείο (εφ όσον αυτό είναι δυνατόν), να φωτογραφίσουν τους
χώρους και να ̟αρουσιάσουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ̟ου τηρούνται. Σε
αυτήν την ̟ερί̟τωση, η εργασία δίνεται γρα̟τή και α̟αιτεί τη συγκατάθεση των
γονέων ή ακόµη καλύτερα τη συνοδεία κά̟οιου γονέα σε συνεργείο γνωστού του. Αν
δεν υ̟άρχει διαθέσιµο συνεργείο η εργασία µ̟ορεί να γίνει µε άντληση ̟ληροφοριών
α̟ό Ιντερνετ και άλλες ̟ηγές.
Η ̟ροτεινόµενη εργαστηριακή άσκηση 1.1 είναι α̟αραίτητη, ό̟οια και αν είναι η
κατάσταση του εργαστηρίου του σχολείου. Οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν το
εργαστήριο του σχολείου τους µε το ̟ραγµατικό σύγχρονο και µε τις α̟αιτήσεις ̟ου
θέτει το βιβλίο. Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες εξετάζουν τα θέµατα ̟ου
αναφέρονται στο βιβλίο, καταγράφουν τις ̟αραλείψεις κλ̟. Το δεύτερο τετράωρο
̟αρουσιάζεται και η εργασία των µαθητών (̟ροτείνονται 30 λε̟τά έως 1 ώρα) και
γίνεται συζήτηση.
Οι ασκήσεις 1.2 και 1.3 είναι σκό̟ιµο να µην ̟εριοριστούν στο συνεργείο
αυτοκινήτων αλλά να συµ̟εριλάβουν αρχικά την ̟αρουσίαση του µηχανουργείου του
σχολείου και την ε̟ίδειξη λειτουργίας των τυχόν εργαλειοµηχανών, ώστε να γίνει
γνωστή η βασική χρησιµότητά τους. Για µια ̟ρώτη ε̟αφή µε τις εργαλειοµηχανές,
είναι σκό̟ιµο, οι µαθητές να τρυ̟ήσουν στο δρά̟ανο (χάραξη, συγκράτηση, τρύ̟ηµα
σε συγκεκριµένο σηµείο µεταλλικού ελάσµατος). Ε̟ίσης, οι µαθητές είναι σκό̟ιµο να
̟ραγµατο̟οιήσουν α̟λές µετρήσεις εξαρτηµάτων αυτοκινήτου µε µετρητική ταινία,
κανόνα και ̟αχύµετρο.
Προσοχή: Κατά την άσκηση 1.2 και 1.3, τα εργαλεία δεν ε̟ιδεικνύονται τα ίδια αλλά η
χρήση τους. Πχ η µέγγενη δεν ε̟ιδεικνύεται αλλά ε̟ιδεικνύεται η συγκράτηση ενός
εξαρτήµατος στη µέγγενη, ο εξολκέας ε̟ιδεικνύεται µε την αφαίρεση ενός ρουλεµάν
κλ̟.

Για την εξοικονόµηση χρόνου ώστε να ̟ραγµατο̟οιηθούν οι αναφερόµενες ̟ρωτύτερα
ασκήσεις γενικού µηχανουργείου, ̟ροτείνουµε οι ασκήσεις 1.4 και 1.5 να
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Άσκηση 1.4 Ενέργειες για τη
σωστή α̟οσυναρµολόγησησυναρµολόγηση άγνωστων µηχανισµών
του αυτοκινήτου.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

•

Άσκηση 1.5 Κριτήρια για την
ε̟ισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήµατος
ή µηχανισµού.

Άσκηση

κριτήρια την αντικατάσταση ή την
ε̟ισκευή ενός εξαρτήµατος ή
µηχανισµού.
Να αναφέρουν τα βήµατα ̟ου θα
ακολουθούν για τη
συναρµολόγησηα̟οσυναρµολόγηση άγνωστων
µηχανισµών.

Εβδοµ
άδα
5η, 6η

Ώρες

8

3
Άσκηση 1.6 Χρήση έντυ̟ων και
ηλεκτρονικών µέσων άντλησης
̟ληροφοριών, σχετικών µε οδηγίες
λειτουργίας, συντήρησης και ε̟ισκευής.

•

•

Να αναφέρουν τις έντυ̟ες και
ηλεκτρονικές ̟ηγές ̟ληροφόρησής
τους.
Να αντλούν α̟ό έντυ̟ο ή µε
ηλεκτρονικό τρό̟ο τις
α̟αραίτητες/χρήσιµες
̟ληροφορίες για την άσκηση των
καθηκόντων.

Άσκηση 3η

7η

1
Άσκηση 4η

8η
4
Άσκηση 6η

Άσκηση 1.7 Εξαγωγή σ̟ασµένων
βιδών.
•

•

•

Να αναφέρουν τους τρό̟ους
εξαγωγής των σ̟ασµένων βιδών σε
εξαρτήµατα αυτοκινήτου.
Να ε̟ιλέγουν την κατάλληλη
µέθοδο και τα κατάλληλα εργαλεία
σε κάθε τέτοια εργασία.
Να αφαιρούν σ̟ασµένες βίδες α̟ό
εξαρτήµατα αυτοκινήτου.

Παρατηρήσεις
ενσωµατωθούν σε µία και το 1.5 να γίνει ̟εριλη̟τικά και θεωρητικά. Στο τέλος του
σχολικού έτους και εφ όσον υ̟άρχει χρόνος, µ̟ορούµε να ε̟ανέλθουµε µε ̟ιο σύνθετη
άσκηση ανάλογη της 1.5

Η άσκηση 1.6, µε το δεδοµένο ότι οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί ολοκληρωµένα
µηχανολογικό σχέδιο ούτε θα διδαχθούν σχέδιο ειδικότητας, µ̟ορεί να ε̟ικεντρωθεί σε
αυτή τη φάση στην ανάγνωση σχεδίων α̟ό εγχειρίδια εταιριών. Είναι σκό̟ιµο, οι
εκ̟αιδευτικοί να ̟ροµηθευθούν τα εγχειρίδια για τις συγκεκριµένες µηχανές τις ο̟οίες
διαθέτουν για άσκηση των µαθητών, ε̟ικοινωνώντας µε τις εταιρίες ή τα
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. Αν και συνήθως αυτά τα εγχειρίδια δεν δίνονται εύκολα
για καινούρια οχήµατα, ε̟ειδή τα ̟ερισσότερα σχολεία ̟ραγµατο̟οιούν αυτές τις
ασκήσεις µε ̟αλιού τύ̟ου µηχανές, είναι ̟ολύ ̟ιθανόν να µην υ̟άρχουν αντιρρήσεις.
Με αυτήν την έννοια, η ουσία της συγκεκριµένης άσκησης θα δια̟ερνά όλες σχεδόν τις
ασκήσεις καθώς οι µαθητές θα µάθουν να συµβουλεύονται τις αναλυτικές οδηγίες των
κατασκευαστών κατά την εργασία τους. Ανάλογα µε την κρίση του εκ̟αιδευτικού, θα
̟ρέ̟ει υ̟εισέρχεται σε ασκήσεις και το «α̟ρόβλε̟το», κάτι ̟ου ̟ιθανόν κανένα
εγχειρίδιο δεν µ̟ορεί να ̟ροβλέψει (̟ροβλήµατα ̟ου ανα̟τύσσουν την κριτική
ικανότητα του µαθητή). Ωστόσο, οι µαθητές θα ̟ρέ̟ει να κατανοήσουν ότι αυτό, στη
σηµερινή ε̟οχή, α̟οτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Στην ίδια κατεύθυνση
̟ρέ̟ει να αξιο̟οιείται και το “Autodata” το ο̟οίο υ̟άρχει σε αρκετά σχολεία
Για την άσκηση 1.7 οι εκ̟αιδευτικοί φροντίζουν να έχουν στη διάθεσή τους διάφορες
κοχλιοσυνδέσεις, διαφορετικής δυσκολίας, ώστε όλοι οι µαθητές, ανάλογα και µε την
εξοικείωσή τους µε τα εργαλεία, να συµµετάσχουν σε αυτήν την άσκηση.
Ε̟ισηµαίνουµε ότι οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί αναλυτικά το δρά̟ανο αλλά, αν
έχουν εφαρµοστεί οι ̟αρούσες οδηγίες, θα έχουν ̟ραγµατο̟οιήσει µια ο̟ή µε το
δρά̟ανο. Για αυτό δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην ασφαλή συγκράτηση των
εξαρτηµάτων και στη χρήση του δρα̟άνου.

Οι ασκήσεις 1.8 και 1.9 και 1.10 ̟ραγµατο̟οιούνται ενιαία. Ε̟ισηµαίνεται ότι δεν
υ̟άρχουν στο βιβλίο – Ευλόγως, α̟αιτείται η ύ̟αρξη οδηγιών του κατασκευαστή του
οχήµατος ή της µηχανής ό̟ου γίνονται οι ασκήσεις. Αν αυτό είναι αδύνατον τότε
̟ρέ̟ει ο εκ̟αιδευτικός να δηµιουργήσει κατάλληλες οδηγίες για το συγκεκριµένο
µοντέλο της µηχανής / οχήµατος ̟ου διαθέτει. Ο εκ̟αιδευτικός κάνει µια σύντοµη
ε̟ίδειξη των ασκήσεων. Στη συνέχεια, οι µαθητές ε̟αναλαµβάνουν, ακολουθώντας
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

Άσκηση 1.8 Έλεγχος στάθµης υγρών
αυτοκινήτου και α̟οκατάστασή
της σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τον
κατασκευαστή (λι̟αντικού,
φρένων, ψυκτικού υγρού,
µ̟αταρίας).

•

•
Άσκηση 1.9 Έλεγχος ̟ίεσης ελαστικών
αυτοκινήτου και α̟οκατάστασή
της στα ̟ροβλε̟όµενα ε̟ί̟εδα.
Αεροσυµ̟ιεστές και ιδιότητες
του συµ̟ιεσµένου αέρα για τις
εργασίες του συνεργείου.
Άσκηση 1.10 Γενικός εξωτερικός ο̟τικός
έλεγχος και έλεγχος καλής
λειτουργίας µηχανισµών
καθηµερινής χρήσης α̟ό τον
οδηγό (έλεγχος λειτουργίας
χειριστηρίων, ̟εντάλ, φώτων
κ.λ.̟.)

2. Κινητήρας
Άσκηση 2.1 Ε̟ίδειξη των µερών και της
λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. και των
συστηµάτων τους σε οµοιώµατα,
τοµές, ̟ολυµεσιακά
̟ρογράµµατα Η/Υ κ.λ.̟.
Άσκηση 2.2 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση ελαιολεκάνης.

•

•

•

•

Να ελέγχουν τη στάθµη των υγρών
ενός αυτοκινήτου και να
α̟οφαίνονται εάν α̟αιτείται
α̟οκατάστασή της.
Να βρίσκουν τις ̟ροδιαγραφές των
υγρών ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν
για να α̟οκαταστήσουν τη στάθµη
τους στα ̟ροβλε̟όµενα όρια.
Να α̟οκαθιστούν τη στάθµη των
υγρών ενός αυτοκινήτου.
Να ελέγχουν την ̟ίεση των
ελαστικών αυτοκινήτου και να
α̟οφαίνονται εάν α̟αιτείται
α̟οκατάστασή της.
Να ελέγχουν την ̟οιότητα του
συµ̟ιεσµένου αέρα ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσουν.
Να α̟οκαθιστούν την ̟ίεση στα
̟ροβλε̟όµενα όρια.

Να αναγνωρίζουν όλα τα
συστατικά µέρη των βασικών
συστηµάτων του κινητήρα ενός
αυτοκινήτου.

Άσκηση

Άσκηση 5η

Εβδοµ
άδα

Ώρες

9η

4

Παρατηρήσεις
βήµα βήµα τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή του οχήµατος στο ο̟οίο θα
̟ραγµατο̟οιηθούν οι ασκήσεις. Οι µαθητές κατά οµάδες ̟ραγµατο̟οιούν τις ασκήσεις
̟αράλληλα, συµβουλευόµενοι τις οδηγίες.
Αυτό το τετράωρο είναι σκό̟ιµο να αναδειχθεί α̟ό τον εκ̟αιδευτικό ως η ̟ρώτη
ολοκληρωµένη εργασία «σέρβις» την ο̟οία ̟ραγµατο̟οιούν οι µαθητές. Για αυτόν τον
λόγο θα ̟ρέ̟ει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας ανάλογης εργασίας ό̟ως
µεθοδικότητα, ασφάλεια, ταχύτητα και α̟οτελεσµατικότητα.
Προσοχή. Να ε̟ισηµανθούν τα θέµατα ασφάλειας στους αεροσυµ̟ιεστές και στα
εργαλεία συµ̟ιεσµένου αέρα. Αναζητήστε ̟ληροφορίες α̟ό το άρθρο: Η Υγιεινή και
Ασφάλεια στην εκ̟αίδευση των Μηχανολόγων στo http://users.sch.gr/kontaxis

10η

Οι ασκήσεις 1.8,
1.9 και 1.10 δεν
υ̟άρχουν στο
βιβλίο.

Η άσκηση 2.1 δεν
υ̟άρχει στο
βιβλίο

4

11η

2

Η άσκηση 2.1 θα ̟ρέ̟ει να γίνεται για κάθε µηχανισµό των ΜΕΚ στην αντίστοιχη
ενότητα της θεωρίας. Αν ο εκ̟αιδευτικός κρίνει σκό̟ιµο µ̟ορεί η άσκηση να
χρησιµο̟οιηθεί ως αφορµή για ε̟ανάληψη. Καθώς την 11η εβδοµάδα διδάσκεται στη
θεωρία ο βασικός κινηµατικός µηχανισµός εµβόλου, διωστήρα στροφάλου, είναι
α̟αραίτητο να ̟αρουσιαστούν µόνο ανάλογα ε̟ο̟τικά µέσα και ̟ραγµατικά
αντικείµενα.
Ίσως είναι ̟ερισσότερο χρήσιµο το ̟ρώτο δίωρο να αξιο̟οιηθεί για ανάγνωση σχεδίων
και σχεδίαση σκαριφηµάτων α̟ό ̟ραγµατικά εξαρτήµατα ή συστήµατα ΜΕΚ.
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•

Άσκηση 2.3 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση συστατικών
µερών συστήµατος εισαγωγής
αέρα και α̟αγωγής καυσαερίων
(φίλτρο αέρα, ̟α̟άς,
̟ολλα̟λές, εξάτµιση,
σιγαστήρας).

•

Άσκηση 2.4 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση
κυλινδροκεφαλής.

•
Άσκηση 2.5 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση µηχανισµού
̟αραγωγής και µετατρο̟ής της
κίνησης (διωστήρων, εµβόλων
και ̟είρων εµβόλων.
Άσκηση 2.6 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση
στροφαλοφόρου άξονα.

•

•
•

Άσκηση 2.7 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση σφονδύλου.

Άσκηση 2.8 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση
εκκεντροφόρου άξονα.

Άσκηση 2.9 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση

•

•

Να αντλούν τις α̟αραίτητες
̟ληροφορίες για τις εργασίες
αφαίρεσης, ρύθµισης, ελέγχου και
ε̟ανατο̟οθέτησης εξαρτηµάτων
και µηχανισµών του κινητήρα.
Να εκτελούν µε ασφάλεια και
α̟οτελεσµατικότητα, ε̟ιλέγοντας
και χρησιµο̟οιώντας τα
καταλληλότερα κάθε φορά
εργαλεία και µέσα, όλες τις εργασίες
αφαίρεσης, ελέγχου και
ε̟ανατο̟οθέτησης όλων των
εξαρτηµάτων και µηχανισµών του
κινητήρα σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Να εκτελούν α̟οτελεσµατικά και
µε ασφάλεια εργασίες ̟εριοδικής
συντήρησης και ρύθµισης, ό̟ου
αυτές α̟αιτούνται.
Να ρυθµίζουν το διάκενο των
βαλβίδων των 4χρονων
βενζινοµηχανών, ακολουθώντας τις
οδηγίες και ̟ροδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Να µετρούν τη συµ̟ίεση των
κινητήρων.
Να χρονίζουν εσωτερικά
τετράχρονο κινητήρα.
Να τηρούν τους νόµους ̟ου
σχετίζονται µε τις ̟ηγές ρύ̟ανσης
̟ου α̟ορρέουν α̟ό την άσκηση
των καθηκόντων τους.
Να εκτελούν τις εργασίες
αντικατάστασης του υγρού και
εξαέρωσης του κυκλώµατος ψύξης.

Άσκηση

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Παρατηρήσεις

Άσκηση 25η
2

12η

4

13η

4

Άσκηση 8η

Ε̟ειδή δεν ̟ροβλέ̟εται ανάλογη άσκηση για τις ̟ετρελαιοµηχανές, είναι σκό̟ιµο να
̟αρουσιαστούν σύντοµα α̟ό τον καθηγητή οι ορατές διαφορές του αντίστοιχου
συστήµατος του ̟ετρελαιοκινητήρα.
Άσκηση 9η, 10η,
11η και 12η
14η ,
15η

8

Προτείνεται ενιαία αντιµετώ̟ιση των ασκήσεων 2.6 και 2.7 µε τη φυσιολογική σειρά,
δηλαδή στην αρχή αφαίρεση σφονδύλου και στο τέλος ε̟ανατο̟οθέτηση σφονδύλου
µετά την άσκηση ̟ου αφορά τον στροφαλοφόρο άξονα.

Άσκηση 14η
2

16η
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Άσκηση

Εβδοµ
άδα

Ώρες

Παρατηρήσεις

συγκροτήµατος ̟ληκτροφορέα.
Άσκηση 13η
2

Άσκηση 2.10 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση βαλβίδων
εισαγωγής και εξαγωγής.
Άσκηση 2.11 Ρύθµιση διάκενου
βαλβίδων.

Οι ασκήσεις 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11 ̟ροτείνεται να ̟ραγµατο̟οιηθούν ενιαία σε δύο
4ωρα, ακολουθώντας τη φυσιολογική σειρά, δηλαδή αφαίρεση ̟ληκτροφορέα,
βαλβίδων, εκκεντροφόρου και τέλος συναρµολόγηση κατά αντίθετη φορά.
Άσκηση 17η
2
17η
Ε̟ειδή δεν γίνονται ανάλογες ασκήσεις στον ̟ετρελαιοκινητήρα, είναι σκό̟ιµο ο
εκ̟αιδευτικός να δείχνει ̟αράλληλα στους µαθητές, τις διαφορές ̟ου ̟αρουσιάζουν
τα συγκεκριµένα τµήµατα του ̟ετρελαιοκινητήρα µε τα αντίστοιχα του
βενζινοκινητήρα.

Άσκηση 2.12 Εσωτερικός χρονισµός
4χρονων βενζινοκινητήρων.
Άσκηση 15η
2

Άσκηση 2.13 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση συστατικών
µερών συστήµατος λί̟ανσης
(φίλτρο, αντλία, ρυθµιστής
̟ίεσης).
Άσκηση 2.14 Αφαίρεση, έλεγχος και
ε̟ανατο̟οθέτηση συστατικών
µερών υγρόψυκτου συστήµατος
ψύξης (σωληνώσεις, αντλία,
ψυγείο, θερµοστάτης,
ανεµιστήρας, βαλβίδα
ανεµιστήρα, δοχείο διαστολής,
εξαέρωση).

Άσκηση 16η
2
18η
Άσκηση 18η
2
Άσκηση 19η

Άσκηση 2.15 Μέτρηση της συµ̟ίεσης
κινητήρα.

19η

4

20η

4

Άσκηση 2.16 Ρύθµιση στροφών
κινητήρα στην άφορτη
λειτουργία του (ρελαντί).
Άσκηση 2.17 Αφαίρεση και
ε̟ανατο̟οθέτηση κινητήρα

Το σύστηµα ψύξης ̟εριλαµβάνει στοιχεία θεωρίας και έχει δυνατότητες µετρήσεων ̟ου
αναδεικνύουν σηµαντικά θέµατα µετάδοσης θερµότητας, τα ο̟οία µ̟ορούν να

108

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άσκηση

Εβδοµ
άδα

Ώρες

αυτοκινήτου.

Άσκηση 2.18 Αναγνώριση µερών
συµβατικού συστήµατος τροφοδοσίας
̟ετρελαιοκινητήρα.

Παρατηρήσεις
αξιο̟οιηθούν για µαθητές ̟ου ενδιαφέρονται για ανώτερες σ̟ουδές. Σε αυτούς τους
µαθητές µ̟ορούν να δοθούν ειδικές ασκήσεις ̟ερισσότερο σύνθετες. Πχ να µετρήσουν
την ταχύτητα ανόδου της θερµοκρασίας αν αλλάξουµε τις στροφές της αντλίας κλ̟.

Άσκηση 27η έως
και 33η
21η,
22η

8

Στην άσκηση 2.15 είναι χρήσιµο να εξαχθούν συµ̟εράσµατα για τους λόγους ελλι̟ούς
συµ̟ίεσης α̟ό τους ίδιους τους µαθητές και να βρεθούν οι βλάβες του συγκεκριµένου
κινητήρα.

Η αφαίρεση κινητήρα γίνεται σε αυτήν την φάση γιατί θα ̟ρέ̟ει οι µαθητές να έχουν
εξασκηθεί στην α̟οσυναρµολόγηση των υ̟όλοι̟ων συστηµάτων α̟ό αυτόν.

Άσκηση 20η
2
Άσκηση 22η

23η
2

Σε ̟ολλά σχολεία η άσκηση 2.18 δεν ̟ραγµατο̟οιείται καθόλου. Αυτό δεν ε̟ιτρέ̟εται
καθώς η ανεύρεση ενός ̟αλαιού ̟ετρελαιοκινητήρα είναι σχετικά εύκολο για ένα
σχολείο, ο̟ουδή̟οτε και αν ευρίσκεται. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρξει ο
α̟αραίτητος χρόνος, είναι καλύτερα να µειωθούν κατάλληλα οι ώρες για άλλες
ασκήσεις και η άσκηση στον ̟ετρελαιοκινητήρα να γίνει ο̟ωσδή̟οτε.

Άσκηση 7η
24η

4

25η

4

100
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι» (3Θ+4Ε)
Β΄ΕΠΑΛ (Τοµέας Οχηµάτων)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριοι σκο̟οί του µαθήµατος για τους µαθητές είναι:
1)
2)
3)
4)

να ̟εριγράφουν τα είδη, τα µέρη και τη λειτουργία των συστηµάτων του αυτοκινήτου,
να ̟εριγράφουν τις αρχές λειτουργίας των ̟ιο ̟άνω συστηµάτων,
να εξηγούν τη συµµετοχή του κάθε συστήµατος στη λειτουργία του αυτοκινήτου και
να εξηγούν τη µεταξύ τους αλληλε̟ίδραση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΠΗΓΕΣ
Συνιστάται στους διδάσκοντες το µάθηµα να συµβουλεύονται κυρίως το ορισθέν α̟ό το ΥΠΕΠΘ διδακτικό εγχειρίδιο
(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι, της Β΄ Τάξης του 1ου Κύκλου Μηχανολογικού Τοµέα ΤΕΕ). Το συγκεκριµένο βιβλίο
καλύ̟τει γενικά το αναλυτικό ̟ρόγραµµα, χωρίς όµως να ακολουθεί ̟άντα τη σειρά του, ενώ άλλοτε δίνει µεγαλύτερη και
άλλοτε µικρότερη έκταση εκείνης ̟ου α̟αιτεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα.
Εκτός του ορισθέντος διδακτικού εγχειριδίου, ε̟ικουρικά µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν τα κατωτέρω βιβλία, ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκαν ως διδακτικά εγχειρίδια στο ̟αρελθόν:
1. «Αυτοκίνητο και Μηχανήµατα Τεχνικών Έργων», των ΤΕΛ, και
2. «Τεχνολογία Αυτοκινήτου – Πέρα α̟ό το 2000», έκδοση Ι∆ΕΕΑ, (Xρησιµο̟οιήθηκε το σχολικό έτος 1999-2000 στα ΤΕΕ).
Ιδιαιτέρως συνιστάται στους διδάσκοντες να λαµβάνουν υ̟όψη τους αναφερόµενους αντίστοιχα διδακτικούς στόχους και να
̟ροσαρµόζουν την διδασκαλία τους ̟ρος την κατεύθυνση της ε̟ίτευξης των στόχων αυτών.
Πολύτιµο υλικό όχι µόνο για το συγκεκριµένο µάθηµα, αλλά και για όλα τα µαθήµατα του τοµέα Οχηµάτων, µ̟ορείτε να βρείτε
σε ε̟ισκευαστικά εγχειρίδια εταιριών αντίστοιχων µε τον εργαστηριακό εξο̟λισµό ̟ου διαθέτει το ΣΕΚ ή το Σχολικό
Εργαστήριο. Ως γνωστό οι εταιρίες αυτοκινήτων εκδίδουν συνήθως για κάθε µοντέλο τρία βιβλία (Repair Manual Engine, Repair
Manual Body και Electrical Circuits). Για το συγκεκριµένο µάθηµα ενδείκνυται το Repair Manual Body. Ε̟ίσης ̟ολύ χρήσιµα
είναι τα βιβλία των εκδόσεων HANES (αγγλόφωνα), ο ειδικός ̟εριοδικός τύ̟ος (̟.χ. 4 τροχοί, Car, R & D, Drive, Car and Driver,
EVO, Auto Motor und Sport, κ.λ.̟.), οι ιστοσελίδες των εταιριών εµ̟ορίας και κατασκευής αυτοκινήτων, του Πανελληνίου
Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Αυτοκινήτων (www.hsae.gr) και η www.howstuffworks.com, ό̟ου µ̟ορείτε να βρείτε
̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, σχετικά γραφικά και άλλο ε̟ο̟τικό υλικό.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη
δική του κατανοµή, εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ
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1. Αµάξωµα
1.1 Σκο̟ός.
Κατηγορίες οχηµάτων.
Είδη αµαξωµάτων.
Πλαίσια.
Αυτοφερόµενο αµάξωµα.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ

Οι µαθητές/τριες ̟ρέ̟ει
•
•
•
•

Ηµιαυτοφερόµενο αµάξωµα.

Να ̟εριγράφουν το σκο̟ό του αµαξώµατος ενός
αυτοκινήτου.
Να αναφέρουν τα είδη των αµαξωµάτων.
Να αναφέρουν τα ̟λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε
είδους αµαξώµατος.
Να ορίζουν τις έννοιες: ̟λαίσιο, αυτοφερόµενο και
ηµιαυτοφερόµενο αµάξωµα και να διατυ̟ώνουν τις µεταξύ
τους διαφορές.

8-43

3

48-49

1

49-54

2

56-72

5

Ο∆ΗΓΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να δοθεί ε̟ίσης έµφαση στην έννοια της
ασφάλειας και ιδιαίτερα του τρό̟ου
κατασκευής του αµαξώµατος για την
ενίσχυση της ̟αθητικής ασφάλειας (ζώνες
σταδιακής ̟αραµόρφωσης, κλωβός
ασφαλείας, υλικά κατασκευής, κ.λ.̟.).
Σχετικό υλικό µ̟ορεί να αναζητηθεί στην
ιστοσελίδα www.ENCAP.COM ό̟ου
αναφέρονται crash tests όλων των
εταιρειών.

Χαραγµένος αριθµός ̟λαισίου.

2. Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης
2.1 Προορισµός του συστήµατος µετάδοσης της κίνησης.
Α̟αιτούµενες ιδιότητες/̟ροδιαγραφές.
2.2 Είδη συστηµάτων
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µεταξύ των
διαφόρων συστηµάτων.

•
•
•
•
•
•
•

2.3 Ο συµ̟λέκτης
Σκο̟ός και τύ̟οι συµ̟λεκτών. Πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατα κάθε είδους. Ιδιότητες.
Συµ̟λέκτης µε διάφραγµα - δίσκος τριβής ̟λάκα ̟ίεσης - ωστικός τριβέας.
Υγροί ̟ολύδισκοι συµ̟λέκτες.
Τρό̟οι µεταφοράς της δύναµης α̟οσύµ̟λεξης
α̟ό το ̟εντάλ του συµ̟λέκτη.

•
•
•
•

•

Να αναφέρουν το σκο̟ό του συστήµατος.
Να αναφέρουν τις ιδιότητες του συστήµατος.
Να αναφέρουν τα είδη των συστηµάτων µετάδοσης κίνησης.
Να συγκρίνουν µεταξύ τους τα είδη µετάδοσης.
Να αναφέρουν το σκο̟ό του συµ̟λέκτη.
Να αναφέρουν τις ιδιότητες του συµ̟λέκτη.
Να αναφέρουν τα είδη των συµ̟λεκτών και να τα
συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να αναφέρουν τα µέρη των συµ̟λεκτών και να
̟εριγράφουν τη λειτουργία τους.
Να αναφέρουν τους τρό̟ους µεταφοράς της δύναµης
α̟οσύµ̟λεξης και να τους συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να αναφέρουν το σκο̟ό του κιβωτίου ταχυτήτων.
Να ορίζουν την έννοια της σχέσης µετάδοσης και τη ρο̟ής
στρέψης δύο γραναζιών σε εµ̟λοκή και να εξηγούν τη µεταξύ
τους σχέση.
Να αναφέρουν τα είδη των κιβωτίων και να τα συγκρίνουν
µεταξύ τους.

Ως εργασία, µ̟ορεί να είναι η σύγκριση των
συστηµάτων µετάδοσης µεταξύ δύο
διαφορετικού τύ̟ου αυτοκινήτων (̟.χ. ενός
ΙΧ εµ̟ροσθοκίνητου και ενός τύ̟ου offroad).
Βοηθητικό υλικό για τον συµ̟λέκτη υ̟άρχει
στις ιστοσελίδες των Valeo, Luk. Να δοθεί
εργασία στους µαθητές µε θέµα τη σύγκριση
διαφορετικών ειδών συµ̟λέκτη
(Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα).
Να ̟εριγραφεί και η λειτουργία συµ̟λέκτη
µε ελικοειδή ελατήρια, ̟ροκειµένου να γίνει
καλύτερα αντιλη̟τή η έννοια του
ελατηρίου.
Πληροφοριακό υλικό για τα κιβώτια
ταχυτήτων υ̟άρχει και στην ιστοσελίδα
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•
2.4 Το κιβώτιο ταχυτήτων
Μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων.
Σκο̟ός - ιδιότητες - είδη κιβωτίων.
Μέρη - εξαρτήµατα - λειτουργία α̟λών κιβωτίων.
Σχέση µετάδοσης και ρο̟ή στρέψης δύο
γραναζιών σε εµ̟λοκή. Αναστροφή της
̟εριστροφής.
Τρό̟οι εµ̟λοκής και συγχρονισµού των
γραναζιών.
Μηχανισµός αλλαγής ταχυτήτων.
Βοηθητικά κιβώτια ταχυτήτων. Μέρη –
εξαρτήµατα - λειτουργία βοηθητικών κιβωτίων.

•
•
•

Να αναφέρουν τα µέρη α̟λού κιβωτίου αυτοκινήτου µε
̟ίσω κίνηση και να ̟εριγράφουν τη λειτουργία του.
Να αναφέρουν τους τρό̟ους εµ̟λοκής και συγχρονισµού
των γραναζιών.
Να αναφέρουν τα µέρη του συστήµατος αλλαγής των
ταχυτήτων και να ̟εριγράφουν τη λειτουργία τους.
Να αναφέρουν το σκο̟ό, τα µέρη και τη λειτουργία του
βοηθητικού κιβωτίου.
90-121

8

www.zf.com
Ως εργασία, µ̟ορεί να δοθεί η εξέλιξη των
µηχανικών κιβωτίων.
Αν οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί στα
Στοιχεία Μηχανών την ενότητα της
µετάδοσης κίνησης, θα ήταν καλό να
διδαχθεί εδώ εν συντοµία (και για ιµάντες,
αλυσίδες κ.λ.̟.) και να λυθεί ενδεικτικά µια
άσκηση µε σχέση µετάδοσης κίνησης.
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2.5 ∆ιαφορικό
Σκο̟ός και είδη διαφορικών.
Μέρη και λειτουργία διαφορικού αυτοκινήτου
µε ̟ίσω κίνηση.
2.6 Κιβώτιο και διαφορικό σε αυτοκίνητο µε
µ̟ροστινή κίνηση.

•
•
•

•
•

2.7 Άξονες µετάδοσης κίνησης. Σκο̟ός. Αρθρωτοί
σύνδεσµοι µ̟ροστινής και ̟ίσω κίνησης.
Ακραίες µεταδόσεις και κινητήριοι άξονες.

Να αναφέρουν το σκο̟ό και τα είδη των διαφορικών.
Να αναφέρουν τα µέρη διαφορικού µ̟ροστινής κίνησης και
να εξηγούν τη λειτουργία του.
Να εξηγούν τη λειτουργία κιβωτίου ταχυτήτων και
διαφορικού αυτοκινήτου µε µ̟ροστινή κίνηση και να
αιτιολογούν τη µορφή του.
Να αναφέρουν το σκο̟ό και τα είδη των αξόνων µετάδοσης
µ̟ροστινής και ̟ίσω κίνησης.
Να αναφέρουν τα είδη, να ̟εριγράφουν τα µέρη και να
εξηγούν τη λειτουργία των αρθρωτών συνδέσµων µετάδοσης
κίνησης.

140-152

3

156-164

2

276-301

3

Να γίνουν µερικά ̟αραδείγµατα µε
στροφές διαφορικού (βλ. άσκηση 8 του
Εργαστηριακού Οδηγού).
Ως εργασία, µ̟ορεί ̟ροαιρετικά να δοθεί η
ανεύρεση ̟ληροφοριών για την µετατρο̟ή
σε µ̟λοκέ ενός συµβατικού διαφορικού.
Πληροφοριακό υλικό για τους άξονες
αναζητείστε στην ιστοσελίδα της εταιρίας
LOBRO.
Να αναφερθεί και η ζυγοστάθµιση του
κεντρικού άξονα.
Να γίνει συνο̟τική ̟αρουσίαση των
σελίδων 282-287, χωρίς τις λε̟τοµέρειες.
Να σηµειωθεί όµως ότι ο σύνδεσµος
CARDAN έχει σήµερα ευρύτατη χρήση.
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3. Σύστηµα διεύθυνσης
3.1 Σκο̟ός και ιδιότητες του συστήµατος
Είδη συστηµάτων διεύθυνσης.
Μηχανισµοί διεύθυνσης:
-µε οδοντωτό κανόνα (κρεµαγιέρα)
-µε ̟υξίδα.
Κινηµατική αλυσίδα - αρθρωτοί µηχανισµοί
συστηµάτων.

•
•
•
•
•

3.2 Γεωµετρία διεύθυνσης. Σκο̟ός.
Γωνία Κάστερ (CASTER).
Γωνία Κάµ̟ερ (CAMBER).
Κλίση του ̟είρου του ακραξονίου.
Σύγκλιση - α̟όκλιση των τροχών.
Περιεχόµενη γωνία.
Ακτίνα σύγκλισης.

•
•
•
•
•

4. Σύστηµα ανάρτησης
4.1 Σκο̟ός και ιδιότητες του συστήµατος ανάρτησης.
Βασικά είδη συστηµάτων ανάρτησης.
Κύρια µέρη συστήµατος ανάρτησης.
4.2 Ελατήρια. Είδη ελατηρίων.
Ηµιελλει̟τικά ελατήρια (φύλλα σούστας) βασικά
χαρακτηριστικά και τρό̟οι σύνδεσης µε το
̟λαίσιο.
Σ̟ειροειδή (ελικοειδή) ελατήρια και βασικά
χαρακτηριστικά - ιδιότητες.
Ράβδοι στρέψης.
4.3 Α̟οσβεστήρες ταλαντώσεων (αµορτισέρ).
Σκο̟ός - Είδη.

•
•
•
•

Να αναφέρουν το σκο̟ό και τις ιδιότητες του συστήµατος
διεύθυνσης.
Να αναφέρουν τα είδη των συστηµάτων διεύθυνσης και να
τα συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να αναφέρουν τα µέρη και να εξηγούν τον τρό̟ο
λειτουργίας του συστήµατος διεύθυνσης.
Να αναφέρουν τους µηχανισµούς διεύθυνσης και να τους
συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να αναφέρουν τα µέρη της κινηµατικής αλυσίδας του
συστήµατος διεύθυνσης και να ̟εριγράφουν τη λειτουργία της.
Να αναφέρουν και να εξηγούν την αναγκαιότητα της
γεωµετρίας του συστήµατος διεύθυνσης.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα είδη των γωνιών µεγεθών της γεωµετρίας του συστήµατος.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας τους καθώς και την
ε̟ίδρασή τους στην οδική συµ̟εριφορά του αυτοκινήτου.
Να εξηγούν τη σκο̟ιµότητα κάθε γωνίας - µεγέθους της
γεωµετρίας του συστήµατος.
Να ̟εριγράφουν τις ε̟ι̟τώσεις α̟ό λανθασµένες ρυθµίσεις
στη γεωµετρία του συστήµατος.

Να αναφέρουν το σκο̟ό και τις ιδιότητες του συστήµατος.
Να αναφέρουν τα είδη και τα κύρια µέρη των συστηµάτων
ανάρτησης.
Να αναφέρουν τα είδη των ελατηρίων ανάρτησης και να τα
συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να εξηγούν τον τρό̟ο λειτουργίας των ελατηρίων
ανάρτησης.

•

Να ̟εριγράφουν το σκο̟ό και να εξηγούν τον τρό̟ο
λειτουργίας µιας ράβδου στρέψης.

•

Να αναφέρουν τα είδη των αµορτισέρ και να τα
συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να ̟εριγράφουν το σκο̟ό και να εξηγούν τον τρό̟ο
λειτουργίας των αµορτισέρ.

•

166-177

Πρόσθετες ̟ληροφορίες αναζητείστε στην
ιστοσελίδα της εταιρίας TRW.
Ως εργασία, να δοθεί η σύγκριση ανάµεσα
στους τύ̟ους των συστηµάτων διεύθυνσης
(̟λεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα). Ε̟ίσης
τους λόγους για την ε̟ικράτηση της
κρεµαγιέρας σε ελαφρού τύ̟ου οχήµατα.

3

Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε όλα τα
στοιχεία της γεωµετρίας (γωνίες και
α̟οστάσεις) του συστήµατος διεύθυνσης.
184-206

6

Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις εργασίες της
σελίδας 210 ̟ου ̟ροτείνει το βιβλίο.
Ως ̟ροαιρετική εργασία µ̟ορεί να δοθεί και
η ερώτηση «̟ώς το κάθε στοιχείο, γωνία ή
α̟όσταση, ε̟ηρεάζει την οδική
συµ̟εριφορά του οχήµατος».

212-223

2

223-240

6

Πρόσθετο ̟ληροφοριακό υλικό
αναζητείστε σε σχετικά διαφηµιστικά
έντυ̟α και καταλόγους ανταλλακτικών
(ε̟ειδή το υλικό αυτό ανανεώνεται κατ’
έτος, µ̟ορείτε να το ̟ροµηθευθείτε α̟ό το
δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών
αυτοκινήτου), καθώς ε̟ίσης και στις
ιστοσελίδες των εταιριών BILSTEIN,
MONRHOE, Kayaba, TRW και
THOMSON.
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•
4.4 Ελαστικά µέρη ανάρτησης και σινεµ̟λόκ (silent
block).
4.5 Ψαλίδια α̟λά και δι̟λά.
Σφαιρικοί σύνδεσµοι ή µ̟αλάκια.

•
•

Να εξηγούν το ρόλο: των ελαστικών µερών και των
σινεµ̟λόκ, των α̟λών ψαλιδιών, των σφαιρικών συνδέσµων
και των δι̟λών ψαλιδιών.
Να αναφέρουν τα ̟λεονεκτήµατα των ανεξάρτητων
αναρτήσεων και να εξηγούν την αναγκαιότητά τους.
Να ̟εριγράφουν τα µέρη και τη λειτουργία ενός γόνατου
Μακ Φέρσον.΅

240-243

243-245

1

Να αναφέρουν τα είδη των ανεξάρτητων αναρτήσεων
στους ̟ίσω τροχούς και να τα συγκρίνουν µεταξύ τους.

253-254

2

3

Πληροφορίες για την ενότητα «σφαιρικοί
σύνδεσµοι ή µ̟αλάκια» θα βρείτε στη
σελίδα του βιβλίου 253, ό̟ου η σχετική

4.6 Ανεξάρτητα συστήµατα ανάρτησης
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους εµ̟ρόσθιους
τροχούς. Γόνατο Μακ Φέρσον.
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους ̟ίσω τροχούς.

•

αναφορά γίνεται για το σύστηµα
διεύθυνσης.
245-252
&
254-260

3
Για ελαστικά µέρη ανάρτησης και
σφαιρικούς συνδέσµους αναζητείστε
̟ληροφορίες στις ιστοσελίδες των εταιριών
trw και thomson.
Το βιβλίο (σελ. 273) ζητά, ως εργασία, την
̟εριγραφή του συστήµατος ανάρτησης
κά̟οιου αυτοκινήτου. Ε̟ίσης ̟ροαιρετικά,
ως εργασία, µ̟ορούν να ζητηθούν
̟ληροφορίες για άλλες κατηγορίες
αναρτήσεων (̟.χ. ̟νευµατική,
υδρο̟νευµατική).

5. Τροχοί - Ελαστικά
5.1 Τροχοί.
Συγκρότηµα τροχού. Ιδιότητες.
Είδη - δισκοειδείς τροχοί - ακτινωτοί τροχοί.
Τροχοί α̟ό κράµατα ελαφρών µετάλλων.
Τύ̟οι σώτρων (ζαντών).
Στήριξη τροχού - τρό̟οι.

5.2 Ε̟ίσωτρα (ελαστικά τροχών).
Τύ̟οι - Ιδιότητες ελαστικών.
Κύρια µέρη ελαστικών. Τύ̟οι ̟ελµάτων. Προφίλ

•
•
•
•
•
•
•
•

Να αναφέρουν τα µέρη - εξαρτήµατα α̟ό τα ο̟οία
α̟οτελείται το συγκρότηµα του τροχού.
Να αναφέρουν τις ιδιότητες του τροχού.
Να αναφέρουν τα είδη των τροχών και να τα συγκρίνουν
µεταξύ τους.
Να αναφέρουν τους τύ̟ους των ζαντών.
Να αναφέρουν τους τρό̟ους στήριξης των τροχών.
Να αναφέρουν τα είδη και τις ιδιότητες των ελαστικών.
Να αναφέρουν τα µέρη του ελαστικού και να εξηγούν τη
λειτουργία τους.
Να αναφέρουν τους τύ̟ους των ̟ελµάτων και να εξηγούν

304-309

3

Πληροφορίες µ̟ορούν να ληφθούν α̟ό
όλες τις εταιρίες ̟αραγωγής ελαστικών και
ζαντών.
Να δοθεί έµφαση στη σηµασία των
συµβολισµών των τροχών.
Ως εργασία, να δοθεί η ανακύκλωση, η
αναγόµωση και η ε̟αναχάραξη των
̟ελµάτων των ελαστικών.

310-331

5
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ελαστικών. Πίεση ελαστικών. Εξαρτήµατα
βαλβίδων. Συµβολισµοί ελαστικών.

•
•
•

6. Σύστηµα ̟έδησης
6.1 Σκο̟ός και ιδιότητες του συστήµατος ̟έδησης.
6.2 Ενέργεια ̟έδησης.

6.3 Παράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την ε̟ιβράδυνση.
6.4 Είδη συστηµάτων ̟έδησης.
6.4.1 Μηχανικά φρένα (χειρόφρενο).
6.4.2 Υδραυλικά φρένα.
Αντλία φρένων - σωληνώσεις - κυλινδράκια.
∆ισκόφρενα - ταµ̟ούρα.
Βαλβίδα κατανοµής ̟ίεσης υγρών φρένων
(κατανεµητής).
∆ιατάξεις υδραυλικών συστηµάτων ̟έδησης.
Υγρά φρένων.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
7. Άλλοι τύ̟οι οχηµάτων

•

Ως εργασία, ε̟ίσης µ̟ορούν να δοθούν

την αναγκαιότητά τους.
Να ορίζουν την έννοια του ̟ροφίλ ενός ελαστικού και να
εξηγούν τη σηµασία του.
Να αναφέρουν τις ε̟ι̟τώσεις α̟ό αντικανονική ̟ίεση στα
ελαστικά.
Να εξηγούν τους συµβολισµούς των ελαστικών.

Να αναφέρουν το σκο̟ό και τις ιδιότητες του συστήµατος
̟έδησης.
Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την
ε̟ιβράδυνση του αυτοκινήτου.
Να αναφέρουν τα είδη των συστηµάτων ̟έδησης και να τα
συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να αναφέρουν τα µέρη του χειρόφρενου και να εξηγούν τη
λειτουργία του.
Να αναφέρουν τα µέρη υδραυλικού συστήµατος ̟έδησης
και να ̟εριγράφουν τη λειτουργία του.
Να αναφέρουν τις διατάξεις των υδραυλικών φρένων και
να τις συγκρίνουν µεταξύ τους.
Να αναφέρουν τις ιδιότητες των υγρών των φρένων και να
εξηγούν τη χρησιµότητά τους.
Να αναφέρουν τη σκο̟ιµότητα των βοηθητικών
συστηµάτων ̟έδησης.
Να αναφέρουν τα είδη των σερβόφρενων και να εξηγούν τη
λειτουργία τους.

Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τους διάφορους
τύ̟ους οχηµάτων.
Να εξηγούν τον τρό̟ο λειτουργίας των µηχανισµών

θέµατα ̟ρος εξέταση της σελ. 339 του
βιβλίου.

342-343

1

343-346

2

346

1

347-350

1

350-382

5

Να γίνει ενδεικτικά η άσκηση του βιβλίου.

Πληροφοριακό υλικό να αναζητηθεί α̟ό
τις ιστοσελίδες ̟αραγωγής υγρών φρένων
και συστηµάτων ̟έδησης (LOCKHEED,
BENDIX).
Ιδιαίτερη ̟ροσοχή να δοθεί στη λειτουργία
της αντλίας φρένων και στις ιδιότητες και
̟ροδιαγραφές (τυ̟ο̟οίηση DOT) των
υγρών φρένων.
Ως εργασία, να δοθεί η ανεύρεση
̟ληροφοριών σχετικά µε τους
χρησιµο̟οιούµενους τύ̟ους συστηµάτων
υ̟οβοήθησης στο σύστηµα ̟έδησης. (Βλέ̟ε
και σελίδα 379)

522-530

2

Πληροφοριακό υλικό να αναζητηθεί στις
ιστοσελίδες των εταιριών κατασκευής
βαρέων οχηµάτων και λεωφορείων
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Φορτηγά οχήµατα.
Ρυµουλκούµενα οχήµατα.
Ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα.

Σύνδεση ρυµουλκού - ηµιρυµουλκούµενου
οχήµατος.
Σύνδεση ρυµουλκού - ρυµουλκούµενου.

σύνδεσης των οχηµάτων.
531-537

2

(MERCEDES, VOLVO, SCANIA, MAN,
DAF, RENAULT κ.λ.̟.).
Ως εργασίες να ζητηθούν η ̟αρουσίαση των
ιδιαίτερων συστηµάτων (ανατρο̟ής,
ρυµούλκησης, άρθρωσης) των φορτηγών και
τα ̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργούν τα βαρέα
οχήµατα στο ̟εριβάλλον.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ (Σ. Α. Ι - Ε.Ο.)
ΩΡΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ.
ΘΕΜΑ

ΘΕΩ
ΡΙΑ

ΑΣΚΗΣ
Η

ΣΥΝΟΛ
Ο

02

02

04

01

01

02

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 32 – 36.

01

01

02

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 32 – 36.

02

02

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 37 – 42. Ενδείκνυται ε̟ίσκεψη σε φανο̟οιείο µε
µετρητική καλίµ̟ρα.

02

02

04

02

06

08

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 44 – 50. Μ̟ορεί να γίνει για αυτοκίνητο µε: α)
κινητήρα το̟οθετηµένο εγκάρσια στον διαµήκη άξονα και β) ̟αράλληλα
µε τον διαµήκη άξονα.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Αµάξωµα.
Άσκηση 1.1.
Ε̟ίδειξη των µερών και της λειτουργίας του αµαξώµατος του
αυτοκινήτου σε οµοιώµατα, τοµές, ̟ολυµεσιακά ̟ρογράµµατα Η/Υ κ.τ.λ.
Άσκηση 1.2.
Ανύψωση του αυτοκινήτου µε γρύλλο.
Άσκηση 1.3.
Ανύψωση του αυτοκινήτου µε ανυψωτικό.
Άσκηση 1.4.
Έλεγχος και µέτρηση ̟λαισίου και αµαξώµατος.
2. Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης.
Άσκηση 2.1.
Ε̟ίδειξη των µερών και της λειτουργίας του συστήµατος ανάρτησης σε
οµοιώµατα, τοµές, ̟ολυµεσιακά ̟ρόγραµµα Η/Υ κ.τ.λ. Βλάβες – φθορές του
συστήµατος.
Άσκηση 2.2.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση συγκροτήµατος κιβωτίου
ταχυτήτων – συµ̟λέκτη. Βλάβες – φθορές.
Άσκηση 2.3.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση ξηρού µονόδισκου συµ̟λέκτη.
Βλάβες – φθορές.
Άσκηση 2.4.
Ρύθµιση ελεύθερης διαδροµής ̟εντάλ συµ̟λέκτη. Βλάβες – φθορές.

Άσκηση 2.5.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων.
Βλάβες – φθορές.
Άσκηση 2.6.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση διαφορικού. Βλάβες – φθορές.
Άσκηση 2.7.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση συνδέσµου σταθερής ταχύτητας
(µ̟ιλιοφόρου).

σελ. 51 – 56.

Μ̟ορεί να συνδυαστεί µε την άσκηση 2.2.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 57 – 58.
Να τονισθεί η διαφορά µεταξύ συµ̟λέκτη ξηράς τριβής µε υδραυλική
υ̟οβοήθηση και υδραυλικού συµ̟λέκτη ή µετατρο̟έα ρο̟ής,
Μ̟ορεί να γίνει ρύθµιση σε συµ̟λέκτη µε : α) µηχανική µεταφορά της
δύναµης (ντίζα) και β) υδραυλική υ̟οβοήθηση.
Μ̟ορεί να γίνει ε̟ίσης άσκηση για την εξαέρωση του υδραυλικού
συστήµατος.

02

06

08

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 77 – 92. Να συνδυαστεί µε την άσκηση 2.2. όταν το
αυτοκίνητο έχει α) κινητήρα το̟οθετηµένο εγκάρσια στον διαµήκη άξονα
και β) ̟αράλληλα µε τον διαµήκη άξονα..

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 59 – 71.

σελ. 150 – 158.
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3. Σύστηµα διεύθυνσης.
Άσκηση 3.1.
Ε̟ίδειξη των µερών και της λειτουργίας του συστήµατος διεύθυνσης σε
οµοιώµατα, τοµές, ̟ολυµεσιακά ̟ρόγραµµα Η/Υ κ.τ.λ.
Άσκηση 3.2.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση κρεµαγιέρας. Βλάβες – φθορές.
Άσκηση 3.3.
Έλεγχος γεωµετρίας του συστήµατος διεύθυνσης. ∆ιαδικασία
ευθυγράµµισης.
4. Σύστηµα ανάρτησης.
Άσκηση 4.1.
Ε̟ίδειξη των µερών και της λειτουργίας του συστήµατος ανάρτησης σε
οµοιώµατα, τοµές, ̟ολυµεσιακά ̟ρόγραµµα Η/Υ κ.τ.λ. Βλάβες – φθορές του
συστήµατος.
Άσκηση 4.2.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση γόνατου Μακ Φέρσον. Ε̟ίδειξη
αντικατάστασης αµορτισέρ.
Άσκηση 4.3.
Έλεγχος αµορτισέρ.
5. Τροχοί – Ελαστικά.
Άσκηση 5.1.
Ε̟ίδειξη των µερών και της λειτουργίας των τροχών και των ελαστικών τους
σε οµοιώµατα, τοµές, ̟ολυµεσιακά ̟ρόγραµµα Η/Υ κ.τ.λ. Βλάβες – φθορές
του συστήµατος.
Άσκηση 5.2.
Αφαίρεση – ζυγοστάθµιση – ε̟ανατο̟οθέτηση τροχού.

Άσκηση 5.3.
Έλεγχος ελαστικού.
6. Σύστηµα ̟έδησης.
Άσκηση 6.1.
Ε̟ίδειξη των µερών και της λειτουργίας του συστήµατος ̟έδησης σε
οµοιώµατα, τοµές, ̟ολυµεσιακά ̟ρόγραµµα Η/Υ κ.λ.̟. Βλάβες – φθορές του
συστήµατος.
Άσκηση 6.2.
Ρύθµιση χειρόφρενου.
Άσκηση 6.3.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση – ρύθµιση ταµ̟ούρου. Βλάβες –
φθορές.
Άσκηση 6.4.
Αφαίρεση – έλεγχος – ε̟ανατο̟οθέτηση δισκόφρενου.
Βλάβες – φθορές. Αντικατάσταση τακακιών.

01

01

02

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 107 – 114. Ενδείκνυται ε̟ίσκεψη σε εξειδικευµένο
συνεργείο ευθυγράµµισης (̟ου διαθέτει κατά ̟ροτίµηση σύγχρονα
µηχανήµατα ελέγχου µε laser). Αν η ε̟ίσκεψη γίνει σε κάθετη µονάδα,
µ̟ορεί να συνδυαστεί µε την άσκηση 5.2.

σελ. 101 – 106.

03

05

08

01

01

02

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 133 – 140. Ό̟ου υ̟άρχει δυνατότητα, ενδείκνυται
ε̟ίσκεψη σε κέντρο εκ̟αίδευσης εταιρείας εισαγωγής και εµ̟ορίας
αµορτισέρ.

01

01

02

02

02

04

02

02

04

σελ. 121 – 125.

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.
σελ. 165 – 169.
Ενδείκνυται ε̟ίσκεψη σε εξειδικευµένο συνεργείο. Κατά την ε̟ίσκεψη
µ̟ορεί να γίνει ε̟ίδειξη αφαίρεσης-το̟οθέτησης ελαστικών. Αν η
ε̟ίσκεψη γίνει σε κάθετη µονάδα, µ̟ορεί να συνδυαστεί µε την άσκηση
3.3.

01

01

02

Κατά την διάρκεια της ενότητας αυτής να γίνει ε̟ίσκεψη σε ΚΤΕΟ ή
συνεργείο ̟ου διαθέτει διάδροµο ΚΤΕΟ, ό̟ου θα ε̟ιδειχθούν στους
µαθητές οι διαδικασίες ελέγχου των συστηµάτων ̟έδησης, διεύθυνσης,
ανάρτησης.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 172 – 174.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 175 – 183.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 184 – 190.
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Άσκηση 6.5.
Έλεγχος υγρών φρένων. ∆ιαδικασία εξαέρωσης δικτύου.

01

03

04

Σ. Α. Ι - Ε.Ο.

σελ. 200 – 202.
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ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ» (3Θ+4Ε)
Γ΄ΕΠΑΛ (Τοµέας Οχηµάτων)
Οδηγίες για τους διδάσκοντες

Κεφάλαιο 1ο (Ώρες: 6Θ-4Ε)
Το 1ο κεφάλαιο αφορά τη θεωρητική λειτουργία των ΜΕΚ, η ο̟οία α̟αιτεί γνώση στοιχείων Θερµοδυναµικής.
Στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του Τοµέα Οχηµάτων οι µαθητές δεν διδάσκονται Θερµοδυναµική. Έχουν όµως διδαχθεί στοιχεία
Θερµοδυναµικής στα ̟λαίσια των µαθηµάτων ΦΥΣΙΚΗ της Α’ τάξης και ΜΕΚ Ι της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ. Παρά ταύτα, ε̟ειδή
θα εξακολουθούν να υ̟άρχουν σηµεία αδυναµίας στους µαθητές, αυτά θα ̟ρέ̟ει να ε̟ισηµανθούν και να καλυφθούν, ώστε να
µ̟ορούν µε ε̟άρκεια να αφοµοιώσουν την ύλη του µαθήµατος.
Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί στις διαφορές θεωρητικού–̟ραγµατικού κύκλου, καθώς και στα σ̟ειροειδή και
τη χρήση τους, ε̟ειδή οι µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις συγκεκριµένες ενότητες. Ως εργασία για τα σ̟ειροειδή,
ιδιαίτερα για εκείνους ̟ου δεν σκέ̟τονται να συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, µ̟ορεί να δοθεί η αναζήτηση
̟ληροφοριών για το σ̟ειροειδές διάγραµµα σε έναν αγωνιστικό κινητήρα.
Το εκτός ̟ανελλαδικώς εξεταζόµενης ύλης τµήµα του 1ου Κεφαλαίου, καλό είναι να διδαχθεί ̟εριλη̟τικά,
δίνοντας µόνο µικρή ̟ροσοχή στη δυναµοµέτρηση του κινητήρα.
Ε̟ειδή το υβριδικό αυτοκίνητο χρησιµο̟οιεί τον κύκλο του Atkinson στον κινητήρα εσωτερικής καύσης,
συνιστάται η διδασκαλία του στους µαθητές, ̟ου θέλουν να α̟οκτήσουν γνώσεις.
Κεφάλαιο 2ο (Ώρες: 9Θ-20Ε)
Στο 2ο κεφάλαιο, το τµήµα της ύλης µέχρι την σελ.43 ̟ρέ̟ει να διδαχθεί κυρίως στο εργαστήριο, δεδοµένου ότι οι
στόχοι του µαθήµατος µ̟ορούν να καλυφθούν α̟ό τις εργαστηριακές ασκήσεις 2.1, 2.2 και 2.3.
Στην αρχή της εργαστηριακής διδασκαλίας, ο διδάσκων οφείλει να ε̟αναλάβει τα ̟ερί ̟ολλα̟λασίων και
υ̟ο̟ολλα̟λασίων των µονάδων µέτρησης. Στη συνέχεια, για δύο τουλάχιστον εργαστηριακές ώρες, εκτελεί ασκήσεις µε
όργανα µέτρησης (ρίγα, φίλερ, ̟αχύµετρο, µικρόµετρο). Τα ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης καλό είναι να α̟οφεύγονται.
Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία των ενοτήτων 2.1 και 2.2, ε̟ειδή ̟εριέχουν τα
σηµαντικότερα στοιχεία ̟ου οφείλει να γνωρίζει ε̟αρκώς ο ασχολούµενος µε τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας των δύο αυτών ενοτήτων µ̟ορεί να γίνει ε̟ίσκεψη σε συνεργείο ρεκτιφιέ. Ως εργασία στους µαθητές,
µ̟ορεί να ανατεθεί η αναζήτηση ̟ληροφοριών α̟ό εταιρείες εµ̟ορίας ανταλλακτικών του είδους.
Α̟ό την σελ.43 και µετά, το βιβλίο ̟εριγράφει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές. Εδώ ̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη
̟ροσοχή στα κεφάλαια ̟ου αναφέρονται στον ευρέως χρησιµο̟οιούµενο σήµερα µεταβλητό χρονισµό, ο ο̟οίος στο βιβλίο
αναφέρεται συνο̟τικά µε αντι̟ροσω̟ευτικές φωτογραφίες, ενώ δεν αναφέρονται νεότερες εφαρµογές. Ως εργασία µ̟ορεί να
δοθεί η ανεύρεση ̟ληροφοριών αντίστοιχων συστηµάτων, ̟ου χρησιµο̟οιούν διάφορες εταιρείες και δεν αναφέρονται στο
βιβλίο.
Στην ενότητα 2.5 να ανατεθεί εργασία αναζήτησης ̟ληροφοριών για τον κινητήρα TSI του group VW.
Κεφάλαιο 3ο (Ώρες: 15Θ-28Ε)
Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται για ̟ρώτη φορά αναφορά σε ηλεκτρονικά συστήµατα, ̟ου λειτουργούν µαζί µε
µηχανικά ή και υδραυλικά. Ο διδάσκων ̟ρέ̟ει να εκτιµήσει τις δυνατότητες των µαθητών, όσον αφορά την κατανόηση των
ηλεκτρονικών µηχανισµών, ώστε να ̟ροχωρήσει ανάλογα. Βέβαια, στην Β΄ τάξη του Τοµέα Οχηµάτων του ΕΠΑΛ, τα ̟αιδιά
έχουν διδαχθεί το µάθηµα ΗΣΑ, γεγονός ̟ου βοηθά στην ευκολότερη αφοµοίωση της ύλης. Πριν αρχίσει η διδασκαλία του
κεφαλαίου, συνιστάται στον διδάσκοντα να κάνει µια σύντοµη ιστορική ανασκό̟ηση των συστηµάτων ψεκασµού, ώστε ο
µαθητής να µ̟ορεί να κατανοήσει τις κατά καιρούς βελτιώσεις.
Προσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί στην διδασκαλία των συστηµάτων ψεκασµού Κ-Jetronic, KE-Jetronic, τα ο̟οία είναι α̟ό
τα ̟ιο ̟αλαιά συστήµατα ψεκασµού, και µε διαφορετική φιλοσοφία α̟ό τα νεότερα, ̟ου ̟εριγράφονται στη συνέχεια.
Για το κεφάλαιο αυτό, σηµαντική βοήθεια µ̟ορεί να βρει ο διδάσκων στις ̟αλαιές και νέες ̟ινακίδες του
συστήµατος de Lorenzo ̟ου υ̟άρχουν σε ̟ολλά ΣΕΚ.
Για τα σχολεία ̟ου στερούνται ̟ινακίδων συστηµάτων ψεκασµού και για την κατανόηση των εννοιών της
εκνέφωσης, του κώνου και του χρόνου ψεκασµού, κ.λ.̟., συνιστάται ε̟ίσκεψη σε συνεργείο, ̟ου διαθέτει συσκευή
ογκοµέτρησης και συσκευή καθαρισµού µ̟εκ ψεκασµού.
Ως εργασία, µ̟ορεί να δοθεί η σύγκριση ̟αλαιών µε νεότερα συστήµατα ψεκασµού και η ε̟ισήµανση των
βελτιώσεων ̟ου ε̟ήλθαν.
Κεφάλαιο 4ο (Ώρες: 12Θ-12Ε)
Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στις τεχνικές ̟ου εφαρµόζονται σήµερα στους κινητήρες των αυτοκινήτων και έχουν
στόχο την µείωση των καυσαερίων. Η ύλη είναι σχετικά α̟λή, ̟ροσοχή µόνο ̟ρέ̟ει να δοθεί στην ̟εριγραφή της λειτουργίας
της βαλβίδας EGR, και να καταβληθεί ̟ροσ̟άθεια διδασκαλίας της µε την βοήθεια του σχήµατος 4.1.12 (σελ.145). Ε̟ίσης,
̟ρέ̟ει να ̟ροσεχθεί η έννοια του λόγου «λ» µε ̟αραδείγµατα ̟.χ. τι σηµαίνει λόγος λ=0,8, καθώς οι ̟ερισσότεροι µαθητές
δυσκολεύονται να τον κατανοήσουν και τον συγχέουν µε τον αισθητήρα «λ». Θα µ̟ορούσαµε ε̟ίσης να χρησιµο̟οιήσουµε το
σχήµα 2.4.15 (σελ.157) βοηθητικά, χωρίς να ξεχνάµε ότι συνήθως οι µαθητές δεν δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στα σχήµατα και τις
φωτογραφίες, αν ο διδάσκων δεν τους ε̟ιστήσει την ̟ροσοχή.
Στο εργαστήριο, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ορθή συµ̟λήρωση µιας κάρτας καυσαερίων. Ο διδάσκων ̟ρέ̟ει
να δώσει σε κάθε µαθητή σχετική φωτοτυ̟ία, ζητώντας την ορθή συµ̟λήρωσή της µετά την αντίστοιχη καυσανάλυση.
Πρέ̟ει να ε̟ισηµανθεί ε̟ίσης στους µαθητές η ανάγκη ανακύκλωσης των εξαρτηµάτων του αυτοκινήτου και
ιδιαίτερα του καταλυτικού µετατρο̟έα.
Κεφάλαιο 5ο (Ώρες: 12Θ-16Ε)
Το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται σε διάγνωση βλαβών των κινητήρων και ̟ρέ̟ει να διδάσκεται κυρίως στο χώρο του
εργαστηρίου. ∆εδοµένου ότι υ̟άρχει και το 6ωρο µάθηµα της Τεχνολογίας Ελέγχου και ∆ιαγνώσεων, ̟ου αναφέρεται
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αναλυτικά στα ̟εριεχόµενα του κεφαλαίου αυτού, οι διδάσκοντες τα δύο αυτά µαθήµατα ̟ρέ̟ει να συνεργάζονται για να
α̟οφεύγονται ε̟ικαλύψεις της ύλης.
Ιδιαίτερη έµφαση ̟ρέ̟ει να δοθεί στη µέτρηση ̟ίεσης καυσίµου, ε̟ειδή δεν διδάσκεται στην ΤΕ∆.
Οι σελίδες 183-190 α̟οτελούν ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο οδηγιών για αντιµετώ̟ιση βλαβών και ̟ροβληµάτων
των συστηµάτων ̟ου ̟εριεγράφησαν στα ̟ροηγούµενο κεφάλαιο.
Ως άσκηση στο εργαστήριο, µ̟ορεί να ζητηθεί α̟ό τους µαθητές η διάγνωση βλαβών µε τη βοήθεια διαγνωστικού,
και η κωδικο̟οίηση βλαβών (EOBD).
Κεφάλαιο 6ο (Ώρες: 6Θ-8Ε)
Στο κεφάλαιο 6, γίνεται ̟ροσ̟άθεια να διδαχθούν οι µαθητές την τεχνολογία των κινητήρων DIESEL, µε
αναφορά στον τρό̟ο τροφοδοσίας των κινητήρων του τύ̟ου αυτού. Εδώ ̟ρέ̟ει να έχουµε υ̟όψη, ότι οι µαθητές δεν είναι
εξοικειωµένοι µε αυτούς τους κινητήρες, ιδιαίτερα στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ό̟ου δεν ε̟ιτρέ̟εται η
κυκλοφορία τους. Συνιστούµε να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες για την κάλυψη των γνωστικών κενών των µαθητών α̟ό το
βιβλίο ΜΕΚ Ι (ε̟ιλεκτικά α̟ό τις σελίδες 224-264). Μετά την κάλυψη των κενών, αρχίζουµε τη διδασκαλία α̟ό την σελίδα 195
του βιβλίου ΜΕΚ ΙΙ.
Οι σελίδες 195-200 ̟εριγράφουν την λειτουργία της ̟εριστροφικής αντλίας ̟ετρελαίου και α̟αιτούν χρήση α̟ό
τον εκ̟αιδευτικό και άλλης βιβλιογραφίας εκτός του βιβλίου, καθώς και εµ̟ειρία, λόγω της ̟ολυ̟λοκότητας των
µηχανισµών. Α̟ό την σελ.201 και µετά, ̟εριγράφονται τα σύγχρονα συστήµατα ψεκασµού των ̟ετρελαιοκινητήρων, τα ο̟οία
οµοιάζουν, ως ̟ρος την φιλοσοφία τους, µε τα αντίστοιχα συστήµατα των βενζινοκινητήρων. Λόγω της εξοικείωσης των
µαθητών, δεν θα αντιµετω̟ισθεί ̟ρόβληµα κατανόησης του ηλεκτρονικού µέρους των συστηµάτων αυτών.
Πρέ̟ει να ε̟ισηµανθεί το γεγονός ότι στα σύγχρονα συστήµατα ψεκασµού ̟ετρελαιοκινητήρων (uni jet, common
rail, κ.λ.̟.) ο τρό̟ος ψεκασµού είναι διαφορετικός, ως ̟ρος την ̟ίεση καυσίµου και την λειτουργία του, σε σχέση µε τον
βενζινοκινητήρα.
Στις ώρες του εργαστηρίου, συνιστάται µόνον ε̟ίδειξη των εξαρτηµάτων και ε̟ίσκεψη σε εξειδικευµένο συνεργείο
̟ετρελαιοκινητήρων.
Κεφάλαιο 8ο (Ώρες: 3Θ-0Ε)
Στο κεφάλαιο 8, γίνεται α̟λή αναφορά στις καµ̟ύλες ισχύος –ρο̟ής –κατανάλωσης, χωρίς να εξαντλείται όλο το
κεφάλαιο. Ιδιαίτερη έµφαση, όµως, ̟ρέ̟ει να δοθεί στις ακριβείς έννοιες της ρο̟ής και της ισχύος, ε̟ειδή ̟ολλοί µαθητές τις
συγχέουν. Κατά τα άλλα, τόσο οι διδάσκοντες, όσο και οι µαθητές δεν αντιµετω̟ίζουν δυσκολίες στο κεφάλαιο αυτό.
Γενική Ε̟ισήµανση
Οι αναφερόµενες ανωτέρω, σε κάθε κεφάλαιο, ώρες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Αναφέρονται για να υ̟οδείξουν στον
διδάσκοντα έναν δοκιµασµένο ̟ρογραµµατισµό της ύλης. Μ̟ορούν, όµως, να αυξοµειώνονται κατά την κρίση του, ανάλογα
µε το ε̟ί̟εδο των γνώσεων των µαθητών και τον εργαστηριακό εξο̟λισµό του σχολείου.
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ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ»

Το µάθηµα «Συστήµατα Αυτοκινήτου ΙΙ» (3Θ+4Ε) έχει σκο̟ό, µετά τις γνώσεις για τα συµβατικά συστήµατα
αυτοκινήτου, ̟ου α̟όκτησαν οι µαθητές στην Β΄ τάξη, να τους εισαγάγει στο χώρο των συστηµάτων αυτοκινήτου, ό̟ως
εξελίχθηκαν, τα τελευταία χρόνια, στην τεχνολογία των αυτοκινήτων.
Οι θεωρητικές ώρες του µαθήµατος συνιστάται να γίνονται µε το σχήµα 2+1 και το συνεχές τρίωρο συνιστάται
µόνον όταν οι ανάγκες του σχολείου το ε̟ιβάλλουν ή όταν το µάθηµα γίνεται εξ ολοκλήρου στο χώρο των εργαστηρίων. Για τις
εργαστηριακές ώρες συνιστάται το συνεχές τετράωρο.
Λόγω της α̟αίτησης σε εξο̟λισµό σύγχρονης τεχνολογίας, ένα µεγάλο µέρος του α̟αιτούµενου εκ̟αιδευτικού
υλικού δεν υ̟άρχει σε ̟ολλά α̟ό τα εργαστήρια ̟ου χρησιµο̟οιούνται για το µάθηµα. Για το λόγο αυτό, ̟ροτείνεται η
̟ροµήθεια του κατωτέρω εξο̟λισµού, όταν και ό̟ως διευκολύνει την κάθε σχολική µονάδα:
•
Ένα αυτοκίνητο µε σύγχρονα συστήµατα (Τετραδιεύθυνση, τετρακίνηση, ABS, ASR, ESP κ.λ.̟.), κατά
̟ροτίµηση µε σύνδεση CAN BUS.
•
Εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ρος λυσιαρµολόγηση, έλεγχο, ρύθµιση και ε̟ισκευή (συµ̟λέκτες διαφόρων τύ̟ων,
αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρονικά ελεγχόµενα κιβώτια ταχυτήτων, CVT, συστήµατα
τετρακίνησης, εξαρτήµατα συστηµάτων διεύθυνσης µε διάφορους τύ̟ους υ̟οβοήθησης, κ.λ.̟.). Το υλικό
αυτό µ̟ορεί να δοθεί δωρεάν α̟ό εταιρίες του χώρου των αυτοκινήτων, α̟ό το αντίστοιχο Τµήµα
Εγγυήσεων, ή α̟ό Συνεργεία, δεδοµένου ότι µετά την α̟αξίωσή του ̟ροσφέρεται συνήθως δωρεάν για
διδακτικούς σκο̟ούς. Α̟ό το υλικό αυτό µ̟ορούν να δηµιουργηθούν εκ̟αιδευτικές τοµές α̟ό τους
ίδιους τους µαθητές, στα ̟λαίσια των ατοµικών εργασιών τους.
•
Συσκευές και Όργανα Ελέγχου (∆ιαγνωστικές Μονάδες, Συσκευές ̟λήρωσης και ελέγχου κλιµατιστικών
συσκευών, µηχανήµατα ευθυγράµµισης, κ.λ.̟.).
•
Αναλώσιµα (λι̟αντικά, φίλτρα, υδραυλικά υγρά, υγρά φρένων, ψυκτικά υγρά, φίλτρα γύρης, κ.λ.̟.)
̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των ασκήσεων.
Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα συνήθως ̟ροσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών µας ̟ερισσότερο. Αυτό µ̟ορούµε να το
εκµεταλλευθούµε και να τους αναθέτουµε σχετικές εργασίες στα διάφορα συστήµατά τους.
Μια συνήθης ̟ρακτική για ανεύρεση ̟ληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου, α̟οτελούν οι µηχανές αναζήτησης. Γράφοντας την
κατάλληλη λέξη-κλειδί, µ̟ορείτε να δείτε σηµαντικές ιστοσελίδες, α̟ό τις ο̟οίες µ̟ορείτε να αντλήσετε αξιόλογο εκ̟αιδευτικό
υλικό.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο∆ΗΓΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(Οι µαθητές/τριες)

1. Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης
1.1 Εξελιγµένα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης.
1.1.1 Γενικά.
1.1.2 Είδη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Εξελιγµένα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης

•
•

•

1.2 Συµ̟λέκτης - Γενικά. Συµ̟λέκτης δι̟λής µάζας.

•

1.3 Υδραυλικός συµ̟λέκτης.

•

1.4 Μετατρο̟έας ρο̟ής.

•

1.5 Ηλεκτροµαγνητικοί συµ̟λέκτες.

•

Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά
ελεγχόµενων συστηµάτων µετάδοσης της κίνησης.
Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν τον τρό̟ο
λειτουργίας του συστήµατος.
Να γίνει ε̟ίδειξη και γενική ̟εριγραφή του τρό̟ου
λειτουργίας των µερών ενός συστήµατος µετάδοσης
σε ̟ραγµατικό αυτοκίνητο ή σε µοντέλο.

Να αναγνωρίζουν τα µέρη-εξαρτήµατα α̟ό τα
ο̟οία α̟οτελείται το σύστηµα.
Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν τον τρό̟ο
λειτουργίας του συστήµατος.
Να αναφέρουν τα συµ̟τώµατα των βλαβών του
συστήµατος.
Να αναφέρουν τα µέσα και τους τρό̟ους διάγνωσης
και ε̟ισκευής των αντιστοίχων βλαβών.

8-11

3

8-11

8

12-28

6

Μ̟ορεί να δοθεί ως εργασία στους µαθητές η
ιστορική εξέλιξη των συστηµάτων µετάδοσης στα
αυτοκίνητα.

Με δεδοµένη την ανοµοιοµορφία
ως ̟ρος τον εξο̟λισµό των εργαστηρίων,
̟ροτείνεται η χρήση ε̟ο̟τικών µέσων για την
κάλυψη των συστηµάτων ̟ου δεν διατίθενται ̟ρος
ε̟ίδειξη.
Μ̟ορεί να δοθεί ως εργασία στους µαθητές η
σύγκριση των διαφόρων ειδών συµ̟λεκτών,
καθώς και η εύρεση µέσα α̟ό διαφηµιστικά
φυλλάδια των µοντέλων αυτοκινήτων ̟ου
χρησιµο̟οιούν εξελιγµένους συµ̟λέκτες.

1.6 Αλλά είδη συµ̟λεκτών.
1.7 ∆οµή - λειτουργία - φθορές – βλάβες - συντήρηση έλεγχος - ρυθµίσεις.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Συµ̟λέκτης

•

•

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και
ε̟ανατο̟οθέτησης - ελέγχου και ρύθµισης του
συστήµατος του συµ̟λέκτη χρησιµο̟οιώντας τα
σωστά εργαλεία - µέσα και ακολουθώντας τη σωστή
µεθοδολογία.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες για χρήση σύγχρονων
διαγνωστικών συσκευών για τον εντο̟ισµό βλαβών
στους ηλεκτροµαγνητικούς συµ̟λέκτες.

8

Για τα εργαστήρια εκείνα ̟ου δεν διαθέτουν το
αντίστοιχο εκ̟αιδευτικό αυτοκίνητο (µε
ηλεκτροµαγνητικό συµ̟λέκτη), συστήνεται η
ε̟ίσκεψη σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
ή αντι̟ροσω̟εία ̟ου διαθέτει µοντέλα µε
ηλεκτροµαγνητικό συµ̟λέκτη, ̟.χ. (Ρενώ, Fiat,
Subaru, κλ̟). Ό̟ου αυτό δεν είναι δυνατό, µ̟ορούν
να αντληθούν ̟ληροφορίες α̟ό τις ιστοσελίδες των
αντίστοιχων εταιριών.

124

1.3 Το κιβώτιο ταχυτήτων.
1.3.1 Βοηθητικά κιβώτια ταχυτήτων. Είδη. Μέρη
και λειτουργία.
1.3.2 Κιβώτια συνεχώς µεταβαλλόµενης σχέσης
(CVT) συµβατικά και ηλεκτρονικά ελεγχόµενα.
Αρχή λειτουργίας. Περιγραφή µερών και
λειτουργίας.
1.3.3 Αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων. Πλανητικό
σύστηµα κίνησης και η λειτουργία του.
Αυτόµατη µετάδοση. Μέρη και λειτουργία.
1.3.4 Αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά
ελεγχόµενα.
1.3.5 Μηχανισµοί και εξαρτήµατα των
ηλεκτρονικά ελεγχόµενων κιβωτίων ταχυτήτων.
Πλανητικά συστήµατα - Συµ̟λέκτες - Φρένα Υδραυλικό σύστηµα ελέγχου αυτόµατου
κιβωτίου - Αισθητήρες - Ενεργο̟οιητές Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου. Περιγραφή
λειτουργίας.
1.3.6 Σύγκριση - ̟λεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα
µεταξύ των αυτόµατων κιβωτίων ταχυτήτων και
των ηλεκτρονικά ελεγχόµενων κιβωτίων
ταχυτήτων.
1.3.7 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος ρυθµίσεις.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγχόµενα

1.4 ∆ιαφορικό ̟εριορισµένης ολίσθησης (Μ̟λοκέ
διαφορικό). Είδη και λειτουργία.
1.5 ∆ιαφορικό TORSEN. Περιγραφή µερών και
λειτουργίας.
1.6 ∆ιάταξη συστήµατος µετάδοσης κίνησης τεσσάρων
τροχών. Πλεονεκτήµατα.
1.7 Κεντρικό διαφορικό TORSEN. Περιγραφή µερών
και λειτουργίας.
1.8 Σύστηµα ελέγχου HALDEX. Περιγραφή µερών και

•
•
•
•
•
•

•
•

Να αναφέρουν τα είδη και να ̟εριγράφουν τη
λειτουργία των βοηθητικών κιβωτίων ταχυτήτων.
Να ̟εριγράφουν τα µέρη και τη λειτουργία των
κιβωτίων συνεχώς µεταβαλλόµενης σχέσης.
Να αναφέρουν τα µέρη και να ̟εριγράφουν τη
λειτουργία των αυτόµατων κιβωτίων ταχυτήτων.
Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά ελεγχόµενων
κιβωτίων ταχυτήτων.
Να αναφέρουν τα µέρη - εξαρτήµατα των ηλεκτρονικά
ελεγχόµενων κιβωτίων ταχυτήτων.
Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν τον τρό̟ο
λειτουργίας των ηλεκτρονικά ελεγχόµενων
29-60
κιβωτίων ταχυτήτων.
Να αναφέρουν τα συµ̟τώµατα των βλαβών των
ηλεκτρονικά ελεγχόµενων κιβωτίων ταχυτήτων.
Να αναφέρουν τα µέσα και τους τρό̟ους διάγνωσης
και ε̟ισκευής των αντιστοίχων βλαβών.

• Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και
ε̟ανατο̟οθέτησης - α̟ό-συναρµολόγησης, ελέγχου,
ε̟ισκευής, συντήρησης και ρύθµισης των
συστηµάτων.
• Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες διάγνωσης βλαβών µε
τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών συσκευών.

•
•

•

Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
διαφορικών.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου, ε̟ισκευής, ρύθµισης και συντήρησης του
συστήµατος, και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων.

14-29

61-95

Πρόσθετες ̟ληροφορίες για τα κιβώτια ταχυτήτων
CVT µ̟ορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variab
le_transmission
Πρόσθετες ̟ληροφορίες για τα αυτόµατα κιβώτια
ταχυτήτων µ̟ορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

9

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmiss
ion
Ελληνική ιστοσελίδα µε σχετικό υλικό είναι η
http://www.in.gr/auto/.

8

6

Λόγω της ̟ολυ̟λοκότητας των συστηµάτων, ̟ρέ̟ει
να δοθεί µεγάλη ̟ροσοχή και αρκετός χρόνος κατά
την διάρκεια της α̟οσυναρµολόγησης και
συναρµολόγησής τους, καθώς η εργασία υ̟ό την
̟ίεση του
ωραρίου έχει σαν α̟οτέλεσµα
την κακή ή ηµιτελή συναρµολόγησή τους.
Για τα εργαστήρια ̟ου διαθέτουν την ̟ινακίδα TPS
3579, αναζηττείστε α̟ό τον Σχολικό σας Σύµβουλο
DVD µε τις ̟αρουσιάσεις νέων ̟ινακίδων.
Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει µε ταυτόχρονη
ε̟ίδειξη των
διαφορικών, για να γίνει κατανοητός ο τρό̟ος
λειτουργίας τους.
Περισσότερες ̟ληροφορίες
http://www.haldex.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Torsen_differential
http://www.gleason.com (Torsen)
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λειτουργίας.
1.9 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - ρυθµίσεις.

http://www.in.gr/auto/cartechnology/in_diaforika
_eisagogi.htm

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
∆ιαφορικό ̟εριορισµένης ολίσθησης (Μ̟λοκέ
διαφορικό).

•

Εργασία

•

Οι µαθητές να συγκεντρώσουν ̟ληροφορίες για τις
εφαρµογές του διαφορικού ̟εριορισµένης ολίσθησης
και να τις ̟αρουσιάσουν στην τάξη.

•

Να αναγνωρίζουν οι µαθητές τα µέρη - εξαρτήµατα
α̟ό τα ο̟οία α̟οτελούνται τα συστήµατα.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
συστηµάτων καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων
τους.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο και τα µέσα
α̟οσυναρµολόγησής τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου, ε̟ισκευής ρύθµισης και συντήρησης των
συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων.

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης,
ε̟ανατο̟οθέτησης ελέγχου και ρύθµισης του
διαφορικού ̟εριορισµένης ολίσθησης.

30-36

8

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού
και ανάλογα µε τον υφιστάµενο εργαστηριακό
εξο̟λισµό.

2. Σύστηµα διεύθυνσης
2.1 Σύστηµα διεύθυνσης µε υδραυλική,
ηλεκτροϋδραυλική και ηλεκτρική υ̟οβοήθηση.
2.1.1 Μέρη και λειτουργία συστήµατος διεύθυνσης µε
υδραυλική υ̟οβοήθηση.
2.1.2 Μέρη και λειτουργία ηλεκτροϋδραυλικής και
ηλεκτρικής υ̟οβοήθησης.
2.1.3 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος ρυθµίσεις.

•

•
•

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Σύστηµα διεύθυνσης µε υδραυλική, ηλεκτροϋδραυλική
και ηλεκτρική υ̟οβοήθηση

•

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης,
ε̟ανατο̟οθέτησης, α̟οσυναρµολόγησης, ελέγχου,
ε̟ισκευής, συντήρησης και ρύθµισης των
συστηµάτων.

Αξίζει τον κό̟ο να ε̟ισκεφθούµε
την ιστοσελίδα του 13ου Εσ̟ερινού ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
http://13tee-thess.thess.sch.gr/
στη διεύθυνση σύγχρονα συστήµατα αυτοκινήτου.
98-125

6

38-67

8

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού
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2.2 Σύστηµα 4 διευθυντηρίων τροχών.
2.2.1 Ενεργητική τετραδιεύθυνση. 2.2.2 Μηχανικά
ελεγχόµενα συστήµατα. Περιγραφή µερών και
λειτουργίας.
2.2.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόµενη. Περιγραφή µερών
και λειτουργίας.
2.2.4 Παθητική τετραδιεύθυνση. Περιγραφή µερών
και λειτουργίας.
2.2.5 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος –
ρυθµίσεις.

•

•

•

Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
συστηµάτων, καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων
τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου, ε̟ισκευής, ρύθµισης και συντήρησης των
συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων.

Περισσότερες ̟ληροφορίες µ̟ορούµε να βρούµε στις
̟αρακάτω διευθύνσεις:
http://en.wikipedia.org/wiki/Steering#Fourwheel_steering
126-137

6

http://www.nissanglobal.com/EN/TECHNOLOGY/INTRODUCTION
/DETAILS/4WAS/
http://www.gizmag.com/electronic-four-wheelsteering-from-renault/9133/

Ε̟ίσκεψη
Να γίνει ε̟ίσκεψη σε συνεργείο ε̟ισκευής αυτοκινήτων.

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης

•

Να ̟αρακολουθήσουν τον τρό̟ο, ελέγχου,
ε̟ισκευής και ρύθµισης ενός εξελιγµένου
συστήµατος µετάδοσης της κίνησης και διεύθυνσης.

4

Συνιστάται η ε̟ίσκεψη σε συνεργείο ε̟ισκευής και
ρύθµισης της γεωµετρίας του εµ̟ροσθίου
συστήµατος.
Ως ̟ρος το καλιµ̟ράρισµα του ηλεκτρικού τιµονιού,
συνιστάται, εφόσον υφίσταται δυνατότητα,
ε̟ίσκεψη σε ε̟ίσηµη αντι̟ροσω̟εία ̟ου διαθέτει
οχήµατα µε ηλεκτρική κρεµαγιέρα.

Οι µαθητές να ̟αρακολουθήσουν τον τρό̟ο ελέγχου και να
καταγράψουν:
•
τη σχετική διαδικασία,
•
τη γενική ̟εριγραφή των συστηµάτων ̟ου είδαν,
•
τις βλάβες,
•
τις ̟ιθανές αιτίες βλαβών και τον τρό̟ο
α̟οκατάστασής τους,
•
τα µέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των
εργασιών και
•
τη χρήση νέων υλικών.

3. Σύστηµα ανάρτησης
3.1 Υδρο̟νευµατική ανάρτηση. Μέρη και λειτουργία.
3.2 Ανάρτηση µε αεροελατήρια (αερόσουστες). Μέρη
και λειτουργία.
3.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ανάρτηση. Είδη. Μέρη
και λειτουργία. Αισθητήρες. Ενεργο̟οιητές.

•

•

•

3.4 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - ρυθµίσεις.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Υδρο̟νευµατική ανάρτηση

•

Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
συστηµάτων καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων
τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου, ε̟ισκευής, ρύθµισης και συντήρησης των
συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων.
Ε̟ίδειξη και αναγνώριση µερών υδρο̟νευµατικών
αναρτήσεων και αναρτήσεων µε αεροελατήρια.

Περισσότερες ̟ληροφορίες µ̟ορούµε να βρούµε
στην ̟αρακάτω διεύθυνση
140-167

6

76-93

8

http://el.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn

Συνιστάται η ε̟ίσκεψη σε συνεργείο της CITROEN
(Για την Αθήνα: στο Τµήµα Τεχνικής Εκ̟αίδευσης).
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Ανάρτηση µε αεροελατήρια
Ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ανάρτηση

•

•

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης,
ε̟ανατο̟οθέτησης και ελέγχου των συστηµάτων και
των ε̟ιµέρους εξαρτηµάτων τους.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των
συστηµάτων µε τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών
συσκευών.

Η ε̟ίσκεψη ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει θεωρητική
̟αρουσίαση και ε̟ίδειξη ελέγχου και διάγνωσης µε
tester. Αν είναι δυνατό, µ̟ορούν να ζητηθούν
βοηθήµατα.
Για τα εργαστήρια ̟ου διαθέτουν την ̟ινακίδα TPS
3577, να γίνει ̟αρουσίαση ελέγχου και διάγνωσης
βλάβης. (αναζηττείστε α̟ό τον Σχολικό σας
Σύµβουλο DVD µε τις ̟αρουσιάσεις νέων
̟ινακίδων).

Να αναφέρουν και να ορίζουν τις δυνάµεις ̟ου
ε̟ιδρούν στον τροχό του αυτοκινήτου.
Να εξηγούν τη σηµασία τους για την ισορρο̟ία του
αυτοκινήτου.
Να αναφέρουν τα µέρη - εξαρτήµατα α̟ό τα ο̟οία
α̟οτελούνται τα συστήµατα.
Να µ̟ορούν να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας
καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων τους.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο και τα µέσα
α̟οσυναρµολόγησής τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου, ε̟ισκευής, ρύθµισης και συντήρησης των
συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων τους.

Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει στο εργαστήριο
µε ταυτόχρονη ε̟ίδειξη των µερών, για να γίνει
κατανοητός ο τρό̟ος λειτουργίας τους.
Ειδικά για το ABS, ̟ροτείνεται να γίνει ιστορική
αναδροµή και λε̟τοµερής ̟αρουσίαση των τύ̟ων
του.

4. Σύστηµα ̟έδησης
4.1 Βοηθητικά συστήµατα ̟έδησης. Ηλεκτρική ̟έδη.
Αερόφρενα. Αρχή λειτουργίας - Περιγραφή µερών
και λειτουργίας.
4.2 ∆υνάµεις ̟ου ε̟ιδρούν στον τροχό του
αυτοκινήτου. Κύκλος ισορρο̟ίας δυνάµεων
(Kamm). Υ̟οστροφή και υ̟ερστροφή.
4.3 Αντιµ̟λοκαριστικό σύστηµα φρένων (ABS).
Περιγραφή µερών και λειτουργίας.
4.3.1 Α̟αιτήσεις α̟ό το σύστηµα ABS.
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά του.
4.3.2 Εξαρτήµατα συστήµατος ABS.
4.3.3 Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (εγκέφαλος ή
ECU).
4.3.4 Ηλεκτροϋδραυλικό συγκρότηµα.
4.3.5 Αισθητήρες.
4.3.6 Παραλλαγές των συστηµάτων ABS.
4.3.7 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος ρυθµίσεις.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Βοηθητικά συστήµατα ̟έδησης
Συστήµατα ̟έδησης ABS

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

4.2 Συστήµατα ελέγχου ολίσθησης τροχών.
4.2.1 Είδη – ̟αραλλαγές συστηµάτων.
4.2.2 Εξαρτήµατα συστηµάτων.
4.2.3 Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου.

•

•

Αναγνώριση µερών βοηθητικών συστηµάτων
̟έδησης.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης,
ε̟ανατο̟οθέτησης και ελέγχου του συστήµατος και
των ε̟ί µέρους µηχανισµών του συστήµατοςABS.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και
διάγνωσης βλαβών του συστήµατος ABS µε τη
χρήση κατάλληλων διαγνωστικών συσκευών.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
συστηµάτων καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων
τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές

Περισσότερες ̟ληροφορίες µ̟ορούµε να βρούµε
στην ̟αρακάτω διεύθυνση:
170-197

6
http://el.wikipedia.org/wiki/ABS
Για αερόφρενα και ηλεκτρόφρενα µ̟ορούν να
αντληθούν ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες α̟ό εταιρείες
βαρέων οχηµάτων. (SCANIA, TELMA, VOITH,
κ.λ.̟.).

96-104

198-212

8

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού

Να δοθεί έµφαση στη συνεργασία του συστήµατος
ελέγχου ολίσθησης τροχών µε το ABS και τη
διαχείριση του κινητήρα. Περισσότερες ̟ληροφορίες
στις διευθύνσεις:
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4.2.4 Αισθητήρες.
4.2.5 Ενεργο̟οιητές.
4.2.6 Αρχή λειτουργίας των συστηµάτων.
Πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα των συστηµάτων
ελέγχου.
4.2.7 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος ρυθµίσεις.

βλάβες των συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου, ε̟ισκευής, ρύθµισης και συντήρησης των
συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων.

•

http://www.trw.com/productsandtechnologies/ma
in/0,1085,9_31_79_28060^4^28060^28060,00.html
http://www.trw.com/productsandtechnologies/ma
6 in/0,1085,9_31_28086_28087^4^28087^28087,00.html
http://www.trw.com/presskits/detailinfo/0,,2_502
^2^502^12,00.html
Το group V W διαθέτει ̟ολύ κατατο̟ιστικά
εγχειρίδια εκµάθησης ABS, ESP, ASR.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Συστήµατα ελέγχου ολίσθησης τροχών

•

Εργασία

•

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και
διάγνωσης βλαβών των συστηµάτων µε τη χρήση
κατάλληλων διαγνωστικών συσκευών.

105-107

8

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού

214-222

6

Προτείνεται η διδασκαλία να γίνει στο εργαστήριο
µε ταυτόχρονη ε̟ίδειξη των µερών, για να γίνει
κατανοητός ο τρό̟ος λειτουργίας τους

110-127

8

Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να αναζητήσουν σχέδια
καλωδιακών διαγραµµάτων (συνδυασµός µε το
µάθηµα ΤΕ∆) του ̟ίνακα ελέγχου και να εντο̟ίσουν
τα όργανα και τη συνδεσµολογία τους.

Οι µαθητές να συγκεντρώσουν ̟ληροφορίες για της
εφαρµογές συστηµάτων ελέγχου ολίσθησης τροχών
και να τις ̟αρουσιάσουν στην τάξη.

5. Ηλεκτρικό σύστηµα
5.1 Ο ̟ίνακας ελέγχου (Ταµ̟λό οργάνων)
•
5.2 Όργανα µετρήσεων και ενδείξεων
5.2.1 Όργανο ένδειξης στάθµης καυσίµου.
5.2.2 Όργανο ένδειξης θερµοκρασίας ψυκτικού
υγρού κινητήρα.
5.2.3 Προειδο̟οιητική λυχνία ̟ίεσης λαδιού.
5.2.4 Προειδο̟οιητική λυχνία φρένου - χειρόφρενου.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Έλεγχος οργάνων

•

•

Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήµατα α̟ό τα ο̟οία
α̟οτελείται το κάθε όργανο/σύστηµα.
Να αναφέρουν το σκο̟ό, τον τρό̟ο λειτουργίας
και τον τρό̟ο σύνδεσής τους.

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και
διάγνωσης βλαβών των βασικών οργάνων
µετρήσεων και ενδείξεων.

6. Σύστηµα αερισµού, θέρµανσης και κλιµατισµού
6.1 Σύστηµα αερισµού. Περιγραφή µερών και
λειτουργίας.

•

6.2 Σύστηµα θέρµανσης. Περιγραφή µερών και
λειτουργίας.

•
•

6.3 Σύστηµα ψύξης. Συνθήκες άνεσης καµ̟ίνας
ε̟ιβατών.
6.3.1 Βασικός κύκλος ψύξης.
6.3.2 Μέρη και λειτουργία συστήµατος.

Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
συστηµάτων καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων
τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου.

228-243

6

Εάν το εργαστήριο δεν είναι ε̟αρκές, ̟ροτείνεται η
συνεργασία µε το εργαστήριο των ψυκτικών
εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιµατισµού για
την ενηµέρωση των µαθητών.

129

6.4 Σύστηµα κλιµατισµού. Περιγραφή µερών και
λειτουργίας του συστήµατος.
6.3 Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - ρυθµίσεις
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Σύστηµα κλιµατισµού

•
•
•

Να γίνει ε̟ίδειξη και ̟εριγραφή του τρό̟ου
λειτουργίας των µερών των συστηµάτων.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου, και
συντήρησης των συστηµάτων.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες
συµ̟λήρωσης/αλλαγής ψυκτικών υγρών.
130-152

8

Εάν το εργαστήριο δεν διαθέτει συσκευές χειρισµού
των ψυκτικών ρευστών, ̟ροτείνεται η συνεργασία µε
το εργαστήριο ψυκτικών εγκαταστάσεων και
εγκαταστάσεων κλιµατισµού ή ε̟ίσκεψη σε
συνεργείο εφοδιασµένο µε σταθµό ̟λήρωσης
ψυκτικού ρευστού.
Για τον ηλεκτρονικά ελεγχόµενο κλιµατισµό,
συνιστάται η αξιο̟οίηση του διαγνωστικού, ή αν δεν
υ̟άρχει, ε̟ίσκεψη σε Τµήµα Τεχνικής Εκ̟αίδευσης
αντι̟ροσω̟είας (RENAULT, TOYOTA, SEAT,
FORD, HELLA).
Για τα εργαστήρια ̟ου διαθέτουν την ̟ινακίδα TPS
3574, αναζηττείστε α̟ό τον Σχολικό σας Σύµβουλο
DVD µε τις ̟αρουσιάσεις νέων ̟ινακίδων.

7. Συστήµατα ̟αθητικής ασφάλειας
7.1 Ασφάλεια αµαξωµάτων

•

7.2 Ενεργητική ασφάλεια

•

7.3 Παθητική ασφάλεια
7.3.1 Αερόσακος (Air Bag) - Είδη. Ηλεκτρονική
µονάδα ελέγχου. Αισθητήρες. Μονάδα αερόσακου
- γεννήτρια αερίων. Καλωδιώσεις. Περιγραφή
λειτουργίας.
7.3.2 Ζώνες ασφαλείας. Ζώνες µε ̟ροεντατήρες.
Ηλεκτρονική µονάδα. Αισθητήρες. Περιγραφή
λειτουργίας.
7.3.3 Έλεγχος - µέτρα ασφάλειας για εργασίες ̟ου
γίνονται σε οχήµατα µε συστήµατα ̟αθητικής
ασφάλειας.

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη και ̟εριγραφή του τρό̟ου λειτουργίας του
συστήµατος.

•
•
•

•
•

Η ̟ραγµατο̟οίηση αντικατάστασης εξαρτηµάτων της
άσκησης να γίνεται µε α̟ενεργο̟οιηµένο αερόσακο και

•

Να ορίζουν τις έννοιες της ενεργητικής και
̟αθητικής ασφάλειας.
Να αναγνωρίζουν τα µέρη - εξαρτήµατα α̟ό τα
ο̟οία α̟οτελείται το σύστηµα του αερόσακου.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας του
συστήµατος καθώς και των ε̟ί µέρους εξαρτηµάτων
του.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες του συστήµατος.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου του συστήµατος.
Να αναφέρουν τα µέτρα ασφάλειας για εργασίες
̟ου γίνονται σε οχήµατα µε συστήµατα ̟αθητικής
ασφάλειας.

Να ̟ροσδιορίζουν τη θέση του µέρους - εξαρτήµατος
στη διάταξη.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των
συστηµάτων.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες αντικατάστασης των

Συνιστάται να δοθεί εργασία στους µαθητές για την
εξέλιξη των αερόσακων.
http://www.cityauto.gr/article.cityauto.gr?aid=140
8

246-265

2

http://www.engadget.com/2008/10/02/toyotadevelops-rear-collision-airbag/
Πρέ̟ει να δοθεί έµφαση στην αναγκαιότητα της
χρήσης ζωνών ασφαλείας για την σωστή λειτουργία
των αερόσακων.

154-159

4

Να δοθεί η σχετική νοµοθεσία, καθώς και σαφείς
οδηγίες για την αφαίρεση, τη µεταφορά, την
α̟οθήκευση και την ε̟ανατο̟οθέτηση των
αερόσακων. Ε̟ειδή οι αερόσακοι είναι ̟ολύ
ευαίσθητοι στην ενεργο̟οίησή τους, συνιστάται είτε
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ζώνη.
•

εξαρτηµάτων του συστήµατος.
Να εφαρµόζουν τα µέτρα ασφάλειας.

η χρήση σχετικής ̟ινακίδας (ό̟ου υ̟άρχει), είτε η
ε̟ίσκεψη σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, ό̟ου
µ̟ορεί να ε̟ιδειχθεί η αφαίρεση και
ε̟ανατο̟οθέτησή τους α̟ό έµ̟ειρους τεχνικούς.

8. Αντικλε̟τικά συστήµατα
8.1 Είδη αντικλε̟τικών συστηµάτων. Κεντρικό
κλείδωµα θυρών. Συναγερµός. Αντικλε̟τικό
σύστηµα Immobilizer.
8.2 ∆οµή - λειτουργία - ̟ιθανά ̟ροβλήµατα α̟ό κακή
λειτουργία του συστήµατος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Κεντρικό κλείδωµα
Συναγερµός
Αντικλε̟τικά συστήµατα Immobilizer

•
•

•

•
•

Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας των
συστηµάτων.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τις ̟ιθανές
βλάβες των συστηµάτων, και των ε̟ί µέρους
εξαρτηµάτων τους.
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τους τρό̟ους
ελέγχου των συστηµάτων.

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης

162-165

•

4

Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των
συστηµάτων.
Να α̟οκτήσουν τις δεξιότητες ̟ρογραµµατισµού
κλειδιών.

Να γίνει ε̟ίδειξη και ̟εριγραφή του τρό̟ου λειτουργίας
των συστηµάτων

Ε̟ίσκεψη
Να γίνει ε̟ίσκεψη σε συνεργείο ε̟ισκευής αυτοκινήτων.

268-272

Να ̟αρακολουθήσουν τον τρό̟ο, ελέγχου των
συστηµάτων ̟αθητικής ασφάλειας και
αντικατάστασης εξαρτηµάτων.

4

Περισσότερες ̟ληροφορίες στην ̟αρακάτω
διεύθυνση
http://13tee-thess.thess.sch.gr/IMMOBILIZER.htm

Να γίνει έλεγχος λειτουργίας των
ηλεκτροµαγνητικών κλειδαριών µε υ̟έρηχο, µε
υ̟έρυθρες ακτίνες και µε µαγνητική κάρτα (ό̟οια
δυνατότητα υφίσταται).
Στα σχολεία ̟ου α̟έκτησαν νέο εργαστηριακό
εξο̟λισµό, να χρησιµο̟οιηθούν οι αντίστοιχες
̟ινακίδες.
Μ̟ορεί ε̟ίσης, να γίνει ε̟ίσκεψη σε αντι̟ροσω̟εία
για θεωρητική ̟αρουσίαση της λειτουργίας του
Immobilizer και µεθοδολογία ελέγχου µε
διαγνωστικό και κωδικο̟οίηση κλειδιών.

4

Οι µαθητές να ̟αρακολουθήσουν τον τρό̟ο ελέγχου και να
καταγράψουν:
•
τη σχετική διαδικασία,
•
τη γενική ̟εριγραφή των συστηµάτων ̟ου είδαν,
•
τις βλάβες,
•
τις ̟ιθανές αιτίες βλαβών και τον τρό̟ο
α̟οκατάστασής τους και
•
τα µέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των
εργασιών.
Ε̟ίσης να συλλέξουν ̟ληροφορίες για:
•
τον τρό̟ο λειτουργίας του συνεργείου,
•
τα µηχανήµατα και διαγνωστικές συσκευές ̟ου
χρησιµο̟οιεί.
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9. Οµαδικές εργασίες
Με την καθοδήγηση των εκ̟αιδευτικών να δοθούν στους
µαθητές ως οµαδικές εργασίες, η εκτέλεση συγκεκριµένων
εργασιών συντήρησης (̟εριοδικής και ̟ρολη̟τικής) σε
αυτοκίνητα εκ̟αιδευτικών, µαθητών, γονέων ή άλλων, ̟χ
συντήρηση συστηµάτων, αλλαγή λι̟αντικών, ρύθµιση
συµ̟λέκτη, έλεγχος µ̟αταρίας, έλεγχος καυσαερίων κλ̟.
Οι µαθητές µετά α̟ό κάθε εργασία θα συντάσσουν
τεχνική έκθεση στην ο̟οία θα αναγράφουν τις βλάβες,
τον τρό̟ο α̟οκατάστασής τους, τις εργασίες ̟ου
̟ραγµατο̟οίησαν, το τελικό α̟οτέλεσµα, την χρήση των
νέων υλικών ̟ου συνάντησαν, και τα µέτρα ασφαλείας
̟ου έλαβαν κατά την διάρκεια των εργασιών.

•
•
•

Να εξοικειώνονται µε δραστηριότητες ̟εριοδικής
και ̟ρολη̟τικής συντήρησης.
Να εργάζονται µε αντίστοιχες συνθήκες του
ε̟αγγελµατικού τους χώρου.
Να ανα̟τύξουν ικανότητες ό̟ως της
υ̟ευθυνότητας, συνεργασίας, και ε̟αγγελµατικής
δεοντολογίας.

3

Υ̟άρχει η δυνατότητα, σε συνεργασία µε τον Ο∆∆Υ,
να ̟αίρνουµε αυτοκίνητα ̟ρος διάλυση και να τα
δίνουµε ̟ρος ε̟ισκευή α̟ό τους µαθητές µας. Τα
αυτοκίνητα αυτά µ̟ορούν να α̟οτελέσουν µέρος
του εκ̟αιδευτικού υλικού του Εργαστηρίου. Όταν
µετά την εκ̟αιδευτική τους χρήση τα αυτοκίνητα
αυτά α̟αξιωθούν, ε̟ιστρέφονται στον Ο∆∆Υ (βλέ̟ε
και
http://users.att.sch.gr/kontaxis/SEK/ODDY%20di
adikasia.htm).

10. ∆ραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
Συµµετοχή σε ειδικούς αγώνες - διαγωνισµούς ό̟ως:
•
κατασκευή µοντέλων
•
̟ρωτότυ̟ων κατασκευών
•
αγώνες οικονοµίας κλ̟

•

•

Να ενηµερώνονται µε τις νέες τεχνολογίες

•

Να ανα̟τύξουν ικανότητες ό̟ως της
υ̟ευθυνότητας, συνεργασίας, και ε̟αγγελµατικής
δεοντολογίας.

•

Να α̟οκτούν την ικανότητα κατασκευής µοντέλων
κλ̟

•

Να εφαρµόζουν τις τεχνικές γνώσεις τους.

•

Να συνδεθεί η εκ̟αιδευτική διαδικασία µε
κοινωνικές εκδηλώσεις στο σχολείο
Να ̟ροβληθεί το έργο του σχολείου στην το̟ική
κοινωνία

Στο τέλος του σχολικού έτους
Παρουσίαση - έκθεση εργασιών ή έργων µαθητών
•
•
•

κινητήρας σε ̟λήρη λειτουργία, µε σύστηµα
µετάδοσης
κατασκευή άλλων ̟ρωτότυ̟ων εφαρµογών
(εκ̟αιδευτικοί ̟ίνακες, ̟ροσοµοιωτές)
φωτογραφική έκθεση µε σχετικές
δραστηριότητες κλ̟

Εκδηλώσεις του Σχολείου στην το̟ική κοινότητα
Α) Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων σε α̟λή µορφή ̟χ
«Τεχνικός έλεγχος 10 σηµείων», ̟ου ̟εριλαµβάνει
α̟λούς τεχνικούς ελέγχους στάθµης υγρών (λι̟αντικά,
φρένα, µ̟αταρία) - έλεγχος φώτων - έλεγχος ελαστικών
κλ̟.

Να εξοικειώνονται µε οµαδικές δραστηριότητες εργασίες.

Η ̟αρουσίαση στο τέλος της σχολικής χρονιάς των
ε̟ισκευασµένων αυτοκινήτων είναι η καλύτερη
ανταµοιβή για την εργασία των µαθητών.
Ε̟ίσης, η ε̟ί τό̟ου µέτρηση των καυσαερίων των
αυτοκινήτων σύγχρονης τεχνολογίας των µαθητών,
των εκ̟αιδευτικών και των γονέων τους είναι η
καταξίωση της ̟ροσ̟άθειας όλων.

4

•

Β) Έλεγχος - µέτρηση καυσαερίων µε τις ̟αρακάτω
δραστηριότητες:
•
έλεγχος και µέτρηση καυσαερίων
•
εντο̟ισµός ̟ιθανόν ̟ροβληµάτων
•
τεχνικές οδηγίες ̟ρος του οδηγούς ̟χ για τα
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µέτρα ̟ροστασίας του καταλύτη κλ̟.
Γ) Οργάνωση ηµερίδων µε θέµατα:
•
τα τροχαία ατυχήµατα
•
το ̟εριβάλλον κλ̟.
Οργάνωση Τεχνικών Σεµιναρίων σε συνεργασία µε
ανθρώ̟ους της ̟αραγωγής µε ενηµερωτικό χαρακτήρα
για καθηγητές και µαθητές µε διάφορα τεχνικά θέµατα,
ό̟ως:
καταλυτική τεχνολογία,
συστήµατα ̟έδησης (ABS),
̟αθητική ασφάλεια.
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ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Ελέγχων & ∆ιαγνώσεων 6(Θ+Ε)
Γ΄ ΕΠΑ.Λ., Τοµέα Οχηµάτων

1. Οργάνωση – Παρουσίαση µαθήµατος
α. Η οργάνωση του µαθήµατος ̟ρέ̟ει, γενικά, να γίνεται σύµφωνα µε τις δυνατότητες των µαθητών. Ως σχήµα κατανοµής του
εβδοµαδιαίου εξαώρου του µαθήµατος, ̟ροτείνονται οι 2+2+2 ώρες, ε̟ειδή µε την κατάτµηση αυτή αξιο̟οιείται σηµαντικά ο
εκ̟αιδευτικός χρόνος και δίνεται η δυνατότητα ε̟ανάληψης όσων διδάχθηκαν οι µαθητές στην ̟ροηγούµενη τάξη, στο µάθηµα
«Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου». Ωστόσο, αν το̟ικοί ̟αράγοντες το ε̟ιβάλλουν, µ̟ορούν να εφαρµοσθούν και τα σχήµατα
4+2 ή 3+3, τα ο̟οία αξιο̟οιούν, όµως, λιγότερο τον διδακτικό χρόνο.
Το µάθηµα ̟ρέ̟ει να διδάσκεται στο εργαστήριο και ο διδάσκων καλό είναι να ε̟ιλέγει, εκ των ̟ροτέρων, τα σηµαντικά σηµεία
του θεωρητικού µέρους και να είναι σύντοµος στις εισηγήσεις του, ώστε να δίνεται ε̟αρκής χρόνος στις εργαστηριακές ασκήσεις,
εφόσον η ε̟άρκεια του εξο̟λισµού το ε̟ιτρέ̟ει.
β. Προτείνεται, όσο αυτό είναι δυνατό, η θεωρία να µην ̟αρουσιάζεται µε εισήγηση, αλλά µε κατάλληλες ασκήσεις ε̟ίδειξης, ώστε,
µέσα α̟ό τη διαδικασία ̟ραγµατο̟οίησής τους, να εµφανίζεται και η ανάγκη των νέων θεωρητικών ̟ληροφοριών. Ο βαθµός
κατανόησης και αφοµοίωσης της ύλης µε την µέθοδο αυτή είναι ̟ολύ µεγαλύτερος, σε σύγκριση µε την κλασική διακριτή
διδασκαλία θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους. Ό̟ου α̟αιτείται η γνώση φυσικών νόµων, καλό είναι η διδασκαλία να
ξεκινά α̟ό την ̟ειραµατική ε̟αλήθευσή τους. Αυτό α̟λο̟οιεί σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία της κατανόησής τους και δεν
κουράζει τους µαθητές.
Είναι χρήσιµο, ε̟ίσης, να ε̟ιλέγουµε τακτικές ̟ου διευκολύνουν την κατανόηση αφηρηµένων εννοιών και δύσκολων ορισµών.
Για ̟αράδειγµα, όταν διδάσκουµε την έννοια του µαγνητικού ̟εδίου, µ̟ορούµε να ̟ροβάλλουµε στον ̟ροβολέα διαφανειών
(ΟΗΡ) το µαγνητικό ̟εδίο ̟ου δηµιουργείται γύρω α̟ό έναν µαγνήτη µε ρινίσµατα σιδήρου, αντί να δείξουµε µια α̟λή
διαφάνεια. Ή ακόµα, µ̟ορούµε να χρησιµο̟οιήσουµε µια ̟υξίδα για να κάνουµε εµφανή την ύ̟αρξη του µαγνητικού ̟εδίου
σε ένα ̟ηνίο, όταν εφαρµόζεται ή διακό̟τεται η τροφοδοσία του.
γ. Ε̟ειδή η διδασκαλία του µαθήµατος ̟ροϋ̟οθέτει καλό υ̟όβαθρο ηλεκτρολογικών γνώσεων, ̟ροτείνεται, αν και δεν είναι
ε̟ιβεβληµένο α̟ό το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών, η ενσωµάτωση στη διδακτέα ύλη ενός κεφαλαίου αναφερόµενου στα
χαρακτηριστικά µεγέθη του ηλεκτρικού ρεύµατος και σε α̟λά ηλεκτρικά κυκλώµατα αυτοκινήτου (µέρη, λειτουργία, βλάβες).
Έτσι, οι µαθητές µας θα µ̟ορέσουν να αφοµοιώσουν την ύλη ̟ου διδάχθηκαν στο µάθηµα «Ηλεκτρικό Σύστηµα Αυτοκινήτου»
της Β΄ τάξης (Κεφ. 1) και θα καλύψουν ενδεχόµενα γνωστικά κενά. Για το λόγο αυτό, θα ήταν χρήσιµη µια ενηµερωτική
συζήτηση µε τον εκ̟αιδευτικό ̟ου τους δίδαξε το συγκεκριµένο µάθηµα. Για την ύλη αυτή, σύµφωνα µε τον ̟ίνακα ̟ου
ακολουθεί, διατίθενται 54 ώρες, ̟ροκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες και των ̟λέον αδύνατων µαθητών. Αν όµως ο διδάσκων
κρίνει ότι το ε̟ί̟εδο των µαθητών δεν είναι χαµηλό, µ̟ορεί να διαθέσει λιγότερες ώρες για την κάλυψη των γνωστικών κενών
των µαθητών του.
Σηµ. 1. Η ̟ρόσθετη ύλη ανα̟τύσσεται ̟αρακάτω στο σχετικό ̟ίνακα µε γκρίζα σκίαση.
Σηµ.2. Ό̟ου αναφέρεται, στη συνέχεια, ηλεκτρικό κύκλωµα θα εννοείται ότι αναφέρεται στο αυτοκίνητο.
δ. Σε σχέση µε το Κεφάλαιο 2 «Όργανα και συσκευές µετρήσεων και ελέγχου», ̟ροτείνεται να γίνει στην αρχή α̟λή αναφορά στα
είδη, τις ιδιότητες και τους κανόνες ̟ροστασίας τους. Η ̟λήρης και λε̟τοµερής ̟αρουσίαση των οργάνων και συσκευών να
γίνεται κατά τη διδασκαλία των ε̟όµενων διδακτικών ενοτήτων, την ̟ρώτη φορά ̟ου ̟αρουσιάζεται αυτή η ανάγκη.
Μεγαλύτερη βαρύτητα και ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί στα Κεφάλαια 5, 6, 7 και 8 του Βιβλίου Θεωρίας. Στο σηµείο αυτό,
ε̟ισηµαίνουµε την αναγκαιότητα (σχεδόν υ̟οχρέωση) συνεργασίας στον ̟ρογραµµατισµό µε τον καθηγητή ̟ου διδάσκει τις
ΜΕΚ ΙΙ, ιδιαίτερα µε αυτόν ̟ου διδάσκει το εργαστηριακό µέρος. Αυτό είναι α̟αραίτητο, γιατί µε το µάθηµα των ΜΕΚ ΙΙ οι
µαθητές θα συνδυάσουν και θα αφοµοιώσουν τις γνώσεις ̟ου α̟όκτησαν α̟ό την ΤΕ∆.
Τα Κεφάλαια 9 και 10 µ̟ορούν να καλυφθούν µε µια α̟λή αναφορά, χωρίς ιδιαίτερες λε̟τοµέρειες, εκτός α̟ό τα συστήµατα
ανάφλεξης (§ 9.1 Βιβλίου Θεωρίας). Το Κεφάλαιο 4 µ̟ορεί, ε̟ίσης, να ̟αραληφθεί ως αυτοτελές και να ενσωµατωθεί όταν
διδάξουµε τον αισθητήρα οξυγόνου (λ).

2. Εκ̟αιδευτικοί σκο̟οί του µαθήµατος
α. Γενική το̟οθέτηση
Είναι εντελώς α̟αραίτητο και αναγκαίο οι µαθητές, όχι µόνο να ̟ληροφορηθούν, αλλά και να αναγνωρίσουν τη σ̟ουδαιότητα
και τη χρησιµότητα του συγκεκριµένου µαθήµατος. Για το λόγο αυτό ̟ρέ̟ει να γίνεται εκτενής αναφορά στους σκο̟ούς και στους
στόχους του, στα εισαγωγικά µαθήµατα.
Ειδικότερη αναφορά ̟ρέ̟ει γίνεται κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ενότητας στους ε̟ιδιωκόµενους ε̟ιµέρους στόχους. Κυρίως
όµως, ̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνονται και να ε̟ισηµαίνονται στην ανακεφαλαίωση, ό̟ου είναι ευκολότερη η τεκµηρίωση της
αναγκαιότητας. Οι στόχοι ̟ρέ̟ει να είναι ρεαλιστικοί, µετρήσιµοι και να τίθενται µε βάση τις δυνατότητες των µαθητών. Για το
λόγο αυτό ο διδάσκων µ̟ορεί, κατά την κρίση του, να ε̟ιλέγει σε κάθε ενότητα ̟οιους στόχους θα ε̟ιχειρήσει να ̟ετύχει.
Ταυτόχρονα, ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται υ̟όψη ο υ̟άρχων εξο̟λισµός, καθώς και ο διατιθέµενος χώρος και χρόνος για την ε̟ίτευξή
τους.
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Με την αναλυτική ̟αρουσίαση των στόχων στους µαθητές, αυξάνεται το ενδιαφέρον τους, ιδιαίτερα όταν ε̟ισηµαίνουµε τη
χρηστικότητα της νέας γνώσης και τη συσχετίζουµε µε τις ̟ροϋ̟άρχουσες. Έτσι, οι µαθητές εντο̟ίζουν τις ελλείψεις και τα κενά
τους (̟ροα̟αιτούµενα), α̟οδέχονται τους όρους αξιολόγησής τους και αξιο̟οιούν τα α̟οτελέσµατα της αξιολόγησης για
αυτοβελτίωση. Ας µη ξεχνάµε, όµως, ότι ο βαθµός ε̟ίτευξης των στόχων ̟ου θέτουµε είναι ένα χρήσιµο εργαλείο όταν λειτουργεί
όχι α̟οκλειστικά για την αξιολόγηση των µαθητών, αλλά - κυρίως - για τη βελτίωση της εκ̟αιδευτικής ̟ράξης και των µεθόδων
και τεχνικών ̟ου ακολουθούµε.
Σε αυτή την ̟ροσ̟άθεια, ̟ρέ̟ει να έχουµε υ̟όψη µας ότι κάθε µαθητής έχει τη δυνατότητα να ε̟ιτυγχάνει διαφορετικούς στόχους
(ατοµικότητα) και ότι στην φάση ̟ου διέρχεται, σηµασία έχει να α̟οκτήσει γνώσεις και δεξιότητες και να υιοθετήσει στάσεις
διαχρονικές. Οι γνώσεις και οι στάσεις αυτές θα τον βοηθήσουν να αντα̟οκριθεί µε ε̟άρκεια στο ε̟αγγελµατικό ̟εριβάλλον, το
̟ρώτο και δυσκολότερο διάστηµα της ένταξής του. Άρα, και α̟ό τη δική µας ̟λευρά ισχύει το «ουκ εν τω ̟ολλώ το ευ».

β. Γενικός σκο̟ός
(Α̟ό τον ̟ρόλογο των συγγραφέων του Βιβλίου Θεωρίας)
«Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής-ψηφιακής τεχνολογίας στο αυτοκίνητο, έχει σαν α̟οτέλεσµα να ε̟ηρεάζει άµεσα τους τρό̟ους, τις
µεθόδους, τα όργανα και τις συσκευές, ̟ου αφορούν στη µέτρηση και στον εντο̟ισµό βλαβών των διαφόρων συστηµάτων του.
Έτσι, ο ̟αραδοσιακός τρό̟ος αντιµετώ̟ισης και ε̟ίλυσης των βλαβών δεν ε̟αρκεί. Ταυτόχρονα, όµως, είναι ̟ιθανότατο να
δηµιουργήσει µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα α̟ό αυτά ̟ου υ̟οτίθεται ότι ̟ροσ̟αθεί να λύσει.
Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη διδασκαλία αυτού του µαθήµατος, ̟ου έχει σκο̟ό να µας µυήσει στη νέα αντίληψη για τον έλεγχο
και τη διάγνωση, ̟ου ̟ρέ̟ει κά̟οιος σήµερα να έχει για να ̟ροσεγγίζει τα ̟ροβλήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την εφαρµογή της
σύγχρονης τεχνολογίας στα αυτοκίνητα.»
Ό̟ως φαίνεται και α̟ό το ̟αρα̟άνω κείµενο, στους µαθητές κυριαρχεί η ίδια ά̟οψη µε αυτή της αγοράς εργασίας: ο «µάστορας»
µε την ̟αραδοσιακή φόρµα στο «γνωστό» ̟εριβάλλον εργασίας. Τονίζουµε µε έµφαση στους µαθητές µας την αλλαγή ̟ου
συντελείται στην αγορά εργασίας: η διάγνωση συνεχώς καταλαµβάνει ̟ερισσότερο α̟ό το χρόνο του µηχανικού α̟’ ότι η
ε̟ισκευή/αντικατάσταση. Α̟αιτεί ̟ερισσότερες και σε βάθος γνώσεις και φυσικά αµείβεται καλύτερα. Η κατάσταση αυτή θα
συνεχιστεί και θα «ε̟ιβαρυνθεί» µε την αυξανόµενη συµµετοχή της ̟ληροφορικής στην καθηµερινή ̟ρακτική του συνεργείου.
Το συγκεκριµένο µάθηµα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη της αγοράς και να εφοδιάσει µε βασικές γνώσεις και δεξιότητες
τους µελλοντικούς τεχνικούς της ̟ρώτης γραµµής του κλάδου ε̟ισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Κυρίως, ̟ρέ̟ει να
στοχεύουµε στη αλλαγή της κυρίαρχης, σήµερα, κακής νοοτρο̟ίας.

γ. Στόχοι του µαθήµατος (καλό είναι να διατυ̟ώνονται σε ̟ρώτο ̟ληθυντικό ̟ρόσω̟ο και να δίδονται έντυ̟α στους µαθητές)
Είναι σηµαντικό και χρήσιµο να αναφέρουµε στα αρχικά µαθήµατα τους βασικούς στόχους ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ετύχουν οι µαθητές,
στο µέγιστο της α̟όδοσής τους. Σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται στα βιβλία του µαθήµατος στο τέλος της χρονιάς ̟ρέ̟ει:
•
Να αναφέρουµε τους τρό̟ους διάγνωσης και να τους συσχετίζουµε µε ̟αραδείγµατα στο αυτοκίνητο
•
Να αναγνωρίζουµε όργανα και συσκευές µετρήσεων και ελέγχων
•
Να χειριζόµαστε µε ασφάλεια και α̟οτελεσµατικά τα όργανα και τις συσκευές
•
Να αναφέρουµε τα βασικά εξαρτήµατα των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, να ̟εριγράφουµε τη χρησιµότητά τους και να τα
αναγνωρίζουµε εκ του φυσικού, καθώς και στα σχετικά διαγράµµατα
•
Να εξηγούµε τη λειτουργία α̟λών ηλεκτρικών κυκλωµάτων και να εντο̟ίζουµε βλάβες σε αυτά
•
Να αναφέρουµε τα βασικά εξαρτήµατα των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, να ̟εριγράφουµε τη χρησιµότητά τους και να
τα αναγνωρίζουµε εκ του φυσικού, καθώς και στα σχετικά διαγράµµατα
•
Να ̟εριγράφουµε τη χρησιµότητα των µικροϋ̟ολογιστών στο αυτοκίνητο
•
Να αναγνωρίζουµε, εκ του φυσικού και σε διαγράµµατα, τους βασικούς αισθητήρες του αυτοκινήτου και να
̟εριγράφουµε τη βασική αρχή λειτουργίας τους
•
Να ελέγχουµε τους αισθητήρες µε ασφάλεια και α̟οτελεσµατικά
•
Να αναγνωρίζουµε, εκ του φυσικού και σε διαγράµµατα, τους βασικούς ενεργο̟οιητές του αυτοκινήτου και να
̟εριγράφουµε τη βασική αρχή λειτουργίας τους
•
Να ελέγχουµε τους ενεργο̟οιητές µε ασφάλεια και α̟οτελεσµατικά
•
Να αναφέρουµε και να ̟εριγράφουµε τα συστήµατα αυτοδιάγνωσης
Είναι εύκολο να αντιληφθούµε ότι η ̟αράθεση όλων αυτών των στόχων είναι ̟ιθανό να α̟οκαρδιώσει κά̟οιους µαθητές και
ενδεχοµένως θα τους ωθήσει να εγκαταλείψουν α̟ό νωρίς την ̟ροσ̟άθεια. Αυτό συµβαίνει, κυρίως, γιατί µε τη διαµορφωµένη
ά̟οψη ̟ου έχουν για τις δυνατότητές τους και, σε συνδυασµό µε τον χαµηλό βαθµό αυτοεκτίµησής τους, θεωρούν ότι είναι
αδύνατο να τους ̟ετύχουν. Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι στόχοι σε αρκετούς µαθητές µας θα δηµιουργήσουν αισθήµατα
α̟οξένωσης και οδύνης, µαταίωσης, φόβου και στο τέλος ̟αράλυσης και ̟αραίτησης α̟ό κάθε ̟ροσ̟άθεια. Έτσι, κατά τη γνώµη
µας, δεν ̟ρέ̟ει να ε̟ιµείνουµε σε αυτή την ̟αράθεση, αλλά να ̟ροχωρήσουµε άµεσα στους ελάχιστους (βασικούς) στόχους ̟ου
̟ρέ̟ει όλοι τους να ̟ετύχουν.
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δ. Ελάχιστοι (βασικοί) στόχοι
Είναι χρήσιµο να διατυ̟ωθούν οι ελάχιστοι στόχοι ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ιτύχουν ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι µαθητές. Αυτό το ελάχιστο
̟ρέ̟ει να είναι σαφές α̟ό την αρχή της χρονιάς και, κυρίως, να ̟ροδιαγραφούν οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό τη µη ε̟ίτευξή τους. Και
αυτοί συζητούνται στην τάξη σε ̟ρώτο ̟ρόσω̟ο και δίδονται έντυ̟α στους µαθητές.
Αυτοί είναι:
•
Να µετρούµε την ωµική αντίσταση διαφόρων εξαρτηµάτων αυτοκινήτου
•
Να µετρούµε την τάση σε διάφορα κυκλώµατα του αυτοκινήτου
•
Να αναγνωρίζουµε τα εξαρτήµατα ̟ου διδαχθήκαµε, εκ του φυσικού και σε α̟λά διαγράµµατα
•
Να ελέγχουµε α̟οτελεσµατικά και µε ασφάλεια τα εξαρτήµατα ̟ου διδαχθήκαµε.
Με την τακτική αυτή αφυ̟νίζουµε/̟ροκαλούµε την ̟εριέργεια των µαθητών και δεν την εξαναγκάζουµε µεταδίδοντας
αβεβαιότητες. Α̟λο̟οιώντας τους σε µεγάλο βαθµό, οι ε̟ιδιωκόµενους στόχοι γίνονται ̟ιο εύκολα κατανοητοί και ε̟οµένως
ευκολότερα ̟ραγµατο̟οιήσιµοι.
Οι ̟ροτεινόµενες δραστηριότητες και ασκήσεις ενδεχοµένως δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν σε εργαστήρια ελλι̟ούς
εξο̟λισµού. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές ο διδάσκων αξιο̟οιεί τον υ̟άρχοντα εξο̟λισµό και καλύ̟τει τα τυχόν κενά µε τις αντίστοιχες
ή ανάλογες ̟αρουσιάσεις, ̟ου µ̟ορεί να αναζητήσει στο ∆ιαδίκτυο ή σε υλικό εταιρειών.
Στην αρχή του σχολικού έτους ̟ροτείνεται διαγνωστική αξιολόγηση των µαθητών ως ̟ρος τις γνώσεις τους στο µάθηµα της Β΄
τάξης ΗΣΑ. Ανάλογα µε τα α̟οτελέσµατα της διάγνωσης αυτής, ο εκ̟αιδευτικός στη χειρότερη ̟ερί̟τωση (µεγάλα γνωστικά
κενά) ακολουθεί το αναφερόµενο µε γκρι ε̟ισήµανση τµήµα των Οδηγιών. Σε καλύτερες ̟ερι̟τώσεις, είτε αφιερώνει λίγες ώρες
στις αναφερόµενες ενότητες, είτε εµβόλιµα αναφέρεται σ’ αυτές (̟.χ. όταν µετράµε την ωµική αντίσταση ενός αισθητήρα ̟.χ.
θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού, θα αναφερθούµε εκτενέστερα στην ωµική αντίσταση γενικά και στον τρό̟ο µέτρησής της ή ̟άλι,
όταν µετράµε την ̟αραγόµενη τάση σε έναν αισθητήρα οξυγόνου (λ), θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στην τάση και στον τρό̟ο
µέτρησής της).
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ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΕΩΝ»
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Οι µαθητές-τριες)

Παράγραφοι

Αλληλογνωριµία µε τους µαθητές. Σκο̟οί και στόχοι του
µαθήµατος.

1. Εισαγωγικά στοιχεία
Η έννοια και η µεθοδολογία της διάγνωσης και του
ελέγχου.
2. Όργανα και συσκευές µετρήσεων και ελέγχου
Όργανα µετρήσεων.
Όργανα - συσκευές ̟ροστασίας και ελέγχου (γενικά,
χρήσεις, σφάλµατα µετρήσεων, κλάση οργάνων κ.τ.λ.).
Πολύµετρο.
Υ̟ο̟ιεσόµετρο.
Πιεσόµετρο.
Παλµογράφος (κατασκευή, λειτουργία, σύνδεση στο
αυτοκίνητο, ̟ροετοιµασία, ανάλυση και µελέτη
κυµατοµορφών, διάγνωση βλαβών).
Αναλυτής Καυσαερίων (κατασκευή, λειτουργία, σύνδεση
στο αυτοκίνητο, ̟ροετοιµασία, µελέτη µετρήσεων,
διάγνωση βλαβών).
Συσκευή µέτρησης σηµάτων εξόδου ηλεκτρονικής
µονάδας ελέγχου - Break out box - (κατασκευή,
λειτουργία, σύνδεση στο αυτοκίνητο, ανάλυση και
µελέτη µετρήσεων, διάγνωση βλαβών).

2

•

Να αναφέρουν τους τρό̟ους διάγνωσης και να
τους συσχετίζουν µε ̟αραδείγµατα στο
αυτοκίνητο.

•

Να αναγνωρίζουν όργανα, συσκευές µετρήσεων
και ελέγχου.
Να ̟εριγράφουν τις ιδιότητες και τις
συνηθισµένες χρήσεις τους.
Να αναφέρουν τα µέτρα ̟ροστασίας των
συσκευών µετρήσεων και ελέγχου.
Να ̟εριγράφουν τη δοµή και τη λειτουργία των
οργάνων και συσκευών.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο σύνδεσης και χρήσης
στα αυτοκίνητα.
Να ̟εριγράφουν τις διαδικασίες ̟ροετοιµασίας
συσκευών και αυτοκινήτων.
Να ̟εριγράφουν τη µορφή και τον τρό̟ο
ανάγνωσης των ενδείξεων.
Να αξιολογούν τις τιµές των µετρήσεων για τη
διάγνωση συνηθισµένων βλαβών.

•
•
•
•
•
•
•

•
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ασκήσεις ε̟ίδειξης λειτουργίας, εκτέλεση µετρήσεων και
ελέγχων µε τα όργανα και τις συσκευές στο εργαστήριο
και σε ̟ραγµατικό αυτοκίνητο.

Ώρες

•

Να χρησιµο̟οιούν σε µια διαδικασία διάγνωσης
βλαβών α̟οτελεσµατικά και µε ασφάλεια τις
συσκευές και τα όργανα ̟ου διδάχθηκαν.
Να µελετούν και να αξιολογούν τα µετρούµενα
και ελεγχόµενα µεγέθη.

Κεφά-λαιο 1

2

Κεφά-λαιο 2
§2.1

4

Παρατηρήσεις
Στην αρχή γίνεται η γνωριµία µας µε τους µαθητές
και τίθενται οι στόχοι του µαθήµατος, ό̟ως
̟εριγράφονται ̟ροηγούµενα.
Προσδιορίζουµε την έννοια της «αξιό̟ιστης
µέτρησης» και της «διάγνωσης». Εξηγούµε τη
σηµασία της «αξιό̟ιστης µέτρησης» στη
διαδικασία της διάγνωσης και ̟αραθέτουµε τους
̟αράγοντες ̟ου την ε̟ηρεάζουν (άνθρω̟ος,
όργανο, ̟εριβάλλον).
Γίνεται αναφορά µόνο στις κατηγορίες, στις
ιδιότητες και στους κανόνες ̟ροστασίας των
οργάνων.
Όλα τα όργανα και οι συσκευές να ̟αρουσιαστούν
αναλυτικά κατά τη διάρκεια των σχετικών
εργαστηριακών ασκήσεων ̟ου θα γίνουν.
Ανάθεση εργασίας
Αναθέτουµε στους µαθητές να συντάξουν
κατάλογο συσκευών και οργάνων ε̟ισκε̟τόµενοι
διάφορα συνεργεία ε̟ισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων. Για κάθε ένα α̟ό αυτά ζητάµε να
̟εριγράψουν τη βασική χρησιµότητά του.
Στην εξέλιξη της εργασίας, µ̟ορούµε να τους
αναθέσουµε ̟ρόσθετα στοιχεία, ό̟ως είναι η
κοστολόγηση. Με αυτό τον τρό̟ο θα έρθουν σε
ε̟αφή µε τους εισαγωγείς των οργάνων και των
συσκευών.
Μ̟ορούµε, ε̟ίσης, σε ε̟όµενο στάδιο, να
µοιράσουµε prospectus του ίδιου ̟ροϊόντος α̟ό
διαφορετικές εταιρείες µε µεγάλη διαφορά κόστους
α̟όκτησης και να τους ζητήσουµε να
αιτιολογήσουν την διαφορά.
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Τέλος, µ̟ορούµε να τους ζητήσουµε να
αξιολογήσουν τα ̟ροϊόντα και να α̟οφασίσουν
̟οιο θα αγόραζαν εκείνοι για το συνεργείο τους.
Είναι µια εργασία ̟ου εξελίσσεται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα ̟αράλληλα µε τη διδασκαλία
µας.

Α̟ό το σηµείο αυτό αρχίζει η ̟αράθεση της ̟ρόσθετης, αλλά αναγκαίας κατά την ά̟οψή µας, διδακτικής ύλης. Ο ̟ροτεινόµενος χρόνος (τέταρτη στήλη) αφορά τµήµατα µε µεγάλα γνωστικά κενά.
Ηλεκτρικό ρεύµα
Ορισµός, έννοια και α̟οτελέσµατα του ηλεκτρικού
ρεύµατος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Αµ̟εροµέτρηση α̟λών ηλεκτρικών κυκλωµάτων στον
̟άγκο και στο αυτοκίνητο.
Ψηφιακό αµ̟ερόµετρο (ρύθµιση, ε̟ιλογή κλίµακας,
σύνδεση, ανάγνωση ένδειξης).

2
•

Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα
α̟οτελέσµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος.

•

Να µετρούν την ένταση του ηλεκτρικού
ρεύµατος µε ψηφιακό αµ̟ερόµετρο σε α̟λά
κυκλώµατα στον ̟άγκο και στο αυτοκίνητο.

•

Να ορίζουν την έννοια της έντασης του
ηλεκτρικού ρεύµατος και να αναφέρουν τις
µονάδες µέτρησής της.

Έννοια, ορισµός και µονάδες µέτρησης έντασης
ηλεκτρικού ρεύµατος.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Το ρεύµα εκκίνησης κινητήρα και η µέτρησή του.
Αµ̟εροτσιµ̟ίδα.

•
•

Να µετρούν το ρεύµα εκκίνησης.
Να συσχετίζουν την ένταση µε τη διατοµή των
καλωδίων.

Τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος: ορισµός, έννοια και
µονάδες µέτρησης. Μ̟αταρία αυτοκινήτου.

•

Να ορίζουν την έννοια της ηλεκτρικής τάσης.

•

Να µετρούν την τάση τροφοδοσίας σε διάφορα
εξαρτήµατα του αυτοκινήτου µε ψηφιακό
βολτόµετρο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας σε εξαρτήµατα του
αυτοκινήτου. Ψηφιακό βολτόµετρο (ρύθµιση,
ε̟ιλογή κλίµακας, σύνδεση, ανάγνωση ένδειξης).

Είναι ̟ροτιµότερο να ξεκινήσουµε µε τα
α̟οτελέσµατα του ρεύµατος, λειτουργώντας
µερικά α̟λά κυκλώµατα και σχολιάζοντας τα
φαινόµενα ̟ου εµφανίζονται.
Για το λόγο αυτό ξεκινάµε µε την κατασκευή ενός
α̟λού ηλεκτρικού κυκλώµατος (̟ηγή, διακό̟της,
ασφάλεια, κατανάλωση) µε εξαρτήµατα
αυτοκινήτου και µετράµε
την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος για να
δείξουµε ότι κάτι συµβαίνει µέσα στους αγωγούς
των κυκλωµάτων όταν διαρρέονται α̟ό ρεύµα.
Εστιάζουµε στην ̟ολικότητα ακροδεκτών και
σηµείου µέτρησης.

2

Μετά τη µέτρηση αιτιολογούµε το µέγεθος της
διατοµής των καλωδίων και εξηγούµε τον ελάχιστο
αριθµό στροφών ̟ου ̟ροκαλεί την εκκίνηση του
κινητήρα.
Σχετική ε̟ίδειξη µ̟ορεί να γίνει σε ̟ινακίδες De
Lorenzo (̟αλιές και νέες).

2

Ε̟ιµένουµε στο υδραυλικό ισοδύναµο για την
καλύτερη κατανόηση της τάσης.
Ε̟ιλέγουµε α̟λά εξαρτήµατα, ό̟ως µ̟αταρία,
̟ολλα̟λασιαστή (+15), διακό̟τη ανάφλεξης (+30).

2

Εστιάζουµε στην αναγνώριση και εξήγηση του
αρνητικού ̟ρόσηµου στην ένδειξη.
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∆ιερευνούµε τις ε̟ι̟τώσεις στη λειτουργία των
εξαρτηµάτων α̟ό αντικανονική τροφοδοσία
ρεύµατος.
Είδη ηλεκτρικού ρεύµατος: εναλλασσόµενο, συνεχές και
µεταβαλλόµενο ρεύµα.

•

•

Αντίσταση ηλεκτρικού ρεύµατος-καταναλωτές/φορτία

•
•
•
•

Να αναφέρουν τα είδη του ηλεκτρικού
ρεύµατος και να τα αναγνωρίζουν α̟ό τη
γραφική τους ̟αράσταση.
Να ̟εριγράφουν τις διαφορές και τα βασικά
χαρακτηριστικά κάθε είδους ηλεκτρικού
ρεύµατος.

2

Ε̟ιλέγουµε α̟λές κυµατοµορφές για να
ε̟ιδείξουµε τα είδη.

Να ορίζουν την έννοια της ηλεκτρικής
αντίστασης και του φορτίου.
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης της
ηλεκτρικής αντίστασης.
Να εξηγούν την έννοια της ειδικής αντίστασης.
Να α̟εικονίζουν γραφικά διάφορα φορτία.

2

Να µετρούν την αντίσταση διαφόρων
εξαρτηµάτων µε ψηφιακό ωµόµετρο.
Να α̟οφαίνονται για την καταλληλότητα ενός
εξαρτήµατος.
Να αναφέρουν τις αναγκαίες συνθήκες
ωµοµέτρησης.
Να ελέγχουν τη συνέχεια αγωγών και ̟ηνίων.

4

Να µετρούν την αντίσταση διαφόρων
εξαρτηµάτων µε αναλογικό ωµόµετρο.
Να αξιολογούν τις ενδείξεις σε µια
διαγνωστική διαδικασία.

2

Ε̟ιµένουµε στη συµ̟εριφορά του οργάνου όταν
υ̟άρχει διακο̟ή ή βραχυκύκλωµα.

Εστιάζουµε στην κυµατοµορφή του ̟αλµού και
στην έννοια του ενεργού χρόνου.
Μετράµε τάση ∆ΕΗ και συγκρίνουµε µε τη
µέτρηση συνεχούς ρεύµατος.
Παραθέτουµε γραφικές ̟αραστάσεις αντιστάσεων
και των βασικών φορτίων/καταναλωτών
αυτοκινήτου
Ανάθεση εργασίας
Αναθέτουµε στους µαθητές τη σύνταξη καταλόγου
µε αγώγιµα και µη αγώγιµα υλικά ̟ου
χρησιµο̟οιούνται στα αυτοκίνητα.
Στις βλάβες των εξαρτηµάτων ε̟ιµένουµε στην
κατανόηση και τον τρό̟ο αναγνώρισης της
διακο̟ής και του βραχυκυκλώµατος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Μέτρηση της ωµικής αντίστασης και ωµικός έλεγχος
διαφόρων εξαρτηµάτων αυτοκινήτου. Ψηφιακό
ωµόµετρο (ρύθµιση, ε̟ιλογή κλίµακας, σύνδεση,
ανάγνωση ένδειξης).

•

Έλεγχος συνέχειας.

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Μέτρηση της ωµικής αντίστασης διαφόρων εξαρτηµάτων
αυτοκινήτου. Αναλογικό (ή ψηφιακό) ωµόµετρο
(ρύθµιση, ε̟ιλογή κλίµακας, σύνδεση, ανάγνωση
ένδειξης).

•

∆ηµιουργία του ηλεκτρισµού. Αναφορά στους τρό̟ους
δηµιουργίας ηλεκτρικού ρεύµατος, ε̟εξήγηση της
εσωτερικής λειτουργίας της µ̟αταρίας.

•

Να αναφέρουν τρό̟ους δηµιουργίας
ηλεκτρικού ρεύµατος.

2

Αναφέρουµε ̟αραδείγµατα στατικού ηλεκτρισµού
α̟ό την καθηµερινότητα.

Ηλεκτροµαγνητισµός. Πείραµα α̟όδειξης ύ̟αρξης

•

Να αναφέρουν εξαρτήµατα ̟ου λειτουργούν

2

Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον ̟ολλα̟λασιαστή

•
•

•

Α̟οσαφηνίζουµε την έννοια της άµεσης και
έµµεσης µέτρησης.
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µαγνητικού ̟εδίου, µαγνήτες, ̟όλοι µαγνητών,
µαγνητικό ̟εδίο, χρησιµότητα και εφαρµογές
ηλεκτροµαγνητισµού στο αυτοκίνητο.
TEST ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Ηλεκτρικά κυκλώµατα αυτοκινήτου
Έννοια και ορισµός, συνο̟τική αναφορά µερών και τη
χρησιµότητά τους.

Η έννοια της γείωσης/συµβολισµός

µε βάση τον ηλεκτροµαγνητισµό.

Να «δείξουµε» ̟ειραµατικά το µαγνητικό ̟εδίο.

•
•

•
•
•

Να ορίζουν την έννοια του ηλεκτρικού
κυκλώµατος.
Να αναφέρουν τα βασικά µέρη των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων και τη χρησιµότητά
τους.
Να εξηγούν την αναγκαιότητα της γείωσης.
Να α̟εικονίζουν γραφικά τη γείωση.
Να αναφέρουν και να ορίζουν τις βλάβες ̟ου
δηµιουργεί η αντικανονική γείωση.

•

Να ελέγχουν τις γειώσεις του αυτοκινήτου και
να α̟οφαίνονται για την ̟οιότητά τους.

•

Να αναφέρουν τις βασικές βλάβες των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
Να αναγνωρίζουν και να ̟εριγράφουν τις
ε̟ι̟τώσεις των βλαβών στη λειτουργία α̟λών
ηλεκτρικών κυκλωµάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Έλεγχος της γείωσης στο αυτοκίνητο.
Βλάβες κυκλωµάτων.

λαδιού και τη λειτουργία του.

•

2
2

2

Να εξηγήσουµε τη γείωση στο σασί και τις
συνέ̟ειες µιας λανθασµένης γείωσης.

2

Σε α̟λά ηλεκτρικά κυκλώµατα ̟εριγράφουµε και
αναλύουµε ̟λήρως τις ̟ιθανές βλάβες και τις
ε̟ι̟τώσεις ̟ου αυτές ε̟ιφέρουν στη λειτουργία
τους.
Εστιάζουµε στα διαγνωστικά συµ̟εράσµατα, όταν
βρίσκουµε αφύσικα µεγαλύτερες ή µικρότερες του
κανονικού τιµές.

Ασφάλειες ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Σκο̟ός, είδη,
βασικοί κανόνες ̟ροστασίας κυκλωµάτων, έλεγχος
ασφαλειών.

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωµάτων
αυτοκινήτου.

•

Συσκευές ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Ηλεκτρικές
συνδέσεις. Σκο̟ός, είδη.

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Έλεγχος α̟λού διακό̟τη και σύνδεσης καλωδίων

•

Να αναφέρουν το σκο̟ό και τα είδη των
ασφαλειών.
Να ̟εριγράφουν τους βασικούς κανόνες
̟ροστασίας των ηλεκτρικών κυκλωµάτων.

2

Να ελέγχουν τις ασφάλειες των αυτοκινήτων
µε ωµόµετρο και βολτόµετρο και να
α̟οφαίνονται για την ̟οιότητά τους.

•

Να ̟εριγράφουν τη χρησιµότητα των
συσκευών ελέγχου.
Να αναφέρουν τα είδη των συσκευών ελέγχου.

•

Να ελέγχουν α̟λούς διακό̟τες και να

Μ̟ορούµε να χρησιµο̟οιήσουµε καµένες
ασφάλειες και αναλογικό ωµόµετρο.
4

Α̟οσαφηνίζουµε την έννοια «ανοικτός-κλειστός»
(ON-OFF) διακό̟της.
Εστιάζουµε στο διακό̟τη ανάφλεξης.
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ηλεκτρικού κυκλώµατος µε Ωµετρο και Vµετρο
•

Νόµοι του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος: Νόµος του Ωµ,
Νόµος της ισχύος/µονάδες µέτρησης.

•
•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Κατασκευή α̟λού κυκλώµατος µιας αντίστασης
-µελέτη συµ̟εριφοράς του κυκλώµατος, µετρήσεις
ηλεκτρικών µεγεθών, ε̟αλήθευση µε υ̟ολογισµούς.
Γραφικός υ̟ολογισµός διατοµής καλωδίωσης σε
κυκλώµατα αυτοκινήτου.

•
•
•
•

α̟οφαίνονται για την καταλληλότητά τους.
Να ελέγχουν µία σύνδεση καλωδίων
ηλεκτρικού κυκλώµατος και να α̟οφαίνονται
για την καταλληλότητά της.
Να ̟εριγράφουν το Νόµο του Ωµ και της
ισχύος.
Να αναφέρουν τις µονάδες µέτρησης της
ισχύος.

Να µετρούν την τάση σε διάφορα σηµεία του
κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τα µέρη του κυκλώµατος.
Να βρίσκουν α̟ό σχετικό ̟ίνακα τη διατοµή
του καλωδίου ̟ου α̟αιτείται ανάλογα µε το
εξάρτηµα ̟ου θα τροφοδοτήσουµε.

Ε̟ιδεικνύουµε διάφορους τρό̟ους σύνδεσης
καλωδίων και ε̟ισηµαίνουµε την ̟οιότητα
σύνδεσης.
4

Να µη ξεκινάµε µε την ̟αράθεση του µαθηµατικού
τύ̟ου. Μας ενδιαφέρει η ̟ειραµατική ε̟αλήθευση
του Νόµου του Ωµ στο κύκλωµα ̟ου θα
κατασκευάσουν οι µαθητές.
Αιτιολογούµε τυχόν α̟οκλίσεις µετρούµενης και
θεωρητικής τιµής.

Εργ. Οδηγός
Κεφ Β,
Άσκηση 1
(εκτός του
ρελαί)

Σηµαντικό είναι να συµ̟ληρώσουν τον Πίνακα 2
της άσκησης.
Συζητάµε, διερευνούµε και ε̟αληθεύουµε τι θα
συµβεί όταν δεν υ̟άρχει γείωση στο κύκλωµα.
Αιτιολογούµε τις ̟αραµέτρους ̟ου ε̟ηρεάζουν τη
διατοµή ενός καλωδίου.
∆ιερευνούµε τη σηµασία της ̟ολικότητας στην
τροφοδοσία ενός εξαρτήµατος και τις ̟ιθανές
ε̟ι̟τώσεις στη λειτουργία του α̟ό ανάστροφη
̟ολικότητα.

Σύνδεση αντιστάσεων/καταναλωτών σε σειρά. Συνολική
αντίσταση κυκλώµατος, η έννοια της ̟τώσης τάσης,
νόµος του Κίρκωφ.

•

•
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Κατασκευή α̟λού κυκλώµατος δύο αντιστάσεων σε σειρά
-µελέτη συµ̟εριφοράς του κυκλώµατος, µετρήσεις
ηλεκτρικών µεγεθών, ε̟αλήθευση µε υ̟ολογισµούς,
µελέτη ̟ερι̟τώσεων βλαβών.

•

Σύνδεση αντιστάσεων/καταναλωτών ̟αράλληλα.
Συνολική αντίσταση κυκλώµατος, η έννοια κόµβων,
βρόχων, κλάδων, βλάβες κυκλωµάτων, διαφορές και
οµοιότητες µε τα κυκλώµατα σειράς, νόµος του
Κίρκωφ.

•

•
•

•
•

Να ορίζουν την έννοια της ̟τώσης τάσης και
να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογής στο
αυτοκίνητο.
Να ορίζουν το Νόµο του Κίρκωφ.

2

Υ̟ολογίζουµε τη συνολική αντίσταση θεωρητικά
και την ε̟αληθεύουµε µε µέτρηση. Αιτιολογούµε
τυχόν α̟οκλίσεις.

Να µετρούν την τάση σε διάφορα σηµεία του
κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τα µέρη του κυκλώµατος.

Να αναγνωρίζουν σε σχετικά ηλεκτρικά
διαγράµµατα κόµβους, κλάδους και βρόγχους.
Να ̟εριγράφουν τις διαφορές ̟αράλληλης και
σε σειρά σύνδεσης.
Να ̟εριγράφουν το Νόµο του Κίρκωφ.

Στόχος είναι η ̟ειραµατική ε̟αλήθευση του νόµου
στο κύκλωµα ̟ου θα κατασκευάσουν οι µαθητές.
Αιτιολογούµε τυχόν α̟οκλίσεις.

6

Μας ενδιαφέρει η ̟ειραµατική ε̟αλήθευση του
νόµου.
Σηµαντικό είναι να αναγνωρίζουν οι µαθητές τις
ε̟ι̟τώσεις ̟ου θα ε̟ιφέρει η σύνδεση ενός
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•
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Κατασκευή α̟λού κυκλώµατος δύο ̟αράλληλων
αντιστάσεων
-µελέτη συµ̟εριφοράς του κυκλώµατος, µετρήσεις
ηλεκτρικών µεγεθών, ε̟αλήθευση µε υ̟ολογισµούς,
µελέτη ̟ερι̟τώσεων βλαβών.

•
•

Μεικτά ηλεκτρικά κυκλώµατα.

•
•

•

Να αναγνωρίζουν ένα µεικτό ηλεκτρικό
διάγραµµα α̟ό το σχέδιο.
Να ̟εριγράφουν τη χρησιµότητα τέτοιων
κυκλωµάτων.

•
•
•

Το ηλεκτρικό διάγραµµα στο αυτοκίνητο. Σκο̟ός,
συµβολισµοί, ανάγνωση, αναγνώριση εξαρτηµάτων
και κυκλωµάτων.

•

Να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα των
ηλεκτρικών διαγραµµάτων.

•

Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήµατα σε ηλεκτρικά
διαγράµµατα.
Να αναγνωρίζουν τα σηµεία εφαρµογής της
τάσης και της γείωσης.
Να ̟εριγράφουν τη λειτουργία τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Άσκηση ανάγνωσης α̟λών ηλεκτρικών διαγραµµάτων
κυκλωµάτων αυτοκινήτου.

•

Ε̟αναλαµβάνουµε όλες τις µετρήσεις µε όργανα
µεγαλύτερης ακρίβειας. Ε̟ισηµαίνουµε και
σχολιάζουµε τις ̟αρατηρούµενες διαφορές.

4

Ξεκινάµε µε ̟ολύ α̟λά µεικτά ηλεκτρικά
κυκλώµατα και εργαζόµαστε ό̟ως ̟ροηγούµενα.

2

Κύριος στόχος µας είναι να αλλάξουν στάση οι
µαθητές α̟έναντι στο ηλεκτρικό διάγραµµα και
να αναγνωρίσουν ότι αυτό όχι µόνο είναι
αναγκαίο, αλλά και κρίσιµο στη διαδικασία της
διάγνωσης.

Να µετρούν την τάση σε διάφορα σηµεία του
κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τα µέρη του κυκλώµατος.
Να ε̟αληθεύουν τους νόµους ̟ου διδάχθηκαν.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Κατασκευή α̟λού µεικτού ηλεκτρικού κυκλώµατος
-µελέτη συµ̟εριφοράς του κυκλώµατος, µετρήσεις
ηλεκτρικών µεγεθών, ε̟αλήθευση µε υ̟ολογισµούς,
µελέτη ̟ερι̟τώσεων βλαβών, η έννοια κόµβων,
βρόγχων, κλάδων, συνολική αντίσταση
κυκλώµατος.

•

καταναλωτή µε τον ένα ή τον άλλο τρό̟ο και να
α̟οφασίζουν σχετικά µε αυτό, ̟.χ. σύνδεση
ανεµιστήρα στην καµ̟ίνα.

Να µετρούν την τάση σε διάφορα σηµεία του
κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τη γείωση του κυκλώµατος.
Να ελέγχουν τα µέρη του κυκλώµατος.

Ξεκινάµε α̟ευθείας το σχολιασµό α̟λών
ηλεκτρικών διαγραµµάτων καθοδηγώντας τους
µαθητές βήµα-βήµα. Παραθέτουµε τα βασικά
σύµβολα και όχι ατελείωτες καταστάσεις µε
σχετικές α̟εικονίσεις.
Ανάθεση εργασίας
Οι µαθητές αναζητούν α̟ό manual διαφόρων
κατασκευαστών ηλεκτρικά διαγράµµατα,
̟εριγράφουν τη λειτουργία τους και
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ε̟ισηµαίνουν / εντο̟ίζουν τις διαφορές και τις
οµοιότητές τους. Για ̟αράδειγµα: ηλεκτρικά
διαγράµµατα για τα ̟ιτσιλιστήρια ή για τα
̟αράθυρα. Για ̟ιο ̟ροχωρηµένους µαθητές:
ηλεκτρικά διαγράµµατα συστήµατος ̟αθητικής
ασφάλειας.

143

TEST ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
3. Στοιχεία ηλεκτρονικών κυκλωµάτων
∆ίοδοι (κατασκευή, λειτουργία, χρήσεις σε κυκλώµατα
αυτοκινήτου, είδη - ζένερ, LED, φωτοδίοδος-,
συµβολισµοί).
Τρανζίστορς (κατασκευή, λειτουργία, χρήσεις σε
κυκλώµατα αυτοκινήτου, είδη, συµβολισµοί).
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα (̟λεονεκτήµατα, χρήσεις
στο αυτοκίνητο, είδη).

•

•
•

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ασκήσεις ε̟ίδειξης και αναγνώρισης της λειτουργίας
των στοιχείων ̟ου διδάχθηκαν στο εργαστήριο και
στο αυτοκίνητο.

5. Κεντρική µονάδα ελέγχου (Μικροϋ̟ολογιστής)
∆οµή, λειτουργίες.
Λογικά κυκλώµατα.
Μέτρα ̟ροστασίας.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη καλής λειτουργίας ECU στο αυτοκίνητο.

Να αναφέρουν τις εφαρµογές των ηλεκτρονικών
εξαρτηµάτων και κυκλωµάτων στα αυτοκίνητα
για λειτουργικούς και διαγνωστικούς σκο̟ούς.
Να αναφέρουν τα είδη των στοιχείων
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων.
Να ̟εριγράφουν τη λειτουργία τους.

Βιβλίο
Θεωρίας
Κεφ. 3

2
2

Για το τρανζίστορ χρησιµο̟οιούµε το ηλεκτρικό
κύκλωµα συµβατικής ανάφλεξης µε συνύ̟αρξη
̟λατινών και τρανζίστορ.
Εστιάζουµε στη σωστή ̟ολικότητα των
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, µε χαρακτηριστικό
̟αράδειγµα το LED.

Να αναγνωρίζουν τα διάφορα ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα και κυκλώµατα εκ του φυσικού και σε
τυ̟ικά σχέδια.
4

•
•

Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα κύρια
µέρη των µικροϋ̟ολογιστών.
Να εξηγούν τη λειτουργία τους.

Παραθέτουµε α̟λά ηλεκτρικά διαγράµµατα
αυτοκινήτου µε διόδους (̟χ βοµβητής θυρών).

Εργ. Οδηγός
Κεφ. Β,
Άσκηση 2
Βιβλίο
Θεωρίας
Κεφ. 5

4

Ανάθεση εργασίας
Να ̟εριγράψουν α̟ό σχετικό διάγραµµα, τη
λειτουργία ηλεκτρονικής ανάφλεξης µε δύο
τρανζίστορ, χωρίς ̟λατίνες.

Ως ̟ρος τις λογικές ̟ύλες, ε̟ιµένουµε στα
ισοδύναµα ηλεκτρικά κυκλώµατα και στους
συµβολισµούς.
Ε̟ιδεικνύουµε ανοιγµένη ηλεκτρονική µονάδα
ελέγχου και αναγνωρίζουµε τα µέρη της.
Ε̟ισηµαίνουµε οµοιότητες και διαφορές στη
λειτουργία του ανθρώ̟ινου εγκεφάλου και ECU.
Αναφορά στο ρόλο των ̟υκνωτών, µε ̟αράδειγµα
το σταδιακό σβήσιµο της ̟λαφονιέρας µετά το
κλείδωµα του αυτοκινήτου σε σχετικό ηλεκτρικό
διάγραµµα.
Ανάθεση εργασίας
Οι µαθητές αναζητούν τεχνικά και άλλα
χαρακτηριστικά µεγέθη και δυνατότητες των ECU
και των κοινών οικιακών Η/Υ, ̟ροσδιορίζουν
οµοιότητες και διαφορές και συγκρίνουν τις
δυνατότητές τους.
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6. Αισθητήρες
Είδη, δοµή, λειτουργία, χαρακτηριστικά κάθε τύ̟ου
αισθητήρα ̟ου χρησιµο̟οιείται στο αυτοκίνητο (̟χ.
αισθητήρας θερµοκρασίας νερού, στροφών, αισθητήρας
οξυγόνου κ.τ.λ.).

•

Να αναφέρουν τα βασικά είδη αισθητήρων ̟ου
χρησιµο̟οιούνται στα αυτοκίνητα.
Να εξηγούν τη λειτουργία τους και να αναφέρουν
τις ενδείξεις και εντολές ̟ου δίνουν.

•

•

Βιβλίο
Θεωρίας
Κεφ. 6

28

Να αναγνωρίζουν τους αισθητήρες στα
συστήµατα του αυτοκινήτου και να ελέγχουν την
καλή λειτουργία τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη αισθητήρων και της λειτουργίας τους στο
εργαστήριο και στο αυτοκίνητο.

Ανάθεση εργασίας
Να αναζητήσουν σε συνεργεία κατεστραµµένους
αισθητήρες και να ε̟αληθεύσουν τις αιτίες
αντικατάστασής τους. Να αναφέρουν τις ̟ιθανές
ε̟ι̟τώσεις στη λειτουργία των συστηµάτων.

Ασκήσεις
Κεφ. Γ, Εργ.
Οδηγού

7. Ενεργο̟οιητές
Είδη, λειτουργία, χαρακτηριστικά κάθε τύ̟ου
ενεργο̟οιητή ̟ου χρησιµο̟οιείται στο αυτοκίνητο (̟χ.
ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, βηµατικά µοτέρ κ.τ.λ.).
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη ενεργο̟οιητών και της λειτουργίας τους στο
εργαστήριο και στο αυτοκίνητο.

•

Να αναφέρουν τα βασικά είδη ενεργο̟οιητών
̟ου χρησιµο̟οιούνται στα αυτοκίνητα.
Να εξηγούν τη λειτουργία τους και να αναφέρουν
τις ενδείξεις και εντολές ̟ου ̟αίρνουν.

•

•

Βιβλίο
Θεωρίας
Κεφ. 7

18

Να αναγνωρίζουν τους ενεργο̟οιητές στα
συστήµατα του αυτοκινήτου και να ελέγχουν την
καλή λειτουργία τους.

2
2
•
•
•
•

Να αναφέρουν τις κύριες ̟ηγές ρύ̟ανσης α̟ό
το αυτοκίνητο και µέτρα µείωσής τους.
Να αναφέρουν τους κύριους ρυ̟αντές των
καυσαερίων.
Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες ̟ου
ε̟ηρεάζουν την ̟οιότητα των καυσαερίων.
Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα των

Ενσωµάτωση ελέγχων στο εργαστηριακό µέρος των
ακόλουθων ενεργο̟οιητών µε χρήση ̟ολυµέτρου,
Break-out-box και ̟αλµογράφου αυτοκινήτου:
- βαλβίδες φίλτρου ενεργού άνθρακα,
- ανακυκλοφορίας καυσαερίων,
- µ̟εκ (Άσκηση 1),
- ρελαί (Άσκηση 1),
- ρυθµιστές στροφών.
Ανάθεση εργασίας
Να αναζητήσουν σε συνεργεία κατεστραµµένους
ενεργο̟οιητές και να ε̟αληθεύσουν τις αιτίες
αντικατάστασής τους. Να αναφέρουν τις ̟ιθανές
ε̟ι̟τώσεις στη λειτουργία των συστηµάτων.

Άσκηση 1,
Κεφ. ∆, Εργ.
Οδηγού
TEST ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Καυσαέρια κινητήρων
Η ρύ̟ανση ̟ου ̟ροκαλεί το αυτοκίνητο (κατασκευή,
λειτουργία, συντήρηση, α̟όσυρση). Μέτρα
αντιρρύ̟ανσης. Σύσταση καυσαερίων, βλαβερά
συστατικά καυσαερίων για τον άνθρω̟ο και το
̟εριβάλλον. Μέτρα ̟εριορισµού της ρύ̟ανσης ̟ου
̟ροκαλεί το αυτοκίνητο, καταλύτης-αισθητήρας
οξυγόνου

Ενσωµάτωση ελέγχων στο εργαστηριακό µέρος των
ακόλουθων αισθητήρων µε χρήση ̟ολυµέτρου,
Break-out-box και ̟αλµογράφου αυτοκινήτου:
- στροφών: ε̟αγωγικός, Hall (Άσκηση 1 & 2),
- θέσης ̟εταλούδας,
- µετρητών αέρα (Άσκηση 3 & 5),
- κτυ̟ήµατος (Άσκηση 7),
- θερµοκρασίας (Άσκηση 4) και
- οξυγόνου(Άσκηση 6).

Ευαισθητο̟οιούµε τους µαθητές ως ̟ρος το
̟αγκόσµιο φαινόµενο της ρύ̟ανσης.
Ε̟ισηµαίνουµε τις ευθύνες ̟ου έχουν ως ̟ολίτες
και ως ε̟αγγελµατίες, όχι µόνο ως ̟ρος τις νοµικές
κυρώσεις. Κυρίως, ̟ρέ̟ει να τους βοηθήσουµε να
κατανοήσουν ότι η ατοµική συµµετοχή, όσο µικρή
κι αν φαίνεται, είναι χρήσιµη και τελικά όχι
ΑΜΕΛΗΤΕΑ στο ̟αγκόσµιο άθροισµα.
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µικροϋ̟ολογιστών και γενικά των
ηλεκτρονικών διατάξεων στο αυτοκίνητο στη
µείωση της ρύ̟ανσης.

Ε̟ισηµαίνουµε και σχολιάζουµε τις µειώσεις στη
ρύ̟ανση ̟ου ε̟ιφέρουν οι διάφορες λύσεις
αντιµετώ̟ισής της (για εργαστήρια µε εξο̟λισµό
De Lorenzo, νέο ή ̟αλιό).

Εξοµοίωση λειτουργίας διαφόρων συστηµάτων και
µεθόδων αντιρρύ̟ανσης ̟ου εφαρµόζουν οι
κατασκευαστές.

Καυσαναλυτής.
Παρουσίαση καυσαναλυτή, ε̟εξήγηση µερών και
λειτουργίας, µέτρα ̟ροστασίας του καυσαναλυτή,
̟ροϋ̟οθέσεις καυσανάλυσης.

Ανάθεση εργασίας
Αναθέτουµε τη συλλογή ̟ληροφοριών για τις
ε̟ι̟τώσεις στον άνθρω̟ο και το ̟εριβάλλον α̟ό
τη ρύ̟ανση ̟ου ̟ροκαλούν τα αυτοκίνητα. Στα
̟λαίσια αυτά οι µαθητές ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσουν
την Ευρω̟αϊκή και Ελληνική νοµοθεσία ̟ου
σχετίζεται µε τη ρύ̟ανση ̟ου ̟ροκαλούν τα
αυτοκίνητα.
•
•
•

2

Να αναφέρουν τα µετρούµενα µεγέθη ενός
καυσαναλυτή NDIR.
Να αναφέρουν τις ̟ροϋ̟οθέσεις αξιό̟ιστης
καυσανάλυσης.
Να αναφέρουν τα µέτρα ̟ροστασίας του
καυσαναλυτή.

Εξηγούµε µε λε̟τοµέρεια όλα τα µετρούµενα
µεγέθη.
Αναλύουµε τις µονάδες µέτρησής τους.
Αναφερόµαστε στις διαδικασίες µηδενισµού και
βαθµονόµησης των καυσαναλυτών.

Ανάθεση εργασίας
Οι µαθητές αναζητούν α̟ό την αγορά prospectus
καυσαναλυτών και να ̟ροσδιορίζουν τα
χαρακτηριστικά τους. καταγράφουν
̟λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ̟ου θα
εντο̟ίσουν. Συγκρίνουν καυσαναλυτές διαφόρων
κατασκευαστών.
•

Καυσανάλυση.
Σύνδεση στο αυτοκίνητο, αξιολόγηση µετρήσεων,
διαγνωστικά συµ̟εράσµατα.

•

Έκδοση ΚΕΚ.

•

Να συµ̟ληρώνουν µια ΚΕΚ.

Ζύγισµα κυλίνδρων.

•

Μέτρηση του βαθµού α̟όδοσης του καταλύτη.

•

Να ζυγοσταθµίζουν τους κυλίνδρους του
κινητήρα.
Να βρίσκουν το βαθµό α̟όδοσης ενός
καταλύτη.

Να ̟ραγµατο̟οιούν αξιό̟ιστες
καυσαναλύσεις.
Να εξάγουν διαγνωστικά συµ̟εράσµατα α̟ό
τις ενδείξεις του καυσαναλυτή.

4
Εργ. Οδηγός
Κεφ Α,
Άσκηση 3

Εξηγούµε τι σηµαίνει έλεγχος ̟εδίου.
Γνωστο̟οιούµε όλες τις ̟οινές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
για ̟αραβάσεις της νοµοθεσίας τόσο για τον
κάτοχο αυτοκινήτου όσο και για τον εκδότη ΚΕΚ.
Εξηγούµε τι σηµαίνει καταλύτης µε έγκριση τύ̟ου.
Ενδείκνυται η µέτρηση καυσαερίων σε αυτοκίνητα
εκ̟αιδευτικών ή µαθητών και ε̟ίσκεψη στο
̟λησιέστερο ΚΤΕΟ.
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8. Συστήµατα αυτοδιάγνωσης
Είδη, λειτουργία, σκο̟ός, οδηγίες χρήσης και
̟λεονεκτήµατα συστηµάτων αυτοδιάγνωσης.

•
•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη συστηµάτων αυτοδιάγνωσης.

9. Ηλεκτρονικά συστήµατα κινητήρα
Συστήµατα ανάφλεξης.
Συστήµατα τροφοδοσίας.
Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης ψεκασµού ανάφλεξης.
Μεθοδολογία ελέγχου, διάγνωσης και εντο̟ισµού
βλαβών.

Βιβλίο
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα συστήµατα Θεωρίας
Κεφ. *
αυτοδιάγνωσης.
Να ̟εριγράφουν τις ενδείξεις και την αξιολόγησή
τους.

∆ιάγνωση µε διαγνωστικές συσκευές. Μας
ενδιαφέρει η ασφάλεια κατά τη διαδικασία
σύνδεσης-α̟οσύνδεσης και ο τρό̟ος ̟ρόσβασης
στα δεδοµένα του υ̟ολογιστή.
Εστιάζουµε στη χρησιµότητα της ̟ρίζας OBD.

•

•
•
•
•
•

•

Να χρησιµο̟οιούν στη διαδικασία ανεύρεσης
βλαβών τα συστήµατα αυτοδιάγνωσης.

Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα σύγχρονα
συστήµατα τροφοδοσίας και ανάφλεξης.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας τους, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις τους.
Να ̟εριγράφουν τη δοµή και τον τρό̟ο
λειτουργίας των συστηµάτων.
Να ερµηνεύουν και να αξιολογούν τις σχετικές
ενδείξεις.
Να αναφέρουν την µεθοδολογία διάγνωσης και
τις βλάβες των συστηµάτων

Ε̟ιµένουµε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή
των συσκευών διάγνωσης.

Βιβλίο
Θεωρίας
Κεφ. 10

6

Ό̟ου διατίθεται Auto Training Center – de
Lorenzo (µε αυτοκίνητο Renault) να αξιο̟οιηθεί
για δηµιουργία και εντο̟ισµό βλαβών.
Αναφορά µόνο τα συστήµατα ανάφλεξης.

Να αναγνωρίζουν τα µέρη των σύγχρονων
συστηµάτων τροφοδοσίας και ανάφλεξης και να
ελέγχουν την καλή λειτουργία τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη λειτουργίας των συστηµάτων σε αντίστοιχους
εξοµοιωτές και σε ̟ραγµατικό αυτοκίνητο.

4. Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου στο αυτοκίνητο
Γενικά.
∆οµή και λειτουργία.
Ανοικτός - κλειστός βρόχος.
Συνεχής ρύθµιση - ρύθµιση δύο θέσεων.

6

Ασκήσεις 1,2
και 3 Κεφ. Ε

•
•

Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας
συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου.
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα συστηµάτων
αυτοµάτου ελέγχου στο αυτοκίνητο.

Βιβλίο
Θεωρίας
Κεφ. 4

Το κεφάλαιο αυτό µ̟ορεί εναλλακτικά να
ενσωµατωθεί στο Κεφάλαιο 6, όταν διδάσκεται ο
αισθητήρας οξυγόνου (λ).
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(Παραδείγµατα α̟ό το αυτοκίνητο)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη λειτουργίας συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου στο
εργαστήριο και στο αυτοκίνητο.
10. Ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοκινήτου
Συστήµατα µετάδοσης κίνησης.
Συστήµατα ̟έδησης.
Συστήµατα διεύθυνσης.
Συστήµατα ανάρτησης.
Συστήµατα ̟ροσθέτων λειτουργιών.
Παθητικής ασφάλειας.
Immobilizer.
Α/ C.
Πληροφόρησης.
Μεθοδολογία ελέγχου διάγνωσης - εντο̟ισµός βλαβών.

•

•
•
•
•
•

Να αναγνωρίζουν τα συστήµατα αυτοµάτου
ελέγχου στο αυτοκίνητο.
Βιβλίο
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα σύγχρονα Θεωρίας
Κεφ. 10
ηλεκτρονικά συστήµατα του αυτοκινήτου.
-Να αναφέρουν τα είδη τους και να ̟εριγράφουν
τα βασικά τους εξαρτήµατα.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο λειτουργίας τους, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις τους.
Να αναφέρουν την µεθοδολογία διάγνωσης και
τις βλάβες των συστηµάτων.
Να αναγνωρίζουν τα µέρη των ηλεκτρονικών
συστηµάτων του αυτοκινήτου και να ελέγχουν την
καλή λειτουργία τους.

2

Α̟λή αναφορά εάν υ̟άρχει διαθέσιµος χρόνος
στο τέλος του διδακτικού έτους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Ε̟ίδειξη λειτουργίας των συστηµάτων σε αντίστοιχους
εξοµοιωτές και σε ̟ραγµατικό αυτοκίνητο.
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B΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.
Ειδικότητα: Εργαλειοµηχανών C.N.C.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ME H/Y» (3Ε)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Χρησιµο̟οιείται το σχολικό εγχειρίδιο (“Μηχανολογικό Σχέδιο µε Ηλεκτρονικό Υ̟ολογιστή” Γ. Ανδρεάδης, Γ. Μανσούρ, Γ.
Περκουλίδης).
Α̟αραίτητη ε̟ίσης η ̟αράλληλη χρήση του σχολικού εγχειριδίου του µαθήµατος «Σχεδίαση µέσω Ηλεκτρονικού Υ̟ολογιστή» των Ε.
Σωτηριάδου και Θ. Τόλια το ο̟οίο διδάσκεται στην Β΄ ΕΠΑ.Σ. της ειδικότητας Κτιριακών Έργων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Κάθε εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει να γνωρίζει ότι η αναφορά στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο,
α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων των ενοτήτων κάθε µαθήµατος.
Για τη σύνταξη των οδηγιών του µαθήµατος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ME H/Y, στο ισχύον αναλυτικό ̟ρόγραµµα
σ̟ουδών (ΦΕΚ 1205/τΒ/30-06-2008), ̟ου βρίσκεται αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/docs/
fek_2008_1205.pdf), ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η στήλη «Σελ.» αφορά τις σελίδες του διδακτικού βιβλίου, η στήλη «ΩΡΕΣ»
τον ̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών, και η στήλη «Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ̟εριέχει οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για τις
αντίστοιχες ενότητες.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη
δική του κατανοµή, εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου (̟.χ. α̟ώλεια διδακτικών ωρών, κ.λ.̟.).
Για την ε̟ίτευξη των διδακτικών στόχων, ̟ου αναφέρονται στην τρίτη στήλη του ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί, α̟αιτείται, εκτός της
̟αρουσίασης των δυνατοτήτων ενός σχεδιαστικού ̟ρογράµµατος α̟ό τους εκ̟αιδευτές, η άµεση εξάσκηση των µαθητών σε σχεδίαση
̟ραγµατικών µηχανολογικών εφαρµογών. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ε̟ισηµανθεί ότι οι εφαρµογές δεν θα ̟ρέ̟ει να είναι α̟λά
γραµµικά σχέδια, αλλά σε κάθε ̟ερί̟τωση θα σχετίζονται µε µηχανολογικά στοιχεία µηχανών ή µε ̟ρος κατεργασία στερεά τεµάχια.
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∆ιδακτικά Αντικείµενα

Σελ.

∆ιδακτικοί Στόχοι

ΩΡΕΣ

Ο µαθητής ή η µαθήτρια µε το τέλος της διδακτικής ενότητας ̟ρέ̟ει :
1 Εισαγωγή στο Σχεδιασµό

να γνωρίζει την χρησιµότητα των σχεδιαστικών ̟ρογραµµάτων

Να ε̟ιδειχθούν Μηχανολογικά σχέδια ̟ου έχουν εκ̟ονηθεί στο

µε την βοήθεια

γενικά, αλλά και ειδικά στην ειδικότητά του.

Autocad.

Ηλεκτρονικού Υ̟ολογιστή

να γνωρίζει τις δυνατότητες ̟ου του ̟αρέχονται µέσω της

Να τονισθεί η δυνατότητα σχεδίασης στο Autocad µε χρήση

ηλεκτρονικής σχεδίασης, τα ̟λεονεκτήµατα και τα

συντεταγµένων, σε σύγκριση µε άλλα κοινά σχεδιαστικά ̟ρογράµµατα

µειονεκτήµατά της.

(̟.χ. Photoshop).

3-11

να γνωρίζει τα βασικά σχεδιαστικά ̟ρογράµµατα ̟ου

3

Να τονισθεί η δυνατότητα σχεδίασης ενός µηχανολογικού εξαρτήµατος

Κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και την έννοια της έκδοσής

µόνον σε τριδιάστατη µορφή και κατό̟ιν η εύκολη εξαγωγή εξ αυτού

τους.

των τριών όψεων και η α̟οτύ̟ωσή τους στο σχέδιο.
Να ̟εριγραφούν κά̟οιες βασικές διαφορές µεταξύ των εκδόσειων του
Autocad, ώστε να συνειδητο̟οιήσει ο µαθητής την έννοια της νέας
έκδοσης ενός ̟ρογράµµατος.

2 Σχεδιαστικό ̟εριβάλλον

13-32

να ενεργο̟οιεί στον ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή το ̟ρόγραµµα

Συνιστάται, για να α̟οκτήσει ο µαθητής άµεση αίσθηση του

σχεδίασης.

̟εριβάλλοντος σχεδίασης, να σχεδιαστούν ̟ρόχειρα (µε α̟λά κλικ σε

να γνωρίζει τις βασικές ενδείξεις της αρχικής οθόνης του

τυχαία σηµεία) βασικά γεωµετρικά σχήµατα ̟.χ. Line, Rectangle, Circle

̟ρογράµµατος και να καθορίζει τα όρια σχεδίασης.

κλ̟.

να ανακτά ̟ληροφορίες µέσω της ε̟ιλογής, της βοήθειας του

Να ε̟εξηγηθεί η εντολή Limits (Όρια)

̟ρογράµµατος (help).
να αναγνωρίζει τις βασικές γραµµές των εργαλείων σχεδίασης.

Να ε̟ιδειχθεί ένα σχέδιο το ο̟οίο ̟εριέχει διάφορα Layers (Ε̟ί̟εδα).
3

Εκ των ̟ραγµάτων ̟ρέ̟ει να γίνει ε̟ίδειξη των εντολών ε̟ιλογής,

να χειρίζεται µε την βοήθεια του ̟οντικιού τα διαφόρων τύ̟ων

διαγραφής και αναίρεσης, οι ο̟οίες αναφέρονται στο 7ο εδάφιο του

menus του σχεδιαστικού ̟ρογράµµατος.

̟αρόντος αναλυτικού ̟ρογράµµατος, καθώς ̟ροα̟αιτούνται για την

να γνωρίζει τη χρησιµότητα των φύλλων σχεδίασης (Layers).

συνέχεια.
Να γίνει ε̟ίσης ε̟ίδειξη των εντολών ZOOM Window (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
– ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ Παράθυρο) και PAN (ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ).

3 Βοηθήµατα σχεδίασης

να γνωρίζει τα συστήµατα µονάδων ̟ου χρησιµο̟οιεί το
̟ρόγραµµα σχεδίασης και να ε̟ιλέγει τον τύ̟ο µονάδων ̟ου

33-46

Ε̟ειδή η διδασκαλία των Καρτεσιανών συντεταγµένων στο Autocad
6

̟ροηγείται των υ̟ολοί̟ων σχετικών µαθηµάτων (Προγραµµατισµός

ε̟ιθυµεί.

CNC, Συστήµατα APT), να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία

να χρησιµο̟οιεί µε ευκολία καρτεσιανές και ̟ολικές

τους.

συντεταγµένες.

Στο ̟ροτεινόµενο δεύτερο τρίωρο να γίνουν ασκήσεις εφαρµογής και

να ενεργο̟οιεί, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της εκάστοτε

εµ̟έδωσης.

σχεδίασης, τον κάνναβο σχεδίασης και τα άλλα βοηθήµατα
σχεδίασης.
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να χρησιµο̟οιεί και να σχεδιάζει γραµµές και κύκλους, ώστε να
εξοικειωθεί µε την ε̟ιλογή των σχεδιαστικών αντικειµένων.

4 Βασικά γεωµετρικά
αντικείµενα

47-64

5 Προχωρηµένα εργαλεία
σχεδίασης

να σχεδιάζει τα βασικά γεωµετρικά αντικείµενα, (σηµείο,
γραµµή, τόξο, κύκλο, ̟ολύγωνο), α̟αντώντας στις αντίστοιχες
̟ροτρο̟ές του ̟ρογράµµατος, σχετικά µε τις ιδιότητες των
αντικειµένων.
να σχεδιάζει τα γεωµετρικά αντικείµενα, χρησιµο̟οιώντας είτε
την γραµµή εντολών, είτε τις γραµµές εργαλείων είτε τα
̟τυσσόµενα menus.
να σχεδιάζει ελλείψεις και ̟ολυγωνικές γραµµές
να το̟οθετεί κείµενα στα σχέδια, ελέγχοντας τις ιδιότητες της
γραφής, ό̟ως είναι η γραµµατοσειρά, το ύψος γραφής, η
στοίχιση, το ̟λάτος και η κλίµακα του κειµένου.
να καθορίζει ̟ροσω̟ικά στυλ κειµένου.
να εφαρµόζει όλα τα ̟αρα̟άνω σε εφαρµογές µηχανολογικού
σχεδίου, σχεδιάζοντας βασικές όψεις αντικειµένων.

Θεωρία και εφαρµογή των βασικών γεωµετρικών σχηµάτων.
Είδη γραµµών και ε̟ί µέρους ασκήσεις

12

Να διδαχθεί αναλυτικά η διαδικασία δηµιουργίας ε̟ι̟έδων (Layers),
δεδοµένου ότι σε ένα α̟ό τα ̟ροηγούµενα αρχικά µαθήµατα, έγινε
α̟λώς σχετική ε̟ίδειξη. Να συνδυαστούν τα ̟ολλα̟λά ε̟ί̟εδα µε την
σχεδίαση διακεκοµµένων και αξονικών γραµµών, σε εφαρµογή
σχεδίασης όψης µηχανολογικού εξαρτήµατος.
Να διδαχθεί βήµα ̟ρος βήµα η άσκηση 4.1
Να σχεδιαστούν το ̟ρώτο α̟ό τα σχήµατα της σελ. 64 ή και άλλα
συναφή, κατ’ εκτίµηση του διδάσκοντα.
Το δεύτερο της ίδιας σελίδας να σχεδιαστεί στην αµέσως ̟ροσεχή
ενότητα διότι οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί ακόµα το osnap TANGENT
(σηµείο έλξης ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ)

να γνωρίζει και να χρησιµο̟οιεί όλες τις δυνατότητες εύκολης

Να γίνει η δεύτερη άσκηση της σελίδας 64 και να διδαχθεί οι

̟ροσέγγισης σηµείων, ό̟ως είναι η κάθετη ̟ροσέγγιση, το τελικό

̟ροα̟αιτούµενη για αυτήν την σχεδίαση εντολή TRIM.

σηµείο ενός γεωµετρικού αντικειµένου κά.
να εφαρµόζει τις τεχνικές αυτές ̟ροκειµένου να δηµιουργεί
65-80

σωστά κλειστά σχήµατα.

Εκτός α̟ό τις ασκήσεις του βιβλίου, να γίνουν και ε̟ι̟ρόσθετες
6

ασκήσεις κατά την εκτίµηση του διδάσκοντα.

να γνωρίζει τις δυνατότητες διαγράµµισης σε κλειστά σχήµατα
και να τις εφαρµόζει στη σχεδίαση τοµών µηχανολογικών
εξαρτηµάτων.

6 Οµαδο̟οίηση
αντικειµένων

να γνωρίζει την χρησιµότητα των οµαδο̟οιηµένων

Να ε̟ιδειχθούν οι ̟λουσιότερες βιβλιοθήκες εξαρτηµάτων των νεότερων

αντικειµένων (blocks).

εκδόσεων του Autocad.

να οµαδο̟οιεί γεωµετρικά αντικείµενα.
να διασ̟ά και να τρο̟ο̟οιεί οµαδο̟οιηµένα αντικείµενα.
να α̟οθηκεύει οµαδο̟οιηµένα αντικείµενα σαν αρχεία σχεδίου
81-93

και να τα ε̟αναφέρει κατά βούληση.
να εφαρµόζει την οµαδο̟οίηση των αντικειµένων για την

3

δηµιουργία αντικειµένων στοιχείων µηχανών, ό̟ως κοχλίες,
έδρανα κ.λ̟.
να ανακτά οµαδο̟οιηµένα αντικείµενα α̟ό έτοιµες βιβλιοθήκες
εξαρτηµάτων.

7 Εντολές και λειτουργίες

95-113

να γνωρίζει τις δυνατότητες διόρθωσης των ήδη σχεδιασµένων
αντικειµένων

Οι εντολές ε̟ιλογής, διαγραφής και αναίρεσης έχουν εκ των ̟ραγµάτων
διδαχθεί ήδη α̟ό τα αρχικά µαθήµατα, ως ̟ροα̟αιτούµενες για όλες τις
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να διαγράφει σχεδιαστικά αντικείµενα, να τα αντιγράφει, να τα
µετακινεί, να τα ̟εριστρέφει, να τα ε̟ιµηκύνει και να τα
συρρικνώνει.

διόρθωσης

8

Εντολές ε̟εξεργασίας

115-133

3

ασκήσεις.

να δηµιουργεί συµµετρικά αντικείµενα, να αντιγράφει µε

Εκτός α̟ό την άσκηση 8.1, να γίνουν οι ασκήσεις των σελίδων 132,133 ή

µετατό̟ιση, να αντιγράφει σε συγκεκριµένη διάταξη και να

και άλλες κατά την εκτίµηση του διδάσκοντος.

αλλάζει το µέγεθος γεωµετρικών αντικειµένων.
να χρησιµο̟οιεί εντολές για κο̟ή αντικειµένων, για ε̟έκταση,

9

για ένωση µε λοξοτοµή και τόξο.

9

Εντολές ̟αρουσίασης

να χρησιµο̟οιεί τις δυνατότητες µεγέθυνσης της εικόνας (zoom)
135-142

10 ∆ιαστασιολόγηση

σε όλες τις ̟αραλλαγές.
να µετακινεί το σχέδιο, και να διαχειρίζεται όψεις.

Οι εντολές ZOOM window και PAN έχουν αναγκαστικά διδαχθεί α̟ό
3

τα ̟ρώτα µαθήµατα για τις ανάγκες των ασκήσεων.

να ορίζει τις µονάδες µέτρησης και το στυλ των διαστάσεων.

Να γίνουν ασκήσεις το̟οθέτησης διαστάσεων, κατ’ αρχήν στα σχέδια

να ορίζει το ύψος και το κείµενο των διαστάσεων και τη θέση του

̟ου οι µαθητές έχουν ήδη εκ̟ονήσει και α̟οθηκεύσει κατά τις

κειµένου τους.

̟ροηγούµενες ασκήσεις.

να χρησιµο̟οιεί τη γραµµή εργαλείων και να το̟οθετεί
οριζόντιες και κατακόρυφες διαστάσεις σε όψεις µηχανολογικών

Να σχεδιαστούν οι όψεις των εξαρτηµάτων της σελ. 175 και να

σχεδίων.

το̟οθετηθούν οι διαστάσεις.
Να τονιστεί η δυνατότητα σχεδίασης σε τριδιάστατη µορφή και η

να τρο̟ο̟οιεί και να ε̟εξεργάζεται διαστάσεις.
143-175

να το̟οθετεί διαστάσεις σε µη ορθογώνια αντικείµενα,

6

εξαγωγή αυτόµατα των όψεων (θα γίνει σχετική άσκηση σε ένα α̟ό τα
τελευταία µαθήµατα).

χρησιµο̟οιώντας διαστάσεις ακτίνων, διαµέτρων και τόξων.
να το̟οθετεί διαστάσεις γωνιών.
να το̟οθετεί εξειδικευµένες µηχανολογικές διαστάσεις, ό̟ως
είναι οι ανοχές ή τετραγωνικές διαστάσεις.

11 Τελική ̟αρουσίαση –
διαχείριση αρχείων
177-192

12 Τρισδιάστατη σχεδίαση,
φωτορεαλισµός

193-235

να εκτυ̟ώνει τα µηχανολογικά σχέδια, ε̟ιλέγοντας την
̟εριφερειακή συσκευή εκτύ̟ωσης και ορίζοντας την αντιστοιχία
̟ένας και ̟άχους γραµµής.
να ε̟ιλέγει σωστά το κατάλληλο χαρτί σχεδίασης και να ορίζει
σωστά τον ̟ροσανατολισµό σχεδίασης.
να ορίζει σωστά την κλίµακα σχεδίασης.
να α̟οθηκεύει και να ανακτά σχέδια στον σκληρό δίσκο του
υ̟ολογιστή ή σε δισκέτα.
να γνωρίζει τις δυνατότητες σχεδίασης στερεών αντικειµένων και
ε̟ιφανειών.

6

Πριν την τελική εκτύ̟ωση να γίνεται η σχεδίαση σε Layouts και να
τονίζεται ότι η έκδοση του Autocad ̟ου υ̟ήρχε όταν γράφτηκε το
βιβλίο δεν τα ̟εριελάµβανε. Για τα Layouts συστήνεται το σχολικό
εγχειρίδιο της Β΄ ΕΠΑΣ της ειδικότητας Κτιριακών Έργων ̟ου
αναφέρεται στην τριδιάστατη σχεδίαση.
Να γίνουν ασκήσεις εµ̟έδωσης

9

Να

γίνει σχεδίαση µε SOLIDS τριδιάστατων

µηχανολογικών

εξαρτηµάτων.
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να σχεδιάζει στερεά και να τα ε̟εξεργάζεται αφαιρώντας όγκους

Για το ανωτέρω τριδιάστατο εξάρτηµα να εξαχθούν και να το̟οθετηθούν

ενός στερεού α̟ό ένα άλλο ή να ̟ροσθέτει όγκους δύο στερεών.

αυτόµατα στο σχέδιο οι όψεις του. Ε̟ειδή τα σχολικά εγχειρίδια δεν

να ελέγχει την ̟αρουσίαση των στερεών αντικειµένων, ορίζοντας

καλύ̟τουν αυτήν την µεθοδολογία, σχετικό υλικό (̟ορεία διδασκαλίας

συστήµατα συντεταγµένων

και βήµατα υ̟οδειγµατικών ασκήσεων) µ̟ορούν οι εκ̟αιδευτικοί να

να γνωρίζει τις δυνατότητες ̟αρουσίασης στερεών σε τρεις

κατεβάσουν α̟ό τις ιστοσελίδες των

διαστάσεις, ̟ροσθέτοντας εφέ σχεδίασης, ό̟ως σκιές, φωτισµό

Μηχανολόγων Αττικής.

κ.λ̟.

Σχετικά µε την ̟ροσθήκη εφέ σχεδίασης, ̟ρέ̟ει οµοίως να γίνει χρήση

να ανακτά άµεσα βασικές µηχανολογικές όψεις α̟ό στερεά

της αντίστοιχης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της ειδικότητας των

αντικείµενα.

Κτιριακών Έργων.

Σχολικών Συµβούλων των
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B΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.
Ειδικότητα: Εργαλειοµηχανών C.N.C.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» (3Θ+6Ε)

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το µάθηµα είναι µεικτό και ̟ρέ̟ει να ακολουθείται η σύζευξη θεωρίας και ̟ράξης µε συνέ̟εια και συνέχεια. Οι διδάσκοντες το
θεωρητικό και το εργαστηριακό µέρος ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και συνεννόηση, ώστε να διδάσκουν το µάθηµα ως
ενιαίο σύνολο, σύµφωνα µε τις οδηγίες ̟ου ακολουθούν.
Σε κάθε κεφάλαιο ̟ρέ̟ει να δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ανακεφαλαίωση και ο εκ̟αιδευτικός να α̟ευθύνει στους µαθητές συχνά
ερωτήσεις ε̟ανάληψης – εµ̟έδωσης.
Ό̟ου οι συνθήκες το ε̟ιτρέ̟ουν, ̟ροτείνουµε το θεωρητικό µέρος να γίνεται σε ένα συνεχόµενο τρίωρο, κατά ̟ροτίµηση στο
εργαστήριο, και το εργαστηριακό ώρες σε δύο ανεξάρτητα τρίωρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συνιστάται στους διδάσκοντες το µάθηµα, να συµβουλεύονται κυρίως το διδακτικό εγχειρίδιο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC” των Α. Αντωνιάδη & Ν. Βιδάκη.
Όσον αφορά τα σηµεία του εγχειριδίου σχετικά µε τις εντολές G και Μ, ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι οι σχετικές ενότητες είναι γραµµένες
για εργαλειοµηχανές CNC τόρνου και φρέζας ̟ου φέρουν µονάδα ελέγχου (controller) τύ̟ων MAHO CNC 432T και MAHO CNC 532.
Οι εν λόγω µονάδες ελέγχου δεν είναι α̟ολύτως συµβατές µε τις µονάδες ελέγχου τύ̟ου Fanuc. Στην ̟ράξη υ̟άρχει συµβατότητα ̟ερί̟ου
στο 80% των εντολών. Στο υ̟όλοι̟ο ̟ερί̟ου 20% διαφορο̟οιούνται ως ̟ρος τη σύνταξη των κύκλων κατεργασίας. Περί̟ου η ίδια
̟οσοστιαία αναλογία συµβατότητας εντολών ισχύει και για τις νέες εργαλειοµηχανές CNC φρέζας και τόρνου τύ̟ου LYRIC ̟ου έχουν
̟αραλάβει τα ΣΕΚ τελευταία.
Στο ̟αράρτηµα, στο τέλος των οδηγιών, ̟αρατίθενται οι εντολές G και Μ των εργαλειοµηχανών CNC οι ο̟οίες φέρουν µονάδα
ελέγχου τύ̟ου FANUC και υ̟άρχουν σε αρκετά σχολεία.
Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι, σε ε̟ί̟εδο ̟ροσοµοίωσης, στους τόρνους CNC τύ̟ου Denford ̟ου έχουν αρκετά σχολεία, τα υ̟ό
κατεργασία κοµµάτια ̟εριορίζονται σε διαστάσεις κάτω του Φ60 (Φ<60mm). Ε̟ίσης, στις ίδιες µηχανές, σε ε̟ί̟εδο κο̟ής, η διάµετρος του
κοµµατιού θα ̟ρέ̟ει να είναι κάτω α̟ό 30 mm. Ως εκ τούτου κατά τις ασκήσεις ̟ου υ̟οδεικνύονται α̟ό το σχολικό βιβλίο ̟ρέ̟ει να ληφθεί
̟ρόνοια α̟ό τον εκ̟αιδευτικό του εργαστηρίου ώστε στα κοµµάτια ό̟ου οι διαστάσεις τους υ̟ερβαίνουν τα ανωτέρω όρια να θεωρείται
κατάλληλη κλίµακα ̟ρος α̟οφυγή µηνυµάτων λάθους α̟ό το ̟ρόγραµµα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Η αναφορά στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο, ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία
όλων των ενοτήτων του µαθήµατος.
Για τη σύνταξη των οδηγιών του µαθήµατος το ισχύον αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών (ΦΕΚ 1205/τΒ/30-06-2008), ̟ου βρίσκεται
αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/docs/ fek_2008_1205.pdf), ̟ροστέθηκαν ε̟ί ̟λέον στήλες.
Οι ̟αρούσες Οδηγίες έχουν µορφή ̟ίνακα, στον ο̟οίο η ̟ρώτη στήλη α̟οτελεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος. Η
δεύτερη στήλη αναφέρει τις αντίστοιχες σελίδες του διδακτικού βιβλίου, η τρίτη τους διδακτικούς στόχους, η τετάρτη και η ̟έµ̟τη
αναφέρουν τις ̟ροτεινόµενες να διατεθούν ώρες, καθώς και οδηγίες-̟αρατηρήσεις για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος. Οι τελευταίες
δύο στήλες ε̟αναλαµβάνουν το ίδιο για το εργαστηριακό µέρος.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη δική
του κατανοµή εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.
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ΘΕΩΡΙΑ (3 ωρ./εβδ.)
∆ιδακτικά Αντικείµενα

Σελ.

∆ιδακτικοί Στόχοι

Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (6 ωρ./ εβδ.)
Ώρες

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Εισαγωγή
1.1 Ορισµός του αριθµητικού
ελέγχου (NC)
1.2 Ιστορική εξέλιξη του NC
1.3 Πού χρησιµο̟οιούνται οι
εργαλειοµηχανές CNC
1.4 Οργάνωση µηχανουργείου

1-18

Να δίνει τον ορισµό, να µάθει την ιστορική εξέλιξη του NC.
Να γνωρίζει ̟ού χρησιµο̟οιούνται οι εργαλειοµηχανές
CNC, ό̟ως ̟.χ. σε Φρέζες, ∆ρά̟ανα, Μηχανές Boring,
∆ιατρητικές Πρέσες (Punch Presses) και σε άλλους µηχανισµούς ή συστήµατα κατεργασίας µετάλλων ̟ου ̟εριλαµβάνουν τα βιοµηχανικά ροµ̟ότ, µηχανές κάµψεως σωλήνων,
λειαντικές µηχανές διαφόρων τύ̟ων, γραναζοκό̟τες,
µηχανές ηλεκτροδιάβρωσης, µηχανές φλογοκο̟ής και
συγκολλήσεων.
Να γνωρίζει ̟ώς είναι οργανωµένο ένα Μηχανουργείο µε
CNC εργαλειοµηχανές

3Θ

∆ίνεται έµφαση στην ̟εριγραφή των CNC και
DNC καθώς και στα ̟λεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα των εργαλειοµηχανών
αριθµητικού ελέγχου.

6Ε

Στο ̟ρώτο 3ωρο, ̟ρέ̟ει να ε̟ιδειχθούν στους
µαθητές τα µέρη α̟ό τα ο̟οία α̟οτελείται µία
εργαλειοµηχανή CNC, να αναφερθούν οι
διαφορές µεταξύ συµβατικών και CNC
εργαλειοµηχανών και να ε̟ιδειχθεί η
λειτουργία τους (τόρνου και φρέζας).
Στο δεύτερο 3ωρο, ο διδάσκων ̟ρέ̟ει να τρέξει
ένα στοιχειώδες ̟ρόγραµµα και να ε̟ιδείξει
γενικά τον κώδικα για µία ̟ρώτη ενηµέρωση
ώστε να ̟ροκαλέσει το ενδιαφέρον των
µαθητών.

2.

25-36

Να µάθει για τις ε̟ιθυµητές θέσεις του κο̟τικού εργαλείου

3Θ

∆εν ε̟ιµένουµε σε ιδιαίτερες λε̟τοµέρειες, όσον
αφορά το δεκαδικό και το δυαδικό σύστηµα,
αλλά να δίνουµε έµφαση στους άξονες
κατεργασίας τόρνου και φρέζας.

6Ε

Στο ̟ρώτο 3ωρο, ̟ρέ̟ει να δείξουµε στους
µαθητές τους άξονες των δύο συστηµάτων
τόρνου – φρέζας ε̟άνω στις µηχανές καθώς και
τις κατευθύνσεις (+) και (-). Ε̟ίσης στο ίδιο
διάστηµα ̟ρέ̟ει να γίνει ε̟ίδειξη κά̟οιων
̟ρογραµµάτων και µία ̟ρώτη ε̟εξήγηση για
τις λε̟τοµέρειες του κώδικα ̟ου αφορούν τις
συντεταγµένες των κινήσεων.
Στο δεύτερο 3ωρο, ο διδάσκων ̟ρέ̟ει να τρέξει
έτοιµα ̟ρογράµµατα και να δείξει τις
ευθύγραµµες κινήσεις G00 και G01 στις
εργαλειοµηχανές ώστε οι µαθητές να µ̟αίνουν
̟ροοδευτικά στο νόηµα των κινήσεων των
εργαλειοµηχανών.

Συστήµατα αριθµητικού ελέγχου

2.1 Στόχοι

στο χώρο και ̟ώς ̟ροσδιορίζονται µε συντεταγµένες οι θέσεις

2.2 Βασικές αρχές αριθµητικού

αυτές.

ελέγχου

Να γνωρίζει τις συµβολικές ̟ληροφορίες, ̟ου αντι̟ροσω̟εύουν δευτερεύουσες λειτουργίες της µηχανής (̟.χ. ̟αροχή ή
µη ψυκτικού κ.λ̟.), και τους µετατρο̟είς τύ̟ου
CONVERTERS ̟ου µετατρέ̟ουν αυτές τις ̟ληροφορίες σε
σήµατα τα ο̟οία είναι κατάλληλα για τους σερβοµηχανισµούς κάθε άξονα κίνησης της µηχανής, της ο̟οίας οι
κινήσεις θέλουµε να ελεγχθούν.
Να γνωρίζει τα συστήµατα σηµειακού ελέγχου (point-topoint), δηλαδή τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου χωρίς
ανάδραση (̟.χ. ανοικτού βρόγχου), και τα συστήµατα συνεχούς ελέγχου της τροχιάς του κο̟τικού εργαλείου
(continuous path control).
Να γνωρίζει τους γραµµικούς και Κυκλικούς ̟αρεµβολείς
(linear and circular interpolators) ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν τον
υ̟ολογισµό διαδοχικών σηµείων ευθύγραµµων ή κυκλικών
τροχιών του κο̟τικού εργαλείου.
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3.

Συστήµατα Συντεταγµένων

37-58

Να γνωρίζει το σύστηµα ορθογωνίων συντεταγµένων καλού-

2

3.1 Καρτεσιανό Σύστηµα

µενο και «Καρτεσιανό Σύστηµα Συντεταγµένων» σε σχέση µε

3ωρα

3.2 Είδη Συντεταγµένων

τον καθορισµό της κίνησης του κο̟τικού εργαλείου ή της

3.3 Πολικό Σύστηµα

µετακίνησης των αξόνων της CNC µηχανής.

3.4 Ασκήσεις
Να γνωρίζει τι είναι σηµείο αναφοράς (Reference Point)
(Χ0.000, Υ0.000, Ζ0.000), όταν ̟εριγράφεται η γεωµετρία ενός
̟ρισµατικού ή ενός κυλινδρικού αντικειµένου.
Να γνωρίζει τις σχετικές, α̟όλυτες και βηµατικές συντεταγµένες.
Να γνωρίζει τις ̟ολικές συντεταγµένες.

Να ε̟εξηγηθούν µε ̟ολλές λε̟τοµέρειες τα
συστήµατα συντεταγµένων σε καρτεσιανές και
̟ολικές συντεταγµένες.
Ε̟ιµένουµε στην εµ̟έδωση α̟ό τους µαθητές
των α̟όλυτων και των σχετικών
συντεταγµένων.

2
6ωρα

Το ̟ρώτο 6ωρο ̟ρέ̟ει να αφιερωθεί στα
συστήµατα συντεταγµένων ̟ου αφορούν τον
τόρνο και τη φρέζα. Πρέ̟ει να ε̟εξηγηθούν τα
χαρακτηριστικά γεωµετρικά σηµεία ε̟άνω στις
εργαλειοµηχανές (σηµεία M, W, R κλ̟).
Μετά, ο εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει να τρέξει
̟ρογράµµατα ε̟ίδειξης, ό̟ου θα ε̟εξηγήσει
αρχικά τον κώδικα ̟ου εµ̟λέκεται στον
ορισµό των χαρακτηριστικών σηµείων.
Κατά το δεύτερο 6ωρο του εργαστηρίου ̟ρέ̟ει
να ε̟ιλυθούν οι ασκήσεις των σελίδων 61, 62,
63 και 64. Ως ̟ροέκταση των ασκήσεων αυτών,
ο διδάσκων θα µ̟ορούσε να δηµιουργήσει και
δικές του ασκήσεις σχετικές µε τις
συντεταγµένες σηµείων. Στις ασκήσεις αυτές να
δοθεί µεγάλη βαρύτητα, ώστε να ε̟ιτευχθεί η
εµ̟έδωση αυτού του κεφαλαίου.
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4. Κατασκευαστικά στοιχεία

67-93

Να γνωρίζει τις τρεις µεγάλες κατηγορίες ελέγχου ̟ου

CNC Εργαλειοµηχανών

χρησιµο̟οιούνται στις CNC εργαλειοµηχανές:

4.1 Έλεγχος της ταχύτητας της

α) Έλεγχος της ταχύτητας της ατράκτου

ατράκτου
4.2 Γενικά για την ισχύ, ρο̟ή
και ταχύτητα

(spindle speed control).
β) Να γνωρίζει τι είναι ισχύς, ρο̟ή και
ταχύτητα κινητήρων.

4.3 Έλεγχος της κίνησης και της

γ) Έλεγχος της κίνησης και της ταχύτητας του

ταχύτητας του τρα̟εζιού της

τρα̟εζιού της φρέζας ή του εργαλειοφορέα

φρέζας ή του εργαλειοφορέα

του τόρνου (movement and velocity control)

4.4 Άξονες και ελεγκτές
εργαλειοµηχανών

2
3ωρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στη σελίδα xii να διορθωθεί η
2
αναγραφόµενη σελίδα 88 ̟ου αντιστοιχεί στην
̟αράγραφο «Μετρητές θέσης αξόνων κατεργασίας» σε 6ωρα
93
Αυτό το κεφάλαιο θα υ̟οστηριχθεί αυτούσιο
κατ’ αρχήν α̟ό τον εκ̟αιδευτικό της θεωρίας,
διότι αφορά βασικές θεωρητικές αρχές των
εργαλειοµηχανών CNC.

Ενώ ο εκ̟αιδευτικός της θεωρίας θα
ασχολείται µε το κεφάλαιο ∆΄, ο εκ̟αιδευτικός
του εργαστηρίου ̟ρέ̟ει να ασχοληθεί µε την
εµ̟έδωση των εννοιών της ταχύτητας κο̟ής
και του αριθµού στροφών στον τόρνο και τη
φρέζα.
Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να ασχοληθεί µε τα συστήµατα
συγκράτησης των κο̟τικών εργαλείων και κατ’
ε̟έκταση, µ̟ορεί να αναφερθεί και στα υλικά
των κο̟τικών εργαλείων και τις συνιστώµενες
συνθήκες κατεργασίας στην τόρνευση και το
φρεζάρισµα (σελίδες 283 έως 289).

δ) Έλεγχος της θέσης του τρα̟εζιού ή του
εργαλειοφορέα (position control).

4.5 Ορισµός των αξόνων της
µηχανής

Να γνωρίζει τους ελεγκτές CNC τριών αξόνων για τις

4.6 Ελεγκτές τριών αξόνων

κατεργασίες όχι µόνο σε δύο, αλλά και σε τρεις άξονες

4.7 Ελεγκτές τεσσάρων και ̟έντε

ταυτόχρονα και ̟ώς ε̟ιτυγχάνονται οι συνδυασµοί των

αξόνων
4.8 Γωνιακοί και γραµµικοί

κινήσεων των αξόνων ταυτόχρονα., ̟ροωθώντας το τρα̟έζι ή
την άτρακτο στα ΧΥ, ΧΖ, ή ΥΖ ε̟ί̟εδα.

ο̟τικοί µετατρο̟είς ή
κωδικο̟οιητές θέσεως
4.9 Μετατρο̟είς µέτρησης
γωνιακής θέσης

Να γνωρίζει τους ελεγκτές CNC τεσσάρων και ̟έντε αξόνων
̟ου ̟εριλαµβάνουν τους γνωστούς τρεις Χ, Υ και Ζ άξονες,
τον άξονα Α, ̟ου είναι η ελεγχόµενη ̟εριστροφή της
ατράκτου στο ε̟ί̟εδο ZY, και τον άξονα Β, ο ο̟οίος µ̟ορεί
να είναι ̟εριστρεφόµενο τρα̟έζι ή µία ̟ρόσθετη ̟εριστροφή
της ατράκτου στο ε̟ί̟εδο XZ.
Να γνωρίζει τους ελεγκτές CNC τεσσάρων, ̟έντε και έξι
αξόνων στα κέντρα τόρνευσης µε την ̟ρόσθεση ̟ερισσοτέρων
του ενός εργαλειοφορείων και ατράκτων για την ε̟ίτευξη
̟ολλα̟λών φάσεων κατεργασίας ενώ το κατεργαζόµενο
κοµµάτι συγκρατείται ακόµα στο τσοκ της µηχανής.
Να γνωρίζει τι είναι γωνιακοί και γραµµικοί ο̟τικοί
µετατρο̟είς ή κωδικο̟οιητές θέσης και τι µετατρο̟είς
µέτρησης γωνιακής θέσης.
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5. Οι ακρίβειες των

95-105

εργαλειοµηχανών CNC

Να γνωρίζει γιατί είναι αναγκαία η εφαρµογή συστηµάτων

3Θ

κλειστού βρόγχου στις εργαλειοµηχανές CNC και γιατί

5.1 Εισαγωγή

χρησιµο̟οιείται ανάδραση της ταχύτητας (feed rate) και της

5.2 Τι ακρίβεια µ̟ορούµε να

µετατό̟ισης (position) του κο̟τικού εργαλείου).

̟ετύχουµε γενικώς µε τον

Και αυτό το κεφάλαιο θα υ̟οστηριχθεί
αυτούσιο.
Να τονισθεί η σχέση της ακρίβειας κατεργασίας
µε το κόστος της εργαλειοµηχανής (δεν
αναφέρεται στο βιβλίο). Ε̟ίσης να δοθεί
έµφαση στον έλεγχο της ̟αραλαβής της
εργαλειοµηχανής.

Στο εξής, ο εκ̟αιδευτικός του εργαστηρίου,
ρυθµίζοντας ο ίδιος την κατανοµή των ωρών,
θα ασχοληθεί µε την ̟ροετοιµασία εκµάθησης
των εντολών G, M κλ̟. (α̟ό σελ. 163 και
µετά).
Παράλληλα, αναλύει τους ̟ίνακες εντολών
̟ρογραµµατισµού (ό̟ως σελ. 279) και τον
κώδικα ̟ρογραµµατισµού κατά DIN 66025
(κώδικας για όλους τους controllers).
Ε̟ί ̟λέον, α̟ό αυτό το σηµείο ̟ρέ̟ει να
εφαρµόζονται τα δεδοµένα ̟ου υ̟άρχουν στα
manuals των εργαλειοµηχανών Denford ή
άλλου τύ̟ου, ̟ου διατίθενται στο εργαστήριο.
Ασκήσεις µ̟ορούν να αντληθούν και α̟ό τις
άλυτες ασκήσεις του βιβλίου (α̟ό σελ. 224 για
φρεζάρισµα και α̟ό σελ. 265 για τόρνευση)

Να τονισθούν µόνον οι βασικές αρχές.

Ο εκ̟αιδευτικός του εργαστηρίου συνεχίζει
µε ̟ρογραµµατισµό ̟ροσοµοίωσης και κο̟ής
διαφόρων τεµαχίων στον τόρνο και στην
φρέζα CNC. Η κατανοµή, ̟λέον, του χρόνου
γίνεται κατ’ εκτίµηση α̟ό τον εκ̟αιδευτικό,
µε στόχο την ε̟ίλυση όσων το δυνατόν
̟ερισσοτέρων ασκήσεων, για την εµ̟έδωση
του ̟ρογραµµατισµού των εργαλειοµηχανών.

αριθµητικό έλεγχο

6.

Βασικά

αυτόµατου 109-114

στοιχεία

Να δίνει τον ορισµό του αυτόµατου ελέγχου.

µισό
3ωρο

ελέγχου των εργαλειοµηχανών
Να διακρίνει εύκολα τις διαφορές µεταξύ των συστηµάτων

CNC

ανοιχτού και κλειστού βρόγχου.

6.1 Εισαγωγή
6.2 ∆ιαγράµµατα

συστηµάτων
Να σχεδιάζει διαγράµµατα συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου

αυτόµατου ελέγχου (ΣΑΕ)

(ΣΑΕ)

6.3 CNC έλεγχος κλειστού
βρόγχου

Να γνωρίζει την ύ̟αρξη των βασικών ̟ροβληµάτων και

µισό

7.1 Ακρίβεια

στοιχείων (̟.χ. ακρίβεια, διακριτική ικανότητα, ε̟αναλη-

3ωρο

7.2 ∆ιακριτική ικανότητα

ψιµότητα, αστάθεια, χρόνος α̟όκρισης, α̟όσβεση κ.λ̟.), ̟ου

7.3 Ε̟αναληψιµότητα

σχετίζονται µε το σχεδιασµό των συστηµάτων ελέγχου, τα

7.4 Αστάθεια

ο̟οία είναι ̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένα. και το τρό̟ο µε τον

7.5 Χρόνος α̟όκρισης

ο̟οίο αντιµετω̟ίζονται αυτά τα ̟ροβλήµατα.

7.

Βασικά ̟ροβλήµατα ελέγχου

114-119

Να δοθεί βαρύτητα στους όρους Ακρίβεια,
∆ιακριτική Ικανότητα, Ε̟αναληψιµότητητα,
και Χρόνος Α̟όκρισης.

7.6 Α̟όσβεση
7.7 Σχεδιασµός

των

συστηµάτων

ελέγχου
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8.

Τύ̟οι ελέγχου «θέσεως»

8.1 Έλεγχος «α̟ό σηµείο σε

123-131

Να γνωρίζει όλους τους τύ̟ους ελέγχου θέσης, ό̟ως α̟ό
σηµείο σε σηµείο (ή rapid traverse), γραµµικής ̟αρεµβολής,

σηµείο» ή «σηµείο ̟ρος

έλεγχος τύ̟ου «̟ροφίλ», κυκλική ̟αρεµβολή, ̟αραβολική

σηµείο»

̟αρεµβολή και Spline.

8.2 Συστήµατα ελέγχου µε
δυνατότητα γραµµικής

Να ταξινοµεί τις εργαλειοµηχανές βάσει των δυνατοτήτων

̟αρεµβολής

του συστήµατος ελέγχου ̟ου χρησιµο̟οιούν (ΒS3635 Μέρος

8.3 Συνεχής έλεγχος της τροχιάς

2
3ωρα

Να δοθεί βαρύτητα στις ̟αρεµβολές (γραµµική,
κυκλική), στη σηµειακή καθοδήγηση στους
κύριους άξονες και στον έλεγχο της συνεχούς
κο̟ής.

Ο όρος ΒS3635 αφορά τους Βρετανικούς
κανονισµούς (British Standard)

1:1972).

του κο̟τικού εργαλείου ή
έλεγχος τύ̟ου «̟ροφίλ»
8.4 Γραµµική ̟αρεµβολή
8.5 Κυκλική ̟αρεµβολή
8.6 Παραβολική ̟αρεµβολή
8.7 Spline
8.8 Ταξινόµηση των
εργαλειοµηχανών βάσει των
δυνατοτήτων του
συστήµατος ελέγχου ̟ου
χρησιµο̟οιούν
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9.

Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν τα συστήµατα

1

φόρτωσης των ̟ρος κατεργασία

συγκράτησης και φόρτωσης των ̟ρος κατεργασία αντικει-

3ωρο

αντικειµένων

µένων και ότι αυτές είναι οι ίδιες, ό̟ως και στις συµβατικές

Συστήµατα συγκράτησης και

135-147

εργαλειοµηχανές.

9.1 Εισαγωγή
9.2 Σηµασία της ακριβούς

Ε̟ίσης συνιστάται και εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη
σε σύγχρονες βιοµηχανικές µονάδες.

Να διακρίνει το ̟ιο σταθερό σύστηµα ̟ρόσδεσης των αντι-

συγκράτησης του τεµαχίου
9.3 Φορείς µε ̟λέγµα

κειµένων και το ̟ιο ευέλικτο, γρήγορο και εύκολο στη

9.4 Περιστρεφόµενη τρά̟εζα

λειτουργία του.

Να γίνει αναφορά στους τρό̟ους αλλαγής
κο̟τικών εργαλείων και συγκράτησης τεµαχίων
τόρνου και φρέζας ̟ου υ̟άρχουν στο
συγκεκριµένο εργαστήριο και να γίνει αναφορά
στους µοντέρνους τρό̟ους συγκράτησης.

9.5 Πρόσδεση αντικειµένων σε
Να γνωρίζει τις διάφορες µεθόδους συγκράτησης ̟ου

τόρνο

εφαρµόζονται στις συµβατικές εργαλειοµηχανές, ό̟ως τσοκ,

9.6 Συστήµατα φόρτωσης

µέγγενη κ.λ̟., και ότι οι ίδιες µέθοδοι χρησιµο̟οιούνται και

αντικειµένων

στις εργαλειοµηχανές αριθµητικού ελέγχου.
Να γνωρίζει τους µηχανικούς, υδραυλικούς και ̟νευµατικούς
τρό̟ους συγκράτησης τεµαχίων.
Να αντιλαµβάνεται ̟ότε οι συµβατικές συσκευές ̟ρόσδεσης
χρησιµο̟οιούνται, (̟ερι̟τώσεις τεµαχίων µε κανονική µορφή
) και ̟ότε χρησιµο̟οιούνται ειδικές ιδιοσυσκευές
(̟ερι̟τώσεις τεµαχίων µε ακανόνιστη µορφή).
Να γνωρίζει τους διαφορετικούς τρό̟ους και τις δυνατότητες
φόρτωσης των τεµαχίων στις εργαλειοµηχανές αριθµητικού
ελέγχου

151-159

1

Κεφ. Θ΄

3ωρο

Στο χρονικό αυτό σηµείο αναφερόµαστε στη
συντήρηση εργαλειοµηχανών CNC.
Να καταβληθεί ̟ροσ̟άθεια ώστε να
εξοικονοµηθεί χρόνος για τη διδασκαλεία της
̟αρούσης ενότητας, διότι κρίνεται χρήσιµη.
(Να τονισθεί ε̟ίσης η σηµασία των συνθηκών
του ̟εριβάλλοντος λειτουργίας των
εργαλειοµηχανών CNC).
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10. Προγραµµατισµός
εργαλειοµηχανών CNC
10.1 Μηδενισµός
10.2 Προγραµµατισµός µε κώδικες
10.3 Παραδείγµατα
10.4 Ασκήσεις
Συγκεκριµένα θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζει
τουλάχιστον τους εξής G & M
κώδικες:
Για τον τόρνο:
G00, G01, G02, G03, G04, G20, G21,
G28, G32/G33*, G40, G41, G42,
G50/G92*, G98/G94*, G99/G95*,
G96, G97.
M00, M01, M02, M03, M04, M05, M06,
M08, M09, M10, M11, M13, M14, M25,
M26, M30.
Για την Φρέζα:
G00, G01, G02, G03, G04, G17, G18,
G19, G20, G21, G28, G40, G41, G42,
G43, G44, G49, G80, G81, G82, G83,
G84, G85, G86, G90, G91, G92, G98,
G99.
M00, M01, M02, M03, M04, M05, M06,
M08, M09, M13, M14, M30, M70, M71,
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Να ̟ρογραµµατίζει εργαλειοµηχανές CNC µε τις γλώσσες
4
̟ρογραµµατισµού EIA/ISO.
Να γνωρίζει τα συστήµατα ̟ρογραµµατισµού NC, CNC και 3ωρα
DNC.
Να ̟ραγµατο̟οιεί τον µηδενισµό των εργαλείων στη φρέζα
και στον τόρνο
Να γνωρίζει την έννοια των ̟ιο βασικών G και M κωδίκων
και να είναι σε θέση να τους χρησιµο̟οιεί για τον ̟ρογραµµατισµό των εργαλειοµηχανών.
Να γνωρίζει για κάθε έναν EIA/ISO κώδικα, γιατί χρησιµο̟οιείται και µε ̟οιόν τρό̟ο αξιο̟οιείται σε ένα ̟ρόγραµµα.
Για το σκο̟ό αυτό θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τυχθούν τουλάχιστον
τρία ̟αραδείγµατα για κάθε κώδικα ̟.χ. τρία ̟αραδείγµατα
για τον κώδικα G03, τρία ̟αραδείγµατα για τον κώδικα G04,
κ.λ̟.
Να συντάσσει ̟ρογράµµατα CNC µε την βοήθεια λυµένων
ασκήσεων τις ο̟οίες θα χρησιµο̟οιεί σαν οδηγό. Για τον σκο̟ό
αυτό θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τυχθούν τουλάχιστον 10 λυµένες
ασκήσεις για τον τόρνο και 10 λυµένες ασκήσεις για την Φρέζα.
Εκτός όµως α̟ό τις λυµένες ασκήσεις θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν
στο βιβλίο και 20 «άλυτες εργαστηριακές ασκήσεις» (10 για
τόρνο και 10 για φρέζα). Αυτές οι εργαστηριακές ασκήσεις θα
έχουν την λύση τους σε ξεχωριστό φυλλάδιο. Ο καθηγητής θα
̟αραδίδει φωτοαντίγραφο της λυµένης άσκησης στους µαθητές
µετά την διόρθωση των ασκήσεων ̟ου έγιναν στην διάρκεια
του µαθήµατος. Το φυλλάδιο θα α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος
του βιβλίου.
Να γνωρίζει ότι δεν είναι όλες οι εργαλειοµηχανές συµβατές
και ότι µερικοί κώδικες είναι κοινοί για όλες τις µηχανές και
µερικοί κώδικες είναι κατάλληλοι για συγκεκριµένες µόνο
εργαλειοµηχανές. Οι κώδικες αυτοί είναι «ισότιµοι» δηλαδή
έχουν ίδια ισχύ ̟ρογραµµατισµού µε τη διαφορά ότι ο
κώδικας ̟.χ. G32 µ̟ορεί να είναι κατάλληλοι για την
εργαλειοµηχανή της εταιρείας Α ενώ για την ίδια λειτουργία
ο κώδικας G33 κάνει για την εργαλειοµηχανή της εταιρείας Β.

Ήδη έχει ξεκινήσει ̟ρο ̟ολλού ο εκ̟αιδευτικός
του εργαστηρίου να αναφέρεται στον
̟ρογραµµατισµό.
Ο εκ̟αιδευτικός της θεωρίας ̟ρέ̟ει να διεξέλθει
µε λε̟τοµέρειες το κεφάλαιο αυτό, διότι στο
εργαστήριο έχουν δοθεί στοιχεία για µέρος των
ανωτέρω εντολών ̟ου α̟αιτούνται στις
ασκήσεις του εργαστηρίου.

Η ε̟ίλυση ασκήσεων λυµένων και άλυτων,
ό̟ως α̟αιτεί ̟αρα̟λεύρως το αναλυτικό
̟ρόγραµµα, έχει ήδη ενταχθεί στην
εκ̟αιδευτική διαδικασία α̟ό τον εκ̟αιδευτικό
του εργαστηρίου.
Όσον αφορά τις άλυτες ασκήσεις, συνιστάται ο
εκ̟αιδευτικός να εκτυ̟ώνει στο τέλος της
διαδικασίας την σωστή φόρµα της άσκησης και
να τη µοιράζει στους µαθητές.

M80, M81.
I, J, K, T, D, H, F, S.

161/441

11. Αντιστάθµιση κο̟τικών εργαλείων 180-190
11.1 Εισαγωγή
11.2 Αντιστάθµιση µήκους
11.3 Αντιστάθµιση ακτίνας
11.4 Αναγνώριση εργαλείων

Να γνωρίζει για την αναγκαιότητα της χρησιµο̟οίησης
̟ερισσοτέρων του ενός κο̟τικών εργαλείων, ̟ου έχουν
µεταβλητό µήκος ή διάµετρο, για την κατεργασία ενός αντικειµένου.

2
3ωρα

Να δοθεί έµφαση στον όρο Αντιστάθµιση
ακτίνας και δευτερευόντως στην Αντιστάθµιση
µήκους.

Να γνωρίζει ότι, εάν οι κο̟τικές αιχµές του ενός εργαλείου
ρυθµίζονται σε σχέση µε το σηµείο αναφοράς των κινήσεων, τα
άλλα κο̟τικά εργαλεία, ̟ου έχουν διαφορετικές διαστάσεις
α̟ό το αρχικό, ∆εν θα αρχίσουν την κίνησή τους α̟ό το ίδιο
σηµείο αναφοράς. Στην ̟ερί̟τωση αυτή α̟αιτείται κά̟οια
αντιστάθµιση της µετακίνησης για να εξισορρο̟ηθούν οι
διαφορετικές διαστάσεις των εργαλείων.
Να γνωρίζει ότι η αντιστάθµιση κο̟τικών εργαλείων (tool
offset) είναι δυνατή µόνο στα συστήµατα CNC και ότι µέσω
αυτής, η µετακίνηση των ολισθητήρων ρυθµίζεται αυτόµατα,
ό̟ως α̟αιτείται α̟ό το ̟ρόγραµµα του τεµαχίου.
Να ̟ραγµατο̟οιεί δύο τύ̟ους αντιστάθµισης εργαλείων α)
Αντιστάθµιση µήκους και β) Αντιστάθµιση ακτίνας.
Να γνωρίζει, ότι σε κάθε ̟ερί̟τωση οι τιµές των αντισταθµίσεων αριθµούνται, καθώς ε̟ίσης και τα κο̟τικά εργαλεία.
Αυτά τα δυο µεγέθη ̟ρέ̟ει να σχετίζονται µεταξύ τους όταν
συντάσσεται το ̟ρόγραµµα του τεµαχίου. Συνήθως οι
διαθέσιµες τιµές αντιστάθµισης είναι ̟ερισσότερες α̟ό τον αριθµό των εργαλείων.
Να εξοικειωθεί µε την αρχή, ότι τα εργαλεία αριθµούνται µε
τους κωδικούς: Τ01, Τ02 κ.λ̟. και οι αντισταθµίσεις µε 01, 02 ...
κ.λ̟.. Συνε̟ώς αν η τιµή αντιστάθµισης του Τ01 βρίσκεται στο
καταχωρητή 01, η αντίστοιχη κωδικο̟οίηση στο ̟ρόγραµµα
είναι Τ0101.

162/441

193-274

5
3ωρα

Κεφ. ΙΑ΄

Εδώ ̟λέον στο µάθηµα της θεωρίας ο
εκ̟αιδευτικός διδάσκει ασκήσεις φρέζας,
κωδικούς G, Μ, κύκλους κατεργασίας,
διάτρησης ο̟ών, κύκλους σ̟ειροτόµησης,
κύκλους διάταξης ο̟ών, pockets (τσέ̟ες) κλ̟
στη φρέζα.
Ε̟ίσης διδάσκει τις αντίστοιχες ασκήσεις του
τόρνου (κωδικοί G, M, και κύκλους
κατεργασίας τόρνου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ G για τόρνους µε Μονάδα Ελέγχου (Controller) τύ̟ου FANUC OT
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν ισχύουν όλοι οι κατωτέρω κώδικες G για κάθε εργαλειοµηχανή

Οµάδα

Εντολή

Λειτουργία

1

G00

Γρηγόρη το̟οθέτηση

1

G01

Γραµµική ̟αρεµβολή όρων {̟ρόωση)

1

G02

Κυκλική ̟αρεµβολή όρων, δεξιόστροφα

1

G03

Κυκλική ̟αρεµβολή όρων, αριστερόστροφα

0

G04

Χρονική καθυστέρηση (̟εριστροφή χωρίς κο̟ή)

6

G20

Είσοδος δεδοµένων σε ίντσες

6

G21

Είσοδος δεδοµένων στο Μετρικό Σύστηµα

0

G27

Έλεγχος ε̟ιστροφής στο σηµείο αναφοράς

0

G28

Ε̟ιστροφή στο σηµείο αναφοράς

1

G32

Κο̟ή σ̟ειρώµατος

1

G34

Κο̟ή σ̟ειρώµατος µε µεταβλητή αρχή

7

G40

Ακύρωση Αντιστάθµισης Ακτίνας Μύτης Εργαλείου

7

G41

Αριστερή Αντιστάθµιση Ακτίνας Μύτης Εργαλείου

7
0

G42
G50

∆εξιά Αντιστάθµιση Ακτίνας Μύτης Εργαλείου

0

G65

Κλήση σύνθετης εντολής (Macro)

12

G66

Κλήση σύνθετης εντολής (Macro) συνεχούς λειτουργίας (modal)

12

G67

Ακύρωση Κλήσης σύνθετης εντολής (Macro cancel)

4

G70

Κύκλος Φινιρίσµατος (Α̟ο̟εράτωσης)

4

G71

Περιστροφική Εκχόνδριση (Αφαίρεση υλικού)

0

G72

Ε̟ιφανειακή Εκχόνδριση (Αφαίρεση υλικού αντικριστά)

0

G73

Ε̟ανάληψη Σχήµατος

0

G74

Βηµατικό Τρύ̟ηµα στον Άξονα Ζ

0

G75

Αυλάκωση στον Άξονα Χ

0

G76

Κύκλος Κο̟ής Σ̟ειρώµατος

0

G90

Κύκλος Κο̟ής Α

1

G92

Κύκλος Κο̟ής Σ̟ειρώµατος

1

G94

Κύκλος Κο̟ής Β

2

G96

Έλεγχος Σταθερής Ε̟ιφανειακής Ταχύτητας

2

G97

Ακύρωση Ελέγχου Σταθερής Ε̟ιφανειακής Ταχύτητας

11

G98

Πρόωση ανά λε̟τό

11

G99

Πρόωση ανά ̟εριστροφή

Αλλαγή συντεταγµένων Εργασίας / Ρύθµιση µεγίστων στροφών ανά λε̟τό της ατράκτου

Σηµειώσεις για τον κατάλογο Κωδίκων G
12

Οι κώδικες της οµάδας 0 είναι µιάς εκτέλεσης και ενεργούν µόνο µέσα στο αντίστοιχο block εντολών.

13

Στο ίδιο block µ̟ορούν να υ̟άρχουν κώδικες α̟ό διάφορες οµάδες. Αν συνυ̟άρχουν ̟ερισσότεροι α̟ό ένας κώδικες G της ίδιας οµάδας,
ενεργεί µόνο ο τελευταίος α̟ό αυτούς.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ M για τόρνους µε Μονάδα Ελέγχου (Controller) τύ̟ου FANUC OT

Όλοι οι κώδικες Μ ̟ου ε̟ισηµαίνονται µε αστερίσκο (*) εκτελούνται στο τέλος ενός block, δηλαδή µετά την κίνηση του άξονα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν ισχύουν όλοι οι κατωτέρω κώδικες Μ για κάθε εργαλειοµηχανή
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Εντολή

Λειτουργία

*

Μ00
Μ01

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

*

Μ02

ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ (reset) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μ03

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ

Μ04

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΑΝΑΠΟ∆Α

Μ05

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Μ06

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

*

*

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΟ8

ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ "Α"

Μ09

ΠΑΥΣΗ ΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ "Α"

Μ10

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (ΤΣΟΚ)

M11

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (ΤΣΟΚ)

Μ13

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Μ14

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΑΝΑΠΟ∆Α ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Μ25

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ QUILL (ΜΥΤΗΣ KENTΡΟΦΟPEA)

Μ26

ΑΠ0ΧΩΡΗΣΗ QUILL (ΜΥΤΗΣ KENTΡΟΦΟPEA)

Μ30

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Μ38

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

Μ39

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΥΡΩΝ

Μ62

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 1 ΕΝΕΡΓΟ

Μ63

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ

Μ64

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Μ65

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 2 ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Μ66

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο 1

Μ67

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο 2

Μ76

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο 1 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΙΚΟ ΜΗ∆ΕΝ

Μ77

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο 2 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΙΚΟ ΜΗ∆ΕΝ

Μ98

ΚΛΗΣΗ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μ99

ΤΕΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ G για φρέζες µε Μονάδα Ελέγχου (Controller) τύ̟ου FANUC OΜ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν είναι διαθέσιµοι όλοι οι κατωτέρω κώδικες G για κάθε εργαλειοµηχανή

Οµάδα

Εντολή

Λειτουργία

1

G00

Το̟οθέτηση (Ταχεία Μετακίνηση)

1

G01

Γραµµική Παρεµβολή (Πρόωση κο̟ής)

1

G02

Κυκλική Παρεµβολή / Ελικοειδής ∆εξιόστροφη

1

G03

Κυκλική Παρεµβολή / Ελικοειδής Αριστερόστροφη

0

G04

Χρονική Υστέρηση, Ακριβές Σταµάτηµα

0

G09

Ακριβές Σταµάτηµα

0

G10

Καθορισµός ∆εδοµένων

0

G11

Ακύρωση ∆ιαδικασίας Καθορισµού ∆εδοµένων

2

G17

Ε̟ιλογή Ε̟ι̟έδου ΧΥ

2

G18

Ε̟ιλογή Ε̟ι̟έδου ΖΧ

2

G19

Ε̟ιλογή Ε̟ί̟εδου ΥΖ

6

G20

Εισαγωγή (διαστάσεων) σε ίντσες

6

G21

Εισαγωγή (διαστάσεων) σε mm

0

G27

Έλεγχος Ε̟ιστροφής στο Σηµείο Αναφοράς

0

G28

Ε̟ιστροφή στο Σηµείο Αναφοράς

0

G29

Ε̟ιστροφή α̟ό Σηµείο Αναφοράς

0

G30

2η Ε̟ιστροφή σε Σηµείο Αναφοράς

0

G31

Παράλειψη Συνάρτησης

1

G33

Κο̟ή Σ̟ειρώµατος

0

G39

Κυκλική Παρεµβολή Αντιστάθµισης Γωνίας

7

G40

Ακύρωση Φθοράς Κο̟τικού

7

G41

Αριστερή Αντιστάθµιση Ακτίνας Κο̟τικού Εργαλείου (Φθορά Κο̟τικού Αριστερά)

7

G42

∆εξιά Αντιστάθµιση Ακτίνας Κο̟τικού Εργαλείου (Φθορά Κο̟τικού ∆εξιά)

8

G43

Φθορά Εργαλείου Κατά µήκος της Θετικής Κατεύθυνσης

8

G44

Φθορά Εργαλείου Κατά µήκος της Αρνητικής Κατεύθυνσης

8

G49

Ακύρωση φθοράς Εργαλείου Κατά Μήκος

11

G50

Ακύρωση κλιµάκωσης

11

G51

Κλιµάκωση

14

G54

Ε̟ιλογή Εργασίας στο Σύστηµα Συντεταγµένων No 1

14

G55

Ε̟ιλογή Εργασίας στο Σύστηµα Συντεταγµένων No 2

14

G56

Ε̟ιλογή Εργασίας στο Σύστηµα Συντεταγµένων No 3

14

G57

Ε̟ιλογή Εργασίας στο Σύστηµα Συντεταγµένων No 4

14

G58

Ε̟ιλογή Εργασίας στο Σύστηµα Συντεταγµένων No 5

14

G59

Ε̟ιλογή Εργασίας στο Σύστηµα Συντεταγµένων No 6

0

G60

Το̟οθέτηση Μονής Κατεύθυνσης

15

G61

Σταµάτηµα Ακρίβειας

15

G62

Αυτόµατη Υ̟έρβαση Γωνίας

15

G63

∆ιάτρηση

15

G64

Κο̟ή

0

G65

Τηλεκλήση, Τηλεντολή

12

G66

Μορφο̟οιηµένη Τηλεκλήση

12

G67

Ακύρωση Μορφο̟οιηµένης Τηλεκλήσης

16

G68

Περιστροφή Συντεταγµένων

16

G69

Ακύρωση Περιστροφής Συντεταγµένων

9

G73

Κύκλος Βηµατικού Τρυ̟ήµατος

9

G74

Κύκλος Αντίστροφης διάτρησης
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ M για φρέζες µε Μονάδα Ελέγχου (Controller) τύ̟ου FANUC OΜ

Όλοι οι κώδικες Μ ̟ου ε̟ισηµαίνονται µε αστερίσκο (*) εκτελούνται στο τέλος ενός block, ̟.χ. µετά την κίνηση του εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν είναι διαθέσιµοι όλοι οι κατωτέρω κώδικες M για κάθε εργαλειοµηχανή

Εντολή
*
*

*

*

Λειτουργία

Μ00

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μ01

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Μ02

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (reset) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μ03

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ

(∆εξιόστροφη (-) ̟εριστροφή ατράκτου )

Μ04

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΑΝΑΠΟ∆Α (Αριστερόστροφη (+) ̟εριστροφή ατράκτου )

Μ05

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Μ06

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μ07

ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ "Β" (Έναρξη)

Μ08

ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ "Α" (Έναρξη)

Μ09

ΠΑΥΣΗ ΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Μ10

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΤΣΟΚ

Μ11

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΤΣΟΚ

Μ13

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Μ14

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΑΝΑΠΟ∆Α ΚΑΙ ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Μ15

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ "ΜΙΝ Ρ"

Μ19

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΡΑΚΤΟ

Μ20

ΒΡΑΧΙΩΝ Α. Σ. Ε. - ΜΕΣΑ

Α = ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Μ21

ΒΡΑΧΙΩΝ Α. Σ. Ε. - ΠΙΣΩ

Σ = ΣΥΣΦΙΞΗ

Μ22

ΒΡΑΧΙΩΝ Α. Σ. Ε. - ΚΑΤΩ

Ε = ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μ23

ΒΡΑΧΙΩΝ Α. Σ. Ε. – ΑΝΩ

Μ24

ΡΑΒ∆ΟΣ ΑΡΠΑΓΗΣ Α. Σ. Ε. - ΑΝΟΙΚΤΗ

Μ25

ΡΑΒ∆ΟΣ ΑΡΠΑΓΗΣ Α. Σ. Ε. - ΚΛΕΙΣΤΗ

Μ27

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΥΛΟΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑ

Μ28

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΥΛΟΥ) ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μ29

ΕΠΙΛΟΓΉ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ "DNC"

Μ30

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Μ31

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

Μ37

ΘΥΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΠ

Μ38

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

Μ39

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΥΡΩΝ

Μ40

ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΜΕΡΩΝ

Μ41

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΠΑΓΉΣ ΜΕΡΩΝ

Μ43

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣ

Μ44

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

M45

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΠ

Μ48

ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ % ΠΡΟΩΣΗ ΚΑΙ % ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ 100%

Μ49

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ M48 (DEFAULT)

Μ62

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 1 ΕΝΕΡΓΟ (on)

Μ63

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 2 ΕΝΕΡΓΟ (on)

Μ64

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 1 ΑΝΕΝΕΡΓΟ (off)

Μ65

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 2 ΑΝΕΝΕΡΓΟ (off)

Μ66

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο 1

Μ67

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο 2

Μ68

ΜΟΝΟΝ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ

Μ69

ΠΥΡΓΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΘΕΣΗΣ ΟΠΟΥ∆ΗΠΟΤΕ

Μ70

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΟ Χ ΕΝΤΟΣ
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Μ71

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΟ Υ ΕΝΤΟΣ

Μ73

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΟ IV ΕΝΤΟΣ

Μ76

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Μ77

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Μ80

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΟ Χ ΕΚΤΟΣ

Μ81

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΟ Υ ΕΚΤΟΣ

Μ83

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΟ IV ΕΚΤΟΣ

Μ98

ΚΛΗΣΗ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μ99

ΤΕΛΟΣ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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B΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.
Ειδικότητα: Εργαλειοµηχανών C.N.C.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ APT, CAD/CAM, FMS» (3Θ+3Ε)

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Το µάθηµα είναι µεικτό και ̟ρέ̟ει να ακολουθείται η σύζευξη θεωρίας και ̟ράξης µε συνέ̟εια και συνέχεια. Οι διδάσκοντες το θεωρητικό και
το εργαστηριακό µέρος (εάν δεν είναι το ίδιο ̟ρόσω̟ο) ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και συνεννόηση ώστε να διδάσκουν το
µάθηµα ως ένα ενιαίο σύνολο σύµφωνα µε τις οδηγίες ̟ου ακολουθούν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Η αναφορά στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο, ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων
των ενοτήτων του µαθήµατος.
Για τη σύνταξη των οδηγιών του µαθήµατος το ισχύον αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών (ΦΕΚ 1205/τΒ/30-06-2008), ̟ου βρίσκεται
αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/docs/ fek_2008_1205.pdf), ̟ροστέθηκαν ε̟ί ̟λέον στήλες.
Οι ̟αρούσες Οδηγίες έχουν µορφή ̟ίνακα, στον ο̟οίο η ̟ρώτη στήλη α̟οτελεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος. Η
δεύτερη στήλη αναφέρει τις αντίστοιχες σελίδες του διδακτικού βιβλίου, η τρίτη τους διδακτικούς στόχους, η τέταρτη και η ̟έµ̟τη αναφέρουν τις
̟ροτεινόµενες να διατεθούν ώρες, καθώς και οδηγίες-̟αρατηρήσεις για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος. Οι τελευταίες δύο στήλες
ε̟αναλαµβάνουν το ίδιο για το εργαστηριακό µέρος.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη δική του
κατανοµή εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.
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ΘΕΩΡΙΑ (2 ωρ./εβδ.)
∆ιδακτικά αντικείµενα

Σελ.

∆ιδακτικοί στόχοι

ΩΡΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3 ωρ./ εβδ.)
ΩΡΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2
Συνιστάται ̟ροκαταρκτικά ο εκ̟αιδευτικός του
τρίωρα Εργαστηρίου αφού κάνει εν συντοµία µία υ̟ενθύµιση
βασικών µαθηµατικών εννοιών (σελ. 1-19), να διδάξει τα
̟αραδείγµατα (σελ. 20-32). Είναι ̟ροτιµότερο να διδαχθεί
η ̟αρούσα ενότητα α̟ό τον εκ̟αιδευτικό του
Εργαστηρίου διότι ̟εριέχονται ασκήσεις ̟ου συναντώνται
στη ̟ράξη.
1. Γλώσσα ̟ρογραµµατισµού APT
1.1 Σκο̟ός
1.2 Μηχανισµός
1.3 Συντακτική µορφή εντολών

33-44

Να γνωρίζει τους βασικούς
µηχανισµούς ̟ου διέ̟ουν τη γλώσσα
̟ρογραµµατισµού APT και τη
συντακτική µορφή των εντολών της.

1
Η ̟αρούσα ενότητα α̟οτελεί την ̟ρώτη, ̟ου θα διδάξει
τρίωρο ο εκ̟αιδευτικός ̟ου διδάσκει τη θεωρία.

2. Εντολές µαθηµατικού υ̟ολογισµού
(computing statements)
2.1 Λειτουργίες
2.2 Μαθηµατικές συναρτήσεις (ABSF,
ANGLF, ATANF κ.λ.̟.)
2.3 Παραδείγµατα – Ασκήσεις

45-84

Να υ̟ολογίζει διάφορα µαθηµατικά
µεγέθη, ό̟ως το ηµίτονο, το
συνηµίτονο κ.λ.̟. ή και το α̟οτέλεσµα ̟ιο σύνθετων µαθηµατικών
̟ράξεων, χρησιµο̟οιώντας
α̟οκλειστικά τις κατάλληλες εντολές
της APT

5
Συνεχίζει µε τον ορισµό των στοιχείων της APT και
τρίωρα ε̟εξηγεί αναλυτικά τις εντολές.

3. Εντολές γεωµετρικού ορισµού
(geometric definitions)
3.1 Ορισµός σηµείου, γραµµής, κύκλου,
ε̟ι̟έδου, Κυλίνδρου, διανύσµατος
κλ̟.: POINT,
LINE, CIRCLE, PLANE,
CYLNDR, MATRIX, XAXIS,
YAXIS, RADIUS, CENTER,
XLARGE.XSMALL,
YLARGE, YSMALL,
2LARGE, ZSMALL, PARLEL,
INTOF, ZSURF, PERPTO,
ATANGL, RIGHT.
3.2 Παραδείγµατα - Ασκήσεις

Να ̟εριγράφει διάφορα γεωµετρικά
στοιχεία, ό̟ως γραµµή, κύκλο κ.λ̟.
µε εντολές της APT, τα ο̟οία µε τη
σειρά τους ̟ροσδιορίζουν το ̟ρος
κατεργασία αντικείµενο.

4
Ασκήσεις εµ̟έδωσης των βασικών γεωµετρικών µεγεθών
τρίωρα (POINT, LINE, CIRCLE κλ̟) (σελ. 125-145)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η εντολή CYLNDR (σελ. 77-81) αφήνεται για αργότερα,
αν υ̟άρξει χρόνος.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ:
Στο τέλος της σελ. 68, στην εντολή CIRCLE, στην
τελευταία σειρά, να συµ̟ληρωθεί στο τέλος της σύνταξης:
“ Radius, ακτίνα”.
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4. Εντολές το̟οθέτησης κο̟τικού
εργαλείου (positioning motion
statements)
4.1 Οι εντολές: FROM,
GOTO, GODLTA.
4.2 Παραδείγµατα – Ασκήσεις

85-97

5. Εντολές µετακίνησης
κο̟τικού εργαλείου
(continuous path motion)
5.1 Οι εντολές: GO, GOLFT,
GORGT, GOFWD,
TLLFT, TLRGT, TLON,
TANTO, PAST, PSIS,
INDIRV, ON, TO
5.2 Παραδείγµατα - Ασκήσεις

97-123

Να καθορίζει τις λεγόµενες «κινήσεις
το̟οθέτησης» του κο̟τικού
εργαλείου ̟ριν την έναρξη της
διαδικασίας κο̟ής του τεµαχίου

Να καθορίζει τις κινήσεις του
κο̟τικού εργαλείου για την
κατεργασία του τεµαχίου.

4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
τρίωρα Να διδαχτεί και η εντολή CUTTER

Σε συντονισµό µε τον εκ̟αιδευτικό της θεωρίας διδάσκει τα
εξής:

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Εδώ είναι ̟ολύ σηµαντικό να καταλάβουν οι µαθητές
̟ώς ̟ρογραµµατίζονται η το̟οθέτηση και η µετακίνηση
του κο̟τικού εργαλείου.

1 τρ.
5 τρ.

Ο εκ̟αιδευτικός της θεωρίας διδάσκει θεωρητικά τις
εντολές το̟οθέτησης και µετακίνησης κο̟τικού
εργαλείου (σελ. 85-123)

1 τρ.

5 τρ.

α) Υ̟όδειγµα ̟ρογράµµατος (σελ. 147-149)
β) Εφαρµογές ̟ρογραµµατισµού φρέζας CNC,
Λυµένες και άλυτες ασκήσεις (σελ. 151-200)
γ) Εφαρµογές ̟ρογραµµατισµού τόρνου CNC
Λυµένες και άλυτες ασκήσεις (σελ. 201-261)
δ) Κο̟τικά εργαλεία του τόρνου Denford (̟ου
υ̟άρχει στα ΣΕΚ του ΥΠΕΠΘ)
Τα αρχεία των ασκήσεων ̟ου συντάσσονται στον
υ̟ολογιστή µ̟ορούν να ελεγχτούν ως ̟ρος τυχόν λάθη
α̟ό λογισµικό ̟ροσοµοίωσης (simulator). Σε ̟ερί̟τωση
̟ου το σχολείο διαθέτει λογισµικό ̟ροσοµοίωσης, οι
µαθητές τρέχουν τα αρχεία στο εν λόγω ̟εριβάλλον για να
δια̟ιστώσουν άµεσα ̟ώς θα λειτουργήσει εικονικά η
εργαλειοµηχανή CNC, για την κο̟ή του κοµµατιού της
συγκεκριµένης άσκησης.
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ:
Να διαγραφεί η σελίδα 146

6. Εντολές postprocessor
6.1 Εντολές: PARTNO,
MACHIN, INSERT,
LOADTL, RAPID,
SPINDL,
COOLNT, FEDRAT,
OPSTOP, CYCLE, DRILL,
MMPM, DEEP, STOP,
TURRET, CLW, SFM,
MAXRPM, ON, OFF,
RPM, THREAD, IN, TIMES,
OUT, REAM.
6.2 Παραδείγµατα – Ασκήσεις

275-312

Να γνωρίζει τις βασικές εντολές
ενεργο̟οίησης του ε̟εξεργαστή
postprocessor ο ο̟οίος δηµιουργεί
αυτόµατα το ̟ρόγραµµα µε κώδικες
̟ου καθοδηγούν την
εργαλειοµηχανή CNC.

3
Ο εκ̟αιδευτικός αναλύει στον ̟ίνακα τις ̟ροχωρηµένες
τρίωρα εντολές της APT. (Να δοθεί έµφαση σε αυτές ̟ου κυρίως
εµ̟λέκονται στα ̟αραδείγµατα του βιβλίου)

5 τρ.

Συνεχίζονται µέχρι το τέλος των µαθηµάτων στο
εργαστήριο ασκήσεις εµ̟έδωσης στον υ̟ολογιστή των
εντολών, βασικών και ̟ροχωρηµένων.
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7. Συστήµατα CAD/CAM
7.1 Βασικές αρχές
συστηµάτων CAD/CAM
7.2 Σχεδιασµός µε σύστηµα
CAD
7.3 Μοντελο̟οίηση και
συστήµατα CAD/CAM

313-394

8. Ευέλικτα συστήµατα
̟αραγωγής (ΕΣΠ)
8.1 Η ανάγκη ανά̟τυξης ΕΣΠ
8.2 Εισαγωγή

395-398

9. Η ευελιξία ενός
συστήµατος ̟αραγωγής
9.1 Ορισµός
9.2 Ευελιξία ̟ροϊόντος
9.3 Ευελιξία διεργασιών
10.1
Ευελιξία ̟εριβάλλοντος

Να γνωρίζει τι είναι τα συστήµατα
CAD/CAM και ̟ώς λειτουργούν.
Να γνωρίζει τι είναι τα µοντέλα
σύρµατος (wire frame) τα µοντέλα
ε̟ιφανειών (surface modeling)
και τα στερεά µοντέλα (solid
modeling). Να γνωρίζει τι είναι το
CAM.

4
Εδώ ̟ρέ̟ει να ̟αραληφθεί α̟ό τον εκ̟αιδευτικό της
τρίωρα θεωρίας το 3ο κεφάλαιο (σελ. 329-335), δεδοµένου ότι το
AutoCAD διδάσκεται ήδη στην ίδια τάξη σε αντίστοιχο
µάθηµα.

Να αντιληφθεί την αναγκαιότητα και
1
Ο εκ̟αιδευτικός θα ̟ρέ̟ει να δώσει κατά τη κρίση του
την αξία της εφαρµογής των ΕΣΠ
τρίωρο τις βασικές έννοιες όλων των ̟εριεχοµένων τονίζοντας
̟ου ̟ηγάζει α̟ό τους ρυθµούς
τα βασικά σηµεία κάθε ̟αραγράφου.
τεχνολογικής ̟ροόδου και τις
αυξανόµενες α̟αιτήσεις της αγοράς.
Να δίνει τον ορισµό, να γνωρίζει τι
σηµαίνει ευελιξία ενός ̟ροϊόντος,
ευελιξία µείγµατος ̟ροϊόντων,
ευελιξία διεργασιών και ευελιξία
̟εριβάλλοντος.
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10. Μηχανο̟οίηση και
αυτοµατισµός
10.1 Εξελίξεις στις ̟αραγωγικές
µηχανές

399

Να γνωρίζει τι είναι µηχανο̟οίηση
̟ρώτου και δευτέρου βαθµού και τι
αυτοµατισµός, ο ο̟οίος ασχολείται,
όχι µόνο µε τη µηχανο̟οίηση α̟λών
και σύνθετων διεργασιών, αλλά και
µε τα συστήµατα µεταφοράς και
ελέγχου ̟ου τις συνδέουν.

1
Η ενότητα αυτή να διδαχτεί µε έµφαση στα κύρια σηµεία
τρίωρο των νέων τεχνολογιών

Να γνωρίζει, ότι το ̟έρασµα α̟ό το
σταθερό στον ̟ρογραµµατιζόµενο
έλεγχο, ξεκίνησε µε την ανά̟τυξη του
αριθµητικού ελέγχου των
εργαλειοµηχανών CNC.

11. Ευέλικτα συστήµατα
̟αραγωγής: ∆οµή και
εξαρτήµατα
11.1 Μονάδα (Module)
11.2 Κυψέλη (Cell)
11.3 Σύστηµα (System)

400-407

Να γνωρίζει σε ̟οιους τοµείς βρίσκει
εφαρµογή η ευέλικτη αυτοµατο̟οίηση, ό̟ως ̟.χ. στους τοµείς της ε̟εξεργασίας, της κατασκευής, της συναρµολόγησης, του φινιρίσµατος, της
α̟οθήκευσης, της διαχείρισης και της
µεταφοράς.
Να γνωρίζει, ότι τα ευέλικτα
συστήµατα αυτοµατο̟οίησης
̟εριλαµβάνουν εξελιγµένες µηχανές
̟αραγωγής και ε̟ιθεώρησης (ή ̟οιοτικού ελέγχου), συστήµατα ελέγχου
µε υ̟ολογιστές, συστήµατα
ε̟ικοινωνίας, καθώς και συστήµατα
διαχείρισης υλικών.
Να γνωρίζει τι είναι στα ευέλικτα
συστήµατα ̟αραγωγής η Μονάδα, η
Κυψέλη και το Σύστηµα και τι
αυτοµατισµούς διαθέτει το καθένα
α̟ό αυτά.
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12. Ευέλικτες διεργασίες
12.1 Σκο̟ός
12.2 Ευέλικτες κατεργασίες
12.3 Εργαλειοµηχανές CNC
12.4 Έλεγχος
12.5 Προγραµµατισµός
12.6 Έλεγχος κατεργασίας και
διόρθωση σφαλµάτων
12.7 ∆ιαγνωστικός έλεγχος
βλαβών
12.8 Κέντρα κατεργασίας
12.9 Άµεσα ελεγχόµενες µηχανές
µε σύνδεση on line µε τον
κεντρικό Η/Υ (DNC)
12.10 Ευέλικτα συστήµατα
̟αραγωγής
12.11 Αισθητήρες µηχανών και
έλεγχος
12.12 Συσκευές ̟οιοτικού ελέγχου
και µηδενισµού εργαλείων
12.7 Αυτόµατη αλλαγή εργαλείων
ATC (Automatic Tool Change)

408-428

13. Βιοµηχανικά ροµ̟ότ
13.1 Εισαγωγή
13.2 Τάσεις και µελλοντικές
εφαρµογές
13.3 ∆οµή των ροµ̟ότ
13.4 Έλεγχος των ροµ̟ότ
και αισθητήρες
13.5 Ροµ̟ότ χειρισµού
εργαλείων

430-441

Να γνωρίζει ̟οιος είναι ο σκο̟ός
ενός συστήµατος ̟αραγωγής και ̟ώς
ε̟ιτυγχάνεται η ̟αραγωγή ενός
̟ροϊόντος. Να µάθει για τη
µορφο̟οίηση, συναρµολόγηση και
συσκευασία των ̟ροϊόντων για τη
διανοµή τους στους ̟ελάτες.

2
Η ενότητα αυτή να διδαχτεί µε έµφαση στα κύρια σηµεία
τρίωρα των νέων τεχνολογιών

Να γνωρίζει για τις µετρήσεις και τον
έλεγχο της ̟οιότητας του τελικού
̟ροϊόντος, καθώς και για τη
µεταφορά και α̟οθήκευση του.
Να γνωρίζει την εφαρµογή
διαφόρων τύ̟ων ευέλικτης
αυτοµατο̟οίησης στις κύριες και
δευτερεύουσες ̟αραγωγικές
διεργασίες / κατεργασίες.

Να γνωρίζει τα ̟λεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν
α̟ό την χρησιµο̟οίηση του ροµ̟ότ
στην ̟αραγωγική διαδικασία.

1
Η ενότητα αυτή να διδαχτεί µε έµφαση στα κύρια σηµεία
τρίωρο των νέων τεχνολογιών

Να γνωρίζει τη δοµή των ροµ̟ότ και
την εφαρµογή τους στη βιοµηχανία.
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14. 'Έλεγχος ̟οιότητας και
µηχανές µέτρησης
συντεταγµένων τύ̟ου
CMM (Coordinate
Measuring Machine)
14.1 Εισαγωγή
14.2 Μέθοδοι ελέγχου

442-456

Να γνωρίζει ̟ως γίνεται ο έλεγχος
της ̟οιότητας ενός εξαρτήµατος ή
µιας συναρµολόγησης.

1
τρίωρο

Να γνωρίζει για τον έλεγχο ̟ου
α̟ευθύνεται στην «̟αρουσία ή όχι»
ενός εξαρτήµατος, στην ταυτότητα
του, στις διαστάσεις, στη θέση και
στον ̟ροσανατολισµό του.
Να γνωρίζει τις α̟αιτήσεις ενός
ευέλικτου συστήµατος κατεργασίας
σε ταχύτητα, ̟οιότητα και αξιο̟ιστία
και την ενσωµάτωση της διαδικασίας
ελέγχου µε τις άλλες διαδικασίες
κατεργασίας.
Να γνωρίζει για τον διαστατικό
έλεγχο ενός κοµµατιού σ' ένα
ευέλικτο σύστηµα κατεργασίας και
για τις ε̟ιθεωρήσεις µέσα στη
συγκεκριµένη διαδικασία
κατεργασίας (in-process inspection),
ή στο τέλος του κύκλου κατεργασίας,
όταν το εξάρτηµα έχει φύγει α̟ό τη
θέση κατεργασίας (post-process
inspection).
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B΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.
Ειδικότητα: Εργαλειοµηχανών C.N.C.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» (3Θ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Χρησιµο̟οιείται το σχολικό εγχειρίδιο (“Μη Συµβατικές Κατεργασίες” Ν. Γιαννουλάκης, Γ.Ζε̟άτος, Κ. Καρατζόγλου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Κάθε εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει να γνωρίζει ότι η αναφορά στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο,
α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων των ενοτήτων κάθε µαθήµατος.
Για τη σύνταξη των οδηγιών του µαθήµατος ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ, στο ισχύον αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών
(ΦΕΚ 1205/τΒ/30-06-2008), ̟ου βρίσκεται αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/docs/
fek_2008_1205.pdf), ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η στήλη «Σελ.» αφορά τις σελίδες του διδακτικού βιβλίου, η στήλη «ΩΡΕΣ»
τον ̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών, και η στήλη «Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ̟εριέχει οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για τις
αντίστοιχες ενότητες.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη
δική του κατανοµή, εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου (̟.χ. α̟ώλεια διδακτικών ωρών, κ.λ.̟.).
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∆ιδακτικά Αντικείµενα

Σελ.

∆ιδακτικοί Στόχοι

ΩΡΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο µαθητής ή η µαθήτρια µε το τέλος της διδακτικής ενότητας ̟ρέ̟ει :
1

Συµβατικές και µη συµβατικές κατεργασίες

να γνωρίζει τις ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στις κατεργασίες

Με α̟λά ̟αραδείγµατα του βιβλίου, ̟ρέ̟ει να δοθεί έµφαση

µε αφαίρεση υλικού, τις κατεργασίες ̟αραµόρφωσης και τις µη

α̟ό την αρχή του µαθήµατος η έννοια των συµβατικών και των

συµβατικές κατεργασίες.
3-16

µη συµβατικών κατεργασιών.

να γνωρίζει τις ε̟ιτυγχανόµενες ακρίβειες και ̟οιότητες

3

ε̟ιφανειών µε τις κλασικές και τις µη συµβατικές µεθόδους.
να γνωρίζει οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε τις µηχανουργικές
κατεργασίες
2

Μη συµβατικές κατεργασίες

να γνωρίζει ̟οιες είναι οι µη συµβατικές κατεργασίες.
17-20

3

Κατεργασία κο̟ής µε Laser

43-76

να γνωρίζει τα ̟λεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους.

3

να γνωρίζει τη µέθοδο ̟αραγωγής και τα συστήµατα των Laser.

Στο ̟αράδειγµα της σελίδας 74, να γίνει αναφορά των βασικών

να διακρίνει το ̟ότε µ̟ορεί η µέθοδος αυτή να εφαρµοστεί.

εντολών του ̟ρογραµµατισµού στο ε̟ί̟εδο XY, ̟ου έχουν

να γνωρίζει τις εφαρµογές των Laser στη κατεργασία λαµαρίνας.
να εφαρµόζει βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης σε CNC

9

αρχίσει να διδάσκονται ̟αράλληλα στο µάθηµα
«Προγραµµατισµός CNC Εργαλειοµηχανών”

εργαλειοµηχανή κο̟ής µε Laser.

4

Κατεργασία κο̟ής µε ̟λάσµα
77-116

5

Ηλεκτροδιάβρωση

117-158

να γνωρίζει τι είναι και ̟ως ̟ροκύ̟τει το ̟λάσµα.
να γνωρίζει τις εφαρµογές του ̟λάσµατος στην κο̟ή ελασµάτων
να διακρίνει την βέλτιστη ε̟ιλογή ανά ̟ερί̟τωση, για κο̟ή µε
Laser και ̟λάσµα.
να εφαρµόζει βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης σε CNC
εργαλειοµηχανή κο̟ής µε ̟λάσµα.

Οµοίως και στο ̟αρόν εδάφιο να γίνει αναφορά βασικών
εντολών ̟ρογραµµατισµού του µαθήµατος “Προγραµµατισµός
9

CNC Εργαλειοµηχανών”.

να γνωρίζει τη µέθοδο της αφαίρεσης υλικού µε

Να τονιστεί ότι η ηλεκτροδιάβρωση σύρµατος και βύθισης έχει

Ηλεκτροδιάβρωση και τις εφαρµογές της.

ιδιαίτερη εφαρµογή στις µηχανουργικές κατεργασίες ̟ου

να γνωρίζει σχετικά µε τα κο̟τικά εργαλεία της

σχετίζονται µε την κατασκευή καλου̟ιών.

Ηλεκτροδιάβρωσης.

Ε̟ίσης συνιστάται και εδώ να γίνει σύνδεση µε το µάθηµα του

να γνωρίζει τις εφαρµογές της Ηλεκτροδιάβρωσης εµβύθισης για
διάτρηση ο̟ών διαφόρων µορφών.
να γνωρίζει τον τρό̟ο λειτουργίας και τις εφαρµογές της
ηλεκτροδιάβρωσης σύρµατος.
να γνωρίζει τις ε̟ιτυγχανόµενες ακρίβειες και ̟οιότητες
ε̟ιφανειών µε την ηλεκτροδιάβρωση.
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9

Προγραµµατισµού CNC.

να εφαρµόζει βασικές εντολές ψηφιακής καθοδήγησης σε CNC

6

Κατεργασία κο̟ής µε νερό
21-42

7 Κατεργασία µε υ̟ερήχους

εργαλειοµηχανή κο̟ής µε ηλεκτροδιάβρωση.
Να γνωρίζει την µεθοδολογία και τον α̟αιτούµενο εξο̟λισµό
για κατεργασία κο̟ής ή ε̟εξεργασία µε νερό.
να γνωρίζει τα ̟λεονεκτήµατα και τις εφαρµογές της µεθόδου.
να γνωρίζει τη δυνατότητα το̟οθέτησης στο νερό στερεών
λειαντικών υλικών και τις εφαρµογές της

Να τονισθεί ότι αυτή η µέθοδος είναι α̟οτελεσµατική στις δύο
διαστάσεις.
6

Να γνωρίζει τον µηχανισµό αφαίρεσης υλικού µε υ̟ερήχους και
τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την ̟αραγωγικότητα αυτής
της κατεργασίας.
Να γνωρίζει σχετικά µε την ̟οιότητα της ε̟ιφάνειας και την
ακρίβεια της κατεργασίας ̟ου ̟ροκύ̟τει.

6

Να γνωρίζει τις εφαρµογές αυτής της µεθόδου.

Να δοθεί η εργασία ̟ου αναφέρεται στην ε̟όµενη ενότητα
Το σχολικό εγχειρίδιο δεν καλύ̟τει αυτό το εδάφιο.
Συστήνεται στον εκ̟αιδευτικό η αναζήτηση σχετικών άρθρων
στο διαδύκτιο. (̟.χ. :
http://www.ligo.caltech.edu/docs/T/T020198-00/T02019800.doc) Αυτά τα άρθρα µ̟ορούν να δοθούν ως δηµιουργική
εργασία, σε οµάδα δύο µαθητών µε καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας, τρεις-τέσσερις εβδοµάδες ̟ριν, για να το µεταφράσουν
µε την βοήθεια του καθηγητή τους και να το ̟αρουσιάσουν στην
τάξη, στην διάρκεια του µαθήµατος.
Στους υ̟όλοι̟ους µαθητές να γίνει σύσταση να αναζητήσουν
ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο, µέσω του Google, µε τις λέξεις κλειδιά:
CNC, Ultrasonic, Machine.

8 Ηλεκτροχηµικές µέθοδοι

159-188

9

Κατεργασία µε δέσµη ιόντων & ηλεκτρονίων

Να γνωρίζει σχετικά µε την ηλεκτρόλυση και την εφαρµογή της
στην ηλεκτροχηµική µέθοδο κατεργασίας.
Να γνωρίζει σχετικά µε το ρυθµό αφαίρεσης του υλικού, την
ακρίβεια στην α̟ο̟εράτωση ε̟ιφανειών και την κατεργασία
µορφής µε ηλεκτροχηµική µέθοδο.
Να γνωρίζει τις ειδικές εφαρµογές στην ηλεκτροχηµική µέθοδο,
ό̟ως η ηλεκτροχηµική λείανση

Να τονισθεί ότι οι µέθοδοι αυτές συναντώνται σε ̟ροηγµένες
βιοµηχανίες.
6

Να γνωρίζει το µηχανισµό αφαίρεσης υλικού µε ιόντα ή

Να τονισθεί ότι οι µέθοδοι αυτές συναντώνται σε ̟ροηγµένες

ηλεκτρόνια και τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την

βιοµηχανίες.

̟αραγωγικότητα αυτών των κατεργασιών.
217-228

Να γνωρίζει σχετικά µε την ̟οιότητα της ε̟ιφάνειας και την

6

ακρίβεια των κατεργασιών ̟ου ̟ροκύ̟τουν
Να γνωρίζει τις εφαρµογές αυτών των µεθόδων.

10

Ειδικές Εφαρµογές
199-213

Να γνωρίζει γενικά για άλλες µεθόδους, ό̟ως ο ψεκασµός µε
αέρα ̟ου ̟εριέχει λειαντικά µέσα, η χηµική και φωτοχηµική
µέθοδος κ.λ̟
Να εφαρµόζει όλα τα ̟αρα̟άνω στην οργάνωση ̟αραγωγής
ενός ̟ροϊόντος, ε̟ιλέγοντας κατάλληλες εργαλειοµηχανές και
µεθόδους.

178/441

Να τονισθεί ότι οι µέθοδοι αυτές συναντώνται σε ̟ροηγµένες
βιοµηχανίες.
6

11 Στερεολιθογραφία

Να τονισθεί το ευρύ φάσµα των εφαρµογών της
στερεολιθογραφίας στην βιοµηχανία

Να γνωρίζει τον µηχανισµό της µεθόδου και την λειτουργία της
εργαλειοµηχανής ̟ου την υ̟οστηρίζει καθώς και τις εφαρµογές
της στερεολιθογραφίας.
229-258

Να γνωρίζει τα υλικά ̟ου χρησιµο̟οιούνται και την συµµετοχή
της στερεολιθογραφίας στην ̟αραγωγική διαδικασία µέσω
̟ρωτοτύ̟ων.
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6

B΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.
Ειδικότητα: Εργαλειοµηχανών C.N.C.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» (2Θ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Χρησιµο̟οιείται το σχολικό εγχειρίδιο (“Ποιοτικός Έλεγχος”, Γ. Αλεξό̟ουλος,
Α. Μ̟οζώνας, Ν. Σακκάς)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Κάθε εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει να γνωρίζει ότι η αναφορά στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο,
α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων των ενοτήτων κάθε µαθήµατος.
Για τη σύνταξη των οδηγιών του µαθήµατος ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, στο ισχύον αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών (ΦΕΚ
1205/τΒ/30-06-2008), ̟ου βρίσκεται αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ (http://www.ypepth.gr/docs/fek_2008_1205.pdf),
̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η στήλη «Σελ.» αφορά τις σελίδες του διδακτικού βιβλίου, η στήλη «ΩΡΕΣ» τον ̟ροτεινόµενο
αριθµό διδακτικών ωρών, και η στήλη «Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ̟εριέχει οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για τις αντίστοιχες
ενότητες.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη
δική του κατανοµή, εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου (̟.χ. α̟ώλεια διδακτικών ωρών, κ.λ.̟.).
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∆ιδακτικά Αντικείµενα

Σελ.

∆ιδακτικοί Στόχοι

ΩΡΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο µαθητής ή η µαθήτρια µε το τέλος της διδακτικής ενότητας
̟ρέ̟ει :
Μετρολογία

Να γνωρίζει τις µετρολογικές ̟οιότητες των οργάνων – ̟ότε

Συνιστώνται εφαρµογές µέτρησης µε ̟αχύµετρο και µικρόµετρο

1. Εισαγωγή
1.1 Μετρολογικές ̟οιότητες οργάνων µέτρησης
(̟εριοδικός έλεγχος αυτών).

και ̟ώς ̟ρέ̟ει να γίνεται ο ̟εριοδικός έλεγχος αυτών.

για ε̟ανάληψη. Ε̟ίσης ε̟ίδειξη στο µάθηµα του σετ των ̟ροτύ̟ων

Να γνωρίζει τα όργανα και τις συσκευές µέτρησης κυρίως

̟λακιδίων ̟ου υ̟άρχει στο εργαστήριο Μηχανολογικών

̟αχύµετρα, µικρόµετρα και µετρητικά ρολόγια και να τα

Κατασκευών.

1.2 Όργανα και συσκευές µέτρησης

χρησιµο̟οιεί µε άνεση στη βιοµηχανική ̟αραγωγή

και ελέγχου (̟αχύµετρα, µικρόµετρα,

1-34

ρυθµίσεις των ελεγκτήρων και στις ρυθµίσεις των θέσεων

1.2 Πρότυ̟α βιοµηχανικά µήκη (̟λακίδια),

του κο̟τικού εργαλείου στις εργαλειοµηχανές.

̟οιότητες αυτών, χρήση.

Να γνωρίζει το σκο̟ό του ̟οιοτικού ελέγχου.

Βασικές έννοιες ̟οιοτικού ελέγχου.

2.1 Εισαγωγή
2.2 Έλεγχος της ̟οιότητας σε χώρες µε

4

χρησιµο̟οιεί στον έλεγχο των οργάνων µέτρησης, στις

µετρητικά ρολόγια).

2

Να γνωρίζει τα ̟λακίδια, τις ̟οιότητες αυτών και να τα

Να γνωρίζει ̟ώς γίνεται ο έλεγχος της ̟οιότητας σε χώρες
35-42

ελεύθερη οικονοµία.

µε ελεύθερη οικονοµία, το θεσµό της τυ̟ο̟οίησης και την

2

αναγκαιότητά της.

3. ∆ιασφάλιση ̟οιότητας.

Να γνωρίζει τη σχεδίαση και την οργάνωση ενός

3.1 Ανά̟τυξη συστήµατος ̟οιοτικής

συστήµατος ̟οιοτικής διασφάλισης στην ̟αραγωγική

∆ιασφάλισης.

διαδικασία και τη θέση του τµήµατος ̟οιοτικής
διασφάλισης στην οργάνωση της εταιρείας.

α) ∆ιαφορά ̟οιοτικής διασφάλισης α̟ό
̟οιοτικό έλεγχο.
β) Σχεδίαση και οργάνωση ενός
συστήµατος ̟οιοτικής διασφάλισης.
γ) Ανά̟τυξη ̟οιοτικής διασφάλισης στο

43-52

4

διάγραµµα ροής υλικού.
δ) Θέση του τµήµατος ̟οιοτικής
διασφάλισης στην οργάνωση της
εταιρείας.
ε) Eγχειρίδιο ̟οιοτικής διασφάλισης

3.2 Οργάνωση και διαδικασίες ̟οιοτικής
διασφάλισης.
α) Γενική ̟ολιτική ̟οιοτικής διασφάλισης

Να γνωρίζει όλες τις διαδικασίες, ̟ου χρειάζονται για την
53-66

̟οιοτική διασφάλιση των ̟ροϊόντων, ̟ου ̟αράγονται σε

4

Να τονισθεί η σηµασία της οργάνωσης και λειτουργίας ̟οιοτικής
διασφάλισης και εκ̟αίδευσης του ̟ροσω̟ικού ̟οιοτικού ελέγχου
µιας εταιρείας

µια εταιρεία, ̟ροκειµένου να ικανο̟οιούνται οι α̟αιτήσεις
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του αγοραστή.

µιας εταιρείας.
β) Οργάνωση και λειτουργία ̟οιοτικής
διασφάλισης.
γ) Αξιολόγηση συστήµατος ̟οιοτικής
διασφάλισης.
δ) Εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού ̟οιοτικού
ελέγχου.
ε) ∆ιορθωτική ενέργεια.
στ) Αρχεία ̟οιοτικού ελέγχου.
ζ) Έκδοση οδηγιών ελέγχου.
η) Σφραγίδες ελέγχου.

3.3. Εισερχόµενα υλικά και
Υ̟οκατασκευαστές.

Να γνωρίζει ̟ώς γίνονται οι έλεγχοι των εισερχοµένων

Σε συνεργασία µε τον καθηγητή του Εργαστηρίου Μηχανολογικών

υλικών, καθώς ε̟ίσης και η αξιολόγηση των

Κατασκευών, συνιστάται να γίνει µια άσκηση ̟ου να αφορά την

α) Έλεγχος εισερχοµένων υλικών

υ̟οκατασκευαστών / ̟ροµηθευτών µε τους ο̟οίους

̟ροµήθεια και κατ’ ε̟έκταση, τον ̟οιοτικό έλεγχο των

β) Έλεγχος ̟ρώτης ύλης

συνεργάζεται η εταιρεία.

εισερχοµένων υλικών στο εργαστήριο. (̟.χ. ̟οιοτικός έλεγχος

γ) Εργαστηριακός έλεγχος
δ) Ε̟ιστροφή υλικών

67-77

6

̟ρώτων υλών σε St 37)

ε) Ιστορικό ̟ροµηθευτών
στ) Αξιολόγηση υ̟οκατασκευαστών
ζ) Α̟οθήκες – ειδικοί χώροι

3.4 Έλεγχοι ̟αραγωγής, Τελικοί έλεγχοι

Να γνωρίζει ̟ώς εκτελούνται οι έλεγχοι ̟οιότητος, κατά τη

Προτείνεται να εκ̟ονηθεί α̟ό τους µαθητές µία εργασία, κατά τα

α) Έλεγχος ̟αραγωγής.

διάρκεια της ̟αραγωγικής διαδικασίας και τα έντυ̟α ̟ου

̟ρότυ̟α του διαγράµµατος της σελίδας 87. Οι µαθητές θα

β) Έλεγχος ̟ρώτου τεµαχίου.

̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται.

µ̟ορούσαν να εξετάσουν τα έργα ̟ου εκ̟όνησαν στο µάθηµα της

γ) Στατιστικός ̟οιοτικός έλεγχος
δ) Τελικός έλεγχος
ε) Πιστο̟οιητικά ̟οιότητος ελέγχου.

Μηχανουργικής Τεχνολογίας Ι και ΙΙ της Α΄ τάξης. Αφού τεθούν εξ
79-90

6

αρχής κά̟οια κριτήρια ̟οιότητας των δοκιµίων (τραχύτητα
ε̟ιφάνειας, διαστάσεις, ανοχές κ.λ.̟.), να γίνει διάγραµµα

στ) Εκθέσεις ̟οιοτικού ελέγχου.

ε̟ι̟έδου ̟οιότητας (Οριζόντιος άξονας: τα είδη των δοκιµίων των

ζ) Κρίσιµο ̟ρόβληµα ̟οιότητος.

εργασιών ̟ου εκ̟ονήθηκαν - Κατακόρυφος άξονας: τα ̟οσοστά

η) Ε̟ιτρο̟ή αναθεώρησης υλικού.

των α̟οδεκτών δοκιµίων).

4

Χαρακτηριστικά του ̟οιοτικού ελέγχου

Να διακρίνει την οµαδο̟οίηση των χαρακτηριστικών της

4.1 Προδιαγραφές

̟οιότητας.
103-132

Να µ̟ορεί να ορίσει ένα ̟ρότυ̟ο ή µια ̟ροδιαγραφή για

6

µια ̟αραγωγική διαδικασία ή ένα ̟ροϊόν.
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5

Έλεγχος ̟οιότητας

Να ορίζει τον έλεγχο ̟οιότητας, ως το σύνολο των

5.1 Συστήµατα ̟οιοτικού

δραστηριοτήτων, ό̟ως η µέτρηση, η εξέταση, η εκτέλεση

Ελέγχου.

δοκιµών σε ένα ή ̟ερισσότερα χαρακτηριστικά του
̟ροϊόντος ή της υ̟ηρεσίας.
Να αναλύει τις συνιστώσες ενός συστήµατος ̟οιοτικού
ελέγχου και να αναγνωρίζει τα διάφορα συστήµατα και τη
χρήση τους.

6. Τεχνική ̟ρολη̟τικού ελέγχου

Να διακρίνει τους τύ̟ους ελέγχου σε ̟ρολη̟τικό έλεγχο,

Στην ̟αράθεση των στοιχείων Στατιστικής, να ̟εριγραφούν

6.1 Τύ̟οι ελέγχων.

ενδιάµεσο έλεγχο ̟αραδοχής και τελικό έλεγχο ̟αραδοχής.

̟εριλη̟τικά µόνο τα κυριότερα σηµεία.

6.2 Προλη̟τικός έλεγχος.

Να γνωρίζει τι ε̟ιτυγχάνουµε µε τη χρήση του
̟ρολη̟τικού ελέγχου και τους τρό̟ους εφαρµογής του.
Να γνωρίζει το τρό̟ο κατάστρωσης ενός διαγράµµατος
µέσης τιµής και ακραίας διαφοράς δείγµατος.

7. Προλη̟τικός έλεγχος µε µετρήσεις.
7.1 ∆ιαγράµµατα x-R

135-150

7.2 Παραδείγµατα.

Να ε̟ιλύει ασκήσεις υ̟ολογισµού διαγραµµάτων x-R και

6

διάγραµµα x, R.

να εξάγει συµ̟εράσµατα βάσει των α̟οτελεσµάτων.

8. Προλη̟τικός έλεγχος µε διαλογή.

Να γνωρίζει τα ̟λεονεκτήµατα της χρήσης του

8.1 ∆ιάγραµµα ̟οσοστού σκάρτων p

̟ρολη̟τικού ελέγχου µε διαλογή, σε σχέση µε τον έλεγχο µε

8.2 Παραδείγµατα

µετρήσεις.

8.3 ∆ιάγραµµα αριθµού σκάρτων c.

Να γίνει µία άσκηση σε µιλιµετρέ χαρτί, ̟ου να αφορά κά̟οιο

151-168

8.4 Παραδείγµατα

Να συντάσσει διαγράµµατα ̟οσοστού σκάρτων και να

4

εξάγει συµ̟εράσµατα, βάσει των α̟οτελεσµάτων.
Να συντάσσει διαγράµµατα αριθµού σκάρτων και να εξάγει
συµ̟εράσµατα, βάσει των α̟οτελεσµάτων.

9. Σύγκριση των διαγραµµάτων ελέγχου.

Να γνωρίζει τις διαφορές µεταξύ των δύο συστηµάτων

9.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των

ελέγχου, ̟ου είναι δυνατόν να εφαρµοστούν, για την

µεθόδων ̟ρολη̟τικού ελέγχου.

̟αρακολούθηση της οµαλότητας µιας ̟αραγωγικής
169-174

διαδικασίας.

2

Να συγκρίνει τις διαφορές µεταξύ των διαγραµµάτων x-R
και των διαγραµµάτων p και c και να µάθει τις ̟ερι̟τώσεις
χρησιµο̟οίησής τους.

10. Πιστο̟οίηση – Πρότυ̟α ISO 9000
10.1 ∆ιεθνείς οργανισµοί ̟ιστο̟οίησης.
10.2 Σειρά ̟ροτύ̟ων

Να δοθεί άσκηση αναζήτησης ̟ληροφοριών µέσω διαδικτύου κ.λ.̟.
για τα διεθνή ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης ̟οιότητας.

Να γνωρίζει την αναγκαιότητα καθιέρωσης και διατήρησης
εθνικών ̟ροτύ̟ων, τεχνικών κανονισµών και
Σηµειώσεις

̟ιστο̟οιήσεων.
Να γνωρίζει τους διάφορους οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης
στην Ελλάδα και στην Ευρώ̟η (ISO, ΕΛΟΤ).

Ε̟ειδή στο σχολικό εγχειρίδιο δεν υ̟άρχει ε̟αρκής κάλυψη αυτής
2

της ενότητας, ακολουθούν σηµειώσεις ̟ερί ̟ροτύ̟ων ISO 9000. Οι
σηµειώσεις είναι γραµµένες σε γλώσσα κατάλληλη για τον
εκ̟αιδευτικό, όχι όµως και για τους µαθητές, στους ο̟οίους ̟ρέ̟ει
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Να γνωρίζει τη σειρά των ̟ροτύ̟ων ISO 9001, 9002, 9003

να µεταφερθούν α̟λούστερα.

και 9004, το χαρακτήρα και τον σκο̟ό τους.
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1. Συστήµατα ̟οιότητας
Η έννοια της ̟οιότητας αφορά στο σύνολο των χαρακτηριστικών ενός ̟ροϊόντος (ή µιας υ̟ηρεσίας) ̟ου σχετίζονται µε την
ικανότητα του (της) να ικανο̟οιεί εκφρασµένες ή αναµενόµενες ανάγκες. Στον χώρο των ε̟ιχειρήσεων, η ̟οιότητα ισοδυναµεί µε την
ικανο̟οίηση καθορισµένων α̟αιτήσεων των ̟ελατών, ̟ου µάλιστα διαφορο̟οιούνται α̟ό ̟ελάτη σε ̟ελάτη. Λόγω του έντονου
ανταγωνισµού ̟ου χαρακτηρίζει τη διεθνή αγορά, η διασφάλιση της ̟οιότητας α̟οτελεί ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα.
Οι ̟αραδοσιακές µέθοδοι διασφάλισης της ̟οιότητας βασίζονται στον έλεγχο ̟οιότητας των ̟ροϊόντων, στον έλεγχο δηλαδή
των χαρακτηριστικών του α̟οτελέσµατος της ̟αραγωγικής διαδικασίας (̟ροϊόντος), ̟ριν εγκαταλείψει την ε̟ιχείρηση και α̟οσταλεί
στον ̟ελάτη. Σε ένα ε̟όµενο βήµα, ο έλεγχος του τελικού ̟ροϊόντος συµ̟ληρώνεται α̟ό µια σειρά ελέγχων στα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα,
ό̟ως ̟αράγονται α̟ό τα στάδια της ̟αραγωγικής διαδικασίας.
Η µέθοδος των Συστηµάτων Ποιότητας ε̟ικεντρώνεται στον έλεγχο της ̟αραγωγικής διαδικασίας και όχι µόνο του
α̟οτελέσµατος της, σε αντίθεση µε την ̟ροσέγγιση του εκ των υστέρων ελέγχου. Συνέ̟εια της ̟ροσέγγισης αυτής είναι ότι ο έλεγχος
είναι δυνατόν να ε̟εκταθεί ̟έρα α̟ό τις ̟αραγωγικές διαδικασίες και να ̟εριλάβει το σύνολο των διαδικασιών της ε̟ιχείρησης ̟ου
ε̟ηρεάζουν την ̟οιότητα, ό̟ως την ̟αραγγελιοληψία, τις ̟ροµήθειες κλ̟. Σε ένα Σύστηµα Ποιότητας λαµβάνεται ε̟ίσης υ̟όψη η
καταλληλότητα της οργανωτικής δοµής της εταιρείας, οι υ̟ευθυνότητες, οι µέθοδοι και οι ̟όροι ̟ου χρειάζονται για την άσκηση της
διαχείρισης ̟οιότητας.
Ένα α̟οτελεσµατικό σύστηµα ̟οιότητας δεν είναι α̟λά µία οµάδα κανόνων ̟αραγωγής ̟ου συµµορφώνεται µε ορισµένες
̟ροδιαγραφές. Το ίδιο το Σύστηµα Ποιότητας αναγνωρίζει ότι θα υ̟άρξουν ̟ροβλήµατα, ̟ροσ̟αθεί όµως να εξασφαλίσει ότι θα
ε̟ιλυθούν και δεν θα ε̟αναληφθούν. Αυτό ε̟ιτυγχάνεται µέσω ιδιαίτερων διαδικασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται και α̟οσκο̟ούν στον
εντο̟ισµό και τη διόρθωση των ̟ραγµατικών αιτιών των ̟ροβληµάτων και όχι των συµ̟τωµάτων τους. Το σύστηµα ̟οιότητας µιας
ε̟ιχείρησης είναι α̟αραίτητο να είναι τεκµηριωµένο. Ο̟οιοσδή̟οτε εµ̟λέκεται σε κά̟οια διαδικασία, ̟αραγωγική ή υ̟οστηρικτική,
̟ρέ̟ει να έχει διαθέσιµη ό̟οια ̟ληροφορία χρειάζεται. Όταν οι διαδικασίες αλλάζουν, ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζεται ότι όλα τα έντυ̟α
̟ου χρησιµο̟οιούνται θα ενηµερωθούν. Γι' αυτό το λόγο, η ακριβής τεκµηρίωση και ο έλεγχος της ίδιας της τεκµηρίωσης α̟οτελεί
σηµαντικό τµήµα του συστήµατος ̟οιότητας.
2. Οικογένεια Προτύ̟ων ISO 9000
Η οικογένεια ̟ροτύ̟ων ISO 9000, η ο̟οία αναφέρεται µε την ̟αρα̟άνω ονοµασία για ευκολία, α̟οτελείται α̟ό ̟ρότυ̟α και
οδηγίες σχετικές µε Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Τα ̟ρότυ̟α αναφέρονται στην χρησιµο̟οιούµενη ορολογία, τις γενικές αρχές
και σε υ̟οδείγµατα για ανά̟τυξη Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν και ̟ρότυ̟α ̟ου αναφέρονται
σε συγκεκριµένες α̟αιτήσεις, ό̟ως η ε̟ιθεώρηση, δηλαδή η διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης του Συστήµατος Ποιότητας ̟ου
χρησιµο̟οιεί µια ε̟ιχείρηση µε τις α̟αιτήσεις του ̟ροτύ̟ου.
Το ̟ρότυ̟ο ISO 9000 ασχολείται µε την «∆ιαχείριση της Ποιότητας». Ο τυ̟ο̟οιηµένος ορισµός της έννοιας «̟οιότητα» και
αυτός ̟ου χρησιµο̟οιείται α̟ό τον ISO αναφέρεται σε όλα εκείνα τα στοιχεία ενός ̟ροϊόντος ή µιας υ̟ηρεσίας τα ο̟οία α̟αιτούνται
α̟ό τον ̟ελάτη. Ο όρος «διαχείριση ̟οιότητας» α̟οδίδει το γεγονός ότι µια ε̟ιχείρηση διασφαλίζει ότι τα «̟ροϊόντα» της, αγαθά ή
υ̟ηρεσίες, συµµορφώνονται µε τις α̟αιτήσεις του ̟ελάτη και τις ικανο̟οιούν.
.
Οι α̟αιτήσεις των ̟ροτύ̟ων της σειράς ISO 9000 αφορούν άµεσα στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο µια ε̟ιχείρηση ̟ραγµατο̟οιεί τις
δραστηριότητες και έµµεσα στο α̟οτέλεσµα των δραστηριοτήτων αυτών. Οι α̟αιτήσεις του ̟ροτύ̟ου δίνουν ̟ερισσότερη βάση στις
διαδικασίες ̟ου ακολουθούνται ̟αρά στο ̟αραγόµενο ̟ροϊόν, µε την ιδέα ότι ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο εκτελούνται οι διαδικασίες
αυτές ε̟ηρεάζει το ̟ροϊόν.
Στην οικογένεια ̟ροτύ̟ων ISO 9000 δεν ̟εριλαµβάνονται α̟αιτήσεις για ̟ροδιαγραφές συγκεκριµένων ̟ροϊόντων. Στα
̟ρότυ̟α αυτά δηλώνονται α̟αιτήσεις για την διαχείριση των διαδικασιών ̟ου ε̟ηρεάζουν την ̟οιότητα του ̟ροϊόντος.
Ανεξαρτήτως δραστηριότητας, ο̟οιοσδή̟οτε οργανισµός ε̟ιθυµεί να ανα̟τύξει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας µ̟ορεί
να ακολουθήσει τα ̟ρότυ̟α της οικογένειας ISO 9000. Η συµµόρφωση αυτή δεν α̟οβλέ̟ει στην ε̟ιβολή µιας ̟αγκόσµιας
οµοιοµορφίας στους ενδιαφερόµενους οργανισµούς, µιας και κάτι τέτοιο είναι ανε̟ιθύµητο αλλά και αδύνατο, λόγω των ̟οικίλων
αναγκών των οργανισµών αυτών. Η ικανο̟οίηση των α̟αιτήσεων ̟ου αναφέρουν τα ̟ρότυ̟α στα συστήµατα διαχείρισης είναι
α̟αραίτητη, αλλά ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο θα υλο̟οιηθούν ε̟αφίεται στην διοίκηση κάθε οργανισµού.
3. Σύνθεση της οικογένειας ̟ροτύ̟ων ISO 9000
Η βάση για την καθιέρωση συστηµάτων διαχείρισης ̟οιότητας είναι η οικογένεια ̟ροτύ̟ων ISO 9000.
Η ανά̟τυξη και η αναθεώρηση των κειµένων του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου ISO 9000 εκ̟ονούνται α̟ό την Τεχνική Ε̟ιτρο̟ή
ISO/TC 176 «∆ιαχείριση της ̟οιότητας και διασφάλιση της ̟οιότητας», Υ̟οε̟ιτρο̟ή 2 «Συστήµατα για την ̟οιότητα».
Οι ανανεώσεις των κειµένων των ∆ιεθνών Προτύ̟ων, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν α̟ό την Τεχνική Ε̟ιτρο̟ή ISO/TC 176 µε
σκο̟ό την ενσωµάτωση στοιχείων ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τις αναθεωρήσεις στα ̟ρότυ̟α της οικογένειας ISO 9000, οδήγησε στα
̟ρότυ̟α της σειράς ISO 9000:2000.
Τα ̟αλαιότερα ̟ρότυ̟α ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994 ενσωµατώθηκαν στο νέο ̟ρότυ̟ο ISO 9001:2000 ενώ
διατηρήθηκε αναθεωρηµένο το ̟ρότυ̟ο ISO 9004 :1994 ως ISO 9004 :2000.
Στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζονται τα ̟ρότυ̟α, οι οδηγίες και οι τεχνικές αναφορές ̟ου συνιστούν σήµερα την
οικογένεια ̟ροτύ̟ων ISO 9000.

Πρότυ̟α και οδηγίες

Σκο̟ός

ISO 9000:2005
Έναρξη της κατανόησης των ̟ροτύ̟ων, καθορισµός των
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας Θεµελιώδεις αρχές και θεµελιωδών αρχών και ορισµών ̟ου χρησιµο̟οιούνται µε
λεξιλόγιο»
σκο̟ό την α̟οφυγή ̟αρερµηνειών κατά την χρήση τους στην
οικογένεια ISO 9000.
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ISO 9001:2000
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας Α̟αιτήσεις»

Πρότυ̟ο α̟αιτήσεων ̟ου χρησιµο̟οιείται για την εξασφάλιση
της ικανότητας ενός οργανισµού να ικανο̟οιήσει τις α̟αιτήσεις
των ̟ελατών του µε την εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της
̟οιότητας. Σήµερα είναι το µοναδικό ̟ρότυ̟ο του ο̟οίου η
εφαρµογή οδηγεί στην έντυ̟η ̟ιστο̟οίηση.

ISO 9004:2000
Παρέχει καθοδήγηση για συνεχή βελτίωση του συστήµατος
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης ̟οιότητας ενός οργανισµού µε σκο̟ό να
για βελτιώσεις της ε̟ίδοσης»
ε̟ωφελούνται όλα τα εµ̟λεκόµενα µέρη µέσω της ικανο̟οίησης
των ̟ελατών.

ISO 19011
«Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια ε̟ιθεώρησης
συστηµάτων διαχείρισης της ̟οιότητας ή/και του ̟εριβάλλοντος»
(Υ̟ό ανά̟τυξη)

Παρέχει οδηγίες για την δια̟ίστευση της ικανότητας του
συστήµατος να ε̟ιτυγχάνει τα καθορισµένα αντικείµενα της
̟οιότητας. Χρησιµο̟οιείται είτε
για εσωτερικές
ε̟ιθεωρήσεις είτε για την ε̟ιθεώρηση ̟ελατών.

ISO 10005:2005
Παρέχει οδηγίες οι ο̟οίες υ̟οστηρίζουν την ̟ροετοιµασία,
«∆ιαχείριση της Ποιότητας - Κατευθυντήριες οδηγίες για τα σχέδια ανασκό̟ηση, α̟οδοχή και αναθεώρηση των σχεδίων ̟οιότητας.
για την ̟οιότητα»

ISO 10006:2003
Οδηγίες ̟ου υ̟οστηρίζουν την διασφάλιση της ̟οιότητας κατά
«∆ιαχείριση της Ποιότητας – Κατευθυντήριες οδηγίες για την τη διαχείριση έργων.
̟οιότητα στη διαχείριση έργων»

ISO 10007:2003
Παρέχει οδηγίες για την διασφάλιση του ότι ένα ̟ολυσύνθετο
«∆ιαχείριση της Ποιότητας - Κατευθυντήριες οδηγίες για την ̟ροϊόν εξακολουθεί να λειτουργεί και να εξυ̟ηρετεί τους
διαχείριση της διαµόρφωσης»
σκο̟ούς του ακόµα και όταν τα συστατικά του µέρη αλλαχθούν
µεµονωµένα.

ISO 10012-1:2003
Παρέχει οδηγίες για τα βασικά στοιχεία και µέτρα ενός
«Α̟αιτήσεις ∆ιασφάλισης Ποιότητας για Εξο̟λισµό Μετρήσεων
συστήµατος εξισορρό̟ησης το ο̟οίο διασφαλίζει ότι οι
Μέρος 1: Σύστηµα Μετρολογικής Ε̟ιβεβαίωσης για Εξο̟λισµό µετρήσεις γίνονται µε την ε̟ιθυµητή ακρίβεια.
Μετρήσεων»

ISO 10012-2:2003
Παρέχει συµ̟ληρωµατική καθοδήγηση για την εφαρµογή
«Α̟αιτήσεις ∆ιασφάλισης Ποιότητας για Εξο̟λισµό Μετρήσεων
ελέγχου στατιστικών διαδικασιών όταν κρίνεται αναγκαίο για
Μέρος 2 : Κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο των διεργασιών την ε̟ίτευξη των στόχων του 1ου Μέρους.
µέτρησης»

ISO 10013:2001
Παρέχει
οδηγίες
για
την
ανά̟τυξη
και
την
«Κατευθυντήριες οδηγίες για την ανά̟τυξη εγχειριδίων για την διατήρηση
εγχειριδίων
̟οιότητας, ̟ροσαρ̟οιότητα»
µοσµένα στις συγκεκριµένες ανάγκες του οργανισµού ̟ου το
ανα̟τύσσει και εν συνεχεία χρησιµο̟οιεί.
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ISO/TR 10014:1998
Παρέχει καθοδήγηση ̟ρος την ε̟ίτευξη οικονοµικών ωφελειών
«Κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχείριση των οικονοµικών της µέσω της εφαρµογής της διαχείρισης ̟οιότητας.
̟οιότητας»

ISO 10015:1999
Παρέχει καθοδήγηση για την ανά̟τυξη, εφαρµογή, διατήρηση
«∆ιαχείριση της Ποιότητας - Κατευθυντήριες οδηγίες για την και βελτίωση των στρατηγικών και των συστηµάτων
εκ̟αίδευση»
εκ̟αίδευσης ̟ου ε̟ηρεάζουν την ̟οιότητα των ̟ροϊόντων.

B΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.
Ειδικότητα: Εργαλειοµηχανών C.N.C.
ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» (2Θ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Χρησιµο̟οιείται το σχολικό εγχειρίδιο (“Στοιχεία Ε̟αγγελµατικής ∆ραστηριότητας”, Φ. Σκιττίδης, Α. Μ̟οζώνας)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Κάθε εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει να γνωρίζει ότι η αναφορά στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών και όχι στο διδακτικό εγχειρίδιο,
α̟οτελεί την βάση για την διδασκαλία όλων των ενοτήτων κάθε µαθήµατος.
Για τη σύνταξη των οδηγιών του µαθήµατος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, στο ισχύον αναλυτικό
̟ρόγραµµα σ̟ουδών (ΦΕΚ 1205/τΒ/30-06-2008), ̟ου βρίσκεται αναρτηµένο και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ
(http://www.ypepth.gr/docs/fek_2008_1205.pdf), ̟ροστέθηκαν τρεις ε̟ί ̟λέον στήλες. Η στήλη «Σελ.» αφορά τις σελίδες του
διδακτικού βιβλίου, η στήλη «ΩΡΕΣ» τον ̟ροτεινόµενο αριθµό διδακτικών ωρών, και η στήλη «Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
̟εριέχει οδηγίες και ̟αρατηρήσεις για τις αντίστοιχες ενότητες.
Ο αναφερόµενος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ενδεικτικός και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν δεσµεύει τον διδάσκοντα να κάνει τη
δική του κατανοµή, εφόσον τούτο ε̟ιβάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου (̟.χ. α̟ώλεια διδακτικών ωρών, κ.λ.̟.).
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∆ιδακτικά Αντικείµενα

Σελ.

∆ιδακτικοί Στόχοι

ΩΡΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο µαθητής ή η µαθήτρια µε το τέλος της διδακτικής ενότητας

1.

̟ρέ̟ει :
Να γνωρίζει τις τεχνικές ̟ου χρησιµο̟οιούνται για την
εξέταση της ανθρώ̟ινης εργασίας.

Μελέτη µεθόδων

1.1 Εισαγωγή

Να γνωρίζει τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ιδρούν στην α̟όδοση
του εργαζόµενου και στην οικονοµία µε σκο̟ό την αύξηση
της ̟αραγωγικότητας.

1.2 Ε̟ιλογή της εργασίας ̟ου θα µελετηθεί
1.3 Καταγραφή της υφιστάµενης µεθόδου
1.4 Βασικά σύµβολα φάσεων εργασίας

Ιδιαίτερη έµφαση να δοθεί στα ̟αραδείγµατα της ειδικότητας.

161-171

Να γνωρίζει τους στόχους και τις βασικές κατηγορίες της
µελέτης εργασίας.

4

Να γνωρίζει τον τρό̟ο ε̟ιλογής των εργασιών µιας
ε̟ιχείρησης σε µια µελέτη εργασίας.
Να καταγράφει µε συντοµία, σαφήνεια και ̟εριεκτικότητα τα
στοιχεία ̟ου συνθέτουν την ακολουθούµενη διαδικασία ̟ου
ε̟ιλέγεται να εξεταστεί σαν µελέτη.
Να αναγνωρίζει τα βασικά σύµβολα των φάσεων εργασίας.
2.

∆ιαγράµµατα διαδικασίας

2.1 ∆ιάγραµµα ροής της εργασίας
2.2 ∆ιάγραµµα ̟ολλα̟λής δραστηριότητας
2.3 ∆ιάγραµµα δεξιού και αριστερού χεριού
173-179

Να συντάσσει διαγράµµατα διαδικασίας, ̟ου χρησιµεύουν
στην καταγραφή της µεθόδου εργασίας.

Τα ̟αραδείγµατα των θεµατικών ̟εδίων να ανα̟τυχθούν

Να χρησιµο̟οιεί διαγράµµατα ροής της εργασίας όταν το
αντικείµενο είναι ̟ροϊόν ή εργαζόµενος.

Τα διαγράµµατα Ροής Εργασίας και Πολλα̟λών

Να καταγράφει, σε διαγράµµατα ροής ̟ολλα̟λής
δραστηριότητας, φάσεις διαφόρων στοιχείων για συσχετισµό
δραστηριοτήτων ανθρώ̟ου – µηχανής.

διεξοδικά.
∆ραστηριοτήτων να γίνουν χωρίς ιδιαίτερες α̟αιτήσεις
2

α̟οµνηµόνευσης των σηµάτων.

Να συντάσσει διαγράµµατα δεξιού και αριστερού χεριού σε
εργασίες συναρµολόγησης και γραφείου

3.

Να εξετάζει τις διάφορες φάσεις ̟ου συνθέτουν τη µέθοδο
εργασίας βάσει των στοιχείων ̟ου έχουν καταγραφεί.

Βελτιστο̟οίηση µεθόδων

3.1 Κριτική εξέταση της υφιστάµενης µεθόδου
3.2 Ανά̟τυξη της νέας βελτιωµένης µεθόδου

180-183

Να διαχωρίζει τις διάφορες φάσεις σε οµάδες ̟ροετοιµασίας,
α̟οµάκρυνσης και µη ̟αραγωγικές φάσεις.

2

Να συγκρίνει τα στοιχεία ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον
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υ̟ολογισµό νέας βελτιωµένης µεθόδου µε αυτά της
̟ρογενέστερης.

4.

Να εκτιµά ̟ροτύ̟ους χρόνους βάσει µιας σειράς µελετών
χρόνων σε αλληλοσύνδεση µε τη µελέτη µεθόδων.

Μελέτη χρόνων

4.1 Μέθοδοι µελέτης χρόνων
4.2 Μελέτη χρόνων µε χρονοµετρήσεις

Να γνωρίζει τις διάφορες µεθόδους µελέτης χρόνων και την
ένταξή τους σε κατηγορίες.

4.3 Παράδειγµα καθορισµού ̟ροτύ̟ου χρόνου

Να καθορίζει τις φάσεις εργασίας για τη χρονοµέτρηση, ̟ου
̟ρέ̟ει να αντα̟οκρίνεται σε οργανικά τµήµατα µιας
εργασίας.

4.4 Η µελέτη εργασίας σήµερα

184-196

Να δοθεί βαρύτητα στα λυµένα ̟αραδείγµατα.

4

Να ε̟ιλύει ασκήσεις υ̟ολογισµού ̟ροτύ̟ου χρόνου.

4.5 Παραδείγµατα - Ασκήσεις

Να γνωρίζει τη σηµασία της µελέτης εργασίας λόγω της
εµφάνισης νέων α̟αιτήσεων των εργαζοµένων και την
ανά̟τυξη της νέας τεχνολογίας.

5.

Το ̟ρόβληµα των εργατικών ατυχηµάτων

5.1 Τι είναι εργατικό ατύχηµα.
5.2 Ε̟εξήγηση εννοιολογικών ̟ροσδιορισµών
(Αµέλεια, ̟ρόθεση, Κοινώς αναγνωρισµένοι
Τεχνικοί Κανόνες)

1-21

Να γνωρίζει τη σηµασία της ασφάλειας σε ο̟οιαδή̟οτε
εκτελούµενη εργασία.

Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ̟ρόβληµα των εργατικών

Να ορίζει τι είναι ασφάλεια και ̟ώς ε̟ιτυγχάνεται η
̟ρόληψη ατυχηµάτων.

Να ε̟εξηγηθούν µε α̟λό τρό̟ο τα διάφορα στατιστικά

Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη της ̟ρόληψης των
ατυχηµάτων µετά τη βιοµηχανική ε̟ανάσταση.

ατυχηµάτων.
διαγράµµατα.
4

5.3 Ιστορικό της ̟ρόληψης των εργατικών
ατυχηµάτων
5.4 Στατιστικοί ̟ίνακες των εργατικών ατυχηµάτων,
̟αρουσίαση, ε̟εξήγηση
6.

Ε̟αγγελµατικές ασθένειες.

Να γνωρίζει τις ε̟αγγελµατικές ασθένειες, σε συνδυασµό µε

6.1 Σύντοµη ̟εριγραφή των
ε̟αγγελµατικών ασθενειών

την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
21-24

Να γνωρίζει την αναγκαιότητα της τάξης και της

2

καθαριότητας στο χώρο εργασίας.
Να ταξινοµεί τις συνθήκες του εργασιακού ̟εριβάλλοντος σε
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κατηγορίες (χηµικές ουσίες, φυσικά, εργονοµικά και
βιολογικά αίτια).
7.

Μεθοδολογία αναγνώρισης και ̟ρόληψης

Να γνωρίζει τους δέκα ̟ιο σηµαντικούς κανόνες ,καθώς και

κινδύνων στο χώρο της εργασίας.

τις γενικές οδηγίες ασφαλείας.

7.1 Θεωρίες για τις αιτίες των ατυχηµάτων

Οι σελίδες 32-48 να διδαχθούν µε α̟λή αναφορά των
κυριότερων σηµείων.
Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις ̟ρώτες βοήθειες (α̟ό σελ. 49)
καθώς και στην ατοµική ̟ροστασία του εργαζοµένου.

Να γνωρίζει τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, ̟ου
α̟ορρέουν α̟ό την κοινή λογική.

7.2 Βασικά στοιχεία της ̟ρόληψης εργατικών
κινδύνων

Να γνωρίζει τους τρό̟ους ̟ρόληψης των ατυχηµάτων ,
25-59

7.3 Ανάλυση ατυχηµάτων

ανάλογα µε τη φύση τους.

6

Να γνωρίζει τους τρό̟ους ανάλυσης των ατυχηµάτων.

7.4 Μέτρα ασφαλείας χώρων εργασίας

Να γνωρίζει τις ε̟ι̟τώσεις του θορύβου και τον τρό̟ο

7.5 Πρώτες βοήθειες .

µέτρησής του.

7.6 Ενδύµατα εργασίας, ατοµική εµφάνιση (Κράνος,

Να γνωρίζει για τα µέσα ατοµικής ̟ροστασίας ̟ου υ̟άρχουν

γυαλιά, γάντια, ̟α̟ούτσια, µάσκες)

και ̟ώς µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν.

7.7 Προστασία α̟ό το θόρυβο
8.

Να διακρίνει την αναγκαιότητα της εκ̟αίδευσης, ως βασική
̟ροϋ̟όθεση για τη βελτίωση της α̟όδοσης του εργαζοµένου.

Νοµοθετικό ̟λαίσιο για την υγιεινή & ασφάλεια
των εργαζοµένων.
ε̟εξήγηση

̟ροδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή και

νοµοθετικού ̟λαισίου.

Να γνωρίζει το ρόλο του εργοδηγού και την αναγκαιότητα
ύ̟αρξής του, σαν ε̟ιτηρητή τήρησης των κανόνων
ασφαλείας.

8.1 Εφαρµογή σε χώρο εργασίας, ̟αρουσίαση,

8.2 Προεδρικό διάταγµα 105/1995 (Ελάχιστες

Να γίνει αναφορά των ουσιωδέστερων σηµείων του σχετικού

91-115

6

υγείας στην εργασία και για τη χρησιµο̟οίηση
εξο̟λισµού εργασίας σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 92,58/ΕΟΚ και 89/655/ΕΟΚ
αντίστοιχα)

9

Να γνωρίζει τους γενικούς κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση
µηχανηµάτων και εργαλειοµηχανών.

Οδηγίες χρήσης των µηχανηµάτων σε
µηχανουργείο

9.1 ∆ρά̟ανα ε̟ιτρα̟έζια, Ψαλίδια ηλεκτροκίνητα,

69-86

Να γνωρίζει το σωστό τρό̟ο ̟ροετοιµασίας, ̟ριν την έναρξη
και ̟αύση της λειτουργίας ενός µηχανήµατος, ̟ρος α̟οφυγή

Να δοθούν ιδιαίτερη βαρύτητα στις σελίδες 74-79 ̟ου αφορούν
6

την χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων της ειδικότητας.
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Σµυριδοτροχοί δίδυµοι, Πριόνια ηλεκτροκίνητα,

ατυχήµατος .

Μηχανήµατα κάµψεως, Κύλινδροι

Να γνωρίζει ̟.χ. τι ̟ρέ̟ει να φροντίζουµε για τη σωστή
ασφάλεια του αντικειµένου ̟ρος διάτρηση και τον τρό̟ο
εργασίας σε δρά̟ανο.

9.2 Τόρνος, Φρέζα, Πλάνη, Πρέσα έκκεντρου
Να γνωρίζει ̟.χ. τη συντήρηση του εξο̟λισµού

9.3 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, Εργασίες

ηλεκτροσυγκόλλησης

συγκόλλησης
9.4 Παραδείγµατα – Εφαρµογές
10. Στοιχεία εργατικής νοµοθεσίας.

117-158

Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες, ̟ου χαρακτηρίζουν τις
σχέσεις εργαζοµένου και εργοδότη.

8

2

Εάν υ̟άρχει ε̟άρκεια χρόνου, ο διδάσκων µ̟ορεί ̟ροαιρετικά
να αναφερθεί στα κύρια ε̟αγγελµατικά καθήκοντα της
ειδικότητας CNC, τα ο̟οία είναι ̟ολύ χρήσιµο να τα
γνωρίζουν οι µαθητές (σελ. 199-210).
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ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας
∆ιδακτικές Οδηγίες

1. Βασικός Σκο̟ός – Ειδικότεροι Στόχοι
Το µάθηµα «ΣΕΠ (Σχολικός Ε̟αγγελµατικός Προσανατολισµός) - Περιβάλλον
Εργασίας» στοχεύει:
• να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες στις εκ̟αιδευτικές και
ε̟αγγελµατικές ε̟ιλογές τους, και
• να τους στηρίξει, ε̟ίσης, στην ̟ροσ̟άθεια για µια ̟ορεία δια βίου ανά̟τυξης
και, ειδικότερα, για την ανά̟τυξη δεξιοτήτων ζωής (Life skills).
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο Σχολικός Ε̟αγγελµατικός Προσανατολισµός ε̟ιδιώκει
να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες, κατά τα διάφορα στάδια της ανά̟τυξής
τους, να ανα̟τύξουν τον εαυτό τους και τις δεξιότητές τους ̟ολύ̟λευρα, να
συσχετίσουν τις ε̟ιθυµίες τους µε την ̟ραγµατικότητα, να οργανώσουν τις
̟ροσ̟άθειές τους και να σχεδιάσουν το µέλλον τους διεκδικώντας το δικό τους χώρο
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Η ̟ραγµατο̟οίηση του σκο̟ού αυτού ε̟ιχειρείται µέσα α̟ό τους τέσσερις,
διεθνώς καθιερωµένους, στόχους του Σ.Ε.Π., οι ο̟οίοι είναι:
 Αυτογνωσία, ̟ου σχετίζεται µε τη διαδικασία στήριξης των µαθητών στην
̟ροσ̟άθειά τους για αυτοεξερεύνηση, αλλά και ̟αροχής βασικών ευκαιριών
̟ρος αυτούς για την ανά̟τυξη των δυνατοτήτων τους.
 Πληροφόρηση, µε την ̟αράλληλη ενθάρρυνση των µαθητών να ανα̟τύξουν
ενεργό ρόλο στην αναζήτηση ̟ηγών ̟ληροφοριών (αυτο̟ληροφόρηση), να
διαβάζουν κριτικά τις ̟ληροφορίες, να α̟οφεύγουν τη στενή ̟ληροφόρησή τους
ε̟ιδιώκοντας την ευρύτερη ενηµέρωσή τους σε κοινωνικο-οικονοµικά ζητήµατα.
Με την έννοια αυτή ο στόχος της Πληροφόρησης α̟οφεύγει τη στενή
̟ληροφόρηση και ̟αίρνει τη διάσταση της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας.
 Λήψη Α̟όφασης, µε ε̟ιδίωξη να βοηθηθούν οι µαθητές να συνειδητο̟οιούν
τους ̟αράγοντες ̟ου υ̟εισέρχονται στη διαδικασία της λήψης α̟οφάσεων, αλλά
και να βοηθηθούν να ̟αίρνουν α̟οφάσεις µέσα α̟ό το δηµιουργικό συνδυασµό
στοιχείων του εαυτού τους και της γύρω εκ̟αιδευτικής και ε̟αγγελµατικής
̟ραγµατικότητας.
 Μετάβαση, µε στόχο την καλύτερη δυνατή ̟ροετοιµασία των νέων για την
εργασία και για τη ζωή του ενήλικου ανθρώ̟ου και τη δυναµική όσο και κριτική
̟ροσαρµογή σε νέα δεδοµένα.
Οι ειδικότερα στόχοι για το συγκεκριµένο µάθηµα στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ
ε̟ιδιώκουν:
• Την ενεργο̟οίηση των µαθητών και την εµ̟λοκή τους σε µαθησιακές
διαδικασίες (µε βάση τις αρχές ̟ου ̟ροωθούν την κριτική και συνεργατική
µάθηση) µέσα α̟ό τις ο̟οίες θα ανακαλύ̟τουν και θα α̟οκτούν τη γνώση και,
ειδικότερα, τη γνώση και τις ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν στις σύγχρονες συνθήκες
εργασίας.
• Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
• Την ανά̟τυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
• Την καλλιέργεια της γρα̟τής έκφρασης.
• Την αξιο̟οίηση ̟ηγών ̟ληροφόρησης και την κριτική ανάγνωση της
̟ληροφορίας.
• Την ανά̟τυξη υ̟ευθυνότητας και ανάληψης ̟ρωτοβουλιών.
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• Την καλλιέργεια δια̟ροσω̟ικών και ε̟ικοινωνιακών δεξιοτήτων.
• Την ανά̟τυξη δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης.
Σηµειώνεται ότι οι βασικοί στόχοι του ΕΠΑΛ ̟ου ε̟ιδιώκουν, ανάµεσα σε
άλλα, και τη µείωση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής µε την εφαρµογή της
υ̟οχρεωτικής
δωδεκάχρονης
εκ̟αίδευσης
και
την
ανά̟τυξη
της
α̟ασχολησιµότητας των α̟οφοίτων δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, α̟οτελούν
κυρίαρχους στόχους κάθε µαθήµατος του ΕΠΑΛ και κυρίως του µαθήµατος : «ΣΕΠΠεριβάλλον Εργασίας».
2. ∆ιδακτικές µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις
Ό̟ως είναι γνωστό για τον ΣΕΠ, το µάθηµα αυτό στηρίζεται στη βιωµατική
̟ροσέγγιση στη µάθηση και στη διδασκαλία. Αναλυτικότερα, το ζήτηµα αυτό της
µεθοδολογίας του φαίνεται στο καινούργιο βιβλίο του ΣΕΠ Γ΄ Γυµνασίου ό̟ου, στο
βιβλίο του καθηγητή, υ̟άρχουν αρκετές χρήσιµες οδηγίες τόσο για τη
συµβουλευτική διάσταση του ρόλου του καθηγητή (και του ρόλου του ως διευκολυντή)
όσο και για τη βιωµατική ̟ροσέγγιση.
Ως ̟ρος το εργασιακό ̟εριβάλλον, υ̟άρχουν ̟ολλές µεθοδολογικές δυνατότητες.
Για ̟αράδειγµα, οι µαθητές/τριες, χωρισµένοι σε οµάδες µε υ̟εύθυνους καθηγητές
των ειδικών µαθηµάτων (δύο για κάθε τµήµα), µ̟ορούν να αναλάβουν τη
διερεύνηση της αγοράς εργασίας της ̟εριοχής τους, την εκ̟όνηση συνδυαστικών
εργασιών σχετικών µε τα αντικείµενα των τοµέων του κύκλου ̟ου έχει το σχολείο
τους, την οργάνωση και ̟ραγµατο̟οίηση ε̟ισκέψεων σε εργασιακούς χώρους, την
ανάλυση των στοιχείων και ̟ληροφοριών αυτής της ε̟ίσκεψης και τη σύνταξη
εκθέσεων/αναφορών, κ.ά.
Οι έρευνες και οι εργασίες αυτές ̟ροτείνεται να ̟ραγµατο̟οιούνται κυρίως µε τη
µέθοδο του σχεδίου εργασίας (project) και τη µέθοδο της µελέτης ̟ερί̟τωσης (case
study), ̟ου βοηθούν τους µαθητές στην καλλιέργεια ερευνητικών και κριτικών
δεξιοτήτων.
Τα ̟αραδοτέα του κάθε ερευνητικού (project) µ̟ορεί να είναι, για ̟αράδειγµα,
γενικές και ειδικές έρευνες, συνδυαστικές εργασίες, σχεδιασµός ̟αραγωγής
̟ροϊόντος, ̟ραγµατικά ή εικονικά έργα συνοδευόµενα α̟ό γρα̟τή εργασία,
σχεδιασµός ατοµικής ή συλλογικής ε̟ιχείρησης, εκθέσεις µετά α̟ό ε̟ίσκεψη σε
εργασιακούς χώρους, συνεντεύξεις στελεχών της αγοράς εργασίας κ.ά.
Οι µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις ̟ροκειµένου να ̟ροσεγγίσει α̟οτελεσµατικότερα
ο µαθητής έννοιες ̟ου αφορούν τον εαυτό του και τις συνθήκες του σύγχρονου
̟εριβάλλοντος εργασίας είναι ̟ολλές. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ̟αρακάτω:
 Συµ̟λήρωση ερωτηµατολογίων µε δηµιουργική συζήτηση ̟ου ακολουθεί
 Ε̟εξεργασία ̟ινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, µαζί
µε άλλο χρήσιµο υλικό, α̟οτελούν κείµενα ̟ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια
των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των ̟ληροφοριών.
 Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη
 Ασκήσεις ̟ροσωµοίοσης (µε ̟αίξιµο ρόλων, δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα
κυρίως σχετικά µε την α̟ασχόληση, µε τις στερεοτυ̟ικές αντιλήψεις, µε τη λήψη
α̟όφασης, κ.ά.).
 Συνεργασία µε φορείς α̟ασχόλησης
 Στρατηγικά οργανωµένες ε̟ισκέψεις σε χώρους εργασίας
 ∆ιοργανώσεις ηµερίδων
α̟ό τους µαθητές µε ̟ροσκλήσεις ατόµων για
ενηµέρωση για τις συνθήκες στο σύγχρονο ̟εριβάλλον εργασίας.
Οι µαθητές και οι µαθήτριες, χωρισµένοι σε οµάδες, εκ̟ονούν διάφορες
εργασίες χρησιµο̟οιώντας ̟ληροφορίες και γνώσεις α̟ό ̟ηγές εντός και εκτός
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σχολείου, ό̟ως ε̟αγγελµατικοί χώροι, βιβλιοθήκες, ε̟ιστηµονικά ιδρύµατα κ.ά. Οι
εργασίες ̟ου ανατίθενται στους/στις µαθητές/τριες σχεδιάζονται έτσι ώστε να
χρησιµο̟οιούν οι µαθητές αρκετές σύγχρονες ̟ηγές και, βεβαίως, το διαδίκτυο και
τα σχολικά εργαστήρια. Ειδικότερα στις τεχνικές ειδικότητες τα εργαστήρια
̟ροτείνεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην κατασκευή των έργων των µαθητών.
Προτείνεται οι µαθητές να ε̟ιλέγουν τις θεµατικές ενότητες µε τις ο̟οίες
ε̟ιθυµούν να ασχοληθούν, µε βάση τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους τοµείς
και ειδικότητες ̟ου λειτουργούν στο σχολείο τους.
Ο καθηγητής είναι ο
συντονιστής, ο εµψυχωτής της οµάδας. Σχεδιάζει τις διαδικασίες της µάθησης,
δηµιουργεί το κατάλληλο ̟αιδαγωγικό κλίµα και σχέσεις µε την το̟ική κοινωνία /
οικονοµία. Υ̟οστηρίζει τις α̟οφάσεις των µαθητών/τριών για τις εκ̟αιδευτικές και
συνακόλουθες ε̟αγγελµατικές ε̟ιλογές τους χωρίς, όµως, να τους καθοδηγεί µε
συγκεκριµένες ε̟ιλογές.
Ο καθηγητής ε̟ιδιώκει τη σύνδεση των δραστηριοτήτων αυτών µε το ̟εριεχόµενο
και άλλων ειδικών µαθηµάτων, ό̟ως, για ̟αράδειγµα, «Αρχές Οικονοµίας».
«Γραφική Ε̟ικοινωνία - Σχέδιο», «Εφαρµογές Πληροφορικής», «Τεχνολογία,
Ενέργεια και Παραγωγή», «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων»,
«Χρηµατοοικονοµικά», «Ε̟ιχειρηµατικότητα και ανά̟τυξη» κ.ά.
ΜΕΡΟΣ Α΄
Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ανα̟τυχθεί ακόµη εκ̟αιδευτικό υλικό σχετικά µε
τον Σ.Ε.Π. για το νέο αυτό σχολείο, ̟ροτείνουµε να χρησιµο̟οιήσει ο/ο
διδάσκων/ουσα τα νέα βιβλία (µαθητή-καθηγητή) της Γ΄ Γυµνασίου. Ενδεικτικές
θεµατικές ενότητες α̟ό τα νέα αυτά βιβλία ̟ου είναι ιδιαίτερα χρήσιµες είναι οι
̟αρακάτω:
1.: Το Ελληνικό Εκ̟αιδευτικό Σύστηµα, (µε α̟ώτερο στόχο τη µελέτη των
̟ροο̟τικών α̟ασχόλησης του ΕΠΑΛ).
Στο ̟λαίσιο της ενότητας δηµιουργείται το «ηµερολόγιο/ντοσιέ» κάθε µαθητή καθώς
και ο «ατοµικός φάκελος» portfolio, ̟ου θα α̟οτελέσουν τα µέσα για την
αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στην ̟ρώτη
θεµατική ̟ροτείνεται να δοθεί έµφαση στη µέθοδο σχεδίου εργασίας µε βάση την
Ενεργό Έρευνα µε σκο̟ό την ερευνητική ̟ροσέγγιση της σύνδεσης της εκ̟αίδευσης µε
την αγορά εργασίας.
2. Ανακαλύ̟τω τον Εαυτό µου, (µε σκο̟ό την ̟ροσω̟ική ανά̟τυξη µέσα α̟ό το
στόχο της Αυτογνωσίας)
Ενδεικτικά θέµατα: Προσω̟ικότητα, Αυτοαντίληψη, Αυτοεκτίµηση, ενδιαφέροντα,
ο ελεύθερος χρόνος σε αλληλε̟ίδραση µε τη σχολική ζωή, ̟ροσω̟ικές και
ε̟αγγελµατικές αξίες, ικανότητες και δεξιότητες, δεξιότητες ζωής, αντιλήψεις για
τους συνανθρώ̟ους, στερεότυ̟α, δια̟ολιτισµική συµ̟εριφορά.
3. Πληροφόρηση, (µε κυρίαρχο σκο̟ό τη συνειδητο̟οίηση της σηµασίας της
̟ληροφορίας στη σηµερινή ε̟οχή, την κριτική ανάγνωση της ̟ληροφορίας, την αξία
της αυτο̟ληροφόρησης).
Ενδεικτικά θέµατα: Ιδιότητες ̟ου διασφαλίζουν την ̟οιότητα των ̟ληροφοριών,
εµ̟όδια και δυσκολίες στην ̟ληροφόρηση, γιατί «αυτο̟ληροφόρηση» και όχι
έτοιµες ̟ληροφορίες, µορφές ̟ληροφοριών, ̟ηγές, αναζήτηση και οργάνωση
̟ληροφοριών, χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο, ∆ίκτυο Νέστωρ.
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4. Οι Α̟οφάσεις στη Ζωή µας και ο σχεδιασµός του µέλλοντος, (µε στόχο: α) τον
εντο̟ισµό των ̟αραγόντων ̟ου υ̟εισέρχονται στη λήψη α̟όφασης, και β) την
άσκηση στη λήψη α̟οφάσεων)
5. Ο Κόσµος της Εργασίας, (µε στόχο την ̟ροετοιµασία των µαθητών για την
καλύτερη και α̟οτελεσµατικότερη µετάβαση στην εργασία και στη ζωή).
Ενδεικτικά: Εξελίξεις της ε̟οχής µας (̟αγκοσµιο̟οίηση) ̟ου ε̟ηρεάζουν την αγορά
εργασίας, το σύγχρονο εργασιακό ̟εριβάλλον, άσκηση σε µορφές α̟ασχόλησης,
̟εριγραφή ε̟αγγελµάτων και σύνδεση µε ειδικότητες του ΕΠΑΛ,, ̟ροετοιµασία για
τη συνέντευξη, σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, κτλ.).
Προτείνεται οι διδάσκοντες να χρησιµο̟οιήσουν ε̟ίσης συµ̟ληρωµατικά
στοιχεία α̟ό τα αναθεωρηµένα βιβλία (µαθητή-καθηγητή της Α΄ Γενικού
Λυκείου).
Ενδεικτικές ενότητες:
«Μαθαίνω το σήµερα ∆ιερευνώ το Αύριο», «Σήµερα στο σχολείο, Αύριο στην Αγορά
Εργασίας: ένας εργαζόµενος και µια εργαζόµενη ̟ου συνεχώς µαθαίνουν και
εξελίσσονται», «Το ζήτηµα της ανεργίας: Αντιµετω̟ίζεται;», «Ενδιαφέροντα και
Ε̟αγγέλµατα: Η ταξινόµηση και αντιστοίχησή τους», «Παίρνοντας Εκ̟αιδευτικές
και Ε̟αγγελµατικές Α̟οφάσεις», «Το Εργασιακό Περιβάλλον στον 21ο αιώνα»,
«Σ̟ουδές και Εργασία χωρίς Σύνορα»

ΜΕΡΟΣ Β΄
Περιγραφές ε̟αγγελµάτων
Μελετώνται τα αντι̟ροσω̟ευτικότερα ε̟αγγέλµατα ̟ου αντιστοιχούν στους Τοµείς
̟ου έχει το ΕΠΑΛ. ∆ίνεται έµφαση στην ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα
χρήσιµο για τη µελέτη της θεµατικής «ε̟ιχειρηµατικότητα» είναι το εκ̟αιδευτικό
υλικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ̟ου ̟αρήχθη α̟ό το ΕΚΠΑ και µε α̟όφαση του
Π.Ι. έχει εγκριθεί να α̟οσταλεί στις σχολικές βιβλιοθήκες των σχολείων. Ε̟ίσης
ιδιαίτερα χρήσιµο είναι και το υλικό (βιβλίο µαθητή και βιβλίο καθηγητή) ̟ου
διανέµεται στα σχολεία ̟ου υλο̟οιούν τη Σχολική δραστηριότητα «Οικονοµία –
Ε̟ιχειρηµατικότητα».
Αφού αναλυθούν οι ̟ροο̟τικές α̟ασχόλησης των τοµέων του ΕΠΑΛ,
̟ροτείνεται να αναλάβουν οι µαθητές και οι µαθήτριες εξειδικευµένα σχέδια
εργασίας για να µελετήσουν αντι̟ροσω̟ευτικά θέµατα των Τοµέων/Ειδικοτήτων
και σύγχρονα ̟εριβάλλοντα εργασίας. Το ̟εριεχόµενο των σχεδίων εργασίας
̟ροτείνεται να α̟οτελείται α̟ό:
 Το αντικείµενο εργασίας (̟.χ. ̟αραγωγή ̟ροϊόντος, ̟αροχή υ̟ηρεσίας)
 Τις συνθήκες εργασίας (χώροι-εξο̟λισµός, χρόνοι, αµοιβές, συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας, ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις, δια̟ροσω̟ικές σχέσεις)
 Τα ε̟αγγελµατικά χαρακτηριστικά του ̟ροσω̟ικού (γνώσεις, δεξιότητες,
τυ̟ικά ̟ροσόντα, σ̟ουδές)
 Τις ̟ροο̟τικές διάφορων θέσεων εργασίας (οικονοµικά και στατιστικά
στοιχεία - ιδιαίτερα της ̟εριοχής του σχολείου, τεχνολογική εξέλιξη).
Ε̟ισηµαίνεται ότι, για τη διευκόλυνση των καθηγητών και µαθητών, έχει ̟ροταθεί η
χρήση α̟ό τους καθηγητές ̟ου διδάσκουν το µάθηµα «ΣΕΠ – Περιβάλλον
Εργασίας» τα κάτωθι βιβλία:
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ΣΕΠ Γ΄ Γυµνασίου (βιβλίο µαθητή – καθηγητή),
Αναµορφωµένο βιβλίο ΣΕΠ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και όλων
των υ̟ολοί̟ων Τοµέων
«Οικονοµία – Ε̟ιχειρηµατικότητα» ̟ου έχει εγκριθεί α̟ό το Π.Ι., για την
υ̟οστήριξη της αντίστοιχης σχολικής δραστηριότητας
Το σύνολο των βιβλίων µε τίτλο «Ε̟ιχειρηµατικότητα» ̟ου ̟αρήχθη α̟ό
το ΕΚΠΑ και έχει εγκριθεί να σταλεί σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σηµειώνεται ότι είναι χρήσιµο οι µαθητές να δηµιουργήσουν φάκελο (µε τη
µορφή ̟ορτφόλιο/ντοσιέ ) το ο̟οίο ̟ροτείνεται να αξιολογείται κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς κυρίως µε τη µορφή της αυτοαξιολόγησης, αλλά και της
αλληλοαξιολόγησης
(οι
µαθητές/τριες
αλληλοαξιολογούνται)
µε
βάση
̟ροετοιµασµένο φύλλο αξιολόγησης ̟ου θα ̟εριλαµβάνει στόχους ̟ου τίθενται
εξαρχής και αξιολογεί την ε̟ιτυχία τους (̟οιοτικά, ̟οσοτικά και χρονικά).
Ε̟ισηµαίνεται ότι, όσον αφορά στο χρόνο ̟ου θα διατίθεται για το δίωρο µάθηµα
ΣΕΠ και Εργασιακό Περιβάλλον, ̟ροτείνεται κατά το Α΄ εξάµηνο να εφαρµόζεται ο
ΣΕΠ, µε αναφορές ̟άντα στο Εργασιακό Περιβάλλον και κατά το Β΄ εξάµηνο το
ζήτηµα του Εργασιακού Περιβάλλοντος µε αναφορές στον ΣΕΠ. Με τον τρό̟ο αυτό
ε̟ιτυγχάνεται α̟οτελεσµατικότερα η βιωµατική ̟ροσέγγιση του µαθήµατος και
δένουν λειτουργικά τα θέµατα ΣΕΠ και Εργασιακού Περιβάλλοντος.
Αξιολόγηση των οµαδικών και ατοµικών εργασιών των µαθητών/τριών
Ως ̟ρος την αξιολόγηση του µαθήµατος ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας αναφέρουµε
τα εξής:
1. Στο ̟λαίσιο του µαθήµατος Σ.Ε.Π. οι µαθητές δεν αξιολογούνται εξαιτίας του
σκο̟ού του µαθήµατος και της έµφασης στην αυτοεξερεύνηση και στην ̟ροσω̟ική
ανά̟τυξη –ανά̟τυξη θετικής αυτοαντίληψης, υψηλότερης αυτοεκτίµησης,
δεξιοτήτων-. Η ανά̟τυξη, λοι̟όν, του εαυτού δεν αξιολογείται µε την
̟αραδοσιακή έννοια της αξιολόγησης.
2. Ό̟ως αναφέρθηκε ̟ιο ̟άνω σε σχέση µε τη µεθοδολογική ̟ροσέγγιση
διδασκαλίας, στο δεύτερο τετράµηνο δίνεται έµφαση στην οργάνωση εκ µέρους
των µαθητών/τριών ‘ερευνητικών σχεδίων’ (projects) µε τη µεθοδολογία της
Ενεργού Έρευνας και µε βάση τα ενδιαφέροντά τους και τις ειδικότητες ̟ου τους
αφορούν. Τα ερευνητικά σχέδια εκ̟ονούνται σε οµαδικό ε̟ί̟εδο, χωρίς να
α̟οκλείεται η εκ̟όνηση ενός σχεδίου εργασίας σε ατοµικό ε̟ί̟εδο.
3. Προβλέ̟εται να υ̟άρχει τελική αξιολόγηση των µαθητών µε βάση την ̟οιότητα
των ερευνητικών σχεδίων ̟ου θα ̟αρουσιάζονται µέσα α̟ό δραστηριότητες ̟ου
θα οργανώνονται α̟ό τον εκ̟αιδευτικό σε συνεργασία µε τους µαθητές –̟.χ. στην
τάξη, στο σχολείο ή και άλλες εκδηλώσεις.
4. Για την τελική αξιολόγηση των ερευνητικών σχεδίων λαµβάνεται υ̟όψη: α) η
αυτοαξιολόγηση των µαθητών/τριών, β) η αλληλοαξιολόγηση, καθώς και η
αξιολόγηση του εκ̟αιδευτικού. Με τον τρό̟ο αυτό αυξάνεται η εγκυρότητα της
αξιολόγησης µέσα α̟ό ένα δηµιουργικό συµβιβασµό και οι µαθητές/τριες ̟αίρνουν
χρήσιµη ανάδραση σχετικά µε τις δεξιότητές τους.
5. Για την αξιολόγηση των ερευνητικών σχεδίων η κλίµακα ̟ου ̟ροτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί είναι η κλίµακα ̟ου κυµαίνεται α̟ό 1-100 έτσι, ώστε για να
δίνονται ̟εριθώρια για την αξιολόγηση ̟οικίλων ̟αραγόντων. Βασικά στοιχεία
̟ρος αξιολόγηση:
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1. ∆ιαµόρφωση του γενικού σκο̟ού και των ειδικότερων στόχων της έρευνας µε
βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών: 1- 10 µονάδες.
2. Σχεδιασµός των ‘κύκλων’ (δηλαδή των δραστηριοτήτων) του ερευνητικού
σχεδίου µέσα α̟ό τους ο̟οίους οι µαθητές/τριες θα ε̟ιδιώξουν στρατηγικά
την ̟ραγµατο̟οίηση των στόχων τους:
1-20 µονάδες
3. Κάθε κύκλος ή δραστηριότητα για την ̟ραγµατο̟οίηση των στόχων
̟εριλαµβάνει τέσσερα (4) ‘βήµατα’, τα ο̟οία είναι: ο σχεδιασµός της
συγκεκριµένης δραστηριότητας, η υλο̟οίησή της στην ̟ράξη, η ̟αρατήρηση
και η κριτική ανάλυση για τη διεξαγωγή συµ̟ερασµάτων. Ε̟οµένως, για τα
‘βήµατα’ κάθε δραστηριότητας η βαθµολογία µ̟ορεί να είναι α̟ό 1-10 .
Ε̟ειδή είναι χρήσιµο να υ̟άρχουν τουλάχιστον δύο ερευνητικές
δραστηριότητες, το σύνολο της βαθµολογίας εδώ είναι: 1-20
4. Ερευνητικές µέθοδοι ̟ου µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν. Για ̟αράδειγµα:
Συνέντευξη (̟.χ. µε ε̟αγγελµατίες), Παρατήρηση, Ερωτηµατολόγια,
Φωτογράφηση (ή και µαγνητοσκό̟ηση), Καταγραφή ̟αρατηρήσεων (̟.χ. σε
ερευνητικό ηµερολόγιο, ̟αράδειγµα του ο̟οίου ̟αρουσιάζεται στο νέο
βιβλίο ΣΕΠ Γ΄ Γυµνασίου). Αξιολόγηση µεθόδων:
1-20
5. Οργάνωση των συµ̟ερασµάτων για ̟αρουσίαση (̟.χ. στην ερευνητική
οµάδα, στην τάξη, στο σχολείο ή σε άλλη εκδήλωση):
1-20
6. ∆ηµοσιο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων (̟.χ. σε µαθητές άλλων τάξεων ή άλλου
σχολείου, σε εφηµερίδα του σχολείου κτλ.):
1-10
Σηµείωση :
Παρακαλώ να υ̟άρξει µέριµνα ώστε να διασφαλιστεί η ̟ρόσβαση των
εκ̟αιδευτικών ̟ου θα διδάξουν τον ΣΕΠ στα βιβλία αυτά. Λαµβάνοντας υ̟όψη το
γεγονός ότι δεν υ̟άρχουν νέα βιβλία ̟ρος το ̟αρόν και δεν έχει υ̟άρξει καµιά
εξέλιξη στο ζήτηµα αυτό, είναι το λιγότερο ̟ου µ̟ορεί να γίνει για τη διευκόλυνση
των διδασκόντων για ένα τόσο σηµαντικό αντικείµενο ό̟ως ο Σχολικός
Ε̟αγγελµατικός Προσανατολισµός.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Βιολογία Ι και ΙΙ
των ηµερήσιων και εσ̟ερινών ΕΠΑΛ
Για το σχολικό έτος 2010-’11, τα Μαθήµατα «Βιολογία Ι» και «Βιολογία ΙΙ» των
ηµερήσιων και εσ̟ερινών ΕΠΑΛ, θα διδαχτούν σύµφωνα µε:
1. Τους στόχους ̟ου ορίζουν τα αντίστοιχα Προγράµµατα Σ̟ουδών.
2. Τις ενδεικτικές διδακτικές ̟ροτάσεις, τα σχέδια µαθήµατος και τον ενδεικτικό
̟ρογραµµατισµό ύλης ̟ου ̟εριέχονται στα αντίστοιχα Βιβλία για τον
Καθηγητή.
3. Τις εγκυκλίους για την Εργαστηριακή ∆ιδασκαλία των αντικειµένων των
Φυσικών Ε̟ιστηµών στο Λύκειο καθώς και τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας
για κάθε τάξη.

Χηµεία Α΄ τάξεως ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ.
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρό̟ουλου ∆.,
Θεοδωρό̟ουλου Π. και Κάλλη Α.
Το βιβλίο συνοδεύεται α̟ό Εργαστηριακό οδηγό για το/η µαθητή/ρια, Τετράδιο
Εργαστηριακών Ασκήσεων, Ε̟ο̟τικό υλικό και Βιβλίο για τον/ην καθηγητή/ρια, στο ο̟οίο
αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων ̟ροβλε̟οµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40).
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Α̟ό το ανωτέρω εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ροτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (2 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 1.1 µέχρι και 1.5 (σελ. 3-40) «Βασικές έννοιες» ΟΧΙ, εκτός α̟ό το τµήµα της
ενότητας 1.5 «∆ιαλύµατα-Περιεκτικότητες διαλυµάτων» σελίδες 20, 21 και 22, το ο̟οίο
̟ροτείνεται να διδαχθεί στο 4ο Κεφάλαιο ̟ριν α̟ό την ̟αράγραφο 4.3.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο/η εκ̟αιδευτικός, έχοντας γνώµονα το διαγνωστικό έλεγχο στην ύλη του
Γυµνασίου στην αρχή της σχολικής ̟εριόδου, µ̟ορεί να αφιερώσει 1-2 διδακτικές ώρες για
να καλύψει ενδεχόµενες ελλείψεις των µαθητών/ριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ∆ΕΣΜΟΙ (13 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή 2.1 µέχρι και 2.4 (σελ. 43-66) ΝΑΙ
Προτείνεται να µην δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία των ενώσεων (υ̟οενότητα
2.4), αλλά να ε̟ισηµανθούν οι βασικές αρχές της.
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 2 να ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό οδηγό το ̟είραµα
3 «Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων» (σελ. 37-40 του Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ-ΟΞΕΙ∆ΙΑ (12 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή 3, 3.1, 3.2, (σελ. 83-µέση 89) ΝΑΙ.
Τµήµα της υ̟οενότητας 3.2.2, «Το pH (̟ε-χα)» (σελ. µέση 89-91) ΟΧΙ.
3.3 (σελ. 92-93) ΝΑΙ.
3.4 (σελ. 94-95) ΝΑΙ.
3.5 (σελ. 95-105) ΝΑΙ.
3.6 (σελ. 105 - 109 ) ΝΑΙ.
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι … Το pH του στοµάχου και τα αντιόξινα» (σελ. 110) ΝΑΙ.
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 3 να ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό Οδηγό το ̟είραµα
6 «Χηµικές αντιδράσεις και ̟οιοτική ανάλυση ιόντων» (σελ. 52-58 του Εργαστηριακού
Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ (13 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή, 4.1, 4.3, 4.4 (σελ. 127-136, 141-154) ΝΑΙ.
Προτείνεται να διδαχθεί ̟ρώτα η ̟αράγραφος 4.1 «Βασικές έννοιες για τους χηµικούς
υ̟ολογισµούς: σχετική ατοµική µάζα, σχετική µοριακή µάζα, mol, αριθµός Avogadro,
γραµµοµοριακός όγκος» (σελ.128 -136). Στη συνέχεια, να ακολουθήσει η υ̟οενότητα του 1ου
Κεφαλαίου «∆ιαλύµατα – Περιεκτικότητες διαλυµάτων» (σελ. 20- 22), και κατό̟ιν να
ακολουθήσουν οι ̟αράγραφοι 4.3 «Συγκέντρωση διαλύµατος - Αραίωση, ανάµειξη
διαλυµάτων» (σελ. 141-146) και 4.4 «Στοιχειοµετρικοί υ̟ολογισµοί» (147 -154).
4.2 (σελ. 137-140) «Καταστατική εξίσωση των αερίων» ΟΧΙ.
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Μετά το Κεφάλαιο 4 να ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε τον Εργαστηριακό οδηγό το ̟είραµα
7 «Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – Αραίωση διαλυµάτων» (σελ. 59-62 του
Εργαστηριακού Οδηγού).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (σελ. 169-192) «Πυρηνική χηµεία» ΟΧΙ.
Χηµεία Β΄ τάξεως ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ.
Το µάθηµα θα διδαχθεί 1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας των Λιοδάκη Σ., Γάκη
∆., Θεοδωρό̟ουλου ∆., Θεοδωρό̟ουλου Π. και Κάλλη Α.
Το Βιβλίο συνοδεύεται α̟ό Εργαστηριακό Οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο
Εργαστηριακών Ασκήσεων, Ε̟ο̟τικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο ο̟οίο
αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
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Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος «Χηµεία» της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
κοινο̟οιήθηκε µε την Υ̟ουργική Α̟όφαση 85047/Γ2/30-07-2007.
Α̟ό το ανωτέρω εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ροτείνεται να διδαχθούν όσα και µε τη σειρά ̟ου
αναφέρονται στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί:
∆ιδακτική
ώρα
1η

Περιεχόµενο
Εισαγωγή στην οργανική χηµεία. Σηµασία της
οργανικής χηµείας. Γιατί ο άνθρακας ξεχωρίζει
(σελ. 3 – 5).
Καύσιµα – καύση. Πετρέλαιο. Σχηµατισµός
̟ετρελαίου. ∆ιύλιση ̟ετρελαίου (σελ. 33 – 36).

2η

3η

4η

5η

6η
7η
8η

Βενζίνη (σελ. 37 – 38). Ονοµατολογία αλκανίων µε
ευθεία αλυσίδα. Όσα σχετικά αναφέρονται στις σελίδες
9 και 10.
Ονοµατολογία αλκανίων µε διακλαδισµένη
ανθρακική αλυσίδα, ισοµέρεια αλυσίδας. Όσα
σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 12, 13 και 14.
Νάφθα – Πετροχηµικά. Φυσικό αέριο (σελ. 38 – 39).
Εφαρµογές ονοµατολογίας και ισοµέρειας
αλκανίων.
Αλκάνια – µεθάνιο. Γενικά. Προέλευση.
Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες (σελ. 39 – 41). ∆εν θα
διδαχθούν οι γενικές ̟αρασκευές των αλκανίων.
Χηµικές ιδιότητες ̟λην της υ̟οκατάστασης. Χρήσεις.
(σελ. 41 – 44).
Υ̟οκατάσταση αλκανίων (σελ. 42 – 43).
Ονοµατολογία αλκυλαλογονιδίων. Όσα σχετικά
αναφέρονται και στις σελίδες 12 και 13.
Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων (σελ. 44 – 47).

9η

10η και 11η

12η και 13η

14η

15η

16η

Παρατηρήσεις

∆ίνεται η εξήγηση ότι υδρογονάνθρακες
είναι ενώσεις ̟ου α̟οτελούνται α̟ό
υδρογόνο και άνθρακα. Εάν οι µαθητές
ερωτούν τι σηµαίνει άκυκλοι, κυκλικοί
κ.λ̟., τους ̟αρα̟έµ̟ουµε στις σελίδες 67 του βιβλίου, ό̟ου ̟αρατηρούν τα
µοριακά µοντέλα.
∆ραστηριότητα:
Κατασκευή οργανικών µορίων µε
̟λαστικά µοντέλα.

∆ραστηριότητα:
Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα
̟λεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα.

∆ραστηριότητα:
Έρευνα για τα είδη ρύ̟ανσης της
̟εριοχής σας.

Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο. Γενικά, Προέλευση.
(σελ. 47). Ονοµατολογία αλκενίων και ισοµέρεια
θέσης. Όσα σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 10, 11, 14
και 15.
Φυσικές ιδιότητες - Χηµικές ιδιότητες αλκενίων.
Χρήσεις αλκενίων και αιθυλενίου (σελ. 48 – 53). ∆εν
θα διδαχθούν οι ̟αρασκευές των αλκενίων.
Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Γενικά (σελ. 53).
Αλκίνια, αλκαδιένια: ονοµατολογία και ισοµέρεια
οµόλογης σειράς. Όσα σχετικά αναφέρονται στις σελίδες
9, 10 και 15.
Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Προέλευση.
φυσικές ιδιότητες, καύση και χρήσεις ακετυλενίου
(σελ. 53-56). ∆εν θα διδαχθούν οι ̟αρασκευές
ακετυλενίου (σελ. 54).
Ανακεφαλαίωση της ονοµατολογίας των αλκανίων,
αλκενίων, αλκινίων, αλκαδιενίων και
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αλκυλαλογονιδίων. Όσα σχετικά αναφέρονται στις
σελίδες 9, 10, 12 και 13.
Ανακεφαλαίωση της συντακτικής ισοµέρειας (σελ.
13-15).
Φωτοχηµική ρύ̟ανση. Όζον – Τρύ̟α του όζοντος.
Φαινόµενο θερµοκη̟ίου (σελ. 59 – 63).

17η

18η και 19η

20η και 21η

22η
23η

Αλκοόλες – Φαινόλες. Εισαγωγή. Αλκοόλες
(σελ. 79 – 81).
Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη.
Γενικά. Φυσικές ιδιότητες (σελ. 81 – 83).
Ονοµατολογία κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών.
∆εν θα διδαχθούν οι ̟αρασκευές των αλκοολών.
Χηµικές ιδιότητες αλκοολών. Χρήσεις (σελ. 83 – 86).
1η εργαστηριακή άσκηση: «Οξείδωση της αιθανόλης»,
Πείραµα 2, σελ. 29 – 35 του Εργαστηριακού Οδηγού.

∆ραστηριότητα:
Ανάθεση εργασίας στους µαθητές
σχετικής µε την ατµοσφαιρική
ρύ̟ανση, το φαινόµενο του
θερµοκη̟ίου ή την τρύ̟α του
όζοντος.
∆ραστηριότητα:
Οινο̟νευµατώδη ̟οτά, συνέ̟ειες
α̟ό την υ̟ερβολική χρήση τους.

Η ̟ροσθήκη του ̟υκνού H2SO4 ̟ου
είναι α̟αραίτητο για την οξείδωση
της αιθανόλης να γίνει α̟ό το
διδάσκοντα το µάθηµα.

Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα-Αιθανικό οξύ,
Γενικά. Φυσικές ιδιότητες, όξινος χαρακτήρας,
24η
χρήσεις ξιδιού και οξικού οξέος (σελ. 103-106). ∆εν
θα διδαχθούν οι ̟αρασκευές του αιθανικού οξέος
(σελ.104).
2η εργαστηριακή άσκηση: «Όξινος χαρακτήρας
(καρβοξυλικών οξέων)». Σελ. 41 – 44 του Εργαστηριακού
25η
Οδηγού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
∆εν α̟οτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Β΄ Λυκείου Γενικής
Παιδείας, µε τίτλο:
«Γνωρίζεις ότι…» των σελίδων: 31, 32, 64, 91, 92 και 93.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ µαθήµατΩΝ της ειδικοτητασ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
και ̟οιοτικου ελεγχου υλικων της α΄ ταξησ ε̟α.σ
Α. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Ανόργανη Χηµεία» ∆. Βάττη, Α. Γαρούφη, Σ. Κασσελούρη.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
13-49

Κεφ. 1. Οξειδοαναγωγή
Εκτός α̟ό τις ̟αραγράφους 1.3 (Ηµιαντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής) 1.4
(Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής)
53-105
Κεφ. 2. Μέταλλα και κράµατα
Κεφ. 3. Μέταλλα ̟ρακτικού ενδιαφέροντος
Εκτός α̟ό τις χηµικές εξισώσεις

109-140
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175-205

Κεφ. 5. Χηµικές ενώσεις ̟ρακτικού ενδιαφέροντος
Εκτός α̟ό την ̟αράγραφο: 5.7 (¨Οξινο ανθρακικό Νάτριο και Ανθρακικό
Νάτριο) και τις χηµικές εξισώσεις
Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
Το µάθηµα θα διδαχθεί 4 ώρες την εβδοµάδα (2Θ+2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Χηµική Τεχνολογία Ι» Γ. Καλκάνη, Ι. Χατήρη.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
13-25

Κεφ. 1. Εισαγωγή
29-52
Κεφ. 2. Α̟οθήκευση, Μεταφορά και ελάττωση µεγέθους στερεών
55-73
77-130
133-147

Κεφ. 3. Α̟οθήκευση και µεταφορά ρευστών
Κεφ. 4. ∆ιαχωρισµός των υλικών
Κεφ. 5. Μεταφορά θερµότητας

Σηµείωση: Στη διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου
αναφέρονται στα ανωτέρω κεφάλαια.
Γ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ)
Το µάθηµα θα διδαχθεί 10 ώρες την εβδοµάδα (10Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας» Β. Γκέρκη, Θ. Ζακο̟ούλου, Γ.
Κατσιγιάννη.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Κεφ. 1. Εισαγωγή

Σελίδες
( α̟ό … έως)
11-22
23-72

Κεφ. 2. Περιγραφή Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας
Κεφ. 3. Βασικές φυσικές διεργασίες
Κεφ. 4. ∆ειγµατοληψία-Προετοιµασία δείγµατος
Κεφ. 5. ∆ιαλύµατα

76-128
129-147
148-180
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182-191
Κεφ. 6. Ποιοτική Ανάλυση
192-200
Κεφ. 7. Αντιδράσεις κατιόντων Μόνο οι ̟αράγραφοι 7.1 και 7.1.α
252-266
Κεφ. 9. Παρουσίαση σύγχρονων αναλυτικών συσκευών

∆ιδακτικό βιβλίο: «Ποσοτική Ανάλυση» ∆. Γάκη, Γ. Κοτονιά, Σ. Μακανίκα.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
9-22

Κεφ. 1. Εισαγωγή

23-64
Κεφ. 2. Αξιολόγηση α̟οτελεσµάτων
Κεφ. 3. Κλασσική Ποσοτική Ανάλυση
Α̟ό την ̟αράγραφο 3.3.2 οι ………………………………
Α̟ό την ̟αράγραφο 3.3.4 οι ……………………………..
Α̟ό την ̟αράγραφο 3.3.5 οι ………………………………
Οι ασκήσεις των σελ. 143-152 ̟ου αντιστοιχούν στην ̟αρα̟άνω θεωρία
Α̟ό την ̟αράγραφο 3.4 οι…………………………………
Οι ασκήσεις των σελ. 181-189 ̟ου αντιστοιχούν στην ̟αρα̟άνω θεωρία

65-99
104-106
123-125
131-138
143-152

Κεφ. 4. Ενόργανη Ποσοτική Ανάλυση
Οι ερωτήσεις των σελ. 245-246 ̟ου αντιστοιχούν στην ̟αρα̟άνω θεωρία
Α̟ό την ̟αράγραφο 4.4 ……………………………………
Οι ερωτήσεις των σελ. 288-300 ̟ου αντιστοιχούν στην ̟αρα̟άνω θεωρία
Α̟ό την ̟αράγραφο 4.5 ……………………………………

191-226
245-246

153-166
181-189

248-284
288-300
316-319
337-368

Κεφ. 5. Ετοιµασία ∆είγµατος-Γενική Ανάλυση

∆. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 2 ώρες την εβδοµάδα (2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Εφαρµογές Η/Υ» Π. Ματζάκου, Μ. Κοτσαµ̟άση, Κ. Μ̟αµ̟ή, Π.
Καλύβα.
∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
11-187

Να διδαχθεί ως έχει.
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Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 1 ώρα την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Εργασιακό ̟εριβάλλον του Τοµέα Χηµικών Εργαστηριακών
Εφαρµογών» Α. Βλυσίδη, Χ. Παγιάτη, Σ. Τριανταφύλλου-Σφακιανάκη.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
12-171

Να διδαχθεί ως έχει.

ΣΤ. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 4 ώρες την εβδοµάδα (2Θ+2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

∆ιδακτικό βιβλίο: «Οργανική Χηµεία» Σ. Λευκο̟ούλου, Ν. Νικολάου, Μ. Κοµιώτου.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
12-180

Να διδαχθεί ως έχει.
Σηµείωση: Στη διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις του
αντίστοιχου εργαστηριακού οδηγού εκτός α̟ό τις εργαστηριακές ασκήσεις 8-9-24-25.
Ζ. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Στοιχεία Βιοχηµείας» Ι. Γράψα, Σ. Πάγκαλου.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
13-24

Κεφ. 1. Εισαγωγή
Εκτός α̟ό τις ̟αραγράφους: 1.1 (Η κοινή ̟ροέλευση και εξέλιξη των
οργανισµών) 1.2 (Η ζωή είναι οργανωµένη σε ε̟ί̟εδα) και
1.3 (Η µοριακή οργάνωση των κυττάρων)
27-65
Κεφ. 2. Χηµική σύσταση του κυττάρου
Κεφ. 3. ∆οµή του κυττάρου

69-94

203

97-141

Κεφ. 4. Βιοχηµικές αντιδράσεις
Εκτός α̟ό την ̟αράγραφο 4.3 (Κινητική µελέτη ενζυµικών αντιδράσεων)
Κεφ. 5. Μεταβολισµός
Εκτός α̟ό τις ̟αραγράφους: 5.3 (∆ιάµεσος µεταβολισµός), 5.4.3 (Η µεταβολική
τύχη του ̟υροσταφυλικού οξέος), 5.5.3 (Η βιοσύνθεση των λι̟ών), 5.5.4 (Η
βιοσύνθεση των λι̟ών είναι ανεξάρτητη α̟ό τον καταβολισµό τους).

145-222

Σηµείωση: α) Οι χηµικοί τύ̟οι ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους:
5.1.5 «Η µεταφορά της ενέργειας»
5.4.1 «Η φωσφορυλίωση της γλυκόζης»
5.4.2 "Η γλυκόλυση" να δοθούν σχηµατικά.
β) Οι χηµικοί τύ̟οι των αµινοξέων, υδατανθράκων και νουκλεϊκών οξέων δεν α̟οτελούν
εξεταστέα ύλη. γ) Στην διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται και οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου
αναφέρονται στον Εργαστηριακό Οδηγό και αντιστοιχούν στην ανωτέρω ύλη.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ µαθήµατΩΝ της ειδικοτητασ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
και ̟οιοτικου ελεγχου υλικων της Β΄ ταξησ ε̟α.σ
Α. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 4 ώρες την εβδοµάδα (2Θ+2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Χηµική Τεχνολογία ΙΙ» Β. Βιολάκη, Ν. Θωµαΐδη.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
15-32

Κεφ. 1. Πρώτες ύλες της βιοµηχανίας
35-67
Κεφ. 2. Χηµικές διεργασίες
Κεφ. 3. Νερό
Η ̟αράγραφος 3.6 (ρύ̟ανση του νερού) να δοθεί στους µαθητές ως εργασία.
Κεφ. 5. Παραγωγή θειικού οξέος
Κεφ. 6. Αµµωνία και νιτρικό οξύ
Κεφ. 7. Βιοµηχανικά ̟ροϊόντα µε ̟ρώτη ύλη το χλωριούχο νάτριο
Κεφ. 11. Μεταλλουργία σιδήρου
Κεφ. 12. Μεταλλουργία αλουµινίου

71-95
117-131
135-153
157-178
249-269
273-286

Σηµείωση: Στη διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου
αναφέρονται στα ανωτέρω κεφάλαια.

Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 4 ώρες την εβδοµάδα (2Θ+2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Τεχνολογία υλικών» Π. Γύφτου, Ε. Παυλάτου, Ν. Σκοταρά, Ν.
Σ̟υρέλλη.
∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες

204

( α̟ό … έως)
15-26
Κεφ. 1. Εισαγωγή
29-43
Κεφ. 2. ∆οµή στερεών
47-75
Κεφ. 3. Ιδιότητες της ύλης
115-146
149-175
179-186
189-222
225-241
245-253
257-263

Κεφ. 5. Πολυµερή
Κεφ. 6. Κεραµικά
Κεφ. 7. Σύνθετα υλικά
Κεφ. 8. ∆οµικά υλικά
Κεφ. 9. Ξύλο
Κεφ. 10. Φθορά και ̟ροστασία υλικών
Κεφ. 11. Κριτήρια ε̟ιλογής υλικών
Σηµείωση: Στη διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου
αναφέρονται στο ανωτέρω βιβλίο εκτός α̟ό την εργαστηριακή άσκηση 2 (Ε̟ίδραση της
ταχύτητας ψύξης στη µικροδοµή του χάλυβα) και την εργαστηριακή άσκηση 3 (Θερµικές
κατεργασίες χαλύβων).
Γ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 4ώρες την εβδοµάδα (2Θ+2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Έλεγχος και διαχείριση α̟οβλήτων» ∆. Γεωργάκη, Γ. Βιλλιώτη.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
15-31

Κεφ. 1. Προέλευση και κατάταξη α̟οβλήτων
33-51
Κεφ. 2. Χαρακτηριστικά υγρών α̟οβλήτων
Κεφ. 3. Προκαταρκτική ε̟εξεργασία αστικών λυµάτων
Κεφ. 4. Πρωτοβάθµια ε̟εξεργασία αστικών λυµάτων
Κεφ. 5. ∆ευτεροβάθµια ε̟εξεργασία αστικών λυµάτων
Κεφ. 7. Ε̟εξεργασία λάσ̟ης αστικών λυµάτων
Κεφ. 8. Α̟όβλητα ειδικών βιοµηχανιών
Κεφ. 9. Στερεά α̟όβλητα

53-66
67-75
77-105
127-153
155-170
171-195

Σηµείωση: Στη διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται και οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου
αναφέρονται στον Εργαστηριακό Οδηγό και αντιστοιχούν στα ανωτέρω κεφάλαια.
∆. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 8 ώρες την εβδοµάδα (3Θ+5Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Ποιοτικός Έλεγχος» Γ. Κοτονιά, Γ. Αγγελούση. (Ο.Ε.∆.Β.)

Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
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Κεφ. 1. Ποιοτικός Έλεγχος
Κεφ. 2. Οργανολη̟τική εξέταση των τροφίµων
Εκτός α̟ό: α) τον ̟ίνακα στον ο̟οίο αναφέρονται οι κύριες οσµές και οι
ενώσεις ̟ου τις αναδίδουν (σελ. 31) β) τον ̟ίνακα σχετικής γλυκύτητας των
σακχάρων (σελ. 34) γ) τον ̟ίνακα µε τις ιδιότητες των οξέων κατά σειρά
ελαττούµενης όξινης γεύσης (σελ. 35) και δ) τον ̟ίνακα µε τη γεύση αλάτων
(σελ. 36).
Κεφ. 3. Υγιεινή κατάσταση των τροφίµων
Κεφ. 4. Λί̟η και έλαια
Εκτός α̟ό: α) τους χηµικούς τύ̟ους των κορεσµένων και ακόρεστων λι̟αρών
οξέων (σελ. 57και 58) και β) τις ̟εριεκτικότητες ελαίων σε λι̟αρά οξέα g%
ελαίου (σελ. 71).
Κεφ. 5. Άλευρα και άλλα είδη δηµητριακών
Εκτός α̟ό: α) τον ̟ίνακα 1 «Ενδεικτική χηµική σύσταση των κόκκων των
σιτηρών (g/100 g ξ. β)» (σελ. 81και 82) β) τον ̟ίνακα 2 «Εκατοστιαία κατανοµή
των συστατικών στα κύρια µέρη του κόκκου σιταριού και καλαµ̟οκιού» (σελ.
82) γ) τον ̟ίνακα 3 «Υγρασία (% σε ξηρή βάση)» (σελ. 83) δ) τον ̟ίνακα 4
«Βαθµός άλεσης» (σελ. 106) και ε) τον ̟ίνακα 5 «Σύσταση αλεύρου – ̟ίτουρου
σε διάφορους βαθµούς άλεσης» (σελ. 106).
Κεφ. 6. Χυµοί φρούτων και αναψυκτικά
Εκτός α̟ό: α) τον ̟ίνακα µε ̟ροδιαγραφές φυσικών χυµών (σελ. 115) και β) το
διάγραµµα µε τα στάδια ̟αρασκευής χυµού εσ̟εριδοειδών (σελ. 116).
Κεφ. 7. Κρέας και ̟ροϊόντα κρέατος
Κεφ. 8. Γάλα και ̟ροϊόντα γάλακτος
Εκτός α̟ό: α) τον ̟ίνακα µε τη µέση σύσταση % γάλακτος διαφόρων ζώων (σελ.
141) β) την ̟αράγραφο 8.4 «Μικροβιολογία του γάλακτος» (σελ. 146 έως 152) γ)
τους ̟ίνακες µε τη µέση σύσταση γάλακτος εβα̟ορέ, γάλακτος σκόνης και
σακχαρούχου γάλακτος (σελ.158) δ) το διάγραµµα ̟ου ̟αρουσιάζεται η δοµή
µιας σύγχρονης βιοµηχανίας ̟αρασκευής γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων (σελ.
179) και ε) την ̟αράγραφο 8.13 «Σύσταση διαφόρων τύ̟ων τυριών» (σελ. 180).
Κεφ. 9. Γλεύκος και ̟ροϊόν ζύµωσης αυτού
Εκτός α̟ό: α) την ̟αράγραφο 9.10 «Εµφιάλωση» (σελ. 204) β) την ̟αράγραφο
9.11«Όξος (Ξίδι)» (σελ. 205 έως 208) και γ) την ̟αράγραφο 9.12 «Ζύθος (Μ̟ίρα)
σελ. (209 έως 211).
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Κεφ. 3. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
Εκτός α̟ό: α) τον ̟ίνακα 3.1 «Υλικά ικανά να σχηµατίσουν οξείδια» (σελ. 289)
και β) τον ̟ίνακα 3.2 «Ασυµβατότητα χηµικών αντιδραστηρίων» (σελ. 292 έως
295).

15-27
28-39

40-54
55-78

79-110

111-118

119-139
140-181

182-204

279-295

Σηµείωση : Στην εξεταστέα ύλη δεν ̟εριλαµβάνονται τα «Ελεύθερα αναγνώσµατα».

Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 2 ώρες την εβδοµάδα (2Θ) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Περιβαλλοντική χηµεία» Μ. Ευαγγελάτου, Π. Πετρολέκα, Α.
Χαραλάµ̟ους.

∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
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13-35
Κεφ. 1. Άνθρω̟ος και ̟εριβάλλον
36-45
Κεφ. 2. Η ατµόσφαιρα
Εκτός α̟ό τις σελίδες 42 α̟ό «Το οξυγόνο ̟ου βρίσκεται…», 43, 44)
47-68
69-90

Κεφ. 3. Το νερό
Κεφ. 4. Βιοχηµικοί κύκλοι
Εκτός α̟ό τις ̟αραγράφους: 4.3 (Κύκλος του φωσφόρου) και 4.4 (Κύκλος του
θείου).
Οι ̟αράγραφοι 4.1 (κύκλος άνθρακα - οξυγόνου) και 4.2 (κύκλος αζώτου) να
διδαχθούν µε βάση τα διαγράµµατα των α̟εικονίσεων των κύκλων.
Κεφ. 5. Εφαρµοσµένη ̟εριβαλλοντική χηµεία - Ρύ̟ανση
Κεφ. 6. Ατµοσφαιρική ρύ̟ανση
Εκτός α̟ό τις ̟αραγράφους: 6.5 (Υδρογονάνθρακες) και
6.7 (Υδρόθειο).
Κεφ. 7. Ρύ̟ανση του νερού
Κεφ. 8. Ρύ̟ανση του εδάφους

91-101
102-154

155-183
184-207

Σηµείωση: Τα κεφάλαια 9 (Ενέργεια και ̟εριβάλλον) σελ. 208-218 και 10 (∆ιαχείριση και
νοµοθεσία) σελ. 219-225 να γίνουν υ̟ό µορφή εργασιών των µαθητών.

ΣΤ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Το µάθηµα θα διδαχθεί 3ώρες την εβδοµάδα (1Θ+2Ε) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
∆ιδακτικό βιβλίο: «Τεχνολογία καυσίµων και λι̟αντικών» Ν. Νικολάου, Α.
Χριστοφορίδη, Α. Μητρό̟ουλου
∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)
13-20

Κεφ. 1. Α̟ό το κεφάλαιο 1 να διδαχθούν ̟εριλη̟τικά οι ̟αράγραφοι: 1.4
(σηµερινές και µελλοντικές ενεργειακές ανάγκες), 1.5 διαθεσιµότητα και
κατανοµή των ε̟ιµέρους ̟ηγών ενέργειας) και 1.6 (̟ροο̟τικές ̟ηγών
ενέργειας).
31-127
Κεφ. 3. Υγρά καύσιµα
Εκτός α̟ό τις ̟αραγράφους: 3.1.1 (Ταµιευτήρες), 3.1.2 (Κάλλυµα ταµιευτήρων),
3.10 (Ρυ̟ογόνες ουσίες α̟ό την καύση και τρό̟οι αντιµετώ̟ισής τους).
Α̟ό την ̟αράγραφο 3.4.1 οι "̟ροσµίξεις" να διδαχθούν αναλυτικά ενώ στα
υ̟όλοι̟α να γίνει ̟εριλη̟τική αναφορά.
128-148
Κεφ. 4. Αέρια καύσιµα
Α̟ό την ̟αράγραφο 4.3 (Αέρια καύσιµα α̟ό θερµικές διεργασίες) να διδαχθεί
µόνο η ̟αράγραφος 4.3.4.
Α̟ό την ̟αράγραφο 4.2 να µη διδαχθούν οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες φ.
Αερίου (σελ.132-134).
Κεφ. 6. Έλεγχος και δοκιµές καυσίµων

167-182

207

Κεφ. 8. Είδη λι̟αντικών
Α̟ό την ̟αράγραφο 8.3 (Παραγωγή ορυκτελαίων) να διδαχθεί µόνο η σελίδα
214.
Κεφ. 9. Έλεγχος και δοκιµές λι̟αντικών

203-235

236-249

Σηµείωση: Στη διδακτέα ύλη ̟εριλαµβάνονται και οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου
αναφέρονται στον Εργαστηριακό Οδηγό και αντιστοιχούν στα ανωτέρω κεφάλαια.

Οδηγίες ∆ιδασκαλίας Μαθηµάτων της ειδικότητας: «Σχεδίαση και Παραγωγή
Ενδυµάτων» ΕΠΑ.Σ για το σχολικό έτος 2010-11
Για τη διδασκαλία των µαθηµάτων της Α΄ και Β΄ τάξης της ειδικότητας: «Σχεδίαση και
Παραγωγή Ενδυµάτων» των ΕΠΑΣ, θα ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί το ̟ρόγραµµα ό̟ως αυτό
αναλύεται στα εγκεκριµένα Αναλυτικά Προγράµµατα Σ̟ουδών των µαθηµάτων της
ειδικότητας.
Για τη διδασκαλία των ενοτήτων του καθενός µαθήµατος, ό̟ως αυτές αναφέρονται στα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σ̟ουδών, θα χρησιµο̟οιηθούν τα βιβλία
του τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης των ΤΕΕ. Αναλυτικά τα µαθήµατα, τα ̟ροτεινόµενα
Βιβλία και το ̟ροτεινόµενο χρονοδιάγραµµα ̟αρουσιάζονται στους ̟αρακάτω ̟ίνακα.:

Α΄ Τάξη της ειδικότητας: «Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυµάτων» των ΕΠΑΣ
Α\Α

Μαθήµατα

1

Τεχνικό
(Ε)

2

Ιστορία
Ενδυµασίας Ι

3

Σχέδιο

Σχεδιασµός
Ετοίµων
Ενδυµάτων Ι (Ε)

ώρες/
εβδ.
2Ε

Προτεινόµενα Βιβλία

2Θ

Ιστορία Ενδυµασίας, Ι,
Α΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης ΟΕ∆Β, 2004

3Ε

Προτεινόµενο
Χρονοδιάγραµµα
Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Τεχνικό Σχέδιο
Β΄ Τάξη
Ενιαίου Λυκείου, ΟΕ∆Β,
1999

Σχεδιασµός
Ενδυµάτων Ι,

&

Ετοίµων

Β΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης ΟΕ∆Β, 2004

Εισαγωγή: 4 ώρες
Κεφάλαιο 1: 4 ώρες
Κεφάλαιο 2: 6 ώρες
Κεφάλαιο 3: 10 ώρες
Κεφάλαιο 4: 10ώρες
Κεφάλαιο 5: 6 ώρες
Κεφάλαιο 6: 6ώρες
Κεφάλαιο 7: 6ώρες
Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα
του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

&
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4

5

6

Τεχνολογία
Κλωστοϋφαντου
ργικών
Υλών
(Υφαντικές Ύλες)
(1Θ+2Ε)

1Θ+2Ε

Τεχνολογία
̟ροτύ̟ων κο̟ής
(̟ατρόν) Ι (Ε)

4Ε

Ηλεκτρονική
Σχεδίαση
Ενδύµατος (Ε)

Τεχνολογία
Κλωστοϋφαντουργικών
Υλών (Υφαντικές Ύλες),

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα
του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Α΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας &
Ένδυσης ΟΕ∆Β, 2004

3Ε

Τεχνολογία
̟ροτύ̟ων
κο̟ής (̟ατρόν) Ι
Β΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης ΟΕ∆Β, 2004
1. Εγχειρίδιο Χρήσης
συστηµάτων CAD,
Ειδικότητας, Αρχικά

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα
του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

&
Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα
του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Συµ̟ληρωµατικά:
2. Κεφάλαιο 10ο του
Βιβλίου
«Τεχνολογία
̟ροτύ̟ων κο̟ής (̟ατρόν)
Ι», ΟΕ∆Β, 2004

7

8

Τεχνολογία
Παραγωγής
Ενδυµάτων,
(2Θ+2Ε)

Στοιχεία
Κλωστοϋφαντου
ργίας (2Θ)

2Θ+2Ε

2Θ

Τεχνολογία
Ενδυµάτων

Παραγωγής

Β΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Στοιχεία
Κλωστοϋφαντουργίας

Εισαγωγή: 2 ώρες
Κεφάλαιο 1: 16 ώρες
Κεφάλαιο 2: 36 ώρες
Κεφάλαιο 3 ( Ενότητα 3.1, 3.2,
3.3): 46 ώρες

&
Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Α΄ Τάξη 1os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004,
9

Εργασιακό
ΠεριβάλλονΑσφάλεια
και
Υγιεινή
στο
Εργασιακό
Περιβάλλον (Θ)
Σύνολο

2Θ

Εργασιακό Περιβάλλον
Α΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης ΟΕ∆Β, 2004

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.
&
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Ειδικότερα για τα µαθήµατα:
1. «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» ακολουθείται το εγκεκριµένο
αναλυτικό
̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος µέχρι και την ενότητα 3.3 του 3ου Κεφαλαίου Τα
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υ̟όλοι̟α Κεφάλαια του µαθήµατος α̟ό την ενότητα 3.4 του 3ου Κεφαλαίου µέχρι και το
7ο Κεφάλαιο θα διδαχθούν στη Β΄ Τάξη. Να χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο «Τεχνολογία
Παραγωγής Ενδυµάτων».
2.

«Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδύµατος» (Ε) ακολουθείται το εγκεκριµένο αναλυτικό
̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος. Για τη διδασκαλία του µαθήµατος λόγω έλλειψης
σχολικού εγχειριδίου ̟ροτείνεται να χρησιµο̟οιηθεί το εγχειρίδιο Χρήσης συστηµάτων
CAD, «Σχεδίασης Ενδυµάτων» και συµ̟ληρωµατικά για τη διδασκαλία των κεφαλαίων 4
και 5 να χρησιµο̟οιηθεί το α̟ό το βιβλίο « Τεχνολογία Προτύ̟ων Κο̟ής Ι» της Β΄ Τάξης
ΤΕΕ το κεφάλαιο 10.
Β΄ Τάξη της ειδικότητας: «Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυµάτων» των ΕΠΑΣ

Α\Α

Μαθήµατα

1

Ιστορία Ενδυµασίας ΙΙ
(Θ)

2

3

4

5

6

Τεχνική ανάλυση –
Οργάνωση Συλλογής
(Θ)

Σχέδιο Υφάσµατος Χρώµα (Ε)

Τεχνολογία ̟ροτύ̟ων
κο̟ής (̟ατρόν) ΙΙ (Ε)

Ηλεκτρονική Σχεδίαση
ΙΙ (Ε)

Τεχνολογία

ώρες/εβ
δ.
2Θ

2Θ

2Ε

3Ε

3Ε

3Ε

Προτεινόµενα Βιβλία

Προτεινόµενο Χρονοδιάγραµµα

Ιστορία Ενδυµασίας ΙΙ

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

2os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Τεχνική
ανάλυση
Οργάνωση Συλλογής

&
–

2os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Σχέδιο Υφάσµατος–Χρώµα
Ι & ΙΙ
Α΄ & Β΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Τεχνολογία
̟ροτύ̟ων
κο̟ής (̟ατρόν) ΙΙ
2os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
1. Εγχειρίδιο Χρήσης
συστηµάτων CAD,
Ειδικότητας,

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

&

Συµ̟ληρωµατικά:
2. Κεφάλαιο 10ο του
Βιβλίου
«Τεχνολογία
̟ροτύ̟ων κο̟ής (̟ατρόν)
ΙΙ» 2os Κύκλος TEE Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Τεχνολογία
Παραγωγής

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Κεφάλαιο 3 (Ενότητα 3.4, 3.5,

210

Παραγωγής
Ενδυµάτων (Ε)

7

8

9

10

Ενδυµάτων

Τεχνολογία Ραφής (Ε)

Τεχνολογία
ΥφάσµατοςΥφασµατολογία (Θ)

ΟργάνωσηΚοστολόγηση
Παραγωγής (Θ)

και

Ποιοτικός
Έλεγχος
ΥφασµάτωνΕνδυµάτων (Θ+Ε)

2Ε

2Θ

2Θ

2Θ+2Ε

Β΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
Ένδυσης
Τεχνολογία Ραφής

&

2os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Τεχνολογία ΥφάσµατοςΥφασµατολογία
Α΄ Τάξη ΤΕΕ,
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Κοστολόγηση ̟αραγωγής
2os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης, ΟΕ∆Β, 2004
Ποιοτικός
Έλεγχος
Υφασµάτων-Ενδυµάτων

3.6) : 56 ώρες
Κεφάλαιο 4: 12 ώρες
Κεφάλαιο 5: 6 ώρες
Κεφάλαιο 6: 12 ώρες
Κεφάλαιο 7: 18 ώρες.
Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

Προτείνεται να ακολουθηθεί το
χρονοδιάγραµµα του
Αναλυτικού Προγράµµατος.

2os Κύκλος TEE
Τοµέα
Κλωστοϋφαντουργίας
&
Ένδυσης,
Ε̟ανέκδοση
ΟΕ∆Β, 2006,
Σύνολο
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Ειδικότερα για τα µαθήµατα:
1. «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» ακολουθείται το εγκεκριµένο αναλυτικό
̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος. ∆ηλαδή θα συνεχισθεί το ̟ρόγραµµα
ξεκινώντας α̟ό την ενότητα 3.4 του 3ου Κεφαλαίου µέχρι και το 7ο Κεφάλαιο. Να
χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» της Β΄ Τάξης ΤΕΕ,
του τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας.
2.

«Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδύµατος ΙΙ» (Ε) ακολουθείται το εγκεκριµένο αναλυτικό
̟ρόγραµµα σ̟ουδών του µαθήµατος. Για τη διδασκαλία του µαθήµατος λόγω
έλλειψης σχολικού εγχειριδίου ̟ροτείνεται να χρησιµο̟οιηθεί το εγχειρίδιο Χρήσης
συστηµάτων CAD, «Σχεδίασης Ενδυµάτων» και συµ̟ληρωµατικά για τη διδασκαλία
του 6ου κεφαλαίου, να χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο « Τεχνολογία Προτύ̟ων Κο̟ής ΙΙ»
του 2ου κύκλου ΤΕΕ του τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας.

3.

«Σχέδιο Υφάσµατος–Χρώµα» ακολουθείται το εγκεκριµένο αναλυτικό ̟ρόγραµµα
σ̟ουδών του µαθήµατος. Για τη διδασκαλία του µαθήµατος και συγκεκριµένα για τα
Κεφάλαια 1ο, 2ο 7ο , 9ο θα χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο «Σχέδιο Υφάσµατος–Χρώµα Ι»
της Β΄ Τάξης ΤΕΕ, του τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας και για τα Κεφάλαια 3ο, 4ο 5ο , 6ο ,
8ο , 10ο θα χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο «Σχέδιο Υφάσµατος–Χρώµα ΙΙ» του 2ου κύκλου
ΤΕΕ, του τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας
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Σε α̟άντηση του µε αρ. ̟ρωτ. 57310/Γ2/18-05-2010 εγγράφου του Υ̟.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε
θέµα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων ΕΠΑ.Λ. –ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό
έτος 2010-2011» σας γνωρίζουµε τα εξής:

(α) για το µάθηµα: ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
(Ι) Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
Τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας διδάσκονται
δύο (2) ώρες την εβδοµάδα µε ελεύθερη ε̟ιλογή α̟ό τον διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό,
εφόσον το ε̟ιθυµεί ο διδάσκων, είναι συνεχόµενο.
Αναλυτικά:
Η ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καλύ̟τεται στην Α΄ Τάξη
ΕΠΑ.Λ. α̟ό το εγχειρίδιο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τεύχος, Α΄ Τάξης
Γενικού Λυκείου.
•

•
•
•

Η ε̟ιλογή της διδακτέας ύλης α̟ό τους διδάσκοντες ̟ρέ̟ει να είναι ίδια για
όλα τα τµήµατα της τάξης του ίδιου σχολείου ̟ροκειµένου να τηρηθεί η
ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης.
Θα ̟ρέ̟ει να διδαχθούν κείµενα α̟ό όλες τις ̟εριόδους (̟ερί̟ου 16
κείµενα).
Θα ̟ρέ̟ει να διδαχθούν τουλάχιστον ένα ή δύο κείµενα και α̟ό την ξένη
λογοτεχνία ως αντι̟ροσω̟ευτικά των µεγάλων κλασικών έργων.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, ο διδάσκων
µ̟ορεί να ̟ρογραµµατίσει τη µελέτη δύο (2) το ̟ολύ λογοτεχνικών βιβλίων,
αφιερώνοντας τρεις (3) το ̟ολύ ώρες για καθένα α̟ό αυτά. Τα βιβλία µ̟ορεί
να σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών ή µε τη διδακτέα ύλη.
Σκο̟ός της µελέτης αυτής είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των
µαθητών. Ε̟ισηµαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή α̟οτελεί µεν κριτήριο
αξιολόγησης των µαθητών, ωστόσο τα βιβλία δεν συµ̟εριλαµβάνονται στην
ύλη των εξετάσεων της ̟εριόδου Μαΐου-Ιουνίου.
(ΙΙ) Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

Τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας
διδάσκονται µία (1) ώρα την εβδοµάδα µε ελεύθερη ε̟ιλογή α̟ό τον
διδάσκοντα.
Αναλυτικά:
Η ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καλύ̟τεται στη Β΄ Τάξη
ΕΠΑ.Λ. α̟ό το εγχειρίδιο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τεύχος, Β΄
Τάξης Γενικού Λυκείου.
•
Η ε̟ιλογή της διδακτέας ύλης α̟ό τους διδάσκοντες ̟ρέ̟ει να είναι ίδια για
όλα τα τµήµατα της τάξης του ίδιου σχολείου ̟ροκειµένου να τηρηθεί η ενότητα της
διδασκαλίας και της αξιολόγησης.
•
Θα ̟ρέ̟ει να διδαχθούν κείµενα α̟ό όλες τις ̟εριόδους (̟ερί̟ου 16
κείµενα).
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•
Θα ̟ρέ̟ει να διδαχθούν τουλάχιστον ένα ή δύο κείµενα και α̟ό την ξένη
λογοτεχνία ως αντι̟ροσω̟ευτικά των µεγάλων κλασικών έργων.
•
Ε̟ίσης µ̟ορούν να διδαχτούν ένα ή δύο δοκίµια, εάν ε̟αρκεί ο χρόνος, ή να
γίνει ανάγνωση κά̟οιων δοκιµίων κατά την κρίση του διδάσκοντος.
•
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, ο διδάσκων
µ̟ορεί να ̟ρογραµµατίσει τη µελέτη δύο (2) το ̟ολύ λογοτεχνικών βιβλίων,
αφιερώνοντας τρεις (3) το ̟ολύ ώρες για καθένα α̟ό αυτά. Τα βιβλία µ̟ορεί να
σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών ή µε τη διδακτέα ύλη. Σκο̟ός της
µελέτης αυτής είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των µαθητών. Ε̟ισηµαίνεται
ότι η δραστηριότητα αυτή α̟οτελεί µεν κριτήριο αξιολόγησης των µαθητών, ωστόσο
τα βιβλία δεν συµ̟εριλαµβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της ̟εριόδου ΜαΐουΙουνίου.
(ΙΙΙ) Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στην Α΄
τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδοµάδα µε ελεύθερη
ε̟ιλογή α̟ό τον διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το ε̟ιθυµεί ο διδάσκων,
είναι συνεχόµενο. Στη Β΄ τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. τα Κείµενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας διδάσκονται µία (1) ώρα την εβδοµάδα µε ελεύθερη ε̟ιλογή α̟ό
τον διδάσκοντα.
•

•
•
•

Η ε̟ιλογή της διδακτέας ύλης α̟ό τους διδάσκοντες ̟ρέ̟ει να είναι ίδια για
όλα τα τµήµατα της τάξης του ίδιου σχολείου ̟ροκειµένου να τηρηθεί η
ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης.
Θα ̟ρέ̟ει να διδαχθούν κείµενα α̟ό όλες τις ̟εριόδους (̟ερί̟ου 16
κείµενα).
Θα ̟ρέ̟ει να διδαχθούν τουλάχιστον ένα ή δύο κείµενα και α̟ό την ξένη
λογοτεχνία ως αντι̟ροσω̟ευτικά των µεγάλων κλασικών έργων.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, ο διδάσκων
µ̟ορεί να ̟ρογραµµατίσει τη µελέτη δύο (2) το ̟ολύ λογοτεχνικών βιβλίων,
αφιερώνοντας τρεις (3) το ̟ολύ ώρες για καθένα α̟ό αυτά. Τα βιβλία µ̟ορεί
να σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών ή µε τη διδακτέα ύλη.
Σκο̟ός της µελέτης αυτής είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των
µαθητών. Ε̟ισηµαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή α̟οτελεί µεν κριτήριο
αξιολόγησης των µαθητών, ωστόσο τα βιβλία δεν συµ̟εριλαµβάνονται στην
ύλη των εξετάσεων της ̟εριόδου Μαΐου-Ιουνίου.

Σηµείωση: Η ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καλύ̟τεται
στην Α΄ και Β΄ Τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. α̟ό το εγχειρίδιο: Κείµενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Α΄ Τεύχος, Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.

(β) για το µάθηµα: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Ι) Α΄, Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
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Στη διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων ΕΠΑ.Λ. ̟εριλαµβάνονται τα εγχειρίδια:
•
•
•
•
•

Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι (Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεις Γενικού Λυκείου)
Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού
Λυκείου)

Για τη διδασκαλία κάθε ενότητας των εγχειριδίων του µαθήµατος της
Νεοελληνικής Γλώσσας και τον καταµερισµό της διδακτέας ύλης λαµβάνονται
υ̟όψη:
1. Το Πρόγραµµα Σ̟ουδών για τη Γλωσσική ∆ιδασκαλία του Λυκείου (σ. 79105) ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Σ̟ουδών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας
Εκ̟/σης. Θεωρητικές Ε̟ιστήµες (2000).
2. Οι διδακτικές ̟ροτάσεις οι σχετικές µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας
̟ου ̟εριλαµβάνονται στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών
µαθηµάτων στο Γενικό Λύκειο (σχολ. έτος 2009-10).
3. Οι διδακτικές ̟ροτάσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στα Βιβλία Καθηγητή των Α΄,
Β΄, Γ΄ τάξεων Λυκείου.
4. Η εγκύκλιος 44135/Γ2/15-4-2009 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ̟ου αφορά την αξιολόγηση
της ̟αραγωγής κειµένου στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γενικού
Λυκείου και του ΕΠΑ.Λ. και η εγκύκλιος 49844/Γ2/05-05-2009 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
̟ου αφορά τον τρό̟ο εξέτασης του µαθήµατος “Νεοελληνική Γλώσσα” της Γ΄
τάξης του ΕΠΑ.Λ.
(II) ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ.
Στη διδακτέα ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄
τάξεων Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. ̟εριλαµβάνονται τα εγχειρίδια:

•
•
•
•

Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεµατικοί Κύκλοι (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις
Γενικού Λυκείου)
• Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού
Λυκείου).
Η ύλη των σχολικών εγχειριδίων, τα ο̟οία διδάσκονται στα Εσ̟ερινά ΕΠΑ.Λ.
βάσει του ωρολογίου ̟ρογράµµατος για τα Εσ̟ερινά ΕΠΑ.Λ. και της αντιστοιχίας
των τάξεων Ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. µε τα Εσ̟ερινά ΕΠΑ.Λ. κατανέµεται ως εξής:
Α. Στην Α΄ τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. να διδαχθούν α̟ό το σχολικό εγχειρίδιο:
Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ οι ενότητες:
1. Προλογικά: τα όρια της λέξης

214

2. Γλώσσα και ̟οικιλίες
Ι. Τα όρια της Γλώσσας
ΙΙ. Ποικιλίες της Γλώσσας
ΙΙΙ. Ο̟τικές της Γλώσσας
ΙV. ∆ηµιουργικότητα της Γλώσσας
V. Παραγωγή κειµένων
VΙ. Ειδικές γλώσσες
VΙΙ. Οργάνωση του λόγου
VΙΙΙ. Θέµατα για συζήτηση και Έκφραση-Έκθεση
3. Ο λόγος
Ι. Προφορικός και γρα̟τός λόγος
ΙΙ. ∆ιάλογος
Β.

Στη Β΄ τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. να διδαχθούν α̟ό το σχολικό εγχειρίδιο
Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ οι ενότητες:

1. Περιγραφή
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
ΙΙ. ∆ιάφορα θέµατα / αντικείµενα της ̟εριγραφής
ΙΙΙ. Έκφραση-Έκθεση
ΙV. Οργάνωση του λόγου
2. Αφήγηση
Ι. Αφήγηση
ΙΙ. Περιγραφή και αφήγηση
ΙΙΙ. Οργάνωση του λόγου. Συνοχή κειµένου
3. Το χρονογράφηµα

Γ. Στην Γ΄ τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. να διδαχθεί η ύλη ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο
σχολικό εγχειρίδιο Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄.
∆. Στην ∆΄ τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. να διδαχθεί η ύλη ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο
σχολικό εγχειρίδιο Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄
Για τη διδασκαλία κάθε ενότητας των εγχειριδίων του µαθήµατος της
Νεοελληνικής Γλώσσας ̟ροτείνεται να αξιο̟οιηθούν:
1. Το Πρόγραµµα Σ̟ουδών για τη Γλωσσική ∆ιδασκαλία του Λυκείου (σ.79105) ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Σ̟ουδών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας
Εκ̟/σης. Θεωρητικές Ε̟ιστήµες (2000).
2. Οι διδακτικές ̟ροτάσεις οι σχετικές µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας
̟ου ̟εριλαµβάνονται στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών
µαθηµάτων στο Γενικό Λύκειο (σχολ. έτος 2009-10), οι ο̟οίες όµως θα ̟ρέ̟ει
να αξιο̟οιηθούν µε κριτήριο την
̟ροαναφερθείσα κατανοµή των
διδακτικών ενοτήτων στις τέσσερις τάξεις του Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
3. Οι διδακτικές ̟ροτάσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται στα Βιβλία Καθηγητή των Α΄,
Β΄, Γ΄ τάξεων Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, οι ο̟οίες όµως θα ̟ρέ̟ει να
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αξιο̟οιηθούν µε κριτήριο την ̟ροαναφερθείσα κατανοµή των διδακτικών
ενοτήτων στις τέσσερις τάξεις του Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
4. Η εγκύκλιος 44135/Γ2/15-4-2009 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ̟ου αφορά την αξιολόγηση
της ̟αραγωγής κειµένου στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γενικού
Λυκείου και του ΕΠΑ.Λ. και η εγκύκλιος 49844/Γ2/05-05-2009 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
̟ου αφορά τον τρό̟ο εξέτασης του µαθήµατος “Νεοελληνική Γλώσσα” της Γ΄
τάξης του ΕΠΑ.Λ.

(γ) για το µάθηµα: ΙΣΤΟΡΙΑ
(Ι) Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Ηµερήσιου και Εσ̟ερινού)
∆ιδακτικό βιβλίο: «Ιστορία Αρχαία και Μεσαιωνική» Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ των Γ.
Γρυντάκη, Γ. ∆άλκου, Χ. ∆ηµητρακο̟ούλου, Α. Χόρτη, Π.Ι.
Η διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώκει την υλο̟οίηση
του γενικού σκο̟ού και των ε̟ιµέρους στόχων του µαθήµατος. Με δεδοµένο ότι ο
γενικός σκο̟ός είναι η ανά̟τυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης
των µαθητών, η διδασκαλία είναι αναγκαίο να οργανωθεί µε τρό̟ο ώστε να µην
υ̟ηρετεί α̟λώς την εκµάθηση γεγονότων, ̟ολλές φορές ασύνδετων µεταξύ τους,
αλλά να καλλιεργεί την ικανότητα των µαθητών να βλέ̟ουν συνάφειες, να
εντο̟ίζουν αιτίες και α̟οτελέσµατα, να κρίνουν και να συσχετίζουν. Ένας τέτοιος
̟ροσανατολισµός της διδασκαλίας ̟ροϋ̟οθέτει την ενεργητική συµµετοχή των
µαθητών σ’ αυτή, σε αντίθεση µε το ̟αραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο.
Το βιβλίο «Ιστορία αρχαία και µεσαιωνική» είναι γραµµένο µε τρό̟ο ώστε να
συµβάλει στην ̟ροώθηση ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας, οι ο̟οίες στοχεύουν
στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και στην «ανακάλυψη» της γνώσης σε
συνεργασία µε τον εκ̟αιδευτικό. Ε̟ιβάλλεται η χρησιµο̟οίηση του ̟οικίλου υλικού
(γρα̟τές ̟ηγές, ̟ρωτογενείς και δευτερογενείς, αρχαιολογικά ευρήµατα, εικαστικό
υλικό κ.λ̟.), ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο βιβλίο, µε τρό̟ο λειτουργικό, ώστε µε βάση
αυτό οι µαθητές να κρίνουν, να συσχετίζουν, να εντο̟ίζουν αίτια και α̟οτελέσµατα,
να συµµετέχουν δηλαδή κριτικά στη διδακτική διαδικασία. Ύστερα α̟ό την αύξηση
των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
θεωρούµε ότι οι συνάδελφοι ̟ου διδάσκουν το µάθηµα θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν
̟ερισσότερο χρόνο σε σχέση µε το ̟αρελθόν στη διδακτική ε̟εξεργασία ιστορικών
̟ηγών και λοι̟ού εκ̟αιδευτικού υ̟οστηρικτικού υλικού (χάρτες, εικόνες, σκίτσα,
̟ίνακες κ.λ̟.), ώστε να δοθεί έµφαση στην ανά̟τυξη της ιστορικής σκέψης και της
κρίσης των µαθητών.
Η ιστορική αφήγηση, α̟οφορτισµένη α̟ό λε̟τοµέρειες, στοχεύει στην
ε̟ισήµανση του ουσιώδους. Ταυτοχρόνως όµως αφήνει ̟εριθώρια για ̟ρωτοβουλίες
και δηµιουργική εργασία µε ̟ροβληµατισµό των µαθητών και µε την αξιο̟οίηση
του υλικού του βιβλίου, δηλαδή της κλίµακας του χρόνου, των εικόνων και των
συνοδευτικών τους σχολίων, των χαρτών, των ̟αραθεµάτων και των ̟ροτεινοµένων
δραστηριοτήτων. Η ιστορική αφήγηση είναι συνήθως δοµηµένη σε υ̟οενότητες µε
τίτλους και υ̟ότιτλους, ώστε να διευκολύνεται η διδασκαλία του βιβλίου και να
είναι ̟ιο ευχάριστη η µελέτη του α̟ό τους µαθητές. Κατά διαστήµατα µάλιστα
συνοδεύεται α̟ό αριθµητικούς δείκτες ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν σε σχετικά α̟οσ̟άσµατα
α̟ό έργα αρχαίων ή νεότερων ιστορικών, α̟ό εικόνες, οι ο̟οίες είναι συνήθως
α̟όλυτα δεµένες µε το κείµενο της σελίδας ̟ου βρίσκονται, και µε δραστηριότητες,
̟ου το̟οθετούνται στο τέλος της ενότητας. Η ανάλυση του κυρίως αφηγηµατικού
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κειµένου µ̟ορεί να στηριχθεί στον εντο̟ισµό και τονισµό των βασικών αξόνων ̟ου
θα οδηγήσουν στην ε̟ίτευξη των στόχων, οι ο̟οίοι εκ των ̟ροτέρων έχουν
καθοριστεί. Ο καθορισµός τους γίνεται α̟ό τον διδάσκοντα µε βάση την εµ̟ειρία
του αλλά και µε βάση το ισχύον ̟ρόγραµµα σ̟ουδών. Πρέ̟ει να γίνει κατανοητό
ότι τα ̟αραθέµατα, οι δραστηριότητες και η εικονογράφηση α̟οτελούν συστατικά
στοιχεία της διδασκαλίας και όχι ξεχωριστές ενότητες.
Η εικονογράφηση είναι δυνατόν να αξιο̟οιηθεί στη διδασκαλία µε ̟ολλούς
τρό̟ους. Ωστόσο, είναι α̟αραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι εικόνες δε λειτουργούν
όλες µε τον ίδιο τρό̟ο. Σε κάθε κεφάλαιο υ̟άρχει µια «αντι̟ροσω̟ευτική»
εισαγωγική εικόνα, µε εκτεταµένα σχόλια, η ο̟οία λειτουργεί είτε ως στοιχείο
συναίρεσης των βασικών ιστορικών δεδοµένων µιας ε̟οχής, είτε ως εισαγωγή στα
ιστορικά γεγονότα ή ̟ολιτισµικά φαινόµενα µιας ̟εριόδου. Αν η εικόνα αυτή
συνδυαστεί µε το εισαγωγικό σηµείωµα ̟ου ακολουθεί, µ̟ορεί να σκιαγραφηθεί
αδροµερώς το κλίµα, ο χαρακτήρας της ε̟οχής, τα σηµαντικότερα γεγονότα της
ενότητας καθώς και τα σηµαντικότερα ιστορικά ̟ρόσω̟α ̟ου η δράση τους αφορά
στην εξιστορούµενη ̟ερίοδο. Το εκτεταµένο σχόλιο ̟ου συνοδεύει την εικόνα δίνει
την ευκαιρία να εκτιµηθεί ο ρόλος των ̟ροσω̟ικοτήτων στην Ιστορία, εφόσον η
έκταση του βιβλίου δεν ε̟ιτρέ̟ει λε̟τοµερειακές αναφορές.
Στην ίδια σελίδα εµφανίζεται η κλίµακα του χρόνου η ο̟οία στόχο έχει να
βοηθήσει τους µαθητές να αισθητο̟οιήσουν τον χρόνο στον ο̟οίο το̟οθετούνται τα
ιστορικά γεγονότα ή τα φαινόµενα ̟ου ̟εριγράφονται. Ευελ̟ιστούµε ότι η
«α̟εικόνιση» του χρόνου (µε την κάθοδο και άνοδο της χρονολόγησης), αλλά και οι
σχετικές διευκρινίσεις των διδασκόντων, θα συµβάλουν ώστε οι µαθητές να
κατανοήσουν καλύτερα αυτή τη σύµβαση, η ο̟οία είναι α̟αραίτητη για την ένταξη
των ιστορικών γεγονότων στον χρόνο.
Στα κεφάλαια ̟ου δεν αναφέρονται σε ζητήµατα ̟ολιτισµού ή καθηµερινής
ζωής, την εισαγωγική εικόνα ακολουθεί ο κατάλληλος χάρτης, µε στόχο να δοθεί, εκτός
α̟ό τον χρόνο, βασική ̟ληροφόρηση ως ̟ρος τον γεωγραφικό χώρο, στον ο̟οίο
διαδραµατίζονται τα εξιστορούµενα ιστορικά γεγονότα. Για ̟αράδειγµα, ο χάρτης
της σελίδας 14 (κύριοι άξονες µετακίνησης των ελληνικών φύλων κατά τη
γεωµετρική ε̟οχή) µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί ώστε να αισθητο̟οιηθεί µία α̟ό τις
συνέ̟ειες της ̟αρακµής των µυκηναϊκών κρατών, ̟ου είναι το µεταναστευτικό
ρεύµα α̟ό την η̟ειρωτική Ελλάδα ̟ρος τα νησιά του Αιγαίου και τα ̟αράλια της
Μ. Ασίας. Με τον χάρτη της σελίδας 22 (ο β΄ α̟οικισµός) αισθητο̟οιείται το µέγεθος
της α̟οικιακής εξά̟λωσης του Ελληνισµού, ενώ ο χάρτης της σελίδας 38 (η Ελλάδα
κατά την έναρξη του ̟ελο̟οννησιακού ̟ολέµου) δείχνει τους δύο αντί̟αλους
συνασ̟ισµούς και µ̟ορεί να α̟οτελέσει αφετηρία για την εκτίµηση της δύναµης
καθενός, αλλά και της έκτασης της αναταραχής στον ελληνικό χώρο. Ο χάρτης της
σελίδας 156 (η χερσόνησος του Αίµου στα µέσα του 14ου αιώνα) αισθητο̟οιεί τη
συρρίκνωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ενώ ̟αράλληλα µας ε̟ιτρέ̟ει να
µελετήσουµε την ̟ολιτική κατάσταση στον ελλαδικό χώρο, τα Βαλκάνια και τη Μ.
Ασία. Τέλος, ο χάρτης της σελίδας 183 ̟αρουσιάζει µε ̟αραστατικό τρό̟ο τη
λειτουργία του φεουδαρχικού συστήµατος στη ∆υτική Ευρώ̟η (̟ολυδιάσ̟αση του
χώρου, ̟ροσω̟ικές κτήσεις, ̟ολυδιάσ̟αση της ̟ολιτικής εξουσίας).
Οι εικόνες ̟ου συνοδεύουν την ιστορική αφήγηση έχουν στόχο την αισθητο̟οίηση
γεγονότων και ιστορικών φαινοµένων, κάτι ̟ου ε̟ιτυγχάνεται και µε τη συνδροµή
των συνοδευτικών σχολίων. Οι εικόνες αυτές α̟οτελούν αντικείµενο της
διδασκαλίας και δεν έχουν χαρακτήρα διακοσµητικό. Τέλος, η εικόνα της σελίδας των
δραστηριοτήτων α̟οτελεί τµήµα της αρχικής εικόνας των κεφαλαίων. Συνειρµικά,
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µ̟ορεί να δράσει ως στοιχείο ̟ου ̟αρα̟έµ̟ει σε ενός είδους ανακεφαλαίωση του
µαθήµατος ̟ου έχει ̟ροηγηθεί.
Η «ανάγνωση» των εικόνων µ̟ορεί να γίνεται ταυτοχρόνως µε την ε̟εξεργασία
του συνοδευτικού σχολίου. Στη διαδικασία «ανάγνωσης» σκό̟ιµο είναι να
ασκούνται οι µαθητές σε ̟ροσεκτική ̟αρατήρηση των εικόνων και να
ενθαρρύνονται ώστε να ̟ροβαίνουν σε σχόλια και σε συσχετισµούς ̟ρος το
̟εριεχόµενο της ιστορικής αφήγησης. Η διδασκαλία µ̟ορεί να έχει ως αφετηρία
αυτήν ακριβώς τη διαδικασία ̟ροσέγγισης µιας εικόνας, στοιχείο ̟ου ̟εριορίζει τη
µονοτονία της διδασκαλίας και ̟ροωθεί την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. Τα
κεφάλαια ̟ου αναφέρονται στον ̟ολιτισµό µιας ε̟οχής ̟εριέχουν µεγαλύτερο
αριθµό εικόνων-εικαστικών έργων, ώστε να είναι δυνατή -έστω και εντελώς
συνο̟τικά- η ̟ροσέγγιση της τέχνης της αντίστοιχης ̟εριόδου. Ο συνδυασµός των
̟ληροφοριών της ιστορικής αφήγησης µε τα συνοδευτικά σχόλια των εικόνων
µ̟ορεί να βοηθήσει στην ανάγνωση και την κατανόηση της εικόνας, στη σύνδεσή της
µε την ̟ερίοδο ̟ου εξετάζουµε, καθώς και στην αισθητική της α̟όλαυση. Ιδιαίτερες
ε̟ισηµάνσεις µ̟ορεί να γίνουν για τις εικόνες ̟ου αναφέρονται σε τεχνολογικά
ε̟ιτεύγµατα κατά ̟εριόδους, στοιχείο ̟ου µ̟ορεί να έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον
για τους µαθητές των ΤΕΕ.
Για ̟αράδειγµα, η εικόνα 1 της σελίδας 16 (όργωµα) µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί
για να αισθητο̟οιηθεί η τεχνολογία της ε̟οχής, σχετικά µε την καλλιέργεια της γης,
να εκτιµηθεί η σηµασία της χειρωνακτικής εργασίας, να γίνει συζήτηση για τις
µεταµυκηναϊκές αγροτικές κοινωνίες στην Ελλάδα και σύγκριση µε νεότερες ε̟οχές.
Η εικόνα 1 της σελίδας 68 (ο θάνατος του Αλεξάνδρου) µε το συνοδευτικό σχόλιο
διευρύνει την ιστορική αφήγηση, καθώς α̟οκαλύ̟τει τη θέση του µεγάλου
στρατηλάτη στη συλλογική συνείδηση και τη συλλογική µνήµη των λαών της
Ανατολής. Αυτό µ̟ορεί να είναι ένα στοιχείο για την α̟οτίµηση της εµβέλειας της
δράσης του. Η εικόνα 1 της σελίδας 184 (λιµάνι του Αµβούργου) µ̟ορεί να
χρησιµο̟οιηθεί ως αφετηρία για να σχολιαστεί η οικονοµική ανά̟τυξη και η
δηµιουργία ̟όλεων κατά τον ύστερο µεσαίωνα. Τα ̟αραθέµατα, εάν αξιο̟οιηθούν
κατάλληλα, µ̟ορεί να α̟οτελέσουν βασικά στοιχεία στην οργάνωση µιας
διδασκαλίας, στην ο̟οία οι µαθητές θα διαδραµατίζουν ρόλο ενεργητικό και µε τη
συµµετοχή τους θα συµβάλουν ώστε να ανα̟τυχθεί στην τάξη ιστορικός
̟ροβληµατισµός.
Για ̟αράδειγµα, το ̟αράθεµα της σελίδας 19 µε τίτλο «η δράση των λαών της
θάλασσας ̟λήττει τους Μυκηναίους» µ̟ορεί να οδηγήσει τους µαθητές στις εξής
ε̟ισηµάνσεις: α) ότι η µυκηναϊκή Ελλάδα δεν ήταν οικονοµικά αυτάρκης, β) ότι η
κάλυψη των αναγκών της στηριζόταν στη διεξαγωγή του εµ̟ορίου µε την Ανατολή,
γ) ότι οι ε̟αφές µε την Ανατολή γίνονταν δια θαλάσσης και δ) ότι η καταστροφή των
εµ̟ορικών κέντρων της ανατολικής Μεσογείου συνέβαλε στην ̟αρακµή των
µυκηναϊκών κρατών. Έτσι οι µαθητές θα κατανοήσουν ότι ο µυκηναϊκός ̟ολιτισµός
στηρίζεται στην οικονοµική ισχύ και τη δύναµη των µυκηναϊκών κέντρων, ότι η
οικονοµική αυτή δύναµη συνδέεται µε συγκεκριµένο ρόλο των Μυκηναίων σε ένα
ευρύτερο σύστηµα ανταλλαγών στην ανατολική Μεσόγειο και ότι η κατάρρευση του
συστήµατος αυτού ε̟ηρεάζει την τύχη των µυκηναϊκών κέντρων. Το ̟αράθεµα 2,
στη σελίδα 19, µ̟ορεί να α̟οτελέσει αφετηρία για να διερευνηθούν οι συνέ̟ειες της
̟αρακµής των Μυκηναίων και να γίνει κατανοητό το ̟έρασµα της Ελλάδας σε
α̟λούστερες µορφές ζωής, στη διαµόρφωση καθαρά αγροτικών κοινωνιών. Η
κατανοµή των εργασιών, ό̟ως ̟εριγράφεται στο ̟αράθεµα, µ̟ορεί να οδηγήσει σε
µια ̟ροσ̟άθεια σύγκρισης των µεταµυκηναϊκών κοινωνιών µε αγροτικές κοινωνίες
των νεότερων χρόνων.
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Το ̟αράθεµα 1 της σελίδας 28 είναι δυνατόν α) να οδηγήσει τους µαθητές στην
κατανόηση της σηµασίας ̟ου έχουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα στην ανασύνθεση
του ̟αρελθόντος, β) να τους βοηθήσει να εκτιµήσουν τις σχέσεις των α̟οίκων µε
τους γηγενείς ̟ληθυσµούς. Η ε̟εξεργασία µ̟ορεί να ̟εριοριστεί στο ε̟ί̟εδο της
α̟λής ̟εριγραφής, αν δεν συσχετιστεί το ̟αράθεµα αυτό µε τα ̟αραθέµατα 2, 4 και
5 της ίδιας σελίδας. Το ερώτηµα ̟ου µ̟ορεί να τεθεί είναι αν τελικά είχαν
µονιµότερα α̟οτελέσµατα οι ελληνικές ε̟ιδράσεις ή η αντίσταση των αυτοχθόνων.
Η α̟άντηση είναι ̟ροφανής και ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό τη διάδοση του ελληνικού
̟ολιτισµού στη ∆ύση. Ο ̟ολιτισµός αυτός θα α̟οτελέσει την αρχή µιας µακράς
διαδικασίας µετασχηµατισµού των κοινωνιών της δυτικής Ευρώ̟ης.
Ε̟ειδή το κείµενο της ιστορικής αφήγησης είναι κατ’ ανάγκη ελλει̟τικό, τα
̟αραθέµατα, σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις, διευρύνουν το ̟εριεχόµενο, α̟οσαφηνίζουν
ορισµένες ̟τυχές του και λειτουργούν ως αφετηρία ̟ροβληµατισµού. Έτσι το
̟αράθεµα 2 της σελίδας 45 µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί όχι µόνο για να γνωρίσουν οι
µαθητές την αλαζονεία και τον κυνισµό της Αθήνας έναντι των Μηλίων κατά τη
συγκεκριµένη ιστορική στιγµή, αλλά και για να α̟οτελέσει αφετηρία
̟ροβληµατισµού για τη συµ̟εριφορά των ισχυρών διαχρονικά. Το ̟αράθεµα 1 της
σελίδας 63 για τους σοφιστές, µ̟ορεί να α̟οτελέσει αφετηρία για να συζητήσουν οι
µαθητές τη συµβολή των σοφιστών στην ̟ορεία της ανθρώ̟ινης σκέψης. Το
̟αράθεµα 4 της σελίδας 153 οδηγεί στην κατανόηση των λόγων της αµοιβαίας
δυσ̟ιστίας µεταξύ ∆υτικών και Βυζαντινών, ̟ου υ̟οδηλώνεται µε αντι̟αραβολή
των θρησκευτικών τους διαφορών, καθώς και µε την ε̟ισήµανση των συνθηκών
κάτω α̟ό τις ο̟οίες ήλθαν σε ε̟αφή (βιαιότητες των Σταυροφόρων). Σε συσχετισµό
̟ρος τα ̟αραθέµατα 3 και 6 της ίδιας σελίδας οι µαθητές µ̟ορούν εύκολα να
κατανοήσουν το κλίµα της ε̟οχής. Τέλος, το ̟αράθεµα 3 της σελίδας 186 µ̟ορεί να
α̟οτελέσει αφετηρία ̟ροβληµατισµού για την ανά̟τυξη των ̟όλεων στη δυτική
Ευρώ̟η α̟ό το 1100 και ύστερα, ̟ράγµα ̟ου οδηγεί σταδιακά και στο
µετασχηµατισµό της αγροτικής κοινωνίας της α΄ ̟εριόδου του Μεσαίωνα.
Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν α̟όλυτη συνάφεια µε όλο
το υλικό κάθε κεφαλαίου και να α̟οτελούν οργανικό τµήµα του. Χαρακτηρίζονται
α̟ό ̟οικιλία και ̟ολλα̟λότητα ανάλογη ̟ρος τους ε̟ιδιωκόµενους σκο̟ούς και
στόχους του µαθήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργο̟οίηση των µαθητών, η
αύξηση του ενδιαφέροντός τους, η ουσιαστική συµµετοχή τους στη διδακτικήµαθησιακή διαδικασία και να δίνονται ευκαιρίες για διάλογο και ανταλλαγή
α̟όψεων. Άλλες α̟ό τις ̟ροτεινόµενες δραστηριότητες µ̟ορεί να χρησιµο̟οιούνται
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ως αφετηρία για σχολιασµό και ε̟έκταση της
ιστορικής αφήγησης, άλλες µ̟ορεί µε την καθοδήγηση των µαθητών α̟ό τον
εκ̟αιδευτικό να ανατίθενται ως κατ’ οίκον εργασίες, είτε ατοµικά είτε οµαδικά. Το
ε̟ί̟εδο της τάξης, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών αλλά και η µέθοδος
διδασκαλίας, ̟ου υιοθετεί σε κάθε ενότητα ο εκ̟αιδευτικός, καθορίζουν και τον
τρό̟ο αξιο̟οίησής τους.
Οι δραστηριότητες ωθούν σε συγκρίσεις φαινοµένων, αντιλήψεων, νοοτρο̟ιών
και α̟οσκο̟ούν στην α̟οτελεσµατικότερη εµ̟έδωση της ιστορικής ύλης, στη
διαµόρφωση κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης. Για ̟αράδειγµα, η
δραστηριότητα 1 της σελίδας 21 µ̟ορεί να α̟οτελέσει αφετηρία για σχολιασµό της
̟ιθανότατα κύριας αιτίας στην ο̟οία οφείλεται η καταστροφή των µυκηναϊκών
κέντρων. Οι µαθητές θα συζητήσουν για τη βασιµότητα αυτής της υ̟όθεσης. Η
δραστηριότητα 1 της σελίδας 29 έχει σκο̟ό να οδηγήσει τους µαθητές να συγκρίνουν
και να βρουν αναλογίες ή διαφορές ανάµεσα στις αρχαίες ελληνικές α̟οικίες και τα
α̟οικιακά κράτη της νεότερης ε̟οχής. Η δραστηριότητα 5 της ίδιας σελίδας
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διευρύνει το ιστορικό ̟εδίο και δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να διερευνήσουν
ένα σηµαντικό ιστορικό φαινόµενο. Η δραστηριότητα 4 της σελίδας 171 µ̟ορεί να
οδηγήσει τους µαθητές σε µια στοιχειώδη συνθετική εργασία. Το ίδιο µ̟ορεί να γίνει
και µε τη δραστηριότητα 3 της σελίδας 196, µε βάση την ο̟οία οι µαθητές θα
µελετήσουν µια ̟ραγµατικότητα της σηµερινής ε̟οχής και θα τη συγκρίνουν µε την
αντίστοιχη του Μεσαίωνα. Η δραστηριότητα αυτή µ̟ορεί, µε τη χρησιµο̟οίηση και
των αντίστοιχων χαρτών, να α̟οτελέσει αφετηρία διερεύνησης του ζητήµατος της
εθνολογικής και θρησκευτικής ̟ραγµατικότητας της Βαλκανικής στην τάξη, µε τη
βοήθεια και της ιστορικής αφήγησης.
Οι δραστηριότητες συνδέονται ε̟ίσης και µε την αξιολόγηση (της διδασκαλίαςτου µαθητή) τόσο τη διαγνωστική όσο και τη διαµορφωτική και την αθροιστική.
Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι οι µαθητές έχουν ήδη διδαχθεί στο Γυµνάσιο την ύλη της
Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας ̟ου συνο̟τικά ̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν
εγχειρίδιο, ο εκ̟αιδευτικός µ̟ορεί, χρησιµο̟οιώντας σχετικές δραστηριότητες, να
δια̟ιστώνει το γνωστικό ε̟ί̟εδο των µαθητών ̟ριν α̟ό τη διδασκαλία µιας
ενότητας και ανάλογα να ̟ροσαρµόζει την ̟ορεία του (διαγνωστική αξιολόγηση).
Κατά την ̟ορεία της διδασκαλίας, µ̟ορεί ο εκ̟αιδευτικός να αξιο̟οιεί κά̟οιες α̟ό
τις ̟ροσφερόµενες δραστηριότητες ̟ου θα του ε̟ιτρέ̟ουν να ελέγχει τη διδακτική
του στρατηγική και, αν χρειάζεται, να την τρο̟ο̟οιεί, να ̟ροσφέρει ̟ρόσθετη
βοήθεια στους µαθητές ̟ου έχουν ανάγκη, να δίνει ευκαιρίες ώστε οι µαθητές να
διερευνούν ενεργητικά τα ιστορικά γεγονότα και γενικά να βελτιώνει την ̟οιότητα
της
διδακτικής-µαθησιακής
διαδικασίας
(διαµορφωτική
αξιολόγηση).
Οι
δραστηριότητες ̟ου ̟ροτείνονται µ̟ορεί ε̟ίσης να χρησιµο̟οιηθούν για τον έλεγχο
της α̟όκτησης γνώσεων και ανά̟τυξης δεξιοτήτων α̟ό τους µαθητές είτε µε τις
γνωστές ̟αραδοσιακού τύ̟ου εξετάσεις (̟ροφορικές και γρα̟τές) είτε µε ανάθεση
εργασιών και ̟αρουσίασή τους στην τάξη (αθροιστική αξιολόγηση).
Ενδεικτικά ̟αραδείγµατα διδακτικών ̟ροσεγγίσεων
Ενότητα 7. Η Ελληνιστική ε̟οχή (σελ. 65-72)
1. Στόχοι
• Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι:
- οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή, αφού για ένα διάστηµα ̟ολέµησαν
σκληρά µεταξύ τους, ίδρυσαν µεγάλα βασίλεια, στα ο̟οία ̟ρωταγωνίστησαν
διοικητικά, οικονοµικά και ̟ολιτιστικά οι Έλληνες,
- οι ̟αραδοσιακές δυνάµεις (Αθήνα και Σ̟άρτη) στην κυρίως Ελλάδα, οι νεότερες
Μακεδονία και Ή̟ειρος, ό̟ως και οι τότε δυναµικά εµφανιζόµενες Συµ̟ολιτείες,
α̟οδύθηκαν µεταξύ τους σε ένα σκληρό αγώνα ε̟ικράτησης και δεν
αντιλήφθηκαν έγκαιρα τον ρωµαϊκό κίνδυνο,
• Να συνειδητο̟οιήσουν ότι η κατάκτηση της Ελλάδας α̟ό τους Ρωµαίους δεν
οφειλόταν ίσως στη στρατιωτική υ̟εροχή των Ρωµαίων, αλλά κυρίως στην
ε̟ιτυχή εφαρµογή της ̟ολιτικής του «διαίρει και βασίλευε».
2. Αφόρµηση, ένταξη σε χώρο και χρόνο, αδροµερής ̟αρουσίαση
Η αφόρµηση µ̟ορεί να γίνει µε την ̟αρατήρηση και τον σχολιασµό της
εισαγωγικής εικόνας ̟ου ̟αρουσιάζει τον φάρο της Αλεξάνδρειας. Το γεγονός ότι
θεωρήθηκε ένα α̟ό τα ε̟τά θαύµατα του αρχαίου κόσµου υ̟οδηλώνει ότι η
ελληνιστική ̟ερίοδος συναγωνίζεται σε λαµ̟ρότητα και µεγαλείο την κλασική. Αυτό
οφειλόταν εκτός των άλλων και σε µερικές ξεχωριστές ̟ροσω̟ικότητες, µια α̟ό τις
ο̟οίες είναι και ο Πτολεµαίος Α΄, το ̟ορτρέτο του ο̟οίου ̟αρουσιάζεται. Αφού
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έχουν δοθεί κά̟οια α̟ό τα χαρακτηριστικά της ̟εριόδου, µε τη βοήθεια και του
εισαγωγικού σηµειώµατος ̟ου βρίσκεται έγχρωµο ̟ριν α̟ό την κυρίως ιστορική
αφήγηση, γίνεται η ένταξή της στον χρόνο µε τη βοήθεια της κλίµακας του χρόνου.
Η ελληνιστική ̟ερίοδος εκτείνεται χρονικά α̟ό το 323 ̟.Χ., δηλαδή τον θάνατο του
Μ. Αλεξάνδρου, έως το 146 ̟.Χ., δηλαδή την κατάκτηση της Ελλάδας α̟ό τους
Ρωµαίους. Στην κλίµακα του χρόνου έχουν τονιστεί οι αντίστοιχοι αιώνες.
Παρατηρώντας τον χάρτη της ε̟όµενης σελίδας, διακρίνουµε όλα τα κράτη ̟ου
δηµιουργήθηκαν α̟ό τη διάσ̟αση της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου, τα ο̟οία
συνήθως ονοµάζουµε ελληνιστικά βασίλεια. Μετά τα γενικά χαρακτηριστικά της
ιστορούµενης ̟εριόδου και την ένταξή της στον χώρο και τον χρόνο, θεωρητικά
τουλάχιστον έχει δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα για να ̟ροχωρήσουµε στο κύριο
µέρος της διδασκαλίας, ̟ου είναι η ̟αρουσίαση και ανάλυση της ιστορικής
αφήγησης.
3. Εντο̟ισµός των κύριων ιστορικών εξελίξεων
-

Η οριστική διάσ̟αση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου έγινε µε τη µάχη στην
Ιψό.
Αθηναίοι και Σ̟αρτιάτες ̟ροσ̟άθησαν ανε̟ιτυχώς να ε̟ανακτήσουν την ̟αλιά
τους δύναµη.
Ο βασιλιάς της Η̟είρου Πύρρος α̟έτυχε να συντρίψει τους Ρωµαίους ̟αρά τις
ε̟ιτυχίες του.
Οι Συµ̟ολιτείες έδωσαν βραχύβιες ελ̟ίδες σωτηρίας.
Η Μακεδονία στην ̟ροσ̟άθειά της να εξασφαλίσει την κυριαρχία της στην
Ελλάδα έ̟εσε στη ρωµαϊκή ̟αγίδα του «διαίρει και βασίλευε».
Στα ελληνιστικά βασίλεια, ̟ου κυριάρχησε ο ελληνικός ̟ολιτισµός, ασκήθηκε
κακή εξωτερική ̟ολιτική.
4. ∆ιερεύνηση των εξελίξεων µε κριτική ανάγνωση των ̟αραθεµάτων

Ο άξονας στον ο̟οίο στηρίζεται η ε̟εξεργασία του ̟εριεχοµένου της ενότητας
είναι η σχέση µεταξύ ε̟ιδιώξεων των ιστορικών ̟ροσώ̟ων και των α̟οτελεσµάτων
̟ου δεν ε̟ιβεβαιώνουν ̟άντοτε τις ̟ροθέσεις και ̟ροσ̟άθειες των ατόµων ή
οµάδων. Έτσι ̟αρουσιάζονται:
-

-

-

Οι αγώνες για τη διαδοχή-µάχη στην Ιψό: ε̟ιδιώξεις και α̟οτελέσµατα
(χρησιµο̟οιείται το σχετικό µε τη µάχη στην Ιψό ̟αράθεµα)
Οι αγώνες των Αθηναίων: ε̟ιδιώξεις και α̟οτελέσµατα (χρησιµο̟οιείται το
σχετικό µε τον θάνατο του ∆ηµοσθένη ̟αράθεµα).
Οι αγώνες των Μακεδόνων: ε̟ιδιώξεις και α̟οτελέσµατα.
Οι αγώνες του Πύρρου: ε̟ιδιώξεις και αίτια α̟οτυχίας (στο σχετικό ̟αράθεµα
τονίζεται η σηµασία της φράσης «̟ύρρεια νίκη»).
Οι αγώνες των Άγη και Κλεοµένη: χαρακτήρας και αίτια α̟οτυχίας (µε χρήση
του σχετικού ̟αραθέµατος).
Οι αγώνες των Συµ̟ολιτειών: ε̟ιδιώξεις και α̟οτελέσµατα.
Οι αγώνες των βασιλιάδων των ελληνιστικών κρατών της Ανατολής:
χαρακτήρας, σφάλµατα, α̟οτελέσµατα.
5. Η αξιο̟οίηση της εικονογράφησης
Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου στην ̟ερσική µινιατούρα βοηθεί τους µαθητές να
κατανοήσουν τις ̟ολιτισµικές σχέσεις ̟ου ανα̟τύχθηκαν µεταξύ κατακτηµένων
και κατακτητών.
Το ̟ήλινο ειδώλιο µε τον ̟ολεµικό ελέφαντα, ό̟ως και το σύµ̟λεγµα ̟ου
̟αρουσιάζει τον Γαλάτη και τη γυναίκα του, δίνουν την ευκαιρία στον
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-

διδάσκοντα, σε ̟ερί̟τωση µόνο ̟ου έχει χρόνο, να αναφερθεί στις ε̟ιδροµές
των Γαλατών, ̟ου για λόγους «οικονοµίας» δεν έχουν ̟εριληφθεί στο κείµενο.
Τα αναφερόµενα στις σχετικές λεζάντες είναι αρκετά.
Το ̟ορτρέτο του Πύρρου δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να θαυµάσουν τη
µορφή του, ενώ η συνοδευτική λεζάντα ̟ροσθέτει στοιχεία στην αφήγηση.
6. Οι δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες της ενότητας µ̟ορεί να αξιο̟οιηθούν µε διάφορους τρό̟ους:

-

-

-

Η ̟ρώτη (σύγκριση χαρτών) µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί ως αφόρµηση ή να δοθεί
για ε̟εξεργασία στο σ̟ίτι.
Η δεύτερη (Ισοκράτης-∆ηµοσθένης) µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί κατά την
ανά̟τυξη του τµήµατος της ιστορικής αφήγησης, ̟ου αφορά τους αγώνες των
Αθηναίων.
Η τρίτη (σύγκριση Αλεξάνδρου-Πύρρου) µ̟ορεί να δοθεί στο σ̟ίτι ή να
ανα̟τυχθεί µερικώς κατά την ε̟εξεργασία των ̟ληροφοριών ̟ου αφορούν τους
αγώνες του Πύρρου.
Η τέταρτη («̟ύρρειος νίκη») ενδείκνυται να συζητηθεί κατά την ανάλυση των
αγώνων του Πύρρου, ό̟ως και το σχετικό ̟αράθεµα.
Ενότητα 9. Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα

1. Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι
* Να µ̟ορούν οι µαθητές να ̟εριγράφουν όψεις της καθηµερινής ζωής στην
αρχαία Ελλάδα.
* Να συσχετίζουν την κοινωνική θέση των ατόµων (ελεύθεροι, δούλοι, µέτοικοι,
άνδρες, γυναίκες) µε διάφορες ε̟αγγελµατικές δραστηριότητες και µε την
αντιµετώ̟ισή τους α̟ό την κοινωνία.
* Να κατανοούν και να ̟εριγράφουν τις αντιλήψεις και τη βιοθεωρία των
αρχαίων Ελλήνων, µέσα α̟ό τις εκδηλώσεις της ζωής τους.
* Να συγκρίνουν αντιλήψεις, έθιµα και συµ̟εριφορές των αρχαίων και των
σύγχρονων Ελλήνων.
Το µάθηµα ̟ροτείνεται να γίνει µε χρήση του χάρτη της αρχαίας Ελλάδας, του
̟ίνακα και του υλικού ̟ου υ̟άρχει στο βιβλίο (εικόνων, ̟αραθεµάτων κ.λ̟.). Η
ιστορική αφήγηση θα είναι ̟ιλότος για τη συζήτηση, τον σχολιασµό και τη
διερεύνηση των σχετικών θεµάτων. Το ε̟ί̟εδο της τάξης ̟ροσδιορίζει σε µεγάλο
βαθµό τον τρό̟ο ̟ου θα γίνει η ανά̟τυξη των θεµάτων. Α̟ό την κλίµακα του
χρόνου ̟ου ̟ροτάσσεται στην ενότητα οι µαθητές µ̟ορούν να καθορίσουν τη
χρονική ̟ερίοδο, στη διάρκεια της ο̟οίας µελετάµε τα φαινόµενα ̟ου
̟εριλαµβάνονται στην ενότητα. Τα χρονικά ̟λαίσια έχουν βέβαια συµβατικό
χαρακτήρα, εφόσον έθιµα, αντιλήψεις, ̟ρακτικές, νοοτρο̟ίες µ̟ορεί και να
̟ροϋ̟άρχουν ως έναν βαθµό, και να ε̟ιβιώνουν και ̟έραν των χρονικών ορίων της
̟εριόδου.
Αφόρµηση για τη διδασκαλία της ενότητας µ̟ορεί να είναι σχόλια των µαθητών
για το εννοιολογικό ̟εριεχόµενο του όρου «καθηµερινή ζωή». Α̟ό τα σχόλια θα
καταλήξουµε στο συµ̟έρασµα ότι η Ιστορία δεν ̟εριλαµβάνει µόνο τα εξαιρετικά
γεγονότα και τη δράση των ε̟ωνύµων αλλά και τη ζωή, τις δραστηριότητες και τις
αντιλήψεις των ανωνύµων, των ̟ολλών ̟ου µας δίνουν ολοκληρωµένη την εικόνα
της κοινωνίας ̟ου µελετάµε και την ταυτότητα του ̟ολιτισµού της, σε συνδυασµό µε
τα µεγάλα έργα της τέχνης και της διανόησης. Αφόρµηση, ε̟ίσης, µ̟ορεί να
α̟οτελέσει η ̟ρώτη εικόνα της ενότητας (ε̟ιτάφιο ανάγλυφο της Ηγησώς) µε βάση
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την ο̟οία οι µαθητές µ̟ορούν να σχολιάσουν τη στάση των αρχαίων α̟έναντι στον
θάνατο (κατασκευή µνηµείων για να διατηρείται ζωντανή η µνήµη τους), την
ενδυµασία κ.λ̟.
Οι θεµατικοί άξονες µ̟ορεί να ̟ροσδιοριστούν µε βάση τα ε̟ιµέρους θέµατα
̟ου ανα̟τύσσονται στο σχολικό βιβλίο, ως εξής:
1. Ο αγώνας για την ε̟ιβίωση:
•

Οι κάτοικοι των ̟όλεων-κρατών και ο καταµερισµός της εργασίας
(ε̟εξηγούνται οι όροι ελεύθεροι ̟ολίτες, µέτοικοι, και αξιο̟οιείται το ̟αράθεµα 1).
• Η γεωργική ̟αραγωγή και οι συµ̟ληρωµατικές ̟ηγές κάλυψης των αναγκών
των κατοίκων (συζητούνται οι λόγοι για τους ο̟οίους η γεωργική ̟αραγωγή δεν
ήταν σταθερή και ο ρόλος του κυνηγιού και του ψαρέµατος).
• Ο χώρος της εµ̟ορικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας (συζητείται η δι̟λή
σηµασία του όρου αγορά, ενώ µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί και το ̟αράθεµα 2).
• Ένας άλλος καταµερισµός της εργασίας (σχολιάζεται η εργασία των γυναικών σε
αντι̟αραβολή µε αυτή των ανδρών και µ̟ορεί να γίνει σύγκριση µε την εργασία
των γυναικών σήµερα).
2. Η γέννηση, ο γάµος, ο θάνατος:
• Η γέννηση. Μ̟ορεί να συζητηθούν τα ζητήµατα ̟ου αφορούν τη γέννηση
̟αιδιών ελεύθερων ανθρώ̟ων και δούλων, καθώς και τη γέννηση αγοριών και
κοριτσιών. Μ̟ορεί, ε̟ίσης, να συζητηθούν οι διαφορές Αθήνας και Σ̟άρτης στο
ζήτηµα της εγκατάλειψης των βρεφών.
• Ο γάµος: Μ̟ορεί να συζητηθούν σχετικά έθιµα της νεοελληνικής κοινωνίας µε
ερωτήσεις για τον ρόλο των γονέων, τον αρραβώνα, την τελετή κ.λ̟. Το ̟αράθεµα
4 δίνει στοιχεία για σχολιασµό της ζωής της ̟αντρεµένης γυναίκας.
• Ο θάνατος. Η φροντίδα των ηλικιωµένων και τα ταφικά έθιµα µ̟ορεί να
εξεταστούν µε τον ίδιο τρό̟ο, δηλαδή µε αναφορές και συγκρίσεις ̟ρος τη
σύγχρονη ε̟οχή.
3. Η εκ̟αίδευση:
• Η εκ̟αίδευση των κοριτσιών και των αγοριών. Με τη βοήθεια της εικόνας 1 και
του ̟αραθέµατος 5 σχολιάζεται η διαφορο̟οίηση στην ̟αρεχόµενη εκ̟αίδευση
σε αγόρια και κορίτσια.
• Το ̟εριεχόµενο της εκ̟αίδευσης. Μ̟ορεί να ε̟ιχειρηθεί ανάλυση του όρου µε
αναφορές στα µαθήµατα, µέσα α̟ό τα ο̟οία ε̟ιδιώκεται η ̟νευµατική, η
αισθητική και η ηθική καλλιέργεια, καθώς και η αθλητική αγωγή.
4. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις:
• Το δωδεκάθεο και οι θεοί-̟ροστάτες. Μ̟ορεί να γίνει συζήτηση για τη δοµή της
αρχαίας θρησκείας, και να συσχετισθούν οι θεοί-̟ροστάτες µε τους σηµερινούς
̟ολιούχους αγίους.
• Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Γίνεται αναφορά στις θυσίες και ̟ροσφορές µε τη
βοήθεια της εικόνας 3, και µ̟ορεί να τεθεί ̟ρος συζήτηση το αγωνιστικό ιδεώδες
και οι ολυµ̟ιακοί αγώνες κατά την αρχαιότητα και τη σύγχρονη ε̟οχή.
5. Η ψυχαγωγία:
• Τα φαγητά και τα συµ̟όσια. Χρησιµο̟οιούµε το ̟αράθεµα 6 και την εικόνα 2
για να γίνει κατανοητή η συνήθεια των συµ̟οσίων.
• Τα ̟αιχνίδια µεγάλων και µικρών. Η ̟ροσέγγιση των ̟αιχνιδιών µ̟ορεί να
γίνει σε αντι̟αραβολή µε τα σύγχρονα ̟αιχνίδια.
5. Η µόδα:
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•

Μόδα και κοινωνική θέση. Μ̟ορεί να σχολιαστεί η διαφορο̟οίηση στην
ενδυµασία, την εµφάνιση κ.λ̟., κατά τη σύγχρονη ε̟οχή, ώστε να ερµηνευθεί το
φαινόµενο και κατά την αρχαία ε̟οχή.
• Μόδα ανδρών και γυναικών. Με τη βοήθεια της εικόνας 3 µ̟ορεί να γίνουν
αναφορές στην ενδυµασία των γυναικών και την ηθική διάσταση της εξωτερικής
εµφάνισης.
Οι δραστηριότητες:
Οι δραστηριότητες ̟ου ̟εριέχονται στο σχολικό βιβλίο µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθούν
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες 1, 2, και 3 µ̟ορούν να
αξιο̟οιηθούν µέσα στην τάξη, ενταγµένες ή µη στο µάθηµα. Οι δραστηριότητες 4 και
5 µ̟ορεί να τεθούν ως εργασίες στο σ̟ίτι. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι δραστηριότητες
δίνουν εναύσµατα/αφετηρία για συζήτηση, ανάλυση, ερµηνεία και ̟αραγωγή
̟ροφορικού ή γρα̟τού λόγου.

Τέλος, ε̟ισηµαίνουµε ότι α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την κατανόηση του
µαθήµατος της Ιστορίας είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσµατα και ασυνέχειες.
Η α̟οσ̟ασµατικότητα δεν ε̟ιτρέ̟ει στους µαθητές να κατανοήσουν την αιτιακή
σχέση ̟ου συνδέει µεταξύ τους τα ιστορικά γεγονότα ούτε το ̟λέγµα των συνθηκών
υ̟ό τις ο̟οίες αυτά συντελέστηκαν. Για τον λόγο αυτόν ̟ρέ̟ει να καταβάλλεται
κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για ολοκλήρωση της ύλης µέσα στο διδακτικό έτος. Σε
̟ερί̟τωση, ωστόσο, ̟ου η συστηµατική διδασκαλία όλου του βιβλίου καθίσταται
αδύνατη λόγω αντικειµενικών ̟ροβληµάτων, θα µ̟ορούσαν για την εξοικονόµηση
χρόνου να διδάσκονται ̟εριλη̟τικά (αναφορά των κύριων σηµείων στο ̟λαίσιο
µιας άλλης αναλυτικά διδασκόµενης ενότητας) ορισµένες διδακτικές ενότητες χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι ε̟ιτρέ̟εται να ̟αραλεί̟ονται ολοσχερώς. Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει
να ληφθεί υ̟όψη για όλες τις τάξεις ότι οι ιστορικές ̟ηγές ̟ου ̟εριέχονται στα
σχολικά βιβλία ιστορίας δεν α̟οτελούν ̟ροέκταση της αφήγησης του βιβλίου και
ε̟οµένως δεν ̟ρέ̟ει να διδάσκονται ως ε̟ι̟λέον γνωστικά στοιχεία, των ο̟οίων
ζητείται κατά τις εξετάσεις η εκµάθηση, αλλά α̟οτελούν µεθοδολογικά εργαλεία για
την άσκηση της κριτικής σκέψης των µαθητών.
Έχοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω, εκτιµούµε ότι θα µ̟ορούσαν ενδεικτικά να
διδαχθούν ̟εριλη̟τικά στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. (Ηµερησίου και Εσ̟ερινού) α̟ό το
βιβλίο: «Ιστορία Αρχαία και Μεσαιωνική» Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ των Γ. Γρυντάκη, Γ.
∆άλκου, Χ. ∆ηµητρακο̟ούλου, Α. Χόρτη, Π.Ι. οι ενότητες:
Ενότητα 7: Ελληνιστική Ε̟οχή
Σελ. 65 – 72
Ενότητα 8: Ο Ελληνιστικός Πολιτισµός
Σελ. 73 – 78 ( Να δοθεί έµφαση στην «Ανά̟τυξη της Ε̟ιστήµης» σελ. 75-76)
Ενότητα 10: Η Ρώµη γίνεται Κοσµοκράτειρα
Σελ. 89 – 96 (Να δοθεί έµφαση «Στη δηµιουργία της Ρώµης, στις κοινωνικές τάξεις,
στην ε̟έκταση ̟ρος στην Ανατολή, Κατάλυση της ∆ηµοκρατίας»)
Ενότητα 12: Ο Ρωµαϊκός Πολιτισµός
Σελ. 105 – 112
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Ενότητα 15: Η κρίσιµη ε̟οχή της Εικονοµαχίας
Σελ. 131 – 138
Ενότητα 18 Α̟ό τη Φραγκοκρατία στην Άλωση
Σελ. 155 – 162
Ενότητα 21: Ο Μεσαιωνικός κόσµος της ∆υτικής Ευρώ̟ης
Σελ. 181 – 187
Ενότητα 24: Ο Μεσαιωνικός Πολιτισµός
Σελ. 205 – 212

(ΙΙ) Β΄ ΤΑΞΗ Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ ΤΑΞΗ Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
Το διδακτικό εγχειρίδιο «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσµου α̟ό το
1453 µ.Χ. έως σήµερα» των Θ. Κατσουλάκου, Αν. Κυρκίνη, Ι. Μ̟αφούνη και Γ.
Σµ̟ιλίρη», Β΄τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ.
Η συγγραφή του βιβλίου αυτού στηρίχθηκε στο Πρόγραµµα Σ̟ουδών του
µαθήµατος της Ιστορίας στα ΤΕΕ, υ̟ηρετεί τους ̟ροβλε̟όµενους α̟ό αυτό σκο̟ούς
της διδασκαλίας του µαθήµατος και ακολουθεί την υ̟οδεικνυόµενη κατανοµή του
̟εριεχοµένου του σε ε̟ί µέρους κεφάλαια και ενότητες εµ̟λουτισµένες µε
εισαγωγικό σηµείωµα, χάρτες, ̟αραθέµατα και εικόνες. Το βιβλίο δίνει ιδιαίτερη
έµφαση στην ̟αρουσίαση της εξέλιξης των ε̟ιστηµών, των γραµµάτων, των ιδεών,
των τεχνών, του αθλητισµού και όλων, γενικά, των ̟αραµέτρων της ̟ολιτισµικής
ανά̟τυξης.
Σε ένα βιβλίο, ό̟ως αυτό, ̟ου ̟ροορίζεται για τη διδασκαλία της ιστορίας
στους µαθητές της Τεχνικής και Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης, καταβλήθηκε
ιδιαίτερη ̟ροσ̟άθεια α̟ό τους συγγραφείς του ώστε να είναι ελκυστικό για τους
µαθητές και να αντα̟οκρίνεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, η ̟ροβολή
της ̟ροόδου της τεχνολογίας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες θεωρήθηκε
α̟αραίτητη και διατρέχει ως βασική ιδέα το βιβλίο α̟ό το εξώφυλλό του ως τον
ενδεικτικό χρονολογικό κατάλογο των κυριοτέρων εφευρέσεων και ανακαλύψεων
α̟ό την Αναγέννηση ως σήµερα, ̟ου ̟αρατίθεται στο τέλος του βιβλίου. Για
̟αράδειγµα, στο κεφάλαιο για το Κίνηµα του Ανθρω̟ισµού και την Αναγέννηση,
θεωρήθηκε εντελώς α̟αραίτητη η ̟αρουσίαση σε εικόνα της ̟τητικής µηχανής ̟ου
σχεδίασε ο Ντα Βίντσι (σ. 20), ό̟ως και του γερµανικού τυ̟ογραφείου του 16ου αι. (σ.
26), στο κεφάλαιο για τη Βιοµηχανική Ε̟ανάσταση το σχέδιο της ατµοµηχανής του
Βατ (σ. 57), στην ενότητα για τις ̟ολεµικές συγκρούσεις ανάµεσα στα ευρω̟αϊκά
κράτη η α̟εικόνιση του ̟ρώτου κινητού ̟υροβολικού στον ευρω̟αϊκό χώρο (σ. 5),
στο κεφάλαιο για την Ελληνική Ε̟ανάσταση το οµοίωµα ̟υρ̟ολικού του 21 (σ. 40),
το ̟ιεστήριο του ̟ρώτου εθνικού τυ̟ογραφείου στο Ναύ̟λιο (σ. 44), στην ενότητα
για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής οικονοµίας ε̟ί Χ. Τρικού̟η η ̟εριστροφική
γέφυρα του ̟ορθµού του Ευρί̟ου (σ. 51) και ̟ολλά άλλα, τα ο̟οία καλούµε τους
συναδέλφους ̟ου θα διδάξουν το µάθηµα να σχολιάσουν και να αξιο̟οιήσουν.
Αντίστοιχα, έχει δοθεί έµφαση (µε την ̟αράθεση εικονιστικού υλικού,
σχολιασµό κ.ά.) στις ε̟αγγελµατικές ασχολίες των ανθρώ̟ων. Α̟ό τα καταστήµατα
των ̟ρώτων Ελλήνων µεταναστών στη Νέα Υόρκη (σ. 66), ως τους εργάτες των
αµερικανικών και ευρω̟αϊκών εργοστασίων (σ. 72, 96 κ.ά.) η εξέλιξη της
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ε̟αγγελµατικής ενασχόλησης έχει α̟οτελέσει θέµα εξέτασης και ̟ροβολής σε
διάφορες ενότητες του βιβλίου.
Η ̟ολιτική γελοιογραφία-σκίτσο, καθώς διακρίνεται α̟ό την αµεσότητα και
την οξύτητα του σχολιασµού της, χρησιµο̟οιήθηκε ευρύτατα στην εξιστόρηση των
ελληνικών και διεθνών ̟ολιτικών εξελίξεων α̟ό τη σύµ̟ηξη της Ιερής Συµµαχίας
στην Ευρώ̟η ως τη χούντα των συνταγµαταρχών στην Ελλάδα του 1967. Ε̟ίσης, ο
̟όλεµος ̟αρουσιάζεται και µέσα α̟ό την εξέλιξη των µέσων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν
για τη διεξαγωγή του, ενώ η οικονοµία εντάσσεται οργανικά στo ̟ολιτικό, κοινωνικό
και ̟ολιτισµικό της ̟λαίσιο.
Στο τέλος του βιβλίου υ̟άρχει ένα εύχρηστο και συνο̟τικό γλωσσάρι, ό̟ου
εξηγούνται οι κυριότεροι ιστορικοί όροι και έννοιες, α̟αραίτητες για
να
̟εριγραφούν µε ακρίβεια ή να δηλωθούν συνο̟τικά οµογενή ιστορικά φαινόµενα,
ενώ, για τον διδάσκοντα αλλά και για όσους α̟ό τους µαθητές ενδιαφερθούν
σχετικά, ̟αρατίθεται ε̟ιλεγµένη ενδεικτική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη.
Ως ̟ρος τη διδακτική αξιο̟οίηση του βιβλίου, εκτός α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα για
τη διδακτική µεθοδολογία του µαθήµατος της ιστορίας στο Π.Σ., ε̟ισηµαίνουµε τα
εξής:
Η εικονογράφηση του βιβλίου συνδέεται οργανικά µε το ̟εριεχόµενό του και
γι’ αυτό ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της διδασκαλίας. Έτσι, ̟.χ., το
σκίτσο ̟ου εικονίζεται στη σελίδα 9, στοχεύει στο να δείξει ̟όσο βαθιά ε̟ηρέασε το
κίνηµα του ∆ιαφωτισµού ακόµη και τους α̟λούς αµόρφωτους χωρικούς της
̟ροε̟αναστατικής Γαλλίας, ενώ οι δύο εικόνες της σελίδας 50 λειτουργούν
συµ̟ληρωµατικά µεταξύ τους για να εξηγήσουν την αντίδραση του ελληνικού λαού
στην αυταρχική διακυβέρνηση του Όθωνα. Τόσο η εικονογράφηση όσο και τα
̟αραθέµατα (γρα̟τές ̟ηγές ή α̟όψεις νεότερων ιστορικών συγγραφέων) έχουν
ε̟ιλεγεί όχι µόνο για να εµ̟λουτίσουν ή να φωτίσουν ̟ερισσότερο την ιστορική
αφήγηση, αλλά, κυρίως, για να δώσουν στον καθηγητή τη δυνατότητα να
̟ραγµατευθεί τα ζητήµατα, για τα ο̟οία γίνεται λόγος, και α̟ό άλλες ο̟τικές γωνίες
και να καλλιεργήσουν την κριτική ικανότητα των µαθητών. Ως ̟ρος τον στόχο
αυτόν ενδεικτικά αναφέρουµε:
*
την ̟αράλληλη ̟αράθεση εικόνων µε σκηνές α̟ό ̟ολιτικές εκδηλώσεις των
ο̟αδών αλλά και των αντι̟άλων της βασιλείας στην Ελλάδα κατά την ̟ερίοδο του
Εθνικού ∆ιχασµού (σελ. 95), καθώς και κατά το δηµοψήφισµα του 1946 για την
ε̟αναφορά της βασιλείας (σελ. 129), οι ο̟οίες αισθητο̟οιούν στους µαθητές το
διχαστικό ̟ολιτικό κλίµα των ̟εριόδων αυτών&
*
τις
φωτογραφίες των βασιλέων Φερδινάνδου της Βουλγαρίας και
Κωνσταντίνου της Ελλάδας στα ερεί̟ια της Ακρό̟ολης της Καβάλας (σελ. 89), ̟ου
υ̟οδηλώνουν τη διεκδίκηση της ̟εριοχής α̟ό τις δύο χώρες κατά τους Βαλκανικούς
̟ολέµους και ε̟οµένως υ̟οδηλώνουν τα αίτια της ένο̟λης αντι̟αράθεσης ανάµεσα
στις δύο χώρες&
*
τα ̟αραθέµατα α̟ό την «Ιστορία της Ευρώ̟ης» των S. Berstein-P. Milza και
την «Ιστορία της Γαλλικής Ε̟αναστάσεως» του Φρ. Μινιέ (στη σελ. 13 του βιβλίου)
για την ερµηνεία της ̟ολιτικής του Ροβεσ̟ιέρου κατά την ̟ερίοδο της
Τροµοκρατίας στη Γαλλική Ε̟ανάσταση&
* την αντι̟αράθεση της α̟οικιοκρατικής ο̟τικής του άγγλου νοµ̟ελίστα
̟οιητή Ράντγιαρντ Κί̟λιγκ, ό̟ως αυτή έχει εκφραστεί στο ̟οίηµά του για το
«Φορτίο του Λευκού Ανθρώ̟ου» (σ. 64) µε την καταδίκη της α̟οικιοκρατικής
αντίληψης α̟ό τον αµερικανό συγγραφέα Μαρκ Τουαίν (σ. 5). Στο ίδιο κεφάλαιο η
εξιδανικευµένη ̟αρουσίαση των ευρω̟αίων α̟οικιοκρατών ως εκ̟ολιτιστών και
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ειρηνο̟οιών αντιδιαστέλλεται στην αυτοσαρκαστική γερµανική γελοιογραφία της
σελ. 61&
*
τα ̟αραθέµατα α̟ό την «Ευρω̟αϊκή Οικονοµική Ιστορία» των Sh. Clough-R.
Rapp και το έργο «Υλικός ̟ολιτισµός, Οικονοµία και Κα̟ιταλισµός» του F. Braudel
για την ̟ροετοιµασία και τη γέννηση της Βιοµηχανικής Ε̟ανάστασης (σελ. 57, 59)&
*
την εικονογράφηση του κεφαλαίου Ε̟ιστήµη και Τέχνες τον 19ο αιώνα, µέσα
α̟ό την ε̟ιλογή της ο̟οίας ̟ροβάλλονται αφενός ο θρίαµβος της ε̟ιστήµης,
αφετέρου τα κοινωνικά ̟ροβλήµατα (̟.χ. εκµετάλλευση της ̟αιδικής εργασίας σελ.
72) και οι ψυχολογικές ε̟ι̟τώσεις της στον σύγχρονο κόσµο (η ανελέητη κριτική του
Τσά̟λιν σ΄ ένα κόσµο υ̟οδουλωµένο στη µηχανο̟οίηση, µέσα α̟ό την ταινία
«Μοντέρνοι Καιροί» σελ. 79).
Πολύ σηµαντικός για τη διδακτική αξιο̟οίηση του βιβλίου είναι και ο ρόλος
των ̟ερί̟ου είκοσι ιστορικών χαρτών, µέσα α̟ό την ̟αρατήρηση των ο̟οίων
µ̟ορεί ο µαθητής να κατανοήσει ̟ιο ουσιαστικά τις ιστορικές εξελίξεις τις ο̟οίες του
̟εριγράφει η ιστορική αφήγηση του βιβλίου ή του ̟ροβάλλει η εικονογράφησή του.
Ενδεικτικό ̟αράδειγµα ο χάρτης της σελίδας 106, ̟ου α̟εικονίζει το ελληνικό
µέτω̟ο στη Μικρασία το καλοκαίρι του 1922 και την τουρκική αντε̟ίθεση και ̟ου,
το̟οθετηµένος ανάµεσα σε δύο φωτογραφίες ̟ου α̟εικονίζουν: η ̟ρώτη Έλληνες
στρατιώτες να ̟ίνουν νερό α̟ό τον Σαγγάριο ̟οταµό (α̟ώτατο όριο της νικηφόρου
̟ροέλασης του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος στον µικρασιατικό ̟όλεµο) και η
δεύτερη τη Σµύρνη στις φλόγες και τους Έλληνες µικρασιάτες να αναζητούν δρόµο
φυγής, δίνει το κλειδί της ιστορικής εξήγησης για τη µετάβαση α̟ό το ̟εριεχόµενο
της ̟ρώτης φωτογραφίας στο ̟εριεχόµενο της δεύτερης.
Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας
λειτουργούν υ̟οστηρικτικά και στοχεύουν ̟ερισσότερο στην ενίσχυση της
διδακτικής διαδικασίας και λιγότερο στην αξιολόγηση των µαθητών. Για τον λόγο
αυτόν ̟ροτείνουµε οι ερωτήσεις αυτές να γίνονται αντικείµενο ε̟εξεργασίας, ει
δυνατόν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα
να συµβουλεύονται το κείµενο, την εικονογράφηση και τα ̟αραθέµατα του βιβλίου
τους.
Για να α̟αντήσουν ̟.χ. οι µαθητές την ερώτηση 4 της σελίδας 131 («Στη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η ε̟ιστήµη και η τεχνολογία τέθηκαν χωρίς
ηθικές αναστολές στην υ̟ηρεσία των εµ̟ολέµων. Αναζητήστε σχετικά
̟αραδείγµατα») µ̟ορούν να ανατρέξουν στον χάρτη της σελίδας 120, ό̟ου
ε̟ισηµαίνονται τα 19 κύρια ναζιστικά στρατό̟εδα συγκεντρώσεως και
«ε̟ιστηµονικής» εξοντώσεως, καθώς και στις εικόνες της σελίδας 122 (α̟ό τη ζωή των
κρατουµένων στο Μ̟έλσεν) και της σελίδας 123 (οι καταστροφές α̟ό τις
αερο̟ορικές ε̟ιδροµές των Συµµάχων στο Βερολίνο, η ̟υρηνική καταστροφή µε τη
βόµβα στη Χιροσίµα).
Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις µε τις ερωτήσεις-δραστηριότητες ε̟ιδιώκεται η
α̟οτελεσµατική µελέτη και η ουσιαστική χρήση των ιστορικών χαρτών της ενότητας:
̟.χ. η 2η ερώτηση στη σελίδα 60 («Το 19ο αιώνα η Ευρώ̟η διακρινόταν σε Ευρώ̟η της
ατµοµηχανής και σε Ευρώ̟η του κάρου. Να εντο̟ίσετε τη γεωγραφική θέση των
̟εριοχών αυτών στον χάρτη και να εξηγήσετε τους λόγους της διάκρισης») και η 3η
ερώτηση της σελίδας 65 («Εντο̟ίστε στον ̟αγκόσµιο χάρτη το α̟οικιακό κράτος της
Μ. Βρετανίας και σχολιάστε το κριτήριο µε το ο̟οίο οι Βρετανοί ε̟έλεγαν της
α̟οικίες τους») ζητούν α̟ό τους µαθητές όχι µόνο ̟αρατήρηση του ιστορικού χάρτη
και εντο̟ισµό στοιχείων α̟ό το ̟εριεχόµενό του αλλά και ̟ροσ̟άθεια ερµηνείας
των στοιχείων αυτών µε βάση τη γνώση ̟ου α̟οκτήθηκε α̟ό τη διδακτική
ε̟εξεργασία της αντίστοιχης ενότητας του βιβλίου.
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Ασφαλώς, η αξιο̟οίηση των ̟ληροφοριών και δραστηριοτήτων του σχολικού
βιβλίου κατά κανένα τρό̟ο δεν α̟οκλείει την αναζήτηση α̟ό την ̟λευρά των
µαθητών και άλλων ε̟ί ̟λέον στοιχείων ̟ου µ̟ορούν να συνεισφέρουν στη
διερεύνηση του ζητήµατος.
Άλλωστε, η καλύτερη δυνατή διδακτική αξιο̟οίηση του βιβλίου είναι να
α̟οτελέσει το ̟εριεχόµενό του όχι µόνο αντικείµενο της µελέτη αλλά και αφορµή
για συζήτηση, ̟αρατήρηση, σχολιασµό, συσχετισµό και ερµηνεία των θεµάτων ̟ου
̟εριέχει, ώστε να συντελέσει στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και κρίσης των
µαθητών των ΤΕΕ στους ο̟οίους α̟ευθύνεται.
Προγραµµατισµός της ύλης: Η έκταση της ύλης έχει ε̟ιδιωχθεί να αντιστοιχεί
σε γενικές γραµµές στις
διατιθέµενες α̟ό το ωρολόγιο ̟ρόγραµµα ώρες
διδασκαλίας του µαθήµατος. Ε̟ειδή όµως οι ενότητες δεν έχουν ίση έκταση και
̟υκνότητα ιστορικής ύλης, ̟ροτείνουµε κά̟οιες α̟ό αυτές να διδαχθούν
̟εριλη̟τικά ή σε συνδυασµό µε άλλες σχετικές ̟ρος αυτές. Έτσι ̟.χ. η ενότητα «Το
κίνηµα του ∆ιαφωτισµού» µ̟ορεί να διδαχθεί µαζί µε τη «Γαλλική Ε̟ανάσταση»,
«Το Κρητικό Ζήτηµα» µαζί µε το «Μακεδονικό Ζήτηµα», η «Ακµή της ευρω̟αϊκής
εξά̟λωσης» µε τις «Εξελίξεις στην Αµερικανική ή̟ειρο» κ.ο.κ.
Αντίθετα, άλλες ενότητες, ό̟ως ̟.χ. ο «Αγώνας για την ανεξαρτησία και η
δηµιουργία του ελληνικού κράτους» είναι ̟ροτιµότερο να ε̟ιµερισθούν διδακτικά
σε µικρότερες και να διατεθούν για τη διδασκαλία τους ̟ερισσότερες α̟ό µία
διδακτικές ώρες.
∆ιδασκαλία: Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας θα ̟ρέ̟ει να
λαµβάνονται υ̟όψη εκτός α̟ό τους γενικούς σκο̟ούς του µαθήµατος (ανά̟τυξη
ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, ενίσχυση ̟ολιτισµικής ταυτότητας,
κατανόηση και σεβασµός των διαφορετικών ̟ολιτισµικών ταυτοτήτων) και οι ειδικοί
διδακτικοί στόχοι µιας συγκεκριµένης ιστορικής ενότητας (εντο̟ισµός αιτίων και
α̟οτελεσµάτων, οµοιοτήτων και διαφορών των ιστορικών γεγονότων, µελέτη του
ιστορικού ̟αρελθόντος µετά α̟ό κριτικό έλεγχο των ̟ηγών, ικανότητα ανάλυσης
ιστορικών ̟ηγών, γνωριµία µε το ειδικό λεξιλόγιο της ε̟ιστήµης της Ιστορίας κ. ά.).
Η ενεργητική συµµετοχή όλων των µαθητών της τάξης στη διδακτική
διαδικασία, η α̟οφυγή της µονολιθικότητας ως ̟ρος τις διδακτικές µεθόδους
(αφήγηση, διάλογος, εναλλαγή αφήγησης και διαλόγου, χρήση ε̟ο̟τικών µέσων και
τεχνολογίας κ.λ̟.), ο τρό̟ος αξιο̟οίησης των ̟ρωτογενών (γρα̟τών, υλικών,
ο̟τικοακουστικών) και δευτερογενών (µελετών άλλων ιστορικών) ̟ηγών, καθώς και
τα µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν, α̟οτελούν στοιχεία ̟ου θα ̟ρέ̟ει να
α̟ασχολήσουν τον διδάσκοντα, ̟ροκειµένου να ̟αρακινήσει το ενδιαφέρον των
µαθητών και να ενεργο̟οιήσει τον ̟ροβληµατισµό τους.
∆ιδακτικά ̟αραδείγµατα:
1ο ∆ιδακτικό ̟αράδειγµα
«Εθνικά και Φιλελεύθερα Κινήµατα» (σ.31-35).
Προτεινόµενος χρόνος διδασκαλίας: 1 διδακτική ώρα
Α. Ειδικοί διδακτικοί Στόχοι της ενότητας
* Να γνωρίσουν οι µαθητές τις συνθήκες ̟ου ε̟ικράτησαν στην Ευρώ̟η µετά
τη λήξη της Να̟ολεόντειας ̟εριόδου και την ίδρυση της Ιερής Συµµαχίας.
* Να ̟ροσεγγίσουν σφαιρικά αντι̟ροσω̟ευτικά ε̟αναστατικά κινήµατα του
ευρω̟αϊκού χώρου και να διακρίνουν τις µεταξύ τους οµοιότητες και διαφορές.
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* Να κατανοήσουν τις έννοιες εθνικισµός και φιλελευθερισµός ως κύριους άξονες
των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών εξελίξεων κατά τον 19ο αιώνα.
Β. Αφόρµηση/σύνδεση µε τα ̟ροηγούµενα
Να αξιο̟οιηθεί η γνώση των µαθητών για τις ̟ολιτικές και οικονοµικές
ιδέες του ∆ιαφωτισµού και το ιδεολογικό ̟εριεχόµενο της Γαλλικής Ε̟ανάστασης
̟ου έχουν ήδη διδαχθεί.
Εναλλακτικές ̟ροτάσεις
Να ̟ροϊδεαστούν οι µαθητές για το ̟εριεχόµενο της νέας ενότητας
συνδυάζοντας τον συµβολισµό της εικόνας στη σελ. 32 µε τον τίτλο «Άνοιξη των
λαών».
Γ. Πορεία διδασκαλίας
• Α̟οσαφήνιση, σχολιασµός των όρων: έθνος, εθνικό κράτος,
φιλελευθερισµός, α̟ολυταρχία, ∆εκεµβριστές, «άνοιξη των λαών», Ιερή Συµµαχία,
µεγαλοαστοί, µικροαστοί.
• Συνο̟τική ̟αρουσίαση του ̟ολιτικού χάρτη και των καθεστώτων της
Ευρώ̟ης κατά το ̟ρώτο µισό του 19ου αιώνα.
• Αναφορά στα τρία βασικά κύµατα φιλελεύθερων κινηµάτων (1820-21,
1830, 1848).
• Παρουσίαση των κύριων σταθµών της εθνικής ενο̟οίησης της Ιταλίας
και της Γερµανίας.
• Σχολιασµός των ̟ολιτικών και κοινωνικών συνε̟ειών των
φιλελεύθερων κινηµάτων.
• Σχολιασµός-α̟άντηση στις ερωτήσεις ̟ου διατυ̟ώνονται στο τέλος
της ενότητας.
Κατά τη διδακτική διαδικασία καλό είναι να γίνει αξιο̟οίηση του
̟εριεχοµένου των δύο ̟ολιτικών γελοιογραφιών: η ̟ρώτη σατιρίζει τους ιδρυτές της
Ιερής Συµµαχίας και εκφράζει τη βρετανική ̟ολιτική, η ο̟οία διαφωνούσε µε την
ε̟ιβολή α̟ολυταρχικών καθεστώτων στις ευρω̟αϊκές χώρες, καθώς η Βρετανία είναι
χώρα µε κοινοβουλευτικό καθεστώς. Οι τρεις βασιλείς-ηγέτες των ιδρυτικών χωρών
της Ιερής Συµµαχίας (Πρωσία, Αυστρία, Ρωσία) µεταφέρουν σε άµαξα τον
ταλαί̟ωρο βασιλιά της Γαλλίας, ενώ στο βάθος ο Άγγλος ̟αρατηρητής τους
̟ροειδο̟οιεί ότι ακολουθούν ε̟ικίνδυνο δρόµο, υ̟ονοώντας τις συνέ̟ειες ̟ου
µ̟ορεί να έχει για την ισορρο̟ία των δυνάµεων στην Ευρώ̟η η ̟εριφρόνηση των
βρετανικών αξιώσεων α̟ό την ̟λευρά των υ̟όλοι̟ων ευρω̟αϊκών δυνάµεων. Η
δεύτερη γελοιογραφία ̟αρουσιάζει ̟ανικόβλητο τον ̟ανίσχυρο ως τότε
καγκελλάριο της Αυστρίας Μέτερνιχ στο άκουσµα και µόνο της είδησης για την
εξέγερση της Βιέννης του 1848, η ο̟οία σήµανε και το ̟ολιτικό του τέλος. Η
γελοιογραφία ̟ροσφέρεται για να σχολιαστούν οι συνθήκες υ̟ό τις ο̟οίες έληξε η
̟ερίοδος της κυριαρχίας του ̟νεύµατος της α̟ολυταρχίας στην κεντρική Ευρώ̟η µε
την ̟ερίφηµη «Άνοιξη των λαών» του 1848.
Ο διδάσκων θα µ̟ορούσε ακόµη να συζητήσει µε τους µαθητές του τον ρόλο
της ̟ολιτικής γελοιογραφίας ως τρό̟ου σχολιασµού της εκάστοτε ̟ολιτικής
ε̟ικαιρότητας.
Στην ίδια ενότητα ̟ροτείνεται να συσχετιστούν µεταξύ τους οι τρεις
α̟εικονίσεις εξεγέρσεων (Παρίσι, Φρανκφούρτη, Λονδίνο) και να συζητηθούν τυχόν
οµοιότητες ή διαφορές ανάµεσα στο χαρακτήρα των γεγονότων ̟ου α̟εικονίζονται
(̟.χ. η διαδήλωση των «Χαρτιστών» στο Λονδίνο δεν υ̟ήρξε εξέγερση υ̟ό την
έννοια των δύο ̟ροηγούµενων αλλά οι στόχοι της εντάσσονταν στις ̟ολιτικές
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διεκδικήσεις του γενικότερου ευρω̟αϊκού φιλελευθερισµού της ε̟οχής). Ε̟ίσης, µε
αφορµή το ̟αράθεµα α̟ό τον E.J. Hobsbaum («Η ε̟οχή των Ε̟αναστάσεων»), στη
σελίδα 32, να συγκριθεί η γαλλική ε̟ανάσταση µε τα ευρω̟αϊκά φιλελεύθερα
κινήµατα του 19ου αιώνα.
Αξιολόγηση
Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες της ενότητας αξιο̟οιούν τα ̟αραθέµατα σε
συσχετισµό µε την αφήγηση και ε̟ιχειρούν να οξύνουν την κριτική σκέψη των
µαθητών. Έτσι, το ̟ιο ̟άνω ̟αράθεµα του E.J. Hobsbaum σε συνδυασµό µε το όλο
̟εριεχόµενο της ενότητας θα α̟οτελέσει τη βάση για την α̟άντηση στην ερώτηση 3,
α̟ό την ο̟οία ζητείται να σχολιαστεί και να αιτιολογηθεί ο χαρακτηρισµός του 19ου
αιώνα α̟ό σύγχρονους ιστορικούς ως «Αιώνα των ε̟αναστάσεων». Οι δύο
̟ροηγούµενες ερωτήσεις εξάλλου αναφέρονται η ̟ρώτη στην εξήγηση του ιστορικού
όρου «Άνοιξη των λαών», ενώ η δεύτερη στη διερεύνηση των λόγων για τους ο̟οίους
ο Μέτερνιχ έγινε αντικείµενο σάτιρας α̟ό τον τύ̟ο της ε̟οχής του και στηρίζονται
στο ̟εριεχόµενο της ενότητας. Και οι τρεις ερωτήσεις ε̟ιτρέ̟ουν την ε̟έκταση της
συζήτησης και σε διαφορετικές α̟όψεις τις ο̟οίες τυχόν θα διατυ̟ώσουν οι µαθητές.
Είναι ̟άντως αυτονόητο ότι η ε̟ιλογή των συγκεκριµένων ερωτήσεων είναι
ενδεικτική και ότι ο καθηγητής ̟ου διδάσκει το µάθηµα έχει τη δυνατότητα να τις
αντικαταστήσει ή να τις εµ̟λουτίσει, ανάλογα µε τον τρό̟ο ̟ου θεωρεί
̟ροσφορότερο για να κατανοήσουν οι µαθητές το ̟εριεχόµενο της ενότητας και να
καλλιεργήσουν την ιστορική τους σκέψη.
2o ∆ιδακτικό ̟αράδειγµα:
Ε̟ιστήµη και Τέχνες τον 19ο αι. (σελ. 70-82)
Προτεινόµενος χρόνος διδασκαλίας: (2-3 ώρες)
Η ̟νευµατική και καλλιτεχνική Ελλάδα τον 19ο αι. να α̟οτελέσει αντικείµενο
ιδιαίτερης διδασκαλίας (1 διδ. ώρα).
Α. Ειδικοί διδακτικοί Στόχοι της Ενότητας:
Να αντιληφθούν οι µαθητές τον ρόλο της ε̟ιστήµης, των ιδεών και της τέχνης
στη ζωή των ανθρώ̟ων του 19ου αι.
Β. Αφόρµηση – Σύνδεση µε τα ̟ροηγούµενα:
Να ενταχθούν οι εξελίξεις της ε̟ιστήµης και της τέχνης στη γενικότερη ιστορική
̟ορεία του 19ου αι. (εκβιοµηχάνιση, α̟οικιοκρατία, εθνικά κινήµατα).
Εναλλακτικές ̟ροτάσεις
Αξιο̟οίηση των γνώσεων ή των εµ̟ειριών των µαθητών µετά α̟ό µία ε̟ίσκεψη
σε χώρο, ό̟ου εκτίθενται έργα σχετικά µε τη διδακτική ενότητα (̟.χ. Εθνική
Πινακοθήκη, Μέγαρο Μουσικής κ.λ̟.).
Γ. Πορεία διδασκαλίας:
• Α̟οσαφήνιση, σχολιασµός όρων της ενότητας, ̟.χ. κεφαλαιοκρατικός
τρό̟ος ̟αραγωγής, ροµαντισµός, ̟αρνασσισµός, συµβολισµός.
• Παρουσίαση των κυριότερων ανακαλύψεων και εφευρέσεων του 19ου αι.
α̟ό το χρονολόγιο στο τέλος του βιβλίου.
• Ε̟ιλογή µιας εφεύρεσης τυχαία (Η ε̟ιλογή µ̟ορεί να γίνει σύµφωνα µε
την ειδικότητα του τµήµατος) ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί ως ̟αράδειγµα, ̟.χ. 1882: Η
εφεύρεση του ανελκυστήρα.
• Να διερευνηθεί στην τάξη ̟οιοι ̟αράγοντες ευνοούν και ̟ροϋ̟οθέτουν
την εξέλιξη αυτή. Έχουµε λοι̟όν:
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α) Ανέγερση ̟ολυώροφων κτηρίων β) Εξελίξεις στη χαλυβουργία, την ε̟εξεργασία
των µετάλλων (χάρη στη βιοµηχανική ε̟ανάσταση) γ) ∆υνατότητα ̟αρασκευής
χρησιµο̟οίησης νέων ̟ροϊόντων χάρη στην ανά̟τυξη της χηµείας δ) Παραγωγή και
διανοµή ηλεκτρισµού.
• Να συζητηθούν οι ε̟ι̟τώσεις της εφεύρεσης αυτής στην καθηµερινή ζωή
των ανθρώ̟ων.
Κατά τη διδασκαλία συνιστάται να αξιο̟οιηθούν οι εικόνες και ο σχολιασµός
τους για µία «̟ερι̟λάνηση» στον χώρο της ε̟ιστήµης (̟.χ. εικόνα 2, σελ. 72 και εικ.
1, σελ. 73) και των ε̟ι̟τώσεων της στη ζωή των ανθρώ̟ων (̟.χ. εικ. 2, σελ. 73 και εικ.
1, σελ. 74). Ανάλογη µ̟ορεί να είναι και η ̟ροσέγγιση για τα θέµατα της τέχνης.
Kαλό θα ήταν να τονιστούν:
Η σύνδεση µε την ̟αγκόσµια ̟ραγµατικότητα σ’ όλους της τοµείς.
Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού ̟αραδείγµατος (Εθνική Ιδεολογία, Σύνδεση µε την
αρχαιότητα στον τοµέα των Ιδεών κ.λ̟.).
Ο διδάσκων, τέλος, κατά τη διδακτική διαδικασία θα µ̟ορούσε να
χρησιµο̟οιήσει στον ̟ίνακα το σχήµα του άστρου (σύνδεση µιας κεντρικής έννοιας
µε τις ̟εριφερειακές έννοιες), µε το ο̟οίο θα διευκόλυνε
τους µαθητές να
αντιληφθούν τις εξελίξεις στον χώρο της ε̟ιστήµης και της τέχνης.

̟.χ.
Ηλεκτρικό ρεύµα (Γκαλβάνι)

Κατασκευή Μ̟αταρίας (Βόλτα)

Φυσικές ε̟ιστήµες

Ηλεκτρισµός-Μαγνητισµός (Έρστεντ)

Ροµαντισµός

Θερµότητα- Ενέργεια ( Φάραντεϋ)

Ρεαλισµός
Ρεύµατα τέχνης

Συµβολισµός

Παρνασσισµός

Αξιολόγηση
Οι δύο ερωτήσεις-δραστηριότητες στο τέλος της ενότητας στηρίζονται κυρίως
στο ̟εριεχόµενό της (αφήγηση, ̟αραθέµατα, εικονογράφηση), ενώ η δεύτερη α̟ό
αυτές καλλιεργεί ̟αράλληλα την φαντασία και το δηµιουργικό ̟νεύµα των
µαθητών.
Τέλος, ε̟ισηµαίνουµε ότι α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την κατανόηση του
µαθήµατος της Ιστορίας είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσµατα και ασυνέχειες.
Η α̟οσ̟ασµατικότητα δεν ε̟ιτρέ̟ει στους µαθητές να κατανοήσουν την αιτιακή
σχέση ̟ου συνδέει µεταξύ τους τα ιστορικά γεγονότα ούτε το ̟λέγµα των συνθηκών
υ̟ό τις ο̟οίες αυτά συντελέστηκαν. Για τον λόγο αυτόν ̟ρέ̟ει να καταβάλλεται
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κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για ολοκλήρωση της ύλης µέσα στο διδακτικό έτος. Σε
̟ερί̟τωση, ωστόσο, ̟ου η συστηµατική διδασκαλία όλου του βιβλίου καθίσταται
αδύνατη λόγω αντικειµενικών ̟ροβληµάτων, θα µ̟ορούσαν για την εξοικονόµηση
χρόνου να διδάσκονται ̟εριλη̟τικά (αναφορά των κύριων σηµείων στο ̟λαίσιο
µιας άλλης αναλυτικά διδασκόµενης ενότητας) ορισµένες διδακτικές ενότητες χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι ε̟ιτρέ̟εται να ̟αραλεί̟ονται ολοσχερώς. Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει
να ληφθεί υ̟όψη για όλες τις τάξεις ότι οι ιστορικές ̟ηγές ̟ου ̟εριέχονται στα
σχολικά βιβλία ιστορίας δεν α̟οτελούν ̟ροέκταση της αφήγησης του βιβλίου και
ε̟οµένως δεν ̟ρέ̟ει να διδάσκονται ως ε̟ι̟λέον γνωστικά στοιχεία, των ο̟οίων
ζητείται κατά τις εξετάσεις η εκµάθηση, αλλά α̟οτελούν µεθοδολογικά εργαλεία για
την άσκηση της κριτικής σκέψης των µαθητών.
Έχοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω, εκτιµούµε ότι θα µ̟ορούσαν ενδεικτικά να
διδαχθούν ̟εριλη̟τικά στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. α̟ό το
βιβλίο: «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσµου α̟ό το 1453 µ.Χ. έως σήµερα»
των Θ. Κατσουλάκου, Αν. Κυρκίνη, Ι. Μ̟αφούνη και Γ. Σµ̟ιλίρη» Β΄ τάξη του Α΄
Κύκλου των ΤΕΕ, τα κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (α̟ό 1453 – 1815 µ. Χ.)
Ενότητα Α: Ευρώ̟η και Οθωµανική Αυτοκρατορία
2. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία (σελ. 6 – 8).
Ενότητα Γ: Η Γαλλική Ε̟ανάσταση:
3. Η ̟ερίοδος της τροµοκρατίας και το ∆ιευθυντήριο (σελ. 13)
4. Ο Να̟ολέων Βονα̟άρτης (1769 – 1821) (σελ. 14).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ενότητα Α: Το Ανατολικό Ζήτηµα (σελ. 29 – 30)
Ενότητα Β: Εθνικά και Φιλελεύθερα Ευρω̟αϊκά Κινήµατα (σελ. 31 - 35)
Ενότητα ∆: Ελληνική Πολιτική, Κοινωνική και Οικονοµική Ζωή (σελ. 49 – 52)
Ενότητα Η: Η Ακµή της Ευρω̟αϊκής Α̟οικιακής Εξά̟λωσης (σελ. 61 - 65)
Ενότητα Θ: Εξελίξεις στην Αµερικανική Ή̟ειρο (σελ. 66 – 67)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
Ενότητα Α: Η Παγκόσµια Σκηνή
3. Τα γράµµατα και οι τέχνες της νέας ε̟οχής (σελ. 75 – 79)
Ενότητα Β: Η ̟νευµατική και Καλλιτεχνική Ελλάδα τον 19ο Αιώνα (σελ. 80 – 82)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (20ος ΑΙΩΝΑΣ)
Ενότητα Ε: Η ̟ερίοδος µεταξύ των δύο ̟ολέµων (σελ. 110 – 117)
Ενότητα ΣΤ: Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
1. Με βήµα ταχύ ̟ρος τον ̟όλεµο (σελ. 119)
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2. Στη δίνη του ̟ολέµου
3. Ένας α̟ολογισµός

(σελ. 119 – 122)
(σελ. 122 – 123)

Ενότητα Ζ: Η Μετα̟ολεµική Ε̟οχή (σελ. 132 - τέλος)
(ΙΙΙ) Γ΄ ΤΑΞΗ Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. και ∆΄ ΤΑΞΗ Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
Το διδακτικό εγχειρίδιο: Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσµου (α̟ό το
1815 έως σήµερα) των Ι. Κολιό̟ουλου, Κ. Σβολό̟ουλου κ.ά. Ο διδάσκων θα ̟ρέ̟ει
να αξιο̟οιήσει το Βιβλίο του Καθηγητή, το ο̟οίο εκτός α̟ό µεθοδολογικές οδηγίες
̟εριέχει και µεγάλο αριθµό ιστορικών ̟ηγών για την άσκηση της κριτικής σκέψης
των µαθητών.
Ε̟ισηµαίνεται ότι και οι διδακτικές ̟ροτάσεις οι σχετικές µε το µάθηµα της Ιστορίας,
̟ου ̟εριλαµβάνονται στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων
στο Γενικό Λύκειο (σχολ. έτος 2009-10), µ̟ορούν να α̟οτελέσουν βοήθηµα για τη
διδασκαλία του µαθήµατος.
Τέλος, ̟αραθέτουµε τους ̟αρακάτω ενδεικτικούς διαδικτυακούς τό̟ους, οι ο̟οίοι
µ̟ορούν να αξιο̟οιηθούν υ̟οστηρικτικά στη διδασκαλία του µαθήµατος της
Ιστορίας:

http://www.pi-schools.gr
http://www.cti.gr
http://www.ime.gr/
http://www.myriobiblos.gr/
http://www.parliament.gr
http://www.culture.gr
http://www.europa.eu.int/abc/history/index el.htm
http://www.cyprus.gov.cy
http://www.eie.gr
http://www.gak.gr
http://www.yadvashem.org
http://www.elia.org.gr

Θέµα: «Οδηγίες διδασκαλίας µαθηµάτων ειδικοτήτων των Τοµέων ΥγείαςΠρόνοιας και Αισθητικής Κοµµωτικής των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ»
Σχετ: Tο µε αρ.̟ρωτ. Π.Ι. 2001/26-5-2010 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ
Οδηγίες 1) για το µάθηµα «Αρχές Προλη̟τικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας» των
ειδικοτήτων του Τοµέα Υγείας-Πρόνοιας και της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης
των ΕΠΑΣ και
2) για το µάθηµα «Πρώτες Βοήθειες» του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας των
ΕΠΑΛ και των ειδικοτήτων του Τοµέα Υγείας-Πρόνοιας και των ειδικοτήτων
Αισθητικής Τέχνης και Κοµµωτικής Τέχνης των ΕΠΑΣ
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1. Το µάθηµα «Αρχές Προλη̟τικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας» είναι ένα
ενιαίο γρα̟τώς εξεταζόµενο µάθηµα. Η αναφορά «Αγωγή Υγείας» στον τίτλο
τονίζει τη σύγχρονη ̟ροσέγγιση της Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας.
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος οι εκ̟αιδευτικοί δίνουν σηµειώσεις στους
µαθητές/-τριες, έως ότου γίνει συγγραφή βιβλίου, αφού το βιβλίο ̟ου υ̟ήρχε
«Αρχές Ιατρικής» του Βαλαώρα, στο µεγαλύτερο µέρος του χρειάζεται
εκσυγχρονισµό της ύλης.
Τα βιβλία «Αγωγή Υγείας, Βασικές Αρχές – Σχεδιασµός ̟ρογράµµατος» της
Στά̟̟α-Μουρτζίνη Μ. και «Αγωγή Υγείας» των Κασα̟ίδου Ζ. και Σφήκα ∆. του
ΟΕ∆Β, είναι βοηθήµατα για τον εκ̟αιδευτικό µε στόχο την εφαρµογή της
βιωµατικής – ενεργητικής µάθησης στη διδασκαλία του µαθήµατος.
Όλες οι ενότητες µ̟ορούν να ̟ροσεγγισθούν οµαδοσυνεργατικά µε τη
συµµετοχή όλων των µαθητών/-τριών. Στο ̟λαίσιο του µαθήµατος µ̟ορεί η οµάδα
τάξη στο σύνολό της να διερευνήσει και να ανα̟τύξει ως θέµα µία α̟ό τις ενότητες
του αναλυτικού ̟ρογράµµατος ̟.χ., (5) Ε̟ιδηµιολογία και Πρόληψη Χρόνιων
νοσηµάτων, (10) Ε̟αγγελµατικοί κίνδυνοι για τη υγεία και την ασφάλεια στους χώρους
εργασίας, (14) Πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εθνικό,
ευρω̟αϊκό και διεθνές ε̟ί̟εδο.
Η εργασία αξιολογείται και ̟ροσµετρείται µόνο θετικά στη διαµόρφωση της
̟ροφορικής βαθµολογίας του µαθήµατος µε τον τρό̟ο των «δηµιουργικών
εργασιών» (άρθρο 7, του ̟ροεδρικού διατάγµατος για την αξιολόγηση).

2. Το 1Ο κεφάλαιο του Αναλυτικού Προγράµµατος του µαθήµατος «Πρώτες
Βοήθειες» του Τοµέα Υγείας Πρόνοιας των ΕΠΑΛ και των ειδικοτήτων του Τοµέα
Υγείας και Πρόνοιας και Αισθητικής Τέχνης των ΕΠΑΣ, µε τίτλο «Γενικά για τις
Πρώτες Βοήθειες» και υ̟οενότητες «Γενικά Θέµατα, Πως ενεργούµε σε ε̟είγουσες
καταστάσεις και ∆ιερεύνηση του συµβάντος –Εκτίµηση της κατάστασης», δεν
̟εριλαµβάνεται στο βιβλίο Πρώτες Βοήθειες ̟ου δίνεται στους µαθητές.
Για την στήριξη του κεφαλαίου αυτού ισχύουν οι σηµειώσεις της κ. Μ.
Στά̟̟α-Μουρτζίνη, οι ο̟οίες εδόθησαν και το σχολικό έτος 2007-2008 εγκεκριµένες
α̟ό το Π.Ι. (Πράξη 39/ 10-12-07)
Σηµειώσεις του κεφαλαίου 1 «Γενικά για τις Πρώτες Βοήθειες» του µαθήµατος
«Πρώτες Βοήθειες» του τοµέα Υγείας Πρόνοιας Ε.ΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων του
Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας και Αισθητικής Τέχνης των ΕΠΑΣ».
Της ∆ρ. Ματίνας Στά̟̟α – Μουρτζίνη, Οδοντιάτρου, Παρέδρου Π.Ι.

Τι σηµαίνει Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες βοήθειες είναι η άµεση φροντίδα ̟ου ̟αρέχεται α̟ό έναν τυχόντα
αυτό̟τη µάρτυρα στο θύµα ενός ατυχήµατος ή σε κά̟οιον ̟ου αρρώστησε ξαφνικά.
Πρόκειται, δηλαδή, για ̟ροσωρινή βοήθεια, έως ότου δοθεί στο θύµα η κατάλληλη
ιατρική φροντίδα.
Γιατί ̟ρέ̟ει να γνωρίζουµε Πρώτες Βοήθειες
Κάθε υ̟εύθυνος ̟ολίτης οφείλει να διαθέτει γνώσεις ̟ρώτων βοηθειών, αφού
όλοι µας µ̟ορεί να βρεθούµε κά̟οτε σε µια κατάσταση ό̟ου θα τις χρειαστούµε για
κά̟οιον συνάνθρω̟ό µας ή και για τους εαυτούς µας. Η ικανότητα να
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αναγνωρίζουµε ένα σοβαρό ή ε̟είγον ιατρικό ̟εριστατικό και η γνώση του ̟ώς θα
εξασφαλίσουµε βοήθεια, µ̟ορεί να σώσει µια ζωή α̟ό βέβαιο θάνατο.
H ̟αρέµβαση των ̟ρώτων βοηθειών είναι καθοριστική σε ένα µεγάλο µέρος
των νοσηµάτων της σηµερινής ε̟οχής, ό̟ως στα καρδιολογικά, ̟.χ., στην
αντιµετώ̟ιση της καρδιοανα̟νευστικής ανακο̟ής µε την καρδιοανα̟νευστική
αναζωογόνηση.
Στην αντιµετώ̟ιση των ατυχηµάτων κατέχουν διακεκριµένη θέση και στην
̟ερί̟τωση µαζικών καταστροφών, η σωστή ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών έχει µεγάλο
υγειονοµικό και κοινωνικό όφελος.
Οι ̟ρώτες βοήθειες δεν είναι εγκυκλο̟αιδική γνώση, είναι ένα ̟ακέτο
ειδικών γνώσεων µε δυνητικά άµεση εφαρµογή και οι κυριότεροι στόχοι αυτών
είναι:
- Η διάσωση της ζωής του θύµατος
Ε̟ιτυγχάνεται µε τη διατήρηση ή την α̟οκατάσταση της ανα̟νευστικής και της
καρδιακής λειτουργίας και την αντιµετώ̟ιση της αιµορραγίας
- Η ̟ρόληψη της ε̟έκτασης της βλάβης του οργανισµού
Ε̟ιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της ε̟ίδρασης του βλα̟τικού ̟αράγοντα, ̟ου
̟ροκάλεσε την αρχική βλάβη
- Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύµατος
Ε̟ιτυγχάνεται αφενός µε τις ̟ροσ̟άθειες ανακούφισης του θύµατος, αφετέρου
µε τη δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και ̟ροστασίας
- Η ̟ροετοιµασία του θύµατος για τη µετέ̟ειτα ειδική ιατρική του αντιµετώ̟ιση
- Η αυτο̟ροστασία
Το εκ̟αιδευµένο στις ̟ρώτες βοήθειες άτοµο ̟αρέχει στον εαυτό του βοήθεια σε
̟ερί̟τωση κά̟οιου συµβάντος.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, κύρια φροντίδα του ατόµου ̟ου ̟ροσφέρει ̟ρώτες
βοήθειες ̟ρέ̟ει να είναι η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Η ενέργεια αυτή δεν
̟ρέ̟ει να µας διαφεύγει ούτε να καθυστερεί ε̟ικίνδυνα.
Η εκ̟αίδευση στις ̟ρώτες βοήθειες εκτός α̟ό την ̟αροχή των α̟αραίτητων
θεωρητικών γνώσεων είναι ανάγκη να ̟ροετοιµάσει τον εκ̟αιδευόµενο κατά τέτοιο
τρό̟ο, ώστε να ξέρει κάθε στιγµή τι ̟ρέ̟ει και τι δεν ̟ρέ̟ει, καθώς και τι µ̟ορεί και
τι δεν µ̟ορεί να κάνει σε ̟ερί̟τωση αντιµετώ̟ισης ενός οξέος ̟εριστατικού.
Η ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών είναι α̟οτελεσµατική, όταν δεν α̟οτελεί µόνο
αντικείµενο ατοµικής ̟ρωτοβουλίας. Στη σύγχρονη κοινωνία, ηθικοί, νοµικοί,
κοινωνικοί και οικονοµικοί λόγοι ε̟ιβάλλουν την εκ̟αίδευση γενικά του
̟ληθυσµού, καθώς και την οργάνωση δοµών ̟ρώτων βοηθειών στο ̟λαίσιο του
συστήµατος υγείας.
- Ηθικοί λόγοι
Η φιλανθρω̟ία, η αλληλεγγύη και η ̟ροσφορά στο συνάνθρω̟ό µας α̟οτελεί
ανθρω̟ιστικό χρέος και ηθική υ̟οχρέωση, ̟ολύ ̟ερισσότερο στην ̟ερί̟τωση της
υγείας και της ζωής του.
- Νοµικοί λόγοι
Η ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών είναι δεοντολογικά ε̟ιβεβληµένη και σε ορισµένες
̟ερι̟τώσεις ̟αίρνει τη µορφή νοµικής υ̟οχρέωσης.
- Κοινωνικοί λόγοι
Η ε̟ίδραση των κοινωνικών ̟αραγόντων στη διαµόρφωση του
ε̟ιδηµιολογικού φάσµατος της ε̟οχής µας ε̟ιβάλλει ανάλογα ̟ροσανατολισµένη
̟ροσέγγιση του ̟ροβλήµατος των ̟ρώτων βοηθειών.
- Οικονοµικοί λόγοι
Η σωστή και οργανωµένη ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών συµβάλλει στη µείωση του
υγειονοµικού κόστους.
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Νοµικοί λόγοι
Ό̟ως αναφέρεται ̟αρα̟άνω, η ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών είναι
δεοντολογικά ε̟ιβεβληµένη. Η δεοντολογία αυτή ̟αίρνει τη µορφή της νοµικής
υ̟οχρέωσης στην ̟ερί̟τωση συγκεκριµένων οµάδων ατόµων (αστυνοµικοί,
̟υροσβέστες κ.ά.) ή φορέων (βιοµηχανίες, σχολεία κ.ά).
Περι̟τώσεις ̟ου υ̟οχρεούµεθα να ̟ροσφέρουµε ̟ρώτες βοήθειες είναι:
Α) Όταν ̟εριλαµβάνεται στα εργασιακά καθήκοντα. Αν ο εργοδότης ή ο
̟ροϊστάµενος ορίσει κά̟οιον υ̟εύθυνο για την ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών και αυτός
κληθεί στον τό̟ο ενός ατυχήµατος, υ̟οχρεούται να ̟ροσφέρει ̟ρώτες βοήθειες.
Παραδείγµατα ε̟αγγελµάτων ̟ου συνδέονται µε την ̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών,
είναι: αστυνοµικοί, ̟υροσβέστες, ̟ρο̟ονητές, ναυαγοσώστες, αξιωµατικοί ̟λοίων,
εκ̟αιδευτικοί κ.ά.
Β) Όταν ̟ροϋ̟άρχει ευθύνη. Η ειδική σχέση µε κά̟οιο ̟ρόσω̟ο µας καθιστά
υ̟εύθυνο και µας υ̟οχρεώνει να ̟ροσφέρουµε ̟ρώτες βοήθειες όταν χρειαστεί. Π.χ.,
γονείς για τα ̟αιδιά τους, οδηγοί για τους ε̟ιβάτες τους.
Το άτοµο ̟ου ̟ροσφέρει τις ̟ρώτες βοήθειες ̟ρέ̟ει να ξέρει ότι, ανεξάρτητα
α̟ό την αρτιότητα των γνώσεων του, δεν έχει τη δικαιοδοσία να ε̟εµβαίνει στο
οξύ ̟εριστατικό χωρίς άδεια. Πρέ̟ει ̟ρώτα να αναφέρει την ιδιότητά του και να
̟άρει τη συγκατάθεση του θύµατος ή του ̟εριβάλλοντος του θύµατος. Σε ορισµένες
̟ερι̟τώσεις δεχόµαστε αξιωµατικά ότι, ̟.χ., το αναίσθητο θύµα θα συγκατατεθεί
στην ε̟έµβαση για τη διάσωση της ζωής του.
Πώς ενεργούµε σε ε̟είγουσες καταστάσεις
Η α̟όφαση για ̟ροσφορά βοήθειας είναι στάση ζωής, η ο̟οία αφορά τους
ανθρώ̟ους, τα ε̟είγοντα ̟εριστατικά και τη δυνατότητα κά̟οιου να αντιµετω̟ίζει
ε̟είγοντα ̟εριστατικά. Είναι µια στάση ζωής ̟ου χρειάζεται χρόνο να ανα̟τυχθεί
και ε̟ηρεάζεται α̟ό ̟ολλούς ̟αράγοντες. Η ικανότητα αυτή α̟οκτάται µετά α̟ό
ειδική εκ̟αίδευση και ̟ρακτική άσκηση.
Το άτοµο ̟ου γνωρίζει να ̟αρέχει ̟ρώτες βοήθειες µ̟ορεί να αναγνωρίσει
µια κατάσταση ως ε̟είγουσα και να α̟οφασίσει να ̟αρέµβει για να βοηθήσει το
θύµα, αφού ̟ρώτα ̟αρατηρήσει ̟ροσεκτικά την εξωτερική εµφάνισή του, τη
συµ̟εριφορά του και το ̟εριβάλλον γύρω του. Ε̟ίσης, ̟αρατηρεί ̟ροσεκτικά το
χώρο και συγκεντρώνει ̟ληροφορίες για τις συνθήκες κάτω α̟ό τις ο̟οίες συνέβη το
̟εριστατικό, ̟.χ., αν το άτοµο βρέθηκε στο σ̟ίτι του ̟αρατηρεί την κατάσταση του
σ̟ιτιού: Είναι τακτο̟οιηµένο ή ακατάστατο; Το άτοµο σε τι θέση βρίσκεται; Πώς
είναι ντυµένο; Υ̟άρχει κά̟οιο φάρµακο; Υ̟άρχουν άδεια µ̟ουκάλια α̟ό ̟οτά;
Εάν δια̟ιστώσει ότι ̟ρόκειται για ε̟είγον ̟εριστατικό, ̟ρέ̟ει να καλέσει το
Ε.Κ.Α.Β. χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν ̟ρόκειται για τραυµατισµούς και ξαφνικές
ασθένειες, ό̟ου δεν α̟αιτείται ̟ροχωρηµένη ιατρική φροντίδα, ̟αρά µόνο ̟ρώτες
βοήθειες στον τό̟ο του συµβάντος.
Η ̟αράκαµψη του Ε.Κ.Α.Β. και η µεταφορά του θύµατος για νοσηλεία µε
ιδιωτικό µέσο είναι ενέργειες ̟ου συχνά θέτουν το θύµα σε κίνδυνο.

Έλεγχος του χώρου
Ο έλεγχος του χώρου ό̟ου συνέβη το ε̟είγον ̟εριστατικό ̟ρέ̟ει να διαρκεί
µόλις ελάχιστα δευτερόλε̟τα (έως 10’’) και να ̟εριλαµβάνει τρία ̟ράγµατα:

236

Α) Παράγοντες ̟ου µ̟ορεί να θέσουν σε κίνδυνο το ̟ρόσω̟ο ̟ου ̟ροτίθεται
να ̟ροσφέρει βοήθεια, το θύµα ή τα θύµατα ή τους υ̟όλοι̟ους ̟αρευρισκόµενους,
̟.χ., διαρροή αερίου. Γίνεται έλεγχος αν υ̟άρχουν άµεσοι κίνδυνοι για τον
διασώστη ή το θύµα. ∆εν µ̟ορεί ο διασώστης να βοηθήσει κά̟οιον αν γίνει και ο
ίδιος θύµα.
Β) Το µηχανισµό ή την αιτία ̟ου ̟ροκάλεσε το συµβάν (τραυµατισµό ή
ασθένεια).
Γ) Τον αριθµό των θυµάτων. Ίσως υ̟άρχουν ̟ερισσότερα α̟ό ένα θύµατα,
ανάλογα µε την ̟ερίσταση.
Όλα τα ευρήµατα αναφέρονται στο ̟ροσω̟ικό του Ε.Κ.Α.Β., ώστε να µ̟ορεί
να εκτιµηθεί η έκταση του συµβάντος.

Κλήση του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
Για να έχουµε άµεση ιατρική βοήθεια, καλούµε το Ε.Κ.Α.Β. στον αριθµό 166
για όλη την Ελλάδα και δίνουµε τις ̟αρακάτω ̟ληροφορίες:
-

-

Το τηλέφωνο και το όνοµά µας
Τον τό̟ο, ό̟ου βρίσκεται το θύµα. ∆ίνουµε τη διεύθυνση, τα ονόµατα των οδών
ή άλλα χαρακτηριστικά αυτών, αν αυτό είναι δυνατόν. ∆ίνουµε ε̟ίσης τον
ακριβή χώρο, ό̟ου βρίσκεται το θύµα (όροφος κτιρίου, ̟λατεία, ̟ροαύλιο
σχολείου ).
Τι συνέβη, δηλαδή τη φύση του ατυχήµατος (̟.χ., έ̟εσε α̟ό τη σκάλα, τον
χτύ̟ησε αυτοκίνητο, βρέθηκε κάτω στο δρόµο αναίσθητος)
Τον αριθµό των ατόµων ̟ου χρειάζονται βοήθεια και ο̟οιεσδή̟οτε ειδικές
̟εριστάσεις υ̟άρχουν
Την κατάσταση του θύµατος, ̟.χ., αιµορραγεί στο κεφάλι.

Κλήση του αριθµού 112
Εάν βρεθούµε σε ο̟οιαδή̟οτε χώρα της Ευρώ̟ης και υ̟άρχει άµεση ανάγκη,
µ̟ορούµε να καλέσουµε το 112. O αριθµός 112 είναι ο Ενιαίος Ευρω̟αϊκός
αριθµός κλήσης εκτάκτου ανάγκης και ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώ̟ης. Θα
µας α̟αντήσουν στη γλώσσα της χώρας και θα µας συνδέσουν αναλόγως µε το
ΕΚΑΒ, την Αστυνοµία, την Πυροσβεστική, το Λιµενικό κ.α. Μ̟ορούµε να
τηλεφωνήσουµε α̟ό σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ακόµη και αν δεν υ̟άρχει δίκτυο ή
δεν έχουµε κάρτα SIM, αρκεί µόνο να είναι φορτισµένη η µ̟αταρία.

Προφύλαξη α̟ό µολυσµατικά νοσήµατα
Τα άτοµα ̟ου ̟ροσφέρουν ̟ρώτες βοήθειες ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τον
κίνδυνο ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό µολυσµατικά νοσήµατα, ̟ου µεταδίδονται µε το αίµα
και τον αέρα της ανα̟νοής, καθώς και τα µέτρα µε τα ο̟οία θα ̟ροφυλαχθούν α̟ό
αυτά.
Μολυσµατικά νοσήµατα ̟ου µεταδίδονται µε το αίµα και α̟οτελούν
σοβαρό κίνδυνο για τα άτοµα ̟ου ̟ροσφέρουν ̟ρώτες βοήθειες είναι η η̟ατίτιδα Β,
η η̟ατίτιδα C και το AIDS. Ε̟ίσης, σοβαρό κίνδυνο διατρέχουν και α̟ό τη
φυµατίωση η ο̟οία µεταδίδεται µε τον αέρα της ανα̟νοής και βρίσκεται σε έξαρση.
Τα άτοµα ̟ου ̟ροσφέρουν ̟ρώτες βοήθειες ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγουν την ε̟αφή µε το
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αίµα και τα υγρά του σώµατος του θύµατος και να έχουν υ̟όψη τους ότι
ο̟οιοδή̟οτε σωµατικό υγρό θεωρείται µολυσµατικό και ε̟ικίνδυνο. Το ̟ροσω̟ικό
του Ε.Κ.Α.Β. ακολουθεί κατά κανόνα τις διαδικασίες α̟οφυγής ε̟αφής µε σωµατικά
υγρά, ακόµη και αν το αίµα ή τα άλλα υγρά δεν είναι ορατά στο µάτι.
Στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις µ̟ορούµε να ̟ροφυλαχθούµε α̟ό
µολυσµατικά νοσήµατα χρησιµο̟οιώντας τον κατάλληλο εξο̟λισµό ̟ροστασίας και
ακολουθώντας ορισµένους α̟λούς κανόνες. Ο ατοµικός εξο̟λισµός ̟ροστασίας
̟εριλαµβάνει γάντια µιας χρήσεως, ̟ροστατευτικά γυαλιά και χειρουργικές µάσκες.
Ε̟ίσης, στα ̟ροστατευτικά µέσα υ̟άγονται και οι συσκευές τεχνητής ανα̟νοής, οι
ο̟οίες συνιστώνται στην τεχνητή ανα̟νοή και στην καρδιοανα̟νευστική
αναζωογόνηση.
Κανόνες ̟ροφύλαξης α̟ό µολυσµατικά νοσήµατα:
-

Χρησιµο̟οίηση του κατάλληλου Ατοµικού Εξο̟λισµού, (γάντια µιας χρήσεως,
χειρουργική µάσκα, ̟ροστατευτικά γυαλιά, συσκευές τεχνητής ανα̟νοής)
- Χρησιµο̟οίηση α̟ορροφητικών µέσων για το αίµα και άλλα µολυσµατικά υγρά
- Καθαρισµός της τραυµατισµένης ̟εριοχής µε αντιση̟τικό
- Α̟όρριψη του µολυσµένου υλικού σε ειδικούς κάδους
- Περιτύλιξη της µύτης και του στόµατος µε µαντήλι, εφόσον δεν υ̟άρχει
χειρουργική µάσκα.
Εάν έλθουµε σε ε̟αφή µε αίµα ή άλλα σωµατικά υγρά ξε̟λένουµε τα µέρη
του σώµατός µας ̟ου ήλθαν σε ε̟αφή µε άφθονο σα̟ούνι και νερό. Αναφέρουµε το
̟εριστατικό στον ̟ροϊστάµενό µας, εφόσον αυτό έγινε µέσα στη δουλειά µας και
φροντίζουµε να ε̟ισκεφθούµε τον γιατρό µας.

∆ιερεύνηση του συµβάντος – Εκτίµηση της κατάστασης
Μετά α̟ό τον έλεγχο του χώρου ακολουθεί αµέσως η αρχική εκτίµηση της
κατάστασης του θύµατος, η ο̟οία έχει σκο̟ό τη δια̟ίστωση ̟ροβληµάτων ̟ου
α̟αιτούν άµεση αντιµετώ̟ιση και. ̟εριλαµβάνει τον έλεγχο των ̟αρακάτω
τεσσάρων σηµείων:
-

Υ̟άρχει α̟ώλεια συνείδησης;
Είναι ελεύθερες οι ανώτερες ανα̟νευστικές οδοί;
Ανα̟νέει το θύµα;
Ποια είναι η κατάσταση του κυκλοφορικού;
α) Υ̟άρχει σφυγµός;
β) Υ̟άρχει µεγάλη αιµορραγία;

Ελέγχουµε ̟ρώτα τα ζωτικά σηµεία, τα ο̟οία είναι ο Σφυγµός, η Αρτηριακή
̟ίεση και η Ανα̟νοή.
Παρατηρούµε τη γενική εµφάνιση και τη συµ̟εριφορά του θύµατος.
Συµ̟εριφέρεται µε άνεση ή έχει την όψη ενός ατόµου ̟ου ̟άσχει βαριά; Υ̟οφέρει;
Πόσο ανέχεται την κατάστασή του; Ποιο είναι το ε̟ί̟εδο της συνείδησής του; Είναι
̟ροσανατολισµένο το θύµα στο χώρο και το χρόνο; Αντα̟οκρίνεται στις ερωτήσεις
µας; Μιλάει; Πώς είναι η οµιλία του; Πώς αντιδρά στα ε̟ώδυνα ερεθίσµατα; Οι
κινητικές αντιδράσεις είναι αµφοτερό̟λευρα ίδιες; Υ̟άρχει ̟αθολογική
κινητικότητα;
Ελέγχουµε για αντα̟όκριση µιλώντας στο θύµα. Αν µ̟ορεί να µιλήσει, τότε
ανα̟νέει και έχει σφυγµό. Ελέγχουµε το ε̟ί̟εδο αντα̟όκρισης / ̟ροσανατολισµού,
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ρωτώντας το όνοµά του, αν ξέρει ̟ού βρίσκεται και τι έχει συµβεί. Αν το θύµα δεν
α̟αντήσει, κουνάµε ελαφρά µε τα δάκτυλά µας τον ώµο του και ρωτάµε «Είστε
καλά;» Αν δεν α̟αντήσει, θωρούµε ότι το θύµα δεν αντα̟οκρίνεται.
Η αεροφόρος οδός ̟ρέ̟ει να είναι ανοιχτή για την ανα̟νοή. Αν το θύµα
µιλάει ή κλαίει, τότε η αεροφόρος οδός είναι ανοιχτή. Αν το θύµα ̟ου διατηρεί τις
αισθήσεις του δεν µ̟ορεί να µιλήσει, να κλάψει ή να βήξει δυνατά, η αεροφόρος
οδός είναι ̟ιθανώς α̟οφραγµένη και ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί και να α̟ελευθερωθεί.
Ένας ρυθµός ανα̟νοής ̟ου κυµαίνεται µεταξύ 12 και 20 ανα̟νοές ανά λε̟τό
θεωρείται φυσιολογικός για τους ενήλικες. Τα θύµατα ̟ου έχουν δυσκολία στην
ανα̟νοή και ̟αίρνουν λιγότερες α̟ό 8 ή ̟ερισσότερες α̟ό 24 ανα̟νοές ανά λε̟τό
χρειάζονται φροντίδα. Παρατηρούµε για ο̟οιαδή̟οτε ανα̟νευστική δυσχέρεια ή
ασυνήθιστους ήχους, ό̟ως συριγµό, ρόγχο ή ροχαλητό. Στο σηµείο αυτό ̟ροέχει η
δια̟ίστωση αν το θύµα ανα̟νέει ή αντιµετω̟ίζει εµφανείς ανα̟νευστικές
δυσχέρειες ο ανα̟νευστικός ρυθµός.
Ελέγχουµε αν το θύµα ̟ου δεν αντα̟οκρίνεται ανα̟νέει. Παρατηρούµε αν
το στήθος του ανεβοκατεβαίνει, το̟οθετώντας ταυτόχρονα το αυτί µας κοντά στο
στόµα του θύµατος. Βλέ̟ουµε, ακούµε και αισθανόµαστε για ̟ερί̟ου 10
δευτερόλε̟τα, για να ελέγξουµε την ανα̟νοή.
Η εκτίµηση του κυκλοφορικού ̟εριλαµβάνει τον έλεγχο του σφυγµού (αν
είναι βραδύς ή ταχύς, ρυθµικός ή άρρυθµος, ισχυρός ή ασθενής), της αρτηριακής
̟ίεσης και του δέρµατος.
Το χρώµα και η θερµοκρασία του δέρµατος µας ̟ληροφορούν για την
κατάσταση της κυκλοφορίας του αίµατος, ̟.χ., εάν, σε οξείες καταστάσεις, το δέρµα
του θύµατος ̟αρουσιάζει ερυθρότητα, ̟ιθανά αίτια µ̟ορεί να είναι ̟υρετός,
αλλεργικές αντιδράσεις, δηλητηρίαση α̟ό CO. Εάν το δέρµα ̟αρουσιάζει ωχρότητα,
̟ιθανά αίτια µ̟ορεί να είναι µεγάλη α̟ώλεια αίµατος ή υ̟οθερµία. Εάν το δέρµα
̟αρουσιάζει ψυχρότητα και εφίδρωση, ̟ιθανή αιτία είναι shock. Όταν τα αιµοφόρα
αγγεία του δέρµατος συστέλλονται ή ο σφυγµός ε̟ιβραδύνεται, το δέρµα γίνεται
ψυχρό και ωχρό ή κυανό (γκρίζο – γαλανό χρώµα). Όταν τα αιµοφόρα αγγεία του
δέρµατος διαστέλλονται ή ο σφυγµός ε̟ιταχύνεται το δέρµα γίνεται θερµό.
Ελέγχουµε αν υ̟άρχει σοβαρή αιµορραγία ̟αρατηρώντας γρήγορα όλο το
σώµα του θύµατος.
Συνεχίζουµε µε τη φυσική εξέταση του θύµατος ελέγχοντας το κεφάλι, τον
αυχένα, τον θώρακα, την κοιλιά, την λεκάνη και τα άκρα του θύµατος.
Κατά την εξέταση ενός τραυµατία, ένα α̟ό τα ̟ρώτα σηµεία ̟ου ̟ρέ̟ει να
ελεγχθούν είναι η ενδεχόµενη κάκωση της αυχενικής µοίρας της σ̟ονδυλικής
στήλης. Ακινητο̟οιούµε το κεφάλι και τον αυχένα του θύµατος, για να
α̟οφεύγονται οι κινήσεις της κεφαλής. Παρατηρούµε εάν υ̟άρχει αιµορραγία είτε
α̟ό τη µύτη είτε α̟ό τα αυτιά ή έξοδος άλλου διαυγούς υγρού (εγκεφαλονωτιαίο
υγρό).
Παρατηρούµε τις κόρες των µατιών ως ̟ρος το σχήµα το µέγεθος και την
αντίδρασή τους στο φως. Οι κόρες αντιδρούν στο φως µε άµεση συστολή. Για να
ελέγξουµε αν αντιδρούν στο φως, µ̟ορούµε να χρησιµο̟οιήσουµε έναν φακό.
Καθόλη τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης του θύµατος ̟ροσέχουµε να µην
ε̟ιδεινώσουµε τις κακώσεις, να µην ε̟ιµολύνουµε τα τραύµατα και δεν
µετακινούµε ένα θύµα µε ̟ιθανή κάκωση της σ̟ονδυλικής του στήλης.
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Στη συνέχεια ή σχεδόν ̟αράλληλα µε τη φυσική εξέταση, ̟αίρνουµε και το
ιστορικό του θύµατος.
Οι ̟ληροφορίες ̟ου ̟αίρνουµε κατά τη διάρκεια της λήψης του ιστορικού
µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν τις ̟ρώτες βοήθειες ̟ου θα δώσουµε. Ο κύριος στόχος της
λήψης του ιστορικού είναι η ανεύρεση του κύριου συµ̟τώµατος του ̟ροβλήµατος.
Το ιστορικό ̟εριλαµβάνει τα ̟αρακάτω στοιχεία:
-

Κύριο σύµ̟τωµα. Πού εντο̟ίζεται; Πώς αισθάνεται το θύµα το σύµ̟τωµά του;
Ποια η ένταση, η συχνότητα και η διάρκεια του συµ̟τώµατος; Άλλα συνοδά
συµ̟τώµατα. Παράγοντες ̟ου ε̟ιδεινώνουν ή ανακουφίζουν τα συµ̟τώµατα.
- Αλλεργίες. Είναι το άτοµο αλλεργικό; Σε τι; [Προσοχή! ∆εν δίνουµε τί̟οτα στο
θύµα, εάν δεν ρωτήσουµε ̟ρώτα µή̟ως είναι αλλεργικό σε κάτι. ∆εν δίνουµε
̟οτέ φάρµακα, ̟αρά µόνο µετά α̟ό ιατρική οδηγία. ∆εν δίνουµε ούτε ασ̟ιρίνη!
Πολλά άτοµα είναι αλλεργικά στην ασ̟ιρίνη και σε άλλα φάρµακα
διασταυρούµενα µε την ασ̟ιρίνη]
- Φαρµακευτική αγωγή. Βρίσκεται υ̟ό θερα̟εία για κά̟οια νοσήµατα; Ποια είναι η
θερα̟εία; Ποια είναι η δόση του φαρµάκου; Έχει ̟άρει την τελευταία δόση;
- Τρέχοντα ̟ροβλήµατα υγείας του ατόµου, για τα ο̟οία βρίσκεται υ̟ό ιατρική
̟αρακολούθηση. Π.χ, καρδιο̟άθειες, ̟νευµονο̟άθειες, ̟αθήσεις των νεφρών,
∆ιαβήτης.
Πότε έφαγε ή ή̟ιε το θύµα για τελευταία φορά; Τι ακριβώς έφαγε;
Εάν το θύµα έχει τις αισθήσεις του, ̟αίρνουµε το ιστορικό α̟ό το ίδιο το
θύµα και, ε̟ι̟λέον, κάθε άτοµο ̟ου έτυχε να βρίσκεται κοντά στο θύµα µ̟ορεί να
µας δώσει χρήσιµες ̟ληροφορίες.
Αν το θύµα δεν έχει τις αισθήσεις του, µ̟ορούµε να ̟άρουµε το ιστορικό α̟ό
την οικογένεια, τους φίλους ή τους ̟αρευρισκόµενους.
Σηµειώνουµε ότι στον τό̟ο του συµβάντος, η ακολουθία όλων των
̟αρα̟άνω ενεργειών δεν µ̟ορεί να είναι ̟ροκαθορισµένη. Το ίδιο το ̟εριστατικό
υ̟αγορεύει τις ανάγκες και τη σειρά των ενεργειών του διασώστη. Π.χ., η α̟όφραξη
των αεροφόρων οδών χρειάζεται άµεση αντιµετώ̟ιση, ̟ροτού κάνουµε ο̟οιαδή̟οτε
ερώτηση. Έτσι, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, ̟ρώτα γίνεται η φυσική εξέταση και µετά
η λήψη ιστορικού ή ̟ρώτα η λήψη ιστορικού (αν το θύµα έχει τις αισθήσεις του) ή η
λήψη του ιστορικού γίνεται ταυτόχρονα µε τη φυσική εξέταση ακόµα και µε τον
έλεγχο του χώρου.
Έτσι, λοι̟όν, ο τρό̟ος αντιµετώ̟ισης ενός ε̟είγοντος ̟εριστατικού
καθορίζεται α̟ό την εκτίµηση της συγκεκριµένης κάθε φορά κατάστασης και η
ε̟ιτυχία σ’ αυτή την ̟ροσ̟άθεια είναι θέµα γνώσεων και εµ̟ειρίας. Ακολουθούµε
µια σειρά ενεργειών, για να εκτιµήσουµε την κατάσταση και να δράσουµε αναλόγως,
ό̟ως αναλυτικά αναφέρεται στα ε̟όµενα κεφάλαια του Προγράµµατος Σ̟ουδών.

Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να γνωρίζουµε τι ̟εριέχει ένα φαρµακείο ̟ρώτων
βοηθειών, καθώς ε̟ίσης τα διεθνή σήµατα κινδύνου και τα διεθνή σήµατα ε̟ικοινωνίας
εδάφους – αέρα.
Φαρµακείο ̟ρώτων βοηθειών
Το φαρµακείο ̟ρώτων βοηθειών ̟εριέχει:
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-Φυσιολογικό ορό
-Αντιση̟τικό διάλυµα
-Βαµβάκι
-Α̟οστειρωµένες γάζες (κοινές) τριών
µεγεθών
-Λευκο̟λάστη δύο µεγεθών
-Κυλινδρικούς
ε̟ιδέσµους
δύο
µεγεθών
-Ελαστικούς
ε̟ιδέσµους
τριών
µεγεθών
-Βαζελινούχες γάζες
-Αυτοκόλλητες
γάζες
διαφόρων
µεγεθών
-Τριγωνικούς ε̟ιδέσµους
-Παραµάνες ασφαλείας
-Ψαλίδι
-Λαβίδα
-Ελαστικό σωλήνα ̟ερίδεσης
-Αεραγωγούς σωλήνες τριών µεγεθών
-Νυστέρι
-Νάρθηκες
-Θερµόµετρο
-Σηµειωµατάριο
-Μολύβι
-Φανό ή κερί
-Α̟οστειρωµένες γάζες ε̟ικάλυψης
µατιών
-Α̟οστειρωµένες
γάζες
̟ιεστικής
ε̟ίδεσης αιµορραγίας
-Ιατρικά γάντια διαφόρων µεγεθών

241

Τα φαρµακεία ̟ρώτων βοηθειών εργοστασίων, ̟λοίων, αυτοκινήτων, ̟λαζ κλ̟.
καθορίζονται µε κρατικές α̟οφάσεις ή ακολουθούν τις ̟ροδιαγραφές της
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας.
∆ιεθνή σήµατα κινδύνου
Τα διεθνή σήµατα κινδύνου ε̟ισηµαίνουν κίνδυνο και αφορούν ουσίες ή
αέρια ̟ου µ̟ορεί να έχουµε ̟ρος χρήση στο σ̟ίτι µας ή να υ̟άρχουν σε ορισµένα
µέρη ̟αραγωγής και α̟οθήκευσης.

Εύφλεκτες ουσίες
ανάφλεξης

Ραδιενέργεια

∆ηλητήρια

Αέρια υ̟ό ̟ίεση

Κίνδυνος αυτόµατης

∆ιαβρωτικές ουσίες

∆ιεθνή σήµατα ε̟ικοινωνίας εδάφους-αέρα

Είναι ̟ολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε τα διεθνή σήµατα ε̟ικοινωνίας
εδάφους - αέρα, τα ο̟οία είναι ̟ολύ χρήσιµα σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ερί̟τωση α̟αιτείται
ε̟ικοινωνία για άµεση βοήθεια.

Υ̟άρχει σοβαρό ̟ρόβληµα-χρειαζόµαστε γιατρό
υγειονοµικού υλικού

∆εν µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε
και νερό

Χρειαζόµαστε χάρτη και ̟υξίδα
κατεύθυνση να ̟ροχωρήσουµε

Προχωρούµε ̟ρος αυτή την κατεύθυνση
ελικό̟τερο

Μ̟ορεί ̟ιθανά, να ̟ροσγειωθεί αερο̟λάνο

Έχουµε ανάγκη

Χρειαζόµαστε τρόφιµα

∆είξτε µας ̟ρος ̟οια

Μ̟ορεί, να ̟ροσγειωθεί

Όλα είναι εντάξει

Όχι (άρνηση)

Ναι (ε̟ιβεβαίωση)

∆εν σας καταλαβαίνουµε

Ενδεικτικές ερωτήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Τι είναι οι Πρώτες Βοήθειες.
Ποιοι οι στόχοι των Πρώτων Βοηθειών;
Ποια η κύρια φροντίδα του ατόµου ̟ου ̟ροσφέρει Πρώτες Βοήθειες
Αναφέρατε λόγους ̟ου ε̟ιβάλλουν την εκ̟αίδευση του ̟ληθυσµού στην ̟αροχή
Πρώτων Βοηθειών.
Αναφέρατε ̟αραδείγµατα ε̟αγγελµάτων ̟ου συνδέονται µε την ̟αροχή
̟ρώτων βοηθειών.
Τι ̟εριλαµβάνει ο έλεγχος του χώρου ̟ου βρίσκεται το θύµα;
Για να έχουµε άµεση ιατρική βοήθεια, τι καλούµε, σε ̟οιον αριθµό και τι
̟ληροφορίες δίνουµε;
Τι γνωρίζετε για τον αριθµό 112;
Ποια µολυσµατικά νοσήµατα µ̟ορεί να µεταδώσει το θύµα στο άτοµο ̟ου
̟ροσφέρει ̟ρώτες βοήθειες;
Τι ̟εριλαµβάνει ο ατοµικός εξο̟λισµός ̟ροστασίας α̟ό µολυσµατικά νοσήµατα;
Ποιοι είναι οι κανόνες ̟ροφύλαξης α̟ό µολυσµατικά νοσήµατα;
Τι ελέγχουµε κατά την αρχική εκτίµηση;
Ποια τα ζωτικά σηµεία τα ο̟οία ελέγχουµε κατά την αρχική εκτίµηση;
Τι ̟ροσέχουµε κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης του θύµατος;
Τι ̟εριλαµβάνει το ιστορικό του θύµατος;
Τι ̟εριλαµβάνει το φαρµακείο ̟ρώτων βοηθειών;
Αναφέρατε τα διεθνή σήµατα κινδύνου.
Αναφέρατε έως ̟έντε σήµατα ε̟ικοινωνίας εδάφους – αέρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. «Μαθήµατα Πρώτων Βοηθειών για Ε̟αγγέλµατα Υγείας», ∆ρ. Τ. Γερµένης,
Εκδόσεις Βήτα, Γ’ έκδοση, Αθήνα 1992.
2. «Πρώτες Βοήθειες και Βασική Υ̟οστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ)», National Safety
Council, Μετάφραση. Α̟ό την 7η Αµερικάνικη έκδοση Α. Φτίκας, Σύµβουλοι
ελληνικής έκδοσης Γ. Βάγγος, Γ. Τσιτσιλέγκας, Εκδόσεις ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ̟αιδεία,
Θεσσαλονίκη 2003.
Οδηγίες διδασκαλίας για τα µαθήµατα ειδικότητας της Γ΄ Τάξης του Τοµέα
Ηλεκτρονικής ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2010-11
Τα µαθήµατα της Γ’ Τάξης του τοµέα Ηλεκτρονικής ΕΠΑ.Λ. θα διδαχθούν
µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του Τοµέα Ηλεκτρονικής της Γ’ Τάξης
(ΦΕΚ 1293/τΒ/03-07-2008 και ΦΕΚ 1211/τΒ/30-06-2008). Ακολούθως
ΕΠΑ.Λ.
̟ροτείνεται ενδεικτικός ̟ρογραµµατισµός για κάθε µάθηµα καθώς και τα διδακτικά
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βιβλία ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για τη διδασκαλία. Το ̟εριεχόµενο των κεφαλαίων
αναφέρεται στα ̟αρα̟άνω ΦΕΚ.

Α/Α
1.
2.
3.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (3 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τίτλος
Συστήµατα
Η/Μ κύµα – Τεχνικές
20
εκ̟οµ̟ής και
3.1 εώς 3.8
διαµόρφωσης
λήψης
Τεχνικές µετάδοσης
8
-//4.1 εώς 4.4
Συστήµατα Εκ̟οµ̟ής και
16
- // 5.1 εώς 5.4 και 5.7
λήψης Ρ/Τ σηµάτων

4.

Συστήµατα ακτινοβολίας

10

- // -

6.1 εώς 6.4

5.
7.

Ραδιοφωνικοί δέκτες
Σύγχρονες τεχνικές Προο̟τικές

12
9

- // - // -

7.1 εώς 7.8
9.1 9.2, 9.4 εώς 9.6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α/Α Τίτλος
ΠρογραµµατιΤο ̟ρογραµµατιστικό
1.
6
σµός Y̟ολογιΚεφάλαια 3, 4, 5
̟εριβάλλον της VB
στών µε VB
Τα δοµικά στοιχεία της
2.
2
- // Κεφάλαιο 6
γλώσσας
3.
Συναρτήσεις
4
- // Κεφάλαια 7, 13
4.

Προγραµµατιστικές δοµές

6

- // -

Κεφάλαια 8, 9

5.

Εκσφαλµάτωση – άµεση
βοήθεια
Πίνακες
Υ̟ορουτίνες και
συναρτήσεις
Αρχεία
∆ηµιουργώντας την δική σας
σελίδα στο WWW
Χρήση εκ̟αιδευτικού
λογισµικού τύ̟ου εικονικού
εργαστηρίου

2

- //-

Κεφάλαιο 11

2
2

- // - // -

Κεφάλαιο 18
Κεφάλαιο 21

4
6

- //Τεχνολογίες
internet
Εργαστήριο
Η/Υ για
Ηλεκτρονικούς
ΙΙ

6.
7.
8.
9.
10.

16

Κεφάλαια 23, 24
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαια 2, 3
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Α/Α

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τίτλος

1.

Πόλωση και Θερµική
Σταθερο̟οίηση τρανζίστορ.

5

2.

Ενισχυτές µε
ανατροφοδότηση.

5

- //-

2

3.

Ενισχυτές Ισχύος.

6

- //-

3

4.

Τελεστικοί ενισχυτές II.

12

- //-

4

12

- //-

6

5.

Αναλογικά
Ηλεκτρονικά

-∆ιεγέρτης Schmitt
µε ΤΕ (̟αρ. 7.5)
-Ταλαντωτής
ελεγχόµενος α̟ό
τάση (VCO) (̟αρ.
7.7)
- Βρόχος
Κλειδωµένης
Φάσης (PLL)
(̟αρ7.8)

Αρµονικοί Ταλαντωτές.

6.
Ενεργά φίλτρα
7.

1

6

- //-

5

- //-

Τροφοδοτικές διατάξεις.

5

8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (2 ώρες / εβδ)
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε δύο ώρες. Προτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί το διδακτικό βιβλίο «Αναλογικά ηλεκτρονικά (εργαστήριο)»

Α/Α
1.
2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τίτλος
Ψηφιακά
Μανταλωτές FLIP-FLOPS
4
6
ηλεκτρονικά
Καταχωρητές

4

- // -

7
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3.

Α̟αριθµητές

8

- // -

8

4.

Μνήµες

5

- // -

10

6

- // -

11

Μετατρο̟είς D/A και A/D

- // -

12

∆οµή και
λειτουργία
µικρου̟ολογιστών

3

- // -

4

5.
6.

4
Κυκλώµατα χρονισµού
7.
Αρχιτεκτονικού
ηλεκτρονικού τµήµατος
(hardware) των
υ̟ολογιστικών συστηµάτων

12

8.
Σύνδεση
µικροε̟εξεργαστών και
µικροελεγκτών

7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε δύο ώρες για την ειδικότητα
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ε̟ικοινωνιών και 3ώρες για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών
Υ̟ολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων. Προτείνεται να χρησιµο̟οιηθούν τα
διδακτικά βιβλία «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» και «∆οµή και λειτουργία
µικρου̟ολογιστών».
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΣ
ΒΙΒΛΙΟ
Α/Α Τίτλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Εκ̟οµ̟ή και
λήψη
Ενότητες: 4.3 , 4.4 , 4.6 έως και 4.10,
Ποµ̟οί
1.
7
Ραδιοφωνικού
, 4.20, 4.24
Σήµατος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Ενότητες: 6.2.1 , 6.4
2.

3.

∆έκτες

Εντο̟ισµός
βλαβών σε
δέκτη.

8

- // -

4

- // -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Ενότητες: 7.1 , 7.2, 7.4, 7.5 , 7.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Ενότητες: 9.1 έως 9.11
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4.

Βασικές αρχές
τηλεο̟τικής
µετάδοσης

8

5.

Εκ̟οµ̟ή και
λήψη
Τηλεο̟τικού
Σήµατος
- // -

Βασικά
κυκλώµατα
τηλεο̟τικού
δέκτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Ενότητες: 1.1 , 1.2 1.5, 1.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Ενότητες: 2.1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ενότητες: 3.1, 3.2 3.3 και 3.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

15

Ενότητες: 3.12.1 εώς 3.12.16

8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Ενότητες: 4.4 και 4.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Ενότητες: 5.6, έως και 5.9

6.
Κεντρική
Εγκατάσταση
α̟λής και
δορυφορικής
κεραίας

- // -

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(3
ώρες/ εβδ)
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε δύο ώρες για την ειδικότητα
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ε̟ικοινωνιών και 3ώρες.
Τίτλος Άσκησης
Θα διδαχθεί α̟ο..
΄Aσκηση 1 η : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ.:
Άσκηση 6η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Μ.
ραδιοφωνικού σήµατος –
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ .
εργαστήριο».
Aσκηση 2η : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
Άσκηση 10η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ΠΟΜΠΟ Α.Μ.
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
η
΄Aσκηση 3 : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ F.M.
Άσκηση 8η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
΄Aσκηση 4η : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
Άσκηση 12η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ΠΟΜΠΟ F.M.
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
΄Aσκηση 5η : ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ
Άσκηση 15η και 17η «Εκ̟οµ̟ή και
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ( I.F. ) ΣΕ ∆ΕΚΤΗ Α.Μ. - Λήψη ραδιοφωνικού σήµατος –
ΦΩΡΑΣΗ Α.Μ. (ΦΩΡΑΤΗΣ ∆ΙΟ∆ΟΥ )
εργαστήριο».
η
΄Aσκηση 6 : ΦΩΡΑΣΗ F.M. Άσκηση 18η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ F.M. – STEREO.
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
΄Aσκηση 7η : ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΩΡΑΣΗ F.M
Άσκηση 19η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ΜΕ P.L.L.
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
η
΄Aσκηση 8 : ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Άσκηση 21η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ΥΠΕΡΕΤΕΡΟ∆ΥΝΟΥ ∆ΕΚΤΗ Α.Μ.
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
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Άσκηση 9η : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
ΥΠΕΡΕΤΕΡΟ∆ΥΝΟ ∆ΕΚΤΗ Α.Μ.
Άσκηση 10η : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
∆ΕΚΤΗ F.M.
Άσκηση 11: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Άσκηση 12η : ¨ΌΡΓΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ∆ΕΚΤΩΝ.
Άσκηση 13η : ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ –
ΈΓΧΡΩΜΟ ΣΗΜΑ.
Άσκηση 14η : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ.
Άσκηση 15η : ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
(TUNER).
Άσκηση 16η : ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (IF) ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.
Άσκηση 17η : ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ .
Άσκηση 18η : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ : ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ
ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ TUNER ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ .
Άσκηση 19η : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ : ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ
ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ VIDEO.
Άσκηση 20η : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ : ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ
ΒΑΘΜΙ∆Α RGB.
Άσκηση 21η : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ : ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ
ΒΑΘΜΙ∆Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ.
Άσκηση 22η : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ : ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ.
Άσκηση 23η : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ
YAGI ( α̟λή εγκατάσταση ).

Άσκηση 22η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
Άσκηση 23η «Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
ραδιοφωνικού σήµατος –
εργαστήριο».
Σύνθεση ̟ροηγούµενων ασκήσεων
(τελικός έλεγχος)
Άσκηση 1η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»
Άσκηση 2η και άσκηση 3η «
Εκ̟οµ̟ή και Λήψη τηλεο̟τικού
σήµατος – εργαστήριο»
Άσκηση 11η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»
Άσκηση 12η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»
Άσκηση 13η και 14η « Εκ̟οµ̟ή και
Λήψη τηλεο̟τικού σήµατος –
εργαστήριο»
Άσκηση 16η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»
Άσκηση 20η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»

Άσκηση 21η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»

Άσκηση 22η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»

Άσκηση 23η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος – εργαστήριο»

Άσκηση 26η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος –
εργαστήριο»
Άσκηση 7η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος –
εργαστήριο»

248

Άσκηση 24η : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ.
Άσκηση 25η : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ.
Άσκηση 26η : ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΕΚΤΗ : ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ .

Α/Α
1.
2.

Άσκηση 8η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος –
εργαστήριο»
Άσκηση 9η και 10η « Εκ̟οµ̟ή και
Λήψη τηλεο̟τικού σήµατος –
εργαστήριο»
Άσκηση 25η « Εκ̟οµ̟ή και Λήψη
τηλεο̟τικού σήµατος –
εργαστήριο»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τίτλος
Τεχνολογία
Ενότητα 1 σελ 9 –
Αρχές δικτύων ε̟ικοινωνιών
15
δικτύων
50
ε̟ικοινωνιών
Ενότητα 2. ̟αρ 2,2
6
- // Ε̟ικοινωνίες δεδοµένων
σελ 58 – 70

3.

Τα δοµικά στοιχεία των
δικτύων

8

- // -

4.

Το̟ικά ∆ίκτυα

8

- // -

∆ίκτυα ευρείας ̟εριοχής

5

∆ιαδικτύωση – Internet

8

5.
6.

- // - // -

Ενότητες 4.1 5.1 –
5.6
Ενότητες 4.2, 4.3,
5.7
Ενότητα 6
Ενότητες 7.1 – 7.6,
7.8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (3 ώρες/ εβδ)
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε τρείς δύο ώρες. Προτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί το διδακτικό βιβλίο «Εργαστήριο ∆ικτύων ε̟ικοινωνιών».
Τίτλος Άσκησης
Θα διδαχθεί
Ωρες
α̟ο..
Εισαγωγή στην δικτύωση – δίκτυα
Ενότητα 1.1
3
υ̟ολογιστών
Σειριακή µετάδοση
Ενότητα 8.1
6
Καλωδιακή διασύνδεση συσκευών σε το̟ικό Ενότητα 8.2
6
δίκτυο
Αρχιτεκτονικές και ̟ρότυ̟α καλωδίωσης
Ενότητα 8.3
6
Ενεργές συσκευές δικτύου
Ενότητα 9.3
6
Αρχιτεκτονικές δικτύου
Ενότητα 9.1
6
TCP/IP στην ̟ράξη
Ενότητα 9.2
6
Εγκατάσταση των windows NT
Ενότητα 10.1
6
Ε̟ικοινωνία του δικτυακού λειτουργικού
Ενότητα 1.2 – 2.3 3
συστήµατος µε το χρήστη
∆ιαχείριση χρηστών
Ενότητα 3.1 – 3.3 6
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Προφίλ χρηστών
∆ιαχείριση αρχείων και καταλόγων
Εκτυ̟ώσεις µέσω δικτύου.
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας

Ενότητα 6.1
Ενότητα 4.1 – 4.3
Ενότητα 5.1-5.2
Ενότητα 7.1

6
3
6
3

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α/Α Τίτλος
Αρχές
1.
Εισαγωγή
4
Κεφάλαιο 1ο
αυτοµατισµού
2.

Αισθητήρια – µετρήσεις

6

- // -

Κεφάλαιο 2ο

3.

Εφαρµογές αισθητηρίων

12

- // -

Κεφάλαιο 3ο ,
Κεφάλαιο 4ο
Κεφάλαιο 5ο

4.

Αρχές συστηµάτων
αυτοµάτου ελέγχου

10

- // -

Κεφάλαιο 6ο

3

Συλλογή,
µεταφορά και
έλεγχος
δεδοµένων

Κεφάλαιο 3ο
(ενότητα 3.6)

6

- // -

Κεφάλαιο 6ο

- // -

Κεφάλαιο 7ο

5.
Ενισχυτές µετρήσεων
6.
Συστήµατα µετρήσεων και
µικρου̟ολογιστές
7.
Προγραµµατιζόµενοι
λογικοί ελεγκτές

9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε 2 ώρες. Προτείνονται τα βιβλία «
Συλλογή µεταφορά και έλεγχος δεδοµένων (εργαστήριο)» και οι Ασκήσεις
Πινακίδες 1002-Β και 1002-Α ̟ου ήδη υ̟άρχουν στα Σ.Ε.Κ. και τα αντίστοιχα φύλλα
έργου.
• Ασκήσεις 1 έως 6. Αντίστοιχα Φύλλα Έργου ̟ινακίδων 1002-Α και 1002-Β
• Άσκηση 7: Άσκηση 6 σχολικού βιβλίου
• Άσκηση 8 έως 25 : Ασκήσεις 17 έως 32 σχολικού βιβλίου αντίστοιχα.

Α/Α
1.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τίτλος
Παραγωγή και
Αναλογικές συσκευές λήψης
14
ε̟εξεργασία
Ενότητα 1
και ε̟εξεργασίας ήχου
σήµατος
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2.

Εγγραφή και ανα̟αραγωγή
ήχου

2

- // -

Ενότητα 2,3 και 2,4

3.

Ψηφιακές συσκευές
ε̟εξεργασίας ήχου

8

- // -

Ενότητα 3

4.

Αναλογικές συσκευές λήψης
εικόνας

10

- // -

Ενότητα 4 όχι οι
φακοί

- // -

Ενότητα 5

Αναλογικές συσκευές
ε̟εξεργασίας εικόνας

12

- // -

Ενότητα 6 στο 6.5
α̟λή αναφορά

5.

6.
Ψηφιακές συσκευές λήψης –

4

Ε̟εξεργασίας εικόνας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε 3 ώρες. Προτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί το διδακτικό βιβλίο «Παραγωγή και ε̟εξεργασία σήµατος
εργαστήριο».
Οδηγίες διδασκαλίας για τα µαθήµατα ειδικότητας της Β΄ Τάξης του Τοµέα
Ηλεκτρονικής ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2010-11
Τα µαθήµατα της Β’ Τάξης του τοµέα Ηλεκτρονικής ΕΠΑ.Λ. θα
διδαχθούν µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του Τοµέα
Ηλεκτρονικής της Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 1563/17-8-2007). Ακολούθως
̟ροτείνεται ενδεικτικός ̟ρογραµµατισµός για κάθε µάθηµα καθώς και τα
διδακτικά βιβλία ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για τη διδασκαλία. Το ̟εριεχόµενο
των κεφαλαίων αναφέρεται στο ̟αρα̟άνω ΦΕΚ.

Α/
Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ∆ΙΚΤΥΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τίτλος

1.

Μέσα Μετάδοσης

5

2.

Αναλογικά και Ψηφιακά
Σήµατα

5

3.

∆οµή και Λειτουργία του
Υ̟ολογιστή

26

4.

Τεχνολογία ∆ικτύων
Υ̟ολογιστών

12

Ε̟ικοινωνίες και ∆ίκτυα Α τάξης 1ου
κύκλου Τ.Ε.Ε., Αµδίτη Α.- Ματάκια
Σ. – Τσιγκό̟ουλου Α., ΟΕ∆Β 2001.
-/Τεχνολογία Υ̟ολογιστών και
Περιφερειακών Β Τάξης 1ου κύκλου
Τ.Ε.Ε., Ματζάκου Π. – Μελέτη Χ. –
Μ̟ουγά Π. – Πεκµεστζή Κ. –
Σιφναίου Ι. , ΟΕ∆Β 2000.
-/-
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
1.
Ε̟ίδειξη κεντρικής µονάδας
̟ροσω̟ικού υ̟ολογιστή και
των ̟εριφερειακών του

Τεχνολογία Υ̟ολογιστών και
Περιφερειακών Β Τάξης 1ου κύκλου
Τ.Ε.Ε., Ματζάκου Π. – Μελέτη Χ. –
2
Μ̟ουγά Π. – Πεκµεστζή Κ. –
Σιφναίου Ι. , ΟΕ∆Β 2000.
Σηµείωση: ̟ροτείνεται να ̟ραγµατο̟οιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 1 (σελίδες 306 –
314)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
(2
ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α/
Τίτλος
Α
Κυκλώµατα Συνεχούς και
Βασικά κυκλώµατα –
Εναλλασσόµενου Ρεύµατος Α τάξης
1ου κύκλου Τ.Ε.Ε., Κανελλό̟ουλου Χ.
1.
Εξαρτήµατα κυκλωµάτων –
6
– Παληού Γ. - Χατζαράκη Γ. , ΟΕ∆Β
Α̟λά γραµµικά κυκλώµατα
2000.
Μέθοδοι ε̟ίλυσης σύνθετων
2.
18
-/ωµικών κυκλωµάτων
3.
Εναλλασσόµενο Ρεύµα (A.C)
10
-/4.

Μεταβατικά φαινόµενα

16

-/-

Σηµείωση: Ορισµένες έννοιες (αντίσταση, ̟υκνωτής κ.α) και νόµοι (Ωµ,
Συνδεσµολογίες) διδάσκονται στη Φυσική. Αν είναι αναγκαίο µ̟ορεί να γίνει α̟λή
αναφορά.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ (2 ώρες / εβδ)
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε δύο ώρες. Προτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί το διδακτικό βιβλίο «Εργαστήριο Κυκλωµάτων Συνεχούς και
Εναλλασσόµενου Ρεύµατος» Α Τάξης 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε., Κανελλό̟ουλου Χ. –
Παληού Γ. - Χατζαράκη Γ. , ΟΕ∆Β 2000.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (3 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α/
Α

Τίτλος

1.

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

3

2.
3.

Ηµιαγωγοί
Κρυσταλλοδίοδοι

3
15

4.

Τρανζίστορ

21

Γενικά Ηλεκτρονικά Α τάξης 1ου
κύκλου Τ.Ε.Ε., Μ̟ρακατσούλια Ε. –
Πα̟αϊωάννου Γ. – Πα̟αδάκη Ι.,
ΟΕ∆Β 2000.
-/-/-/-
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5.

Στοιχεία ηµιαγωγών
τεσσάρων στρώσεων

12

-/-

6.

Στοιχεία ο̟τοηλεκτρονικής

6

-/-

7.

Τελεστικοί ενισχυτές

15

-/-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (3 ώρες / εβδ)
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε τρεις ώρες. Προτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί το διδακτικό βιβλίο « Γενικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο) » Α Τάξης
1ου κύκλου Τ.Ε.Ε., Μ̟ρακατσούλια Ε. – Πα̟αϊωάννου Γ. – Πα̟αδάκη Ι., ΟΕ∆Β 2000.
ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α/
Α
1.
2.
3.
4.

Τίτλος
Άλγεβρα Boole – Λογικές
Πύλες
Αριθµητικά Συστήµατα
Προβλήµατα Συνδυαστικής
Λογικής
Πολυ̟λέκτες –
Α̟ο̟ολυ̟λέκτες

6
10

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Β τάξης 1ου
κύκλου Τ.Ε.Ε., Ασηµάκη Ν. –
Μουστάκα Γ. – Πα̟αγέωργα Π..,
ΟΕ∆Β 2001.
-/-

12

-/-

6

-/-

5.

Α̟οκωδικο̟οιητές Κωδικο̟οιητές

6

-/-

6.

Αριθµητικά Κυκλώµατα

10

-/-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (2 ώρες / εβδ)
Κάθε εργαστηριακή άσκηση ̟ραγµατο̟οιείται σε δύο ώρες. Προτείνεται να
χρησιµο̟οιηθεί το διδακτικό βιβλίο « Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο) » Α
Τάξης 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε., Ασηµάκη Ν. – Μουστάκα Γ. – Πα̟αγέωργα Π.., ΟΕ∆Β 2001.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ (2 ώρες / εβδ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α/
Α

Τίτλος

1.

Υλικά Ηλεκτρονικής
Τεχνολογίας

2

2.
3.

Αντιστάσεις
Πυκνωτές

9
6

Τεχνολογία ∆ιατάξεων Ηλεκτρονικής
Α τάξης 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε., Γκιόκα Α.
– Φριλίγκου Σ., ΟΕ∆Β 2000.
-/-/-

4.

Πηνία

3

-/-
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5.

Μετασχηµατιστές

4

-/-

6.

Λυχνίες κενού

2

-/-

7.

∆ίοδοι

4

-/-

8.

Transistors

4

-/-

9.

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα

4

-/-

10.

Τυ̟ωµένα κυκλώµατα

4

-/-

8

Εργαστήριο Η/Υ για ηλεκτρονικούς Ι
και ΙΙ της Α και Β τάξης Ά κύκλου
ΤΕΕ, Αρβανίτη Κ. – Βαφιά Π. –
Κυριανάκη Ε. – Πα̟αϊωάννου Ι.,
Σανδαλίδη Χ. , ΟΕ∆Β 2000.

11

Ηλεκτρονικό Σχέδιο

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτροτεχνία I
ΒΙΒΛΙΑ

:Ηλεκτροτεχνία (Κ.Βουρνάς, Ολ. ∆αφέρµος, Στ. Πάγκαλος, Γ.
Χατζαράκης)
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων (Μ.Ιωαννίδου, Θ.Μικρώνης,
Ηλεκτρολογικό εργαστήριο (Φ.Το̟αλής, Ν.Χαραλαµ̟άκης,
Θ.Χριστοδούλου)

Β.Τσίλης)

Το µάθηµα αυτό α̟οτελεί τον ̟υρήνα των βασικών θεωρητικών γνώσεων
̟ου ̟ρέ̟ει να έχει ο ηλεκτρολόγος και η ύλη του είναι βασική ̟ροϋ̟όθεση για σειρά
άλλων µαθηµάτων. Συνε̟ώς είναι υ̟οχρεωτική η 100% κάλυψή της α̟ό τον
διδάσκοντα.
Είναι σηµαντικό να κατανοήσει ο µαθητής τις ηλεκτροτεχνικές έννοιες, να
κατανοήσει ̟ρώτα ̟οιοτικά τα σχετικά φαινόµενα καθώς ε̟ίσης και να α̟οκτήσει
βασικές τεχνικές δεξιότητες στο εργαστήριο, ό̟ου και θα γίνεται η ̟ειραµατική
ε̟αλήθευση των θεωρητικών γνώσεων. Η χρήση ε̟ο̟τικού υλικού κατά τη
διδασκαλία κρίνεται α̟αραίτητη. Στις ασκήσεις ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται η
υ̟ερβολική «µαθηµατικο̟οίηση». Είναι σηµαντικό, ε̟ίσης, να συνδέεται η
̟αρεχόµενη γνώση µε τις τεχνολογικές εφαρµογές της και ει δυνατόν της
καθηµερινής ζωής. Σηµειώνεται ότι, µετά τη διδασκαλία της έννοιας του συνεχούς
ρεύµατος, θα ακολουθήσει η έννοια του εναλασσόµενου (σελ. 331-347 του βιβλίου
Ηλεκτροτεχνία). Εάν υ̟άρχει στο εργαστήριο ο σχετικός εξο̟λισµός και διαθέσιµος
χρόνος, να αξιο̟οιηθεί ε̟ικουρικά και το λογισµικό Tina Pro (βλέ̟ε σχετικά στην
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ιστοσελίδα:
http://iasonas.cti.gr/index.php?/option=content&task=view&id=66).

ΜΑΘΗΜΑ: Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΒΙΒΛΙΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Σ.Αντωνό̟ουλου, Β.∆ηµητρό̟ουλου, Θ.Μάρη)
Τετράδιο Εργασίας για τα Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου (Φ.∆ηµό̟ουλου, Χ.Παγιάτη)
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Θ.Γεωργάκη, Μ.Κοτζαµ̟άση,
Ι.Σταθό̟ουλου)

Η ̟ροσέγγιση της γνώσης α̟ό το µαθητή ̟ρέ̟ει να γίνεται µε ενεργητικό
τρό̟ο. Αυτό βοηθά στην καλλιέργεια δηµιουργικής σκέψης. Ο µαθητής δεν ̟ρέ̟ει
να συσσωρεύει ̟ληροφορίες και γνώσεις, αλλά να καλλιεργεί και γενικές ικανότητες
και δεξιότητες (κριτική σκέψη και εξαγωγή λογικών συµ̟ερασµάτων κατό̟ιν
̟αρατήρησης, καταγραφή και ε̟εξεργασία των στοιχείων µιας ̟ραγµατικής
κατασκευής...).
Κατά την εξέταση του µαθήµατος θα αξιολογούνται τόσο οι θεωρητικές
γνώσεις όσο και οι δεξιότητες.
Το τετράδιο εργασίας υ̟ηρετεί την κατανόηση της ύλης α̟ό τον µαθητή ,
την άσκηση και την αξιολόγησή του. Ε̟ίσης, στοχεύει στην υιοθέτηση καλών
̟ρακτικών στην εργασία και στη µεθοδολογία της σκέψης του.
Προτείνονται δύο τρό̟οι χρήσης του στη διδασκαλία:

1ος τρό̟ος
Βήµα 1ο .Συνο̟τική αναφορά στις ̟ληροφορίες ̟ου ̟εριέχονται στο (κύριο) βιβλίο
της θεωρίας και ε̟ισήµανση των σηµαντικότερων γνώσεων οι ο̟οίες θεωρούνται
α̟αραίτητες για την ορθή και ̟λήρη αντίληψη του θέµατος, καθώς ε̟ίσης και για
την ε̟ίλυση της αντίστοιχης άσκησης του Τετραδίου Εργασίας.
Βήµα 2ο .Έλεγχος των γνώσεων, οι ο̟οίες α̟οκτήθηκαν, µε βάση τις αντίστοιχες
ερωτήσεις, οι ο̟οίες ̟εριέχονται σε κάθε κεφάλαιο του (κύριου) βιβλίου της θεωρίας.
Βήµα 3ο.Σχολιασµός των οδηγιών κάθε άσκησης του Τετραδίου Εργασίας, έτσι ώστε
ν’ α̟οσαφηνιστούν τα δεδοµένα και τα α̟αιτούµενα.
Βήµα 4ο. Συσχετισµός της άσκησης µε το ̟ληροφοριακό υλικό του αντίστοιχου
θέµατος, το ο̟οίο ̟εριέχεται στο (κύριο) βιβλίο της θεωρίας.
2ος τρό̟ος
Βήµα 1ο .Παρουσίαση των χαρακτηριστικών στοιχείων της άσκησης του Τετραδίου
Εργασίας, τα ο̟οία ε̟ισηµαίνονται ως άγνωστα.
Βήµα 2ο .Αναζήτηση των α̟αραίτητων ̟ληροφοριών α̟ό το (κύριο ) βιβλίο της
θεωρίας και την κατανόηση των άγνωστων στοιχείων ̟ου χαρακτηρίζουν την
αντίστοιχη άσκηση του Τετραδίου εργασίας.
Βήµα 3ο.Έλεγχος των γνώσεων, οι ο̟οίες α̟οκτήθηκαν, µε βάση τις αντίστοιχες
ερωτήσεις, οι ο̟οίες ̟εριέχονται σε κάθε κεφάλαιο του (κύριου) βιβλίου της θεωρίας.
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Βήµα 4ο. Ε̟ίλυση της αντίστοιχης άσκησης του Τετραδίου Εργασίας.
Οι ασκήσεις του Τετραδίου Εργασίας ̟ροτείνεται να χρησιµο̟οιηθούν κατά την
κρίση του καθηγητή της τάξης ως οδηγός στην ̟ραγµατο̟οίηση των άλλων
συµ̟ληρωµατικών (̟αραλλαγές των ασκήσεων ̟ου υ̟άρχουν), για την υ̟οστήριξη
των αντίστοιχων θεµάτων του βιβλίου της θεωρίας.
Στο εργαστήριο οι κύριοι στόχοι είναι η εµ̟έδωση της θεωρίας και η υιοθέτηση α̟ό
τον µαθητή των κανόνων της "καλής τέχνης" του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρικοί Αυτοµατισµοί και Στοιχεία Ηλεκτρονικής
ΒΙΒΛΙΑ: Στοιχεία Ηλεκτρονικής (Π.Βαρζάκα, Ι.Πάσχου, Π.Τσελέκα)
Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο (Φ. Το̟αλή, Ν. Χαραλαµ̟άκη, Θ.
Χριστοδούλου)
Συστήµατα Αυτοµατισµών, Α΄ τόµος (Ν.Ζούλη, Π.Καφφετζάκη, Γ.Σούλτη)
Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοµατισµού
(Ν.Ζούλη, Π.Καφφετζάκη, Α. Νικολό̟ουλου)

Κατά την διδασκαλία του βιβλίου «Στοιχεία Ηλεκτρονικής», να δοθεί βαρύτητα
στην ̟οιοτική κατανόηση των γνωστικών αντικειµένων και να µη διδαχθούν ασκήσεις.
Στις εργαστηριακές ασκήσεις των ηλεκτρονικών να διδάσκεται συνο̟τικά και η
σχετική θεωρία.
Θα ̟ρέ̟ει να ε̟ισηµανθεί στους µαθητές, ότι για τη σχεδίαση των σχηµάτων του
βιβλίου «Συστήµατα Αυτοµατισµών, Α΄ τόµος» έχει ακολουθηθεί το ̟ροηγούµενο
̟ρότυ̟ο σχεδίασης, α̟ό αυτό ̟ου ισχύει σήµερα. Στις εργαστηριακές ασκήσεις των
αυτοµατισµών να διδάσκεται συνο̟τικά η σχετική θεωρία και να ̟αρουσιάζεται στους
µαθητές και η αρχή λειτουργίας της ηλ. µηχανής ̟ου υ̟άρχει στην κάθε άσκηση.
Κατά την διδασκαλία του βιβλίου «Συστήµατα Αυτοµατισµών» Α΄ τόµος,
αναλόγως µε τον διαθέσιµο χρόνο, µ̟ορούν να ̟αραληφθούν όλα όσα είναι µε
µικρά γράµµατα κειµένου καθώς ε̟ίσης και οι εξής ενότητες :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
• Ενότητα 2.5.2 ( σελίδες 52 – 58 )
• Ενότητα 2.7.1 ( σελίδες 65 – 67 )
• Ενότητα 2.8 A̟ό αυτή την ενότητα ̟αραλεί̟εται η υ̟οενότητα «Hλεκτρικό
κύκλωµα συνδεσµολογία ‘γέφυρας’» ( σελίδες 74 – 76 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
• Ενότητα 3.1.4 ( σελίδες 95 – 96 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
• Ενότητα 4.1.2 Στις σελίδες 126 – 127 τα σχέδια κυκλώµατος θερµικού
υ̟ερφόρτισης µε µετασχηµατιστές έντασης.
Το Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων δεν α̟οτελεί βιβλίο εργαστηρίου αλλά
βοήθηµα. Οι διδάσκοντες µ̟ορούν να ανα̟τύξουν και δικές τους ασκήσεις, µε τα
αντίστοιχα φύλλα έργου, ανάλογα µε τον διαθέσιµο εξο̟λισµό του εργαστηρίου τους
και σε αντιστοιχία µε τη θεωρητική ύλη του Αναλυτικού Προγράµµατος.
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ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδίαση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε Η/Υ
ΒΙΒΛΙΟ: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών Β΄ τεύχος» ( Β.∆ηµητρό̟ουλου,
Σ.Κουνάδη, Χ.Σανδαλίδη)

Η διδασκαλία θα γίνει µε τη χρήση του VectorCAD ή εναλλακτικά µε το ΑutoCAD
(βλέ̟ε σχετικά για το ΑutoCAD και την ιστοσελίδα
http://iasonas.cti.gr/index.php?option=content&task=blogcategory&id=52)
Oδηγίες διδασκαλίας για τo µάθηµα της Φυσικής στα ΕΠΑ.Λ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ
Το µάθηµα της Φυσικής της Α΄ Τάξης των Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην
υ̟΄αριθµ. 10583/Γ2, (ΦΕΚ 150 τεύχος Β΄/13.02.2003) Υ.Α. Η διδασκαλία των
θεµάτων ̟ου αφορούν την ενέργεια στις διάφορες µορφές της κρίνεται α̟αραίτητη,
ε̟ειδή τα θέµατα αυτά ̟ροα̟αιτούνται για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Β΄ τάξη.
Ε̟ειδή τα ̟αρα̟άνω θέµατα βρίσκονται στο τέλος του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών, δεν
̟ρέ̟ει να διατεθεί υ̟ερβολικός χρόνος για τη διδασκαλία των ̟ροηγούµενων
ενοτήτων. Ενδεικτικά ̟ροτείνεται να διατεθούν για τη διδασκαλία κάθε ενότητας
α̟ό το διδακτικό βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά. οι ώρες:

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

Ενότητες
Ευθύγραµµη κίνηση
∆υναµική σε µια διάσταση
∆υναµική στο ε̟ί̟εδο
Βαρύτητα
∆ιατήρηση Ορµής
∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας

Ώρες
14
10
24
6
6
12

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ
Για την Α΄ Τάξη των Εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ ισχύουν όλα όσα έχουν ̟ροαναφερθεί για
την Α΄ Τάξη των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. Ενδεικτικά ̟ροτείνεται να διατεθούν για τη
διδασκαλία κάθε ενότητας α̟ό το διδακτικό βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά. οι ώρες:
Ενότητες
Ώρες
1.1
Ευθύγραµµη κίνηση
10
1.2
∆υναµική σε µια διάσταση
8
1.3
∆υναµική στο ε̟ί̟εδο
17
1.4
Βαρύτητα
3
2.1
∆ιατήρηση Ορµής
4
2.2
∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας
8
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ
Το µάθηµα της Φυσικής της Β΄ Τάξης των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην
υ̟΄αριθµ. 85045/Γ2, (ΦΕΚ 1457 τεύχος Β΄/10.08.2007) Υ.Α. Οι ενότητες ̟ου θα
διδαχθούν, τα διδακτικά βιβλία καθώς και ένας ̟ροτεινόµενος ενδεικτικός
̟ρογραµµατισµός αναφέρονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα. Το ̟εριεχόµενο των
ενοτήτων αναφέρεται στην ̟αρα̟άνω υ̟ουργική α̟όφαση.
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ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ
Ενότητες

Ώρες

1.

∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

16

2.

Ηλεκτρικό ρεύµα

16

3.

Ηλεκτροµαγνητισµός

11

4.

Ε̟αγωγή

21

5.

Ταλαντώσεις

9

∆ιδακτικό βιβλίο
Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄
Τάξης Γενικού Λυκείου
Ν. Αλεξάκης κ.α.
και
Φυσική Θετικής και
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄
Τάξης Γενικού Λυκείου
Α. Ιωάννου κ.α.

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ
Το µάθηµα της Φυσικής της Β΄ Τάξης των Εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος για την Β΄ τάξη των ηµερησίων
ΕΠΑ.Λ ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµ. 85045/Γ2, (ΦΕΚ 1457 τεύχος
Β΄/10.08.2007) Υ.Α. Η ύλη ̟ου διδάσκεται στην Β΄ τάξη των Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ
διδάσκεται στην Β΄ και την Γ΄ τάξη των Εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ. Οι ενότητες ̟ου θα
διδαχθούν, τα διδακτικά βιβλία και ένας ̟ροτεινόµενος ενδεικτικός
̟ρογραµµατισµός αναφέρονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα. Το ̟εριεχόµενο των
ενοτήτων αναφέρεται στην ̟αρα̟άνω υ̟ουργική α̟όφαση.
ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ
Ενότητες

Ώρες

1.

∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

16

2.

Ηλεκτρικό ρεύµα

16

3.

Ηλεκτροµαγνητισµός

11

4.

Ε̟αγωγή.
(Θα διδαχθούν µόνο οι υ̟οενότητες:
“Μαγνητική Ροή” και “Παραγωγή
ρεύµατος α̟ό µαγνητικό ̟εδίο –
Νόµος Faraday”)

6

∆ιδακτικό βιβλίο

Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄
Τάξης Γενικού Λυκείου
Ν. Αλεξάκης κ.α.
και
Φυσική Θετικής και
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄
Τάξης Γενικού Λυκείου
Α. Ιωάννου κ.α.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ
Το µάθηµα της Φυσικής της Γ΄ Τάξης των Εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος για την Β΄ τάξη των ηµερησίων
ΕΠΑ.Λ ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµ. 85045/Γ2, (ΦΕΚ 1457 τεύχος
Β΄/10.08.2007) Υ.Α. Οι ενότητες ̟ου θα διδαχθούν, τα διδακτικά βιβλία και ένας
̟ροτεινόµενος ενδεικτικός ̟ρογραµµατισµός αναφέρονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα.
Το ̟εριεχόµενο των ενοτήτων αναφέρεται στην ̟αρα̟άνω υ̟ουργική α̟όφαση.

Ενότητες

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ
Ώρες
∆ιδακτικό βιβλίο
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1.

2.

Ε̟αγωγή (Α̟ό ΗΕ∆ σε
κινούµενο ευθύγραµµο
αγωγό ̟ου εκτελεί
µεταφορική κίνηση σε
οµογενές µαγνητικό
̟εδίο µέχρι το τέλος της
ενότητας)
Ταλαντώσεις

15

9

Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Γενικού
Λυκείου
Ν. Αλεξάκης κ.α.
και
Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
Α. Ιωάννου κ.α.

Α΄ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ
Το µάθηµα “Φυσική Ι” της Α΄ οµάδας της Γ΄ Τάξης των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ θα
διδαχθεί µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος ό̟ως αυτό
̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµ. 4219/Γ2, (ΦΕΚ 2319 Β΄/ 31.12.1999) Υ.Α. Α̟ό το
διδακτικό βιβλίο των Κωστό̟ουλου ∆. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής ΤΕΕ 2ου Κύκλου) θα
διδαχθούν α̟ό «Κεφάλαιο 3: Εναλλασσόµενα ρεύµατα» έως το τέλος του βιβλίου.
A΄ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ
Το µάθηµα “Φυσική Ι” της Α΄ οµάδας της ∆΄ Τάξης των Εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ θα
διδαχθεί µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών του µαθήµατος “Φυσική Ι”
ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην υ̟΄αριθµ. 4219/Γ2, (ΦΕΚ 2319 Β΄/31.12.1999) Υ.Α.
Α̟ό το διδακτικό βιβλίο των Κωστό̟ουλου ∆. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής ΤΕΕ 2ου Κύκλου)
θα διδαχθούν α̟ό «Κεφάλαιο 3: Εναλλασσόµενα ρεύµατα» έως το τέλος του βιβλίου.

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το
σχολικό έτος 2010-2011»
Καταθέτουµε οδηγίες διδασκαλίας για µαθήµατα του Τοµέα Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών. Σηµειώνεται ότι στο ̟λαίσιο των ακόλουθων διδακτικών
οδηγιών ̟ροτείνουµε και ενδεικτική διδακτέα ύλη σε ενδοσχολικά εξεταζόµενα
µαθήµατα.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά τις ̟αρατηρήσεις των σχολικών συµβούλων της ειδικότητας
οικονοµολόγου χρειαστούν σε κά̟οια µαθήµατα ̟εραιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες
τότε αυτές θα σταλούν στη συνέχεια.
«AΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
(Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Γενικής Παιδείας)
Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του γενικού µαθήµατος «Αρχές
Οικονοµίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει ̟ροταθεί να χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο
«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» της Α΄ τάξης 1ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και
∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ
2322/τ.Β/31-12-1999, βλέ̟ε οικονοµικά µαθήµατα στην ιστοσελίδα του ΠΙ).
∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για τον Τοµέα Οικονοµίας
και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του ̟εριεχοµένου µε την
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών ̟ου οδηγούν στην
ανακαλυ̟τική µάθηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο βασικός σκο̟ός του µαθήµατος, είναι να κατανοήσει ο µαθητής βασικές
οικονοµικές έννοιες, α̟αραίτητες στην καθηµερινή τους ζωή.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε̟ιδιώκεται οι µαθητές :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να κατανοήσουν ότι τα (οικονοµικά) αγαθά ικανο̟οιούν ανάγκες.
Να γνωρίσουν τους βασικούς συντελεστές ̟αραγωγής.
Να κατανοήσουν ότι η στενότητα ̟όρων α̟οτελεί βασικό οικονοµικό
̟ρόβληµα..
Να κατανοήσουν τον νόµο της ζήτησης.
Να γνωρίσουν τους βασικούς ̟ροσδιοριστικούς ̟αράγοντες ζήτησης
Να κατανοήσουν τον νόµο της ̟ροσφοράς.
Να γνωρίσουν τους βασικούς ̟ροσδιοριστικούς ̟αράγοντες ̟ροσφοράς.
Να κατανοήσουν τον τρό̟ο ̟ροσδιορισµού των ε̟ι̟έδων τιµών.
Να κατανοήσουν την έννοια και το ̟εριεχόµενο του ΑΕΠ.
Να κατανοήσουν ότι το ΑΕΠ α̟οτελεί δείκτη ανά̟τυξης / µεγέθυνσης µιας
οικονοµίας.
Να γνωρίσουν το φαινόµενο του ̟ληθωρισµού.
Να κατανοήσουν τις οικονοµικές συνέ̟ειες του ̟ληθωρισµού.
Να γνωρίσουν το φαινόµενο της ανεργίας.
Να κατανοήσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές συνέ̟ειες της ανεργίας.
Να κατανοήσουν την έννοια και τις λειτουργίες του χρήµατος
Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη του χρήµατος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βιβλίο : «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» των Γ. Κώττη, Α. Πετράκη – Κώττη, κ.ά.
ΚΕΦ. 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.
Οι ανάγκες
1.1 ∆ιακρίσεις των αναγκών
1.2 Ιδιότητες των οικονοµικών αναγκών
2.
Αγαθά
2.1 ∆ιακρίσεις Αγαθών
3.
Οι Συντελεστές της ̟αραγωγής
5.
Το Οικονοµικό κύκλωµα
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΚΕΦ. 2
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.
Το κύριο οικονοµικό ̟ρόβληµα και η Οικονοµική Ε̟ιστήµη
1.1 Τα ε̟ιµέρους οικονοµικά ̟ροβλήµατα
2.
Η καµ̟ύλη ̟αραγωγικών δυνατοτήτων
2.1 Η έννοια της καµ̟ύλης ̟αραγωγικών δυνατοτήτων.
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΚΕΦ. 3
Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.
Το σύστηµα της αγοράς
2.
Η ζήτηση ̟ροϊόντων
2.1 Γενικά για τη ζήτηση ̟ροϊόντων
2.2 Ο νόµος της ζήτησης
2.3 Ατοµική και συνολική ζήτηση
2.4 Η καµ̟ύλη ζήτησης
2.5 Άλλοι ̟ροσδιοριστικοί ̟αράγοντες της ζήτησης
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΚΕΦ. 4
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.
Η ̟ροσφορά αγαθών και υ̟ηρεσιών
1.1 Γενικά για την ̟ροσφορά
1.2 Ο νόµος της ̟ροσφοράς
1.3 Ατοµική και συνολική ̟ροσφορά
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1.4 Η καµ̟ύλη ̟ροσφοράς
1.5 Άλλοι ̟ροσδιοριστικοί ̟αράγοντες της ̟ροσφοράς
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΚΕΦ. 9
ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
1.
Η α̟οτελεσµατικότητα της οικονοµίας.
2.
Ακαθάριστο εθνικό και ακαθάριστο εγχώριο ̟ροϊόν
2.1 Έννοια και ορισµός
3.
Εθνικό εισόδηµα
4.Το ακαθάριστο Εθνικό (ή εγχώριο) ̟ροϊόν (ή εισόδηµα) ως δείκτης
Οικονοµικής ευηµερίας
5.
Η διανοµή του εισοδήµατος
5.1 Το ̟ρόβληµα της φτώχειας
5.2 Το ̟ρόβληµα της άνισης διανοµής του εισοδήµατος
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΚΕΦ. 10
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
1.
Πληθωρισµός
1.1 Τι είναι ̟ληθωρισµός
1.2 Συνέ̟ειες του ̟ληθωρισµού
2.
Ανεργία
2.1 Τι είναι ανεργία
2.3 Οικονοµικές και κοινωνικές συνέ̟ειες της ανεργίας
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΚΕΦ. 11 ΧΡΗΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
1.
Το χρήµα
1.1 Έννοια και λειτουργίες του χρήµατος
1.2 Τα είδη του χρήµατος
Ερωτήσεις του κεφαλαίου ̟ου αντιστοιχούν στην ̟ροαναφερόµενη ύλη
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ό̟ως αναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του ̟εριεχοµένου µε
την χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών ̟ου οδηγούν
κυρίως στην ανακαλυ̟τική µάθηση. Ε̟οµένως ̟ροτείνονται:
 η εφαρµογή «σχεδίων εργασίας» (projects) και τεχνικών «µελέτης
̟ερί̟τωσης» (case studies) για την κατανόηση για ̟αράδειγµα,του
νόµου ̟ροσφοράς και ζήτησης καθώς και των φαινοµένων του
̟ληθωρισµού και της ανεργίας.
 Ε̟εξεργασία ̟ινάκων και διαγραµµάτων (̟χ θέµατα ̟ληθωρισµού ,
ανεργίας κα.) δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, µαζί µε άλλο χρήσιµο
υλικό, α̟οτελούν κείµενα ̟ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια των
δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των ̟ληροφοριών
 η χρήση συζήτησης σε οµάδες ή και ανά ζεύγη, καταιγισµός ιδεών,
̟ροβολή ο̟τικοακουστικού υλικού.
 η ενθάρρυνση των µαθητών να διατηρούν και να ενηµερώνουν λεξικό
οικονοµικών όρων.
 η ̟ραγµατο̟οίηση ασκήσεων ̟ροσοµοίωσης, ̟αιχνιδιών ρόλων (̟.χ.
δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα σχετικά µε την ανεργία κ.α ).
 συνεργασία µε φορείς α̟ασχόλησης για ανά̟τυξη θεµάτων σχετικών
µε την ανεργία των νέων
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 διοργανώσεις ηµερίδων α̟ό τους µαθητές για ενηµέρωση σε θέµατα
σχετικά µε τις συνθήκες α̟ασχόλησης/ ανεργίας, τη διανοµή
εισοδήµατος, το χρηµατο̟ιστωτικό σύστηµα
 χρήση του διαδικτύου και του τύ̟ου για άντληση ̟ληροφοριών και
ε̟ικαιρο̟οίηση των ̟ραγµατευόµενων θεµάτων
Σηµειώνεται ότι η συλλογή στατιστικών στοιχείων µε σκο̟ό την συγκριτική
µελέτη θεωρείται α̟αραίτητη για την ε̟ίτευξη του σκο̟ού του µαθήµατος.
Ιδιαίτερα σηµαντική για την εµ̟έδωση των οικονοµικών εννοιών και την
σύνδεση τους µε την καθηµερινότητα κρίνεται η βιωµατική διδασκαλία µέσω της
υλο̟οίησης της δραστηριότητας «Οικονοµία-Ε̟ιχειρηµατικότητα» ό̟ως αυτή
̟εριγράφεται στο ΦΕΚ 1254/τ.Β/7-09-2005.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Α̟αραίτητο συµ̟ληρωµατικό εκ̟αιδευτικό υλικό για την κατανόηση των
βασικών οικονοµικών εννοιών α̟οτελούν τα βιβλία µαθητή «Οικονοµία και Εγώ»
και «Οικονοµία – Ε̟ιχειρηµατικότητα» καθώς και τα αντίστοιχα βιβλία καθηγητή:
«Οικονοµία και Εγώ: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» και «Οικονοµία –
Ε̟ιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» ̟ου έχουν ̟αραχθεί
α̟ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διανέµονται µέσω ΟΕ∆Β.
Ε̟ίσης ως συµ̟ληρωµατικό εκ̟αιδευτικό υλικό για την κατανόηση της
έννοιας του ̟ληθωρισµού ̟ροτείνεται το εκ̟αιδευτικό υλικό (βιβλίο µαθητή και
βιβλίο καθηγητή) µε τίτλο: «Σταθερότητα των τιµών: γιατί είναι σηµαντική για
σένα;» ̟ου έχει ̟αραχθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα και έχει εγκριθεί
α̟ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για α̟οστολή στα σχολεία .
Χρήσιµα για την ε̟ίτευξη των στόχων του µαθήµατος είναι διάφορα έντυ̟α
ό̟ως για ̟αράδειγµα είναι τα έντυ̟α του OECD, EUROSTAT, E.E, ΕΣΥΕ και
εφηµερίδες, ̟ου ̟εριέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον δείκτη ΑΕΠ, τα
̟οσοστά ανεργίας, τον ̟ληθωρισµό κ.ά.
Χρήσιµες ιστοσελίδες :
http://www.bankofgreece.gr Κεντρική Τρά̟εζα της Ελλάδος
http://www.inka.gr Γενική Οµοσ̟ονδία Καταναλωτών Ελλάδος
http://www.ecb.int Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα
http://www.statistics.gr Εθνική Στατιστική Υ̟ηρεσία
http://www.mof-glk.gr Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
http://www.mnec.gr/el Υ̟ουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
http://epp.eurostat.ec.europa.eu EUROSTAT
http://europa.eu Ευρω̟αϊκή Ένωση
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή η εξέταση ̟εριλαµβάνει δύο οµάδες
ερωτήσεων :
α) Η ̟ρώτη α̟οτελείται α̟ό ερωτήσεις µε τις ο̟οίες ελέγχεται τόσο η κατοχή
των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.
β) Η δεύτερη α̟οτελείται α̟ό δύο ή τρεις ερωτήσεις µε τις ο̟οίες ελέγχεται η
ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής στην καθηµερινή
̟ράξη των γνώσεων ̟ου α̟έκτησαν οι µαθητές.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% σε κάθε µια α̟ό τις οµάδες αυτές Η
κατανοµή της βαθµολογίας µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται ανάλογα µε τον βαθµό
δυσκολίας σε κάθε µια α̟ό αυτές, ̟ου καθορίζεται κατά τη διατύ̟ωση των θεµάτων
και ανακοινώνεται στους µαθητές γρα̟τώς .
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«ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ»
(Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών)
1. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Η λογιστική είναι µια ε̟ιστήµη, η ο̟οία ύστερα α̟ό ̟ολλές θεωρητικές συζητήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα εντάχθηκε στο ευρύτερο ̟λαίσιο του Οικονοµικού
Λογισµού. Η Λογιστική ̟αρέχει στις οικονοµικές µονάδες την «̟ληροφοριακή
θωράκιση» ̟ου τις βοηθά στην ε̟ίτευξη κατά τον καλύτερο τρό̟ο του στόχου τους.
Για τη διδασκαλία της Λογιστικής α̟αιτείται συνδυασµός της ε̟αγωγικής
και της ̟αραγωγικής µεθόδου, δηλαδή σύνθεση του όλου α̟ό το µέρος, ό̟ως, ̟.χ.,
του ισολογισµού α̟ό τους λογαριασµούς, καθώς και ανάλυση σε µέρη α̟ό το
σύνολο, ό̟ως ̟.χ. ο εντο̟ισµός κά̟οιου λογαριασµού ή κά̟οιου συνδυασµού
λογαριασµών α̟ό τον ισολογισµό.
Στη Λογιστική η βαθµιαία ανά̟τυξη των εννοιών µ̟ορεί να
̟ραγµατο̟οιηθεί αµφίδροµα. Για ̟αράδειγµα, έχει ε̟ικρατήσει ̟ρώτα να
διδάσκουµε την έννοια, τη δοµή και τη σηµασία του ισολογισµού, να τεκµηριώνουµε
τη θεµελιώδη ισότητα της δι̟λογραφίας Ε=ΠΠ+ΚΠ και µετά να ̟ροχωρούµε στην
έννοια των λογαριασµών και στην ανάλυση των λογιστικών γεγονότων. Μετά
λοι̟όν την ανάλυση και την κατηγοριο̟οίηση, καθώς και την καταγραφή των
λογιστικών γεγονότων σ' αυτούς ε̟ανερχόµαστε στον τρό̟ο σύνταξης των
ισολογισµών.
Ο διδάσκων ̟ροτείνεται να χρησιµο̟οιεί ̟αραδείγµατα α̟ό την καθηµερινότητα και να ̟είθει ότι το µάθηµα είναι εύκολο και ιδιαίτερα χρήσιµο στην
καθηµερινή του ζωή.
Σηµειώνεται ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος ( ΦΕΚ
2322/τ.Β/31-12-1999, βλέ̟ε οικονοµικά µαθήµατα στην ιστοσελίδα του ΠΙ).
2. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ
Το βιβλίο «Αρχές Λογιστικής» των Κοντάκου Α. χωρίζεται σε δυο µέρη.
Στο ̟ρώτο µέρος (στα 6 ̟ρώτα κεφάλαια) δίνονται ̟ροοδευτικά οι βασικές
έννοιες:
I. Περιουσία, διακρίσεις και υ̟οδιακρίσεις της.
II. Προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης της ε̟ιχείρησης (α̟ογραφή και
ισολογισµός).
III. Μεταβολές των ̟εριουσιακών στοιχείων, ̟αρακολούθηση των µεταβολών
(διαδοχικοί ισολογισµοί, λογαριασµοί), ̟ροσδιορισµός του α̟οτελέσµατος ̟ου
̟ροέκυψε.
IV. ∆ι̟λογραφική µέθοδος, καταγραφή των λογιστικών γεγονότων στο ηµερολόγιο
και καταχώριση των µεταβολών ̟ου ε̟έρχονται α̟' αυτά στους λογαριασµούς του
Γενικού Καθολικού. Ανάλυση των λογιστικών γεγονότων. Ισοζύγια λογαριασµών
Γενικού Καθολικού.
V. Παρα̟έρα ανάλυση του µοναδικού λογαριασµού «Κεφάλαιο» και ̟ροσδιορισµός
του α̟οτελέσµατος µε το λογαριασµό «Α̟οτελέσµατα Χρήσης».
VI. ∆ιάκριση των λογαριασµών κατά µέγεθος, λογιστικός χειρισµός τους και ισοζύγια
λογαριασµών αναλυτικών καθολικών.
Τα ̟εριουσιακά στοιχεία και οι λογαριασµοί τους, καθώς ε̟ίσης και η διάρθρωση
της ̟εριουσίας, δίνονται σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., σε µεγάλο βαθµό α̟ό την αρχή.
Στο Κεφ. 5 δίνεται ένα ολοκληρωµένο λογιστικό κύκλωµα (άνοιγµα βιβλίων µιας
χρήσης, ̟αρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων, ̟ροσδιορισµός του
α̟οτελέσµατος, σύνταξη του ισολογισµού, κλείσιµο των βιβλίων). Ήδη στο Κεφ. 3
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κατά την εφαρµογή της τήρησης των λογαριασµών έχει λειτουργήσει ένα α̟λό
λογιστικό κύκλωµα.
Στο δεύτερο µέρος δίνονται:
A. Η ανάλυση των λογαριασµών ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο τους.
Μεταξύ άλλων, στο µέρος αυτό γίνεται ο λογιστικός χειρισµός
ι) Των α̟οθεµάτων υλικών αγαθών, ό̟ως των εµ̟ορευµάτων, των ̟ρώτων και
βοηθητικών υλών κ.τ.λ. µε τη λειτουργία των λογαριασµών αξιών (οµάδα 2 του
Ε.Γ.Λ.Σ. για τα α̟οθέµατα, αρχικά και τελικά, καθώς και τις αγορές κατά τη
διάρκεια της χρήσης µαζί µε τις ε̟ιστροφές-εκ̟τώσεις αγορών).
ιι) Των λογαριασµών εσόδων (λογαριασµοί 70-73 του Ε.Γ.Λ.Σ. για τις ̟ωλήσεις,
ε̟ιστροφές-εκ̟τώσεις ̟ωλήσεων).
ιιι) Των λογαριασµών εκµετάλλευσης, ό̟ου µεταφέρονται τα αρχικά α̟οθέµατα, οι
καθαρές αγορές χρήσης, οι καθαρές ̟ωλήσεις χρήσεις και εµφανίζονται τα τελικά
α̟οθέµατα.
Β. Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
Γ. Τα λογιστικά σφάλµατα.
∆. Οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.
Ε. Οι βασικοί σκο̟οί και η διάρθρωση του Ε.Γ.Λ.Σ.
3. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Είναι α̟αραίτητο να κατανοήσουν οι µαθητές τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
ε̟ιχείρησης, ε̟ειδή α̟ό αυτό εξαρτάται η κατανόηση του ρόλου του ε̟ιχειρηµατία.
Είναι αναγκαίο να καταλάβουν οι µαθητές ότι, όταν η ε̟ιχείρηση ̟ραγµατο̟οιεί
κέρδος, αυτό το οφείλει στο φορέα της ενώ, όταν ̟ροκύ̟τει ζηµιά, µειώνεται η
υ̟οχρέωση της ̟ρος το φορέα. Σ' αυτό το σηµείο σχηµατίζει ο µαθητής εικόνα για
την ̟εριουσία της ε̟ιχείρησης. Είναι α̟αραίτητο λοι̟όν να κατανοήσουν οι
µαθητές ̟ού ανήκουν τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου κατέχει η ε̟ιχείρηση, ̟οιες
µ̟ορεί να είναι οι α̟αιτήσεις της και ̟οιες οι υ̟οχρεώσεις της ̟ρος τρίτους και ̟ρος
το φορέα της.
Πρέ̟ει να καταλάβουν οι µαθητές την ισότητα του Ενεργητικού και του Παθητικού (̟αράδειγµα ̟αραγρ. 1.3.2). Οι διακρίσεις του Ενεργητικού και του
Παθητικού έχουν στόχο να γνωρίζουν καλύτερα τη βασική ενότητα για την
̟εριουσία και τις διακρίσεις της γι αυτό ̟ροτείνεται να γίνουν οι α̟αραίτητες
εφαρµογές α̟ό τον καθηγητή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η α̟ογραφή συµβάλλει στην εµ̟έδωση των διακρίσεων
υ̟οδιακρίσεων. Προτείνονται µία ή δύο α̟λές εφαρµογές.

και

των

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Οι µετασχηµατισµοί των ̟εριουσιακών στοιχείων α̟οτελούν βασική ενότητα
του µαθήµατος και γι αυτό ̟ροτείνεται να αφιερωθεί αρκετός χρόνος. Άξονας
αναφοράς είναι η γνωστή ισότητα Ε=ΠΠ + ΚΠ, µε την ο̟οία ε̟αληθεύονται οι
α̟λοί µετασχηµατισµοί. ∆ιευκρινίζεται ότι α̟λοί µετασχηµατισµοί δεν µ̟ορούν να
υ̟άρχουν, εάν µετά το λογιστικό γεγονός ̟ου τους ̟ροκάλεσε δεν εξακολουθεί να
ισχύει η ̟αρα̟άνω σχέση (+Εν. δε γίνεται µε -ΠΠ ή -ΚΠ).
Οι διαδοχικοί ισολογισµοί χρησιµεύουν για τη δια̟ίστωση των µεταβολών
των ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου ε̟έρχονται ύστερα α̟ό κάθε λογιστικό γεγονός.
Με τα ίδια δεδοµένα ̟ροτείνεται να γίνεται και ο ̟ροσδιορισµός του
α̟οτελέσµατος (ως διαφοράς τελικής και αρχικής ΚΠ).
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Κλειδί για τη λειτουργία των λογαριασµών είναι οι κανόνες λειτουργίας τους
και το δεδοµένο ότι η δηµιουργία ενός ̟εριουσιακού στοιχείου είναι αύξηση του
(α̟ό το µηδέν). Α̟ό τον ισολογισµό, στον ο̟οίο εµφανίζονται ̟εριλη̟τικά τα
̟εριουσιακά στοιχεία σε µια δεδοµένη στιγµή, ̟ροκύ̟τει η αναγκαιότητα να
ανοιχθούν λογαριασµοί για την ̟αρακολούθηση των µεταβολών των ̟εριουσιακών
στοιχείων. Με βάση αυτά ο µαθητής εύκολα, σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας
των λογαριασµών, ανοίγει τους λογαριασµούς του Ενεργητικού µε χρέωση και του
Παθητικού µε ̟ίστωση και είναι σε θέση να τους λειτουργήσει στη συνέχεια.
Κατά την εφαρµογή της τήρησης των λογαριασµών λειτουργεί το ̟ρώτο α̟λό
λογιστικό κύκλωµα (Άνοιγµα λογαριασµών α̟ό τον ισολογισµό, ̟αρακολούθηση
των µεταβολών ̟ου ε̟έρχονται α̟ό τα λογιστικά γεγονότα µε τους λογαριασµούς,
̟ροσδιορισµός του α̟οτελέσµατος ̟ου ̟ροέκυψε στη διάρκεια της ̟εριόδου ως
διαφοράς της τελικής και της αρχικής ΚΠ, σύνταξη του ισολογισµού στο τέλος της
̟εριόδου α̟ό τα υ̟όλοι̟α των λογαριασµών, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτά
συµφωνούν µε την α̟ογραφή).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το Ηµερολόγιο να διδάσκεται συγχρόνως µε το Γενικό Καθολικό (ένας ή δύο
λογαριασµοί µ̟ορούν να τηρηθούν µε ̟λήρη µορφή, ενώ οι υ̟όλοι̟οι να είναι σε
σχήµα Τ, για να είναι ̟ιο άνετο το µάθηµα). Προτείνεται να ακολουθήσει η σύνταξη
του Ισοζυγίου των λογαριασµών του Γενικού Καθολικού, ̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί η συµφωνία Ηµερολογίου και λογαριασµών του Γενικού Καθολικού. Τρία
ή τέσσερα λογιστικά γεγονότα είναι αρκετά στο ̟λαίσιο δύο διδακτικών ωρών για
τα ̟αρα̟άνω, ό̟ως η ̟αρακάτω εφαρµογή.
«Στην ατοµική ε̟ιχείρηση του Α. Ανδρέου ο ισολογισµός της στις 31-12-1998 έχει ως
εξής:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-1998
_____ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ_____________________ ΠΑΘΗΤΙΚΟ _______
Εµ̟ορεύµατα
20000
Ι
Κεφάλαιο
30000
Ταµείο
10000
___ -_
30000
30000
Στη νέα χρήση γίνονται στην ε̟ιχείρηση τα ̟αρακάτω λογιστικά γεγονότα:
Στις 2-1-1999: Αγορά εµ̟ορευµάτων α̟ό τον ∆. ∆ηµητρίου (τιµολόγιο του
No 3/2-1-1999) αξίας 5000 ευρώ µε ̟ίστωση.
Στις 3-1-1999: Πληρωµή του ενοικίου 1500 ευρώ (Α̟. Πληρ. No 1/3-1-1999).
Στις 5-1-1999: Πώληση εµ̟ορευµάτων (τιµολόγιο µας No 1/5-1-1999) στον Β.
Βασιλείου, αξίας (κόστους) 2500 ευρώ αντί 4000 ευρώ τα µισά µε µετρητά (Α̟όδ.
Εισ̟ρ. No 1/5-1-1999) και τα άλλα µισά µε ̟ίστωση.
Να καταχωρίσετε τον αρχικό ισολογισµό και τα ̟αρα̟άνω λογιστικά γεγονότα
στο Ηµερολόγιο, να ενηµερώσετε α̟ό το ηµερολόγιο τους λογαριασµούς του Γενικού Καθολικού, να συντάξετε το ισοζύγιο των λογαριασµών του Γενικού Καθολικού και να ̟ροβείτε στον έλεγχο των α̟αραίτητων αριθµητικών συµφωνιών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Οι εφαρµογές να είναι σύντοµες, για να µ̟ορούν να γίνουν και οι καταστάσεις
συµφωνίας των αναλυτικών καθολικών.
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η Λογιστική ̟αρέχει τη δυνατότητα να εξετάσουµε τους µαθητές σε µεγάλο µέρος
της ύλης µε ασκήσεις. Προτείνεται οι ασκήσεις να καλύ̟τουν ένα ολοκληρωµένο
κύκλωµα λογιστικών εργασιών µε κλιµάκωση στο βαθµό δυσκολίας, η ο̟οία θα
ε̟ιτρέ̟ει την αξιολόγηση του µαθητή α̟ό το διδάσκοντα, καθώς και την αξιολόγηση του βαθµού κατανόησης του µαθήµατος α̟ό αυτόν.
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη
̟ου έχει οριστεί ως εξεταστέα για το µάθηµα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ερωτήσεις ; ̟ου
θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρµογής της α̟οκτηθείσας
γνώσης ή ασκήσεις εφαρµογών ή και ̟ροβλήµατα.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ I»
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ε̟ ιλογής Γενικής Παιδείας)
Σηµειώνεται ότι για το µάθηµα «Α ρχές Οικονοµικής Θεωρίας»
(Μάθηµα γενικής ̟αιδείας ε̟ιλογής, Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.) υ̟άρχει
εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ου α̟οτελείται α̟ ό Βιβλίο µαθητή και αντίστοιχο
βιβλίο για τον καθη γητή. Ενδείκνυται ο διδάσκων να λαµβάνει υ̟όψη
του το ̟εριεχόµε νο του βιβλίο καθηγητή ̟ριν α̟ό την έναρξη της
διδασκαλίας του µαθήµατος.
Το β ιβλίο καθηγητή για το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας»
καθώς και το αναλυτικό ̟ρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/τΒ΄/28-2-2002)
βρίσκονται αναρτηµένα στον κόµβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ Οικονοµικά
µαθήµατα).
Ε̟ισηµαίνεται ότι για το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι η εξέταση
̟εριλαµβάνει τέσσερις οµάδες ερωτήσεων: α) Η ̟ρώτη α̟οτελείται α̟ό ερωτήσεις µε
τις ο̟οίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η
κατανόησή τους. β) Η δεύτερη α̟οτελείται α̟ό µία ερώτηση µε την ο̟οία ελέγχεται
η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής στην καθηµερινή
̟ράξη των γνώσεων ̟ου α̟έκτησαν οι µαθητές. γ) Η τρίτη α̟οτελείται α̟ό µία
άσκηση, η ο̟οία α̟αιτεί την εφαρµογή τύ̟ων, νόµων ή αρχών για την εξαγωγή
α̟οτελεσµάτων και συµ̟ερασµάτων. Η άσκηση µ̟ορεί να αναλύεται σε ε̟ιµέρους
ερωτήµατα. δ) Η τέταρτη α̟οτελείται α̟ό ένα ̟ρόβληµα, το ο̟οίο α̟αιτεί την
ικανότητα συνδυασµού γνώσεων για τον υ̟ολογισµό τη συσχέτιση και αξιολόγηση
οικονοµικών µεγεθών. Το ̟ρόβληµα αυτό µ̟ορεί να αναλύεται σε ε̟ιµέρους
ερωτήµατα.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 25% σε κάθε µία α̟ό τις οµάδες αυτές. Η
κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε οµάδας, µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται
ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας σε κάθε µια α̟ό αυτές, ̟ου καθορίζεται όµως κατά
τη διατύ̟ωση των θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γρα̟τώς.
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«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ»
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα των Ειδικοτήτων: «Υ̟αλλήλων ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών» και «Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων» του Τοµέα
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών)
Σας γνωρίζουµε για ̟εραιτέρω διευκρινήσεις σχετικά µε την εξεταστέα ύλη του
µαθήµατος Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ ̟ου εµ̟εριέχεται στο βιβλίο «Αρχές
Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ Τοµέα
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, των Θ. Λιανού, Α. Πα̟αβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου,
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010, µ̟ορείτε να ανατρέχετε στο αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή και
στο αναλυτικό ̟ρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/τΒ΄/28-2-2002) ̟ου βρίσκονται
αναρτηµένα στον κόµβο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ Οικονοµικά µαθήµατα).
Ειδικότερα για τα ̟αρακάτω κεφάλαια ̟ροτείνονται τα ακόλουθα:
Ι) Κεφάλαιο 8ο: «Το Τρα̟εζικό Σύστηµα» (Εκτός της ̟αραγράφου 6 µε τίτλο
«Η Εκδοτική Τρά̟εζα» και της ̟αραγράφου 8 µε τίτλο «Σχόλια»).
Ε̟ειδή ̟αραλεί̟εται η υ̟οενότητα 6 ̟ου αναφέρεται στην εκδοτική τρά̟εζα,
για να γνωρίζουν οι µαθητές το ρόλο και τη λειτουργία της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής
Τρά̟εζας και της Τρά̟εζας της Ελλάδος ̟ροτείνεται να κάνουν σχετικές εργασίες/
µελέτες.
Για την εργασία αυτή µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν οι ιστοσελίδες της
Τρά̟εζας της Ελλάδας (http://www.bankofgreece.gr) και της Ευρω̟αϊκής
Κεντρικής Τρά̟εζας (http://www.ecb.eu)
Ε̟ίσης κρίνεται σκό̟ιµο οι µαθητές να κάνουν εργασίες (projects) σχετικά µε
τα οφέλη και τους κινδύνους των ̟ιστωτικών καρτών καθώς και σχετικά µε την
ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα.
Παραθέτονται ενδεικτικές ασκήσεις για κάθε κεφάλαιο, οι ο̟οίες µ̟ορούν
χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ρότυ̟ες στη διδασκαλία του µαθήµατος.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΟΘ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
1. ∆ίνονται τα στοιχεία µιας υ̟οθετικής οικονοµίας, ̟ου ̟αράγει ένα
µόνο αγαθό:
Έτος
2004
2005
2006
2007
2008

P
1
1,20
1,50

Q
8.000
7.000
10.000
11.000

ΑΕΠΤΡΕΧ.

∆Τ2004

ΑΕΠΣΤΑΘ.2004

9.000
15.000
17.600

α) Να συµ̟ληρώσετε τα κενά.
β)Να υ̟ολογίσετε την ονοµαστική µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των ετών.
γ)Να υ̟ολογίσετε την ονοµαστική ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ
των ετών.
δ)Να υ̟ολογίσετε την ̟ραγµατική µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ των ετών.
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ε)Να υ̟ολογίσετε την ̟ραγµατική ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ µεταξύ
των ετών.
στ) Που οφείλεται η µεταβολή του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές µεταξύ των
ετών 2004 και 2005.
ζ) Να αιτιολογήσετε ̟ου οφείλεται η µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές
τιµές µεταξύ των ετών 2004 και 2005.
Λύση:
α)
Έτος
P
Q
ΑΕΠΤΡΕΧ.
∆Τ2004
ΑΕΠΣΤΑΘ.2004
2004
1
8.000
8.000
100
8000
2005
1,20
7.000
8.400
120
7.000
2006
1,50
6.000
9.000
150
6.000
2007
1,50
10.000
15.000
150
10.000
2008
1,60
11.000
17.600
160
11.000
Συµ̟ληρώνουµε τον ̟ίνακα κάνοντας χρήση των τύ̟ων:
ΑΕΠΤΡΕΧ.=Ρ.Q
ΑΕΠΣΤΑΘ.=
∆Τ=
β) Ονοµαστική Μεταβολή ΑΕΠ
2004-2005: 8400-8000=400
2005-2006: 9000-8400=600
2006-2007:15000-9000=6000
2007-2008:17600-15000=2600
γ) Ονοµαστική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ
2004-2005:
2005-2006:
2006-2007:
2007-2008:
δ) Πραγµατική Μεταβολή ΑΕΠ
2004-2005: 7000-8000=-1000
2005-2006: 6000-7000=-1000
2006-2007:10000-6000=4000
2007-2008:11000-10000=1000
ε) Πραγµατική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ
2004-2005:
2005-2006:
2006-2007:
2007-2008:
στ) Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές µεταβάλλεται λόγω της µεταβολής της
τιµής και της ̟οσότητας. Η τιµή του ̟ροϊόντος αυξάνεται και η ̟οσότητα
µειώνεται έτσι το ΑΕΠ δέχεται δυο αντίθετες ε̟ιδράσεις. Το γεγονός ότι
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το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αυξάνεται µας δείχνει ότι η αύξηση της τιµής
είναι µεγαλύτερη α̟ό την µείωση της ̟οσότητας.
ζ) Το ̟ραγµατικό ΑΕΠ διαφέρει α̟ό έτος σε έτος µόνο αν µεταβάλλονται
οι ̟αραγόµενες ̟οσότητες και είναι καλύτερο µέτρο σύγκρισης της
ευηµερίας µιας οικονοµίας α̟’ ότι το ονοµαστικό ΑΕΠ. Έτσι το ΑΕΠ
µεταξύ των ετών 2004 και 2005 µειώνεται και αυτό οφείλεται στην
αντίστοιχη µείωση της ̟οσότητας των ̟ροϊόντων.
2. ∆ίνονται τα ̟ιο κάτω υ̟οθετικά στοιχεία για µια οικονοµία,
εκφρασµένα σε εκατοµµύρια € :
Έτος
ΑΕΠ τρεχ.
ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του
̟ροηγούµενου έτους

2005
140
136
2006
150
145
2007
170
160
2008
180
170
Στους υ̟ολογισµούς να χρησιµο̟οιηθεί µόνο το ακέραιο µέρος των
µεγεθών.
α)Να βρεθεί ο ∆Τ κάθε έτους σε σταθερές τιµές του ̟ροηγούµενου έτους.
β) Να βρεθεί ο ρυθµός ̟ληθωρισµού του ∆Τ σε σταθερές τιµές του
̟ροηγούµενου έτους
γ) Να βρεθεί ∆Τ µε έτος βάσης το 2005
δ) Να βρεθεί ο ρυθµός ̟ληθωρισµού του ∆Τ σε τιµές 2005.
ε) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε ̟ραγµατικές τιµές του 2005.
στ) Να βρεθεί ο ̟ραγµατικός ρυθµός ̟οσοστιαίας µεταβολής του ΑΕΠ
τόσο σε σταθερές τιµές του ̟ροηγούµενου έτους όσο και σε σταθερές τιµές
του 2005.

Λύση:
Έτος
ΑΕΠ τρεχ.

ΑΕΠ σε
σταθερές τιµές του
̟ροηγούµενου

∆Τ σε σταθ.
Τιµές του
̟ροηγούµ.(4)

∆Τ 2005½

ΑΕΠ σταθ.2005

ΑΕΠτρεχ

έτους

∆Τ2005

2005
2006

140
150

136
145

102
103

100
103

2007

170

160

106

109

2008

180

170

105

114

α) Η στήλη (4) υ̟ολογίστηκε µε τον τύ̟ο ΑΕΠσταθ.=

100

140

150
100 = 145
103
170
100 = 156
109
180
100 = 157
114

ΑΕΠτρεχ . .
∆Τ

.100

140
100 ⇔ ∆Τ1 = 102
∆Τ1
150
2006: 145=
100 ⇔ ∆Τ2 = 103
∆Τ2
2005: 136=
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170
100 ⇔ ∆Τ3 = 106
∆Τ3
180
2008: 170=
100 ⇔ ∆Τ4 = 105
∆Τ4
2007: 160=

β). Ο ̟ληθωρισµός στο ∆Τ µε έτος βάσης το ̟ροηγούµενο έτος α̟ηχεί τις
µεταβολές του ∆Τ κάθε έτους σε σχέση µε το 100 . Ο ρυθµός ̟ληθωρισµού
είναι η ̟οσοστιαία µεταβολή του ∆Τ κάθε έτους α̟ό το 100 ̟ου είναι ο ∆Τ
του έτους βάσης ̟ου θεωρείται ότι είναι το ̟ροηγούµενο έτος:
Ρυθµός ̟ληθωρισµού στο ∆Τ µε έτος βάσης το ̟ροηγούµενο έτος

102 _ 100
100 = 2%
100
103 _ 100
2006:
100 = 3%
100
106 _ 100
2007:
100 = 6%
100
105 _ 100
2008:
100 = 5%
100

2005:

γ) Ο ̟ληθωρισµός στο ∆Τ µε έτος βάσης το 2005 είναι η ̟οσοστιαία
µεταβολή σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος . Προσθέτουµε στο 100 ̟ου είναι
ο ∆Τ το έτος βάσης, δηλαδή το 2005, τους ρυθµούς ̟ληθωρισµού.
∆Τ µε έτος βάσης το 2005
2005:100

3
= 103
100
6
2007: 103+103.
= 109
100
5
2008: 109+109.
= 114
100

2006: 100+100.

δ) Ρυθµός ̟ληθωρισµού ∆Τ2005
2005: δεν µ̟ορούµε να τον βρούµε διότι δεν έχουµε στοιχεία για το 2004

103 _ 100
100 = 3%
100
109 _ 103
2007:
100 ≈ 6% *
103
114 _ 109
2008:
100 ≈ 5%
109
2006:

* εφόσον κάναµε στρογγυλο̟οιήσεις υ̟άρχουν α̟οκλίσεις
Παρατηρούµε ότι ο ρυθµός ̟ληθωρισµού είναι σταθερός άσχετα µε την
βάση υ̟ολογισµού
ε) βλέ̟ε τελευταία στήλη του ̟ίνακα
στ) Η. ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του
̟ροηγούµενου έτους είναι η ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠσταθ.̟ροηγ.έτους κάθε
έτους α̟ό το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές του ̟ροηγούµενου έτος, διότι στο
̟ροηγούµενο έτος εφόσον είναι έτος βάσης ισχύει ΑΕΠ σταθ.= ΑΕΠ τρεχ.
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Ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του ̟ροηγούµενου
έτους.

145 _ 140
.100 ≈ 3% *
140
160 _ 150
.100 ≈ 7% *
2006-2007:
150
170 _ 170
2007-2008:
.100 = 0% *
170
2005-2006:

. Ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2005
2005-2006:

145 _ 140
.100 ≈ 3% *
140

156 _ 145
.100 ≈ 7% *
145
157 _ 156
2007-2008:
.100 ≈ 0% *
156

2006-2007:

* εφόσον κάναµε στρογγυλο̟οιήσεις υ̟άρχουν α̟οκλίσεις
Παρατηρούµε ότι η ̟οσοστιαία µεταβολή του Πραγµατικού ΑΕΠ είναι
σταθερή άσχετα µε την βάση υ̟ολογισµού
3. Έστω ότι τα στοιχεία αφορούν µια οικονοµία ό̟ου η α̟ογραφή του
2001 κατέγραψε ̟ληθυσµό 10 εκατοµµύρια κατοίκους και ο αριθµός αυτός
θεωρείται σταθερός έως την ε̟όµενη α̟ογραφή ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί το
2010
Έτος
Κατά Κεφαλήν ΑΕΠΣΕ
ΣΤΑΘ.2006

2006
17.000
2007
20.000
2008
23.000
2009
25.000
. Στους υ̟ολογισµούς να χρησιµο̟οιηθεί µόνο το ακέραιο µέρος των
µεγεθών.
α) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2006.
β) Να βρεθεί το ονοµαστικό ΑΕΠ των ετών εάν ο ρυθµός ̟ληθωρισµού το
2007 είναι 2%, το 2008 3%, και το 2009 4%.
γ) Να βρεθεί η ̟ραγµατική µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ.
δ) Να βρεθεί η ̟ραγµατική ̟οσοστιαία µεταβολή του Κατά Κεφαλήν
ΑΕΠ.
Λύση:
Έτος
2006
2007
2008
2009

ΚΚΑΕΠσταθ. ΑΕΠσταθ. (σε
εκατ.€)
2006.
17.000
170.000
20.000
200.000
23.000
230.000
25.000
250.000

∆Τ2006

ΑΕΠ τρέχουσες

100
102
105
109

170.000
204.000
214.500
272.500

α) Το ΑΕΠσταθ. Υ̟ολογίζεται α̟ό τον τύ̟ο Πραγµατικό ΚΚΑΕΠ. =

ΑΕΠ . σταθ
πληθυσµ ός
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β) Ο ∆Τ ̟ροκύ̟τει ̟ροσθέτοντας τον ρυθµό ̟ληθωρισµού στο ∆Τ του
̟ροηγούµενου έτους . Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές υ̟ολογίζεται α̟ό τον τύ̟ο
ΑΕΠσταθ.=

ΑΕΠ τρεχ . .
∆Τ

.100

γ) Πραγµατική µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
2006-2007: 20.000-17.000=3.000
2007-2008:23.000-20.000=3.000
2008-2009:25.000-23.000=2.000
δ) Πραγµατική ̟οσοστιαία µεταβολή του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
2006-2007:
2007-2008:
208-2009:
4. ∆ίνονται τα ̟αρακάτω στοιχεία µιας υ̟οθετικής οικονοµίας:
Έτος
2006
2007
2008

∆Τ
80
100
120

ΑΕΠ
1000
1200
1500

α)Να υ̟ολογίσετε το ΑΕΠ των ετών σε ̟ραγµατικές τιµές του 2007.
β) Να υ̟ολογίσετε το ΑΕΠ των ετών σε ̟ραγµατικές τιµές του 2006.
γ)Να βρεθεί ο ∆Τ µε έτος βάσης το ̟ροηγούµενο έτος, εάν είναι γνωστό
ότι ο ρυθµός ̟ληθωρισµού το 2006 είναι 10%.
δ)Να υ̟ολογίσετε το ΑΕΠ των ετών σε ̟ραγµατικές τιµές του
̟ροηγούµενου έτους.
ε) Να βρεθεί η ̟ραγµατική ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ τόσο σε τιµές
του 2007 όσο και σε τιµές του ̟ροηγούµενου έτους. Τι ̟αρατηρείτε;
Λύση:
Έτος

∆Τ

ΑΕΠ

ΑΕΠσταθ2007

ΑΕΠ τρεχ .
∆Τ2007

ΑΕΠστα2006 ∆Τµε έτος
βάσης το

.100

ΑΕΠσταθ. του
̟ροηγούµενου έτους

̟ροηγούµε

ΑΕΠτρεχ .

νο έτος

∆Τπροηγ .έτους

2006

80

1000

1000
100 = 1250
80

1000

110

909

2007
2008

100
120

1200
1500

1200

960
1000

125
120

960
1250

1500
100 = 1250
120

.100

β) (**) Η αλλαγή του έτους βάσης γίνεται µε α̟λή µέθοδο των τριών µεταξύ των
στηλών του Πραγµατικού ΑΕΠ δεδοµένου ότι οι ̟οσοστιαίες µεταβολές είναι
σταθερές.
Χ1=
Το 1250 θα γίνει 1000 (έτος βάσης ΑΕΠσταθ.=ΑΕΠτρεχ).
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Το 1200

χ1;

Χ2=

Το 1250
χ2;
γ) Ρυθµός ̟ληθωρισµού
2006: 10%
2007:
2008:
Για να βρούµε τον ∆Τ µε έτος βάσης το ̟ροηγούµενο έτος ̟ροσθέτουµε
τους ρυθµούς ̟ληθωρισµού στο 100 ̟ου είναι ο ∆είκτης Τιµών του
̟ροηγούµενου έτους κάθε φορά.
Έτσι έχουµε
2006: 100+100
2007:100+100
2008: 100+100
δ) Για να υ̟ολογίσουµε το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του ̟ροηγούµενου
έτους χρησιµο̟οιούµε τον τύ̟ο

ΑΕΠ τρεχ .
∆Τπροηγ . έτους

.100

ε) Πραγµατική µεταβολή ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2007
2006-2007:
100=-4%
2007-2008:
Η. ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του ̟ροηγούµενου
έτους είναι η ̟οσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠσταθ.̟ροηγ.έτους κάθε έτους α̟ό το
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές του ̟ροηγούµενου έτος, διότι στο ̟ροηγούµενο
έτος εφόσον είναι έτος βάσης ισχύει ΑΕΠ σταθ.= ΑΕΠ τρεχ.
2006-2007:

960 _ 1000
.100 ≈ - 4%
1000

2007-2008:
Παρατηρούµε ότι η ̟οσοστιαία µεταβολή του Πραγµατικού ΑΕΠ είναι
σταθερή άσχετα µε την βάση υ̟ολογισµού
5.Έστω τα στοιχεία ̟ου αφορούν µια υ̟οθετική οικονοµία ̟ου ̟αράγει
µόνο αγροτικά ̟ροϊόντα και ̟ροϊόντα µετα̟οίησης :
Στάδια ̟αραγωγής
Αξία ̟ώλησης
Προστιθέµενη αξία
αγροτικών ̟ροϊόντων
1ο στάδιο
1.500
2ο στάδιο
3.500
3ο στάδιο
Τελικό ̟ροϊόν στο
3.000
εµ̟όριο
Σύνολο:8.800

Στάδια ̟αραγωγής
̟ροϊόντων µετα̟οίησης
1ο στάδιο

Αξία Σταδίου

Προστιθέµενη Αξία
2.000
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2ο στάδιο
3ο στάδιο
Τελικό ̟ροϊόν στο
εµ̟όριο
-

3.000
3.500

-

Σύνολο:13.500

α. Να συµ̟ληρωθούν οι ̟ίνακες.
β. Να υ̟ολογίσετε το ΑΕΠ της οικονοµίας .
γ. Εάν ο ρυθµός ̟ληθωρισµού είναι 2% να υ̟ολογίσετε το ̟ραγµατικό
ΑΕΠ του έτους.
Λύση:
Στάδια ̟αραγωγής
αγροτικών ̟ροϊόντων
1ο στάδιο
2ο στάδιο
3ο στάδιο
Τελικό ̟ροϊόν στο
εµ̟όριο
-

Αξία ̟ώλησης

Προστιθέµενη αξία

1.500
3.500
5.800
8.800

1.500
2.000
2.300
3.000

Στάδια ̟αραγωγής
̟ροϊόντων µετα̟οίησης
1ο στάδιο
2ο στάδιο
3ο στάδιο
Τελικό ̟ροϊόν στο
εµ̟όριο
-

Αξία Σταδίου

Προστιθέµενη Αξία

2.000
5.000
8.500
13.500

2.000
3.000
3.500
5.000

-

-

Σύνολο:8.800

Σύνολο:13500

β. Το ΑΕΠ είναι το σύνολο των ̟ροστιθέµενων αξιών των ̟ροϊόντων
̟ου ̟αράγει µια οικονοµία ή το σύνολο των τελικών αγαθών.
ΑΕΠ= 8800+13500=22.300
γ.
Έτος
ΑΕΠτρεχ.
∆Τ
ΑΕΠσταθ.
1
22.300
102
21.862,7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
1. Έστω ότι διαθέτει κά̟οιος 200.000€.
α. Πόσους τόκους θα εισ̟ράξει αν τοκίσει το ̟οσό µε α̟λό τόκο,
ε̟ιτόκιο 5%, για 10 έτη; Ποιο θα είναι το τελικό ̟οσό ̟ου θα εισ̟ράξει;
β. Πόσους τόκους θα εισ̟ράξει αν τοκίσει το ̟οσό µε ανατοκισµό,
ε̟ιτόκιο 5%, για 10 έτη;(1,05)10=1,62. Ποιο θα είναι το τελικό ̟οσό ̟ου θα
εισ̟ράξει;
γ. Συµφέρει το άτοµο να κάνει κατάθεση µε α̟λό ή σύνθετο τόκο και
γιατί;
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Λύση: α) Α̟λός Τόκος = Κο.i.v=200.000.5%.10=100.000.

5
.10=100.000
100

Το τελικό ̟οσό ̟ου θα εισ̟ράξει µετά α̟ό 10 έτη είναι
200.000+100.000=300.000
β)
Σύνθετος
τόκος:
Κν=Κο(1+i)ν=200.000(1+0,05)10=200.000(1,05)10=
200.000.1,62=324.000
Άρα οι τόκοι είναι 324.000-200.000=124.000
γ) Συµφέρει η κατάθεση µε σύνθετο τόκο διότι είναι κερδισµένος ο
καταθέτης κατά 124.000-100.000=24.000
2. α. Ποιο θα είναι το τελικό ̟οσό ̟ου θα εισ̟ράξει κά̟οιος ̟ου θα
καταθέσει 100.000€, για 8 έτη µε α̟λό τόκο και ε̟ιτόκιο 3%;
β. Ποιο θα είναι το τελικό ̟οσό ̟ου θα εισ̟ράξει κά̟οιος ̟ου θα
καταθέσει 100.000€, για 8 έτη και ε̟ιτόκιο 3%;(∆ίνεται ότι (1,03)8=1,26)
Λύση: α. Κν=Κο+Κο.i.ν=100.000+100.000.0,03.8=124.000
β. Κν=Κο(1+i)ν=100.000(1+0,03)8=100.000(1,03)8=100.000.1,26=126.000
3.Κατέθεσε κά̟οιος ένα ̟οσό ̟ριν 10 χρόνια, µε σταθερό ε̟ιτόκιο 5%
και το τελικό ̟οσό ̟ου εισέ̟ραξε ήταν 150.000. Ποιο ήταν το αρχικό ̟οσό
̟ου κατέθεσε εάν:
α. Η κατάθεση έγινε µε α̟λό τόκο
β. Η κατάθεση έγινε µε σύνθετο τόκο. ∆ίνεται ότι (1,05)10=1.62
Λύση:
α. Κν=Κο+Κο.i.ν
150.000=Κο+Κο5%10 150.000=1,5ΚΟ Κο=100.000
β. Κν=Κο(1+i)ν

150.000=Κο(1+0,05)10

150.000=Κο 1,0510

ΚΟ=92.592,5
4. Ένα άτοµο Α κάνει κατάθεση όψεως σε εµ̟ορική τρά̟εζα 200.000€ και η
τρά̟εζα του χορηγεί µ̟λοκ ε̟ιταγών Α̟ό τα χρήµατα αυτά η τρά̟εζα
δανειοδοτεί το άτοµο Β, ̟ου µε την σειρά του ανοίγει λογαριασµό όψεως
στην ίδια τρά̟εζα και ̟αίρνει µ̟λοκ ε̟ιταγών. Α̟ό την κατάθεση όψεως
του Β η τρά̟εζα δανειοδοτεί το άτοµο Γ, το ο̟οίο καταθέτει όλο το ̟οσό
σε λογαριασµό ταµιευτηρίου και του χορηγείται µια ̟ιστωτική κάρτα.
Α̟ό την κατάθεση του Γ η τρά̟εζα χορηγεί δάνειο στο άτοµο ∆. . Αν το
̟οσοστό των ρευστών διαθεσίµων είναι 30%,
α Σε ̟όσα άτοµα δίνει η τρά̟εζα τη δυνατότητα να διακινήσουν ̟οιο
συνολικό ̟οσό, και µε ̟οιο τρό̟ο;
β. Ποια είναι η ̟οσότητα χρήµατος ̟ου δηµιούργησε η εµ̟ορική
τρά̟εζα;
γ. Αν η Κεντρική Τρά̟εζα αυξήσει το ̟οσοστό των ρευστών διαθεσίµων
στο 35%, ̟όσο θα µειωθεί η ̟οσότητα του χρήµατος ̟ου δηµιουργήθηκε;
Λύση:
α) Η τρά̟εζα δίνει τη δυνατότητα στα εξής άτοµα να διακινήσουν τα
̟αρακάτω ̟οσά µε τους εξής τρό̟ους:
Άτοµα
Ποσά
Τρό̟ος
Α
200.000 ε̟ιταγές
Β
140.000 ε̟ιταγές
Γ
98.000 ̟ιστωτική
∆
68.600 µετρητά
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506.600
∆ιακινούνται α̟ό 4 άτοµα 506.600€
β)
Ποσό κατάθεσης
Ρευστά
διαθέσιµα (30%)
Α 200.000
60.000
Β 140.000
42.000
Γ 98.000
29.400
Σύνολο
131.400

Ποσό ̟ρος δανεισµό
(δηµιουργία χρήµατος)
140.000 (̟ρος Β)
98.000 (̟ρος Γ)
68.600 (̟ρος ∆)
306.600

H ̟οσότητα του χρήµατος αυξήθηκε κατά 306.600€
γ)
Ποσό ̟ρος δανεισµό
Ποσό κατάθεσης
Ρευστά διαθέσιµα
(35%)
(δηµιουργία χρήµατος)
Α 200.000
130.000 (̟ρος Β)
70.000
Β 130.000
84.500 (̟ρος Γ)
45.500
Γ 84.500
54.925 (̟ρος ∆)
29.575
Σύνολο
145.075
269.425
Η ̟οσότητα του χρήµατος ̟ου δηµιουργείται α̟ό 306.600€ µειώνεται σε
269.425 δηλαδή µειώνεται κατά 306.600-269.425=37.175€
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
1. Σε µια υ̟οθετική οικονοµία ο ̟ληθυσµός είναι 10.000.000 εκ των ο̟οίων :
Το 20% είναι µαθητές, το 5% είναι φαντάροι, 3.000.000 είναι συνταξιούχοι,
100.000 είναι τα άτοµα ̟ου δεν είναι ικανά να εργαστούν για λόγους υγείας
και οι άεργοι είναι µισοί α̟ό τους φαντάρους. Αν το ̟οσοστό ανεργίας είναι
10% να βρεθούν α) ο οικονοµικά µη ενεργός ̟ληθυσµός β) ο οικονοµικά
ενεργός ̟ληθυσµός γ) οι άνεργοι δ) οι α̟ασχολούµενοι.
Λύση: α)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Μαθητές 10.000.000Χ20%=2.000.000
Φαντάροι 10.000.000 Χ 5%= 500.000
Συνταξιούχοι
3.000.000
Άτοµα µε ̟ροβλήµατα υγείας 100.000
Άεργοι
250.000
Σύνολο
5.850.000

β) Οικονοµικά ενεργός ̟ληθυσµός ή εργ. δυναµικό= Πληθυσµός – Οικονοµικά µη
ενεργός ̟ληθυσµός=10.000.000-5.850.000=4.150.000

γ)Ποσοστό Ανεργίας =

Άνεργοι
Άνεργοι
100 ⇒ 10% =
100 ⇒
Εργατικό ∆υναµικό
4.150.000
Άνεργοι = 415.000
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ή Άνεργοι= 4.150.000Χ 10%=415.000
δ) Α̟ασχολούµενοι= Εργατικό ∆υναµικό – Άνεργοι=
= 4.150.000-415.000=3.735.000
2.Ο µηνιαίος µισθός ενός δηµόσιου υ̟αλλήλου είναι 1300 € . Η Εθνική Στατιστική
Υ̟ηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ρυθµός ̟ληθωρισµού για το έτος είναι 5% .
α. Να βρεθεί η ̟ραγµατική αξία του µισθού στο τέλος του έτους αν εφαρµοσθεί
̟ολιτική «̟αγώµατος µισθών» , δηλαδή ο υ̟άλληλος δεν ̟άρει καµία αύξηση. Να
βρεθεί η ονοµαστική και ̟ραγµατική α̟ώλεια µισθού.
β. Να βρεθεί η ̟ραγµατική αξία του µισθού στο τέλος του έτους αν ̟ερικο̟εί ο
µισθός του κατά 10% . Να βρεθεί η ονοµαστική και ̟ραγµατική α̟ώλεια µισθού.
γ. Πόση αύξηση έ̟ρε̟ε να λάβει ο µισθωτός ώστε να µην έχει α̟ώλεια στον
̟ραγµατικό µισθό του;
Λύση:
α)
Χρόνος
Ονοµαστικός µισθός ∆Τ
Πραγµατικός µισθός
0
1300
100
1300
1
1300
105
1238,09
Ονοµαστική α̟ώλεια µισθού=0
Πραγµατική α̟ώλεια µισθού 1300-1238,09=61,91
β)
Χρόνος
0
1

Ονοµαστικός µισθός
1300
1170

∆Τ
100
105

Πραγµατικός µισθός
1300
1114,28

Ονοµαστική α̟ώλεια µισθού= 1300-1170=130
Πραγµατική α̟ώλεια µισθού=1300-1114,28=185,72
γ) Για να µην έχει α̟ώλεια σε ̟ραγµατικές τιµές θα ̟ρέ̟ει ο ̟ραγµατικός µισθός
του να διατηρηθεί 1300 ε̟οµένως ο ονοµαστικός ̟ρέ̟ει να γίνει :

Πραγµατικός µισθός = Ονοµαστικ ός µισθ ός 100 ⇒

∆Τ

1300 Χ105
= 1365
100
1365 _ 1300
100 = 5%
Ε̟οµένως έ̟ρε̟ε να ̟άρει αύξηση 1365-1300=65€ ή αλλιώς
1300
Ονοµαστικ ός µισθ ός =

δηλαδή αύξηση ίση µε τον ρυθµό ̟ληθωρισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο
1. ∆ίνεται ο ̟ίνακας:
Στάδια
̟αραγωγής

Αξία
σταδίου

ΦΠΑ
(20%)

Τελική
αξία

Προστιθέµενη
αξία
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Σιτάρι
Αλεύρι
Ψωµί
Εµ̟όριο
ψωµιού
-

40
140
240
300
σύνολα-

Αν ο φορολογικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 20%. Να συµ̟ληρωθεί ο
̟ίνακας.
Λύση:
Στάδια
Αξία
ΦΠΑ
Τελική
Προστιθέµενη
̟αραγωγής
σταδίου
(20%)
αξία
αξία (*)
40
20
48
Σιτάρι
40
40.
=8

100
20
140.
= 28
100
20
240.
= 48
100
20
300.
= 60
100

Αλεύρι

140

Ψωµί

240

Εµ̟όριο
ψωµιού

300

-

σύνολα-

60

168

100

288

100

360

60

360

300

Τελική αξία = Αξία σταδίου + ΦΠΑ
(*) Η ̟ροστιθέµενη αξία είναι η ε̟ι̟λέον αξία κάθε ε̟ι̟λέον σταδίου
̟αραγωγής ̟ριν την ε̟ιβολή ΦΠΑ

2. Κά̟οια ε̟ιχείρηση ̟ωλεί ̟ροϊόντα ̟ου η τιµή τους χωρίς τον φόρο
δα̟άνης (ΦΠΑ) είναι 200€, αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 21% να
βρεθεί ο φόρος και τελική τιµή µε ΦΠΑ.
Λύση: Φόρος= 200.

21
= 42 €
100

Τιµή µε ΦΠΑ=200+42=242€
3. Κά̟οια
ε̟ιχείρηση
̟ωλεί
̟ροϊόντα
̟ου
η
τιµή
τους
συµ̟εριλαµβανοµένου του φόρου δα̟άνης (ΦΠΑ) είναι 240€, αν ο
φορολογικός συντελεστής είναι 20% να βρεθεί
α. η τιµή του ̟ροϊόντος χωρίς ΦΠΑ.
β. ο φόρος δα̟άνης
Λύση: α. 240=P+Px

20
100

240=P+0,2P
240=1,2P
P=200
β. Φόρος ∆α̟άνης=200χ20%=40
4. ∆ίνεται ο ̟αρακάτω ̟ίνακας ̟ου αφορά την φορολογία εισοδήµατος.
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Φορολογικοί Εισόδηµα
συντελεστές
0%

0

–

Εισόδηµα
κλιµακίου

12.000

12.000

25%

12.001 – 30.000

18.000

35%

30.001 – 75.000

45.000

40%

75.001 και άνω
Σύνολο

∆ύο άτοµα ο Α και ο Β, έχουν αντίστοιχα 50.000€ και 70.000€ αντίστοιχα.
α) Με βάση την ̟ιο ̟άνω κλίµακα φόρου να υ̟ολογίσετε τον φόρο ̟ου
̟ληρώνουν ο Α και ο Β, και να σχολιαστεί η αναλογικότητα.
β) Αν ο κάθε ένας έκανε µια αγορά 1.000€ ̟ληρώνοντας ε̟ι̟λέον φόρο
δα̟άνης ̟ου υ̟ολογίζεται µε φορολογικό συντελεστή 20%, να βρεθεί ο
φόρος δα̟άνης και να σχολιαστεί η αναλογικότητα του
Λύση:
α)
Φορολογικ.
συντελεστές

Εισόδηµα

0%

0–

25%

12.001 – 30.000

35%

30.001 – 75.000

40%

75.001 και άνω

Φόρος ̟ου ̟ληρώνει Φόρος ̟ου ̟ληρώνει
οΑ
οΒ

12.000

0

0

25
= 4.500
100
35
20.000
= 7.000
100

25
= 4.500
100
35
40.000
= 14 .000
100

11.500

18.500

18.000

Σύνολο

18.000

Ο Α ̟ληρώνει 11.500 και έχει 50.000 εισόδηµα, δηλαδή ̟ληρώνει το

11 .500
.100 = 23 % του εισοδήµατος του.
50 .000
Ο Β ̟ληρώνει 18.500 και έχει εισόδηµα 70.000, δηλαδή ̟ληρώνει το

18 .500
.100 = 26,42 % του εισοδήµατος του. Ε̟οµένως ο φόρος είναι
70 .000
αναλογικός µια και είναι αυξανόµενη αναλογία του εισοδήµατος , καθώς το
εισόδηµα αυξάνεται.

20
= 200
100
200
για τον Α ο φόρος είναι
.100 = 0,4%
50.000
β) Φόρος δα̟άνης=1000χ

για τον Β ο φόρος είναι

200
.100 = 0,28%
70.000
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Ε̟οµένως ο φόρος δα̟άνης είναι αναλογικός ως ̟ρος την δα̟άνη, λόγω
σταθερού συντελεστή, και αντίστροφα ̟ροοδευτικός ως ̟ρος το εισόδηµα διότι
η αναλογία του φόρου µειώνεται καθώς το εισόδηµα αυξάνεται.
5. ∆ίνεται ο ̟αρακάτω ̟ίνακας ̟ου αφορά την φορολογία εισοδήµατος.
Φορολογικοί Εισόδηµα
συντελεστές
0%

0

–

Εισόδηµα
κλιµακίου

12.000

12.000

25%

12.001 – 30.000

18.000

35%

30.001 – 75.000

45.000

40%

75.001 και άνω
σύνολο

Ένας φορολογούµενος ̟λήρωσε φόρο 25.000 ̟όσο ήταν το ετήσιο εισόδηµα
του;
Λύση:
Φορολογικοί Εισόδηµα
συντελεστές
0%

0

–

Φόρος

12.000

25%

12.001 – 30.000

35%

30.001 – 75.000

40%

75.001 και άνω

0

25
= 4.500
100
35
45.000
= 15 .750
100

18.000

Σύνολο

Για να βρούµε το εισόδηµα ̟ου συνολικά έχει βρίσκουµε ̟ρώτα τον φόρο
̟ου ̟ληρώνει στο τελευταίο κλιµάκιο 25.000=4.500+15.750+χ ⇔ χ=4.750
Ε̟οµένως ̟ρέ̟ει να βρούµε ̟οιο εισόδηµα α̟οδίδει φόρο 4.750€ στο
τελευταίο κλιµάκιο.
Ψ.

40
4.750
= 4.750 ⇔ ψ=
= 11 .875
100
0,4

Ε̟οµένως το συνολικό εισόδηµα του Α είναι 75.000+11.875=86.875€
ΙΙ) Κεφάλαιο 10ο: «Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά».
Για την ̟ληρέστερη κατανόηση του κεφαλαίου «∆ηµόσια Οικονοµικά»
ε̟ιβάλλεται ο καθηγητής να κάνει:
i) δίωρη ̟αρουσίαση των εννοιών: οικονοµική ύφεση, οικονοµική άνοδος ή
άνθηση, ̟ληθωρισµός ανεργία , ̟ου αναφέρονται στο κεφάλαιο 9: «Οικονοµικές
διακυµάνσεις – ̟ληθωρισµός – ανεργία» και,
ii) δίωρη ̟αρουσίαση των εννοιών Α.Ε.Π., Καθαρό Εθνικό Προϊόν, Εθνικό
Εισόδηµα, ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα, κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και αναφορά στους τρό̟ους
µέτρησης του Α.Ε.Π.
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Στο κεφάλαιο αυτό ̟ροτείνεται να γίνουν αρκετές εργασίες ̟ου αναφέρονται
στις ∆ηµόσιες ∆α̟άνες και στον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό. Για τις εργασίες
̟ροτείνεται να χρησιµο̟οιηθούν και οι ιστοσελίδες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (http://www.mof-glk.gr) και του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών
(http://www.mnec.gr/el),
της
EUROSTAT
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu), της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υ̟ηρεσία
Ελλάδας) (http://www.statistics.gr).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ» του
Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων
Ε̟αγγελµατικών Λυκείων γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆. 50/2008 (ΦΕΚ
81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ασκήσεις
εφαρµογών ή και ̟ροβλήµατα.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων»
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα των Ειδικοτήτων: «Υ̟αλλήλων ∆ιοίκησης και
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών» και «Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων» του Τοµέα
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών των Ηµερησίων Ε̟αγγελµατικών
Λυκείων)
Το µάθηµα «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων» διδάσκεται
α̟ό το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων» των Μ.
Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, σύµφωνα µε τους στόχους του αναλυτικού ̟ρογράµµατος
του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/ τΒ΄/ 28-2-2002) ̟ου είναι ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα
του ΠΙ (Βλ Οικονοµικά µαθήµατα).
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Οι διδάσκοντες κατανοούν ότι α̟αιτείται ιδιαίτερη ̟ροσοχή στον
̟ρογραµµατισµό της ύλης ̟ροκειµένου οι µαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες
της ε̟ιστήµης της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, στο βαθµό µάλιστα ̟ου οι µαθητές δεν
έχουν διδαχθεί ανάλογο µάθηµα σε ̟ροηγούµενες τάξεις.
Η διδασκαλία του µαθήµατος "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων" έχει
̟ροβλεφθεί να είναι τρίωρη εβδοµαδιαίως. Προτείνεται ύστερα α̟ό την
ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε κεφαλαίου να ̟ροβλεφθεί χρόνος, κατά την
κρίση ̟άντα του διδάσκοντος, α) για ανακεφαλαίωση της ύλης και β) για
αξιολόγηση των µαθητών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Το µάθηµα "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων" α̟οτελεί µια α̟λή
εισαγωγή στην Ε̟ιστήµη της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης (Μάνατζµεντ).
Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε̟ιδιώκεται να ανα̟τύξουν οι µαθητές ένα
δοµηµένο εννοιολογικό υ̟όβαθρο, το ο̟οίο θα τους ε̟ιτρέ̟ει να αντιλαµβάνονται
και να κατανοούν τις ε̟ιχειρήσεις, τους οργανισµούς και την οργάνωση και
διοίκηση αυτών. Πιο συγκεκριµένα, ε̟ιδιώκεται να κατανοήσουν οι µαθητές :
 Τους λόγους δηµιουργίας των ε̟ιχειρήσεων και οργανισµών, τα στοιχεία
̟ου τις συνθέτουν και τις σχέσεις τους µε το ̟εριβάλλον
 Τις βασικές ε̟ιχειρησιακές λειτουργίες
 Τη σ̟ουδαιότητα και το ̟εριεχόµενο της οργάνωσης και διοίκησης και
τις διοικητικές λειτουργίες
 Τη σ̟ουδαιότητα και το ̟εριεχόµενο της οργάνωσης και των λειτουργιών
διοίκησης .
 Τον ̟ροσανατολισµό ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο των ε̟αγγελµάτων στο
χώρο διοίκησης ε̟ιχειρήσεων.
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι διδάσκοντες ̟ριν εξασφαλίσουν τη διάθεση των µαθητών για ̟ροσ̟άθεια
στο συγκεκριµένο µάθηµα ̟ρέ̟ει να τους ̟είσουν για τα οφέλη του συγκεκριµένου
µαθήµατος.
Παρακάτω ̟αραθέτουµε ενδεικτικά µερικές ιδέες-̟ροτάσεις τις ο̟οίες
µ̟ορούν να διαµορφώσουν ή να εµ̟λουτίσουν αντίστοιχα οι διδάσκοντες:
 Οι έννοιες και οι αρχές του µαθήµατος είναι καθηµερινά εφαρµόσιµες
α̟ό όλους τους ανθρώ̟ους στην ̟ροσω̟ική, οικονοµική και κοινωνική
τους ζωή (̟.χ. οργάνωση µιας εκδροµής, ε̟ικοινωνία µε γονείς ή φιλικά
̟ρόσω̟α, λήψη εκ̟αιδευτικών και ε̟αγγελµατικών α̟οφάσεων, κλ̟.).
 Το συγκεκριµένο µάθηµα είναι ένα σύγχρονο, ε̟ίκαιρο και ιδιαίτερα
̟ρωτο̟οριακό µάθηµα, το ο̟οίο θα ̟ροσφέρει στους µαθητές σηµαντικά
εφόδια για µια ε̟ιτυχηµένη ̟ροσω̟ική και ε̟αγγελµατική ζωή.
 Οι γνώσεις και οι εµ̟ειρίες ̟ου θα α̟οκτήσουν οι µαθητές στα ̟λαίσια
αυτού του µαθήµατος θα τους βοηθήσει να ανα̟τύξουν χρήσιµες
κοινωνικές δεξιότητες α̟αραίτητες στη σηµερινή κοινωνία και στη
σύγχρονη αγορά εργασίας. Στο ̟λαίσιο του µαθήµατος καλλιεργούνται
δεξιότητες:
- Ε̟ικοινωνίας
- Συνεργασίας
- Οργάνωσης και ̟ρογραµµατισµού (̟.χ. µιας οικονοµικής
δραστηριότητας, ενός έργου, της µελέτης, του ̟ροσω̟ικού χρόνου,
κλ̟.)
- Ανά̟τυξης του οµαδικού ̟νεύµατος
- Ανά̟τυξης ̟ρωτοβουλιών
- Ευελιξίας
- Καινοτοµίας
- Λήψης α̟οφάσεων
- Ηγεσίας
Η α̟όκτηση έστω µερικών ή και όλων α̟ό τις ̟ροαναφερόµενες δεξιότητες,
α̟οτελούν το κλειδί για την ε̟ιτυχία σε ένα κόσµο τόσο ανταγωνιστικό και
α̟αιτητικό ό̟ως είναι η κοινωνία της νέας Οικονοµίας.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Οι καθηγητές ̟ροτείνεται να εµ̟λουτίσουν τη διδασκαλία τους µε σύγχρονες
µεθόδους διδασκαλίας και εκ̟αιδευτικές ̟ρακτικές ̟ου θα ̟ροσελκύσουν το
ενδιαφέρον των µαθητών και θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν ευκολότερα το
̟εριεχόµενο του µαθήµατος.
Σηµειώνεται η αναγκαιότητα σύνδεσης εννοιών και θεµάτων του µαθήµατος µε
̟αραδείγµατα και εµ̟ειρίες α̟ό την καθηµερινή ζωή των µαθητών .
Ό̟ως αναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του ̟εριεχοµένου µε την
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών ̟ου οδηγούν κυρίως
στην ανακαλυ̟τική µάθηση. Προτείνονται:
 η εφαρµογή «σχεδίων εργασίας» (projects) και τεχνικών «µελέτης
̟ερί̟τωσης» (case studies) για την κατανόηση για ̟αράδειγµα,του
νόµου ̟ροσφοράς και ζήτησης καθώς και των φαινοµένων του
̟ληθωρισµού και της ανεργίας.
 Ε̟εξεργασία ̟ινάκων και διαγραµµάτων (̟χ θέµατα ̟ληθωρισµού ,
ανεργίας κα.) δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα, µαζί µε άλλο χρήσιµο
υλικό, α̟οτελούν κείµενα ̟ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια των
δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των ̟ληροφοριών
 η χρήση συζήτησης σε οµάδες ή και ανά ζεύγη, καταιγισµός ιδεών,
̟ροβολή ο̟τικοακουστικού υλικού.
 η ενθάρρυνση των µαθητών να διατηρούν και να ενηµερώνουν λεξικό
οικονοµικών όρων.
 η ̟ραγµατο̟οίηση ασκήσεων ̟ροσοµοίωσης, ̟αιχνιδιών ρόλων.
 συνεργασία µε φορείς α̟ασχόλησης για ανά̟τυξη θεµάτων σχετικών
µε την ανεργία των νέων
 χρήση του διαδικτύου και του τύ̟ου για άντληση ̟ληροφοριών και
ε̟ικαιρο̟οίηση των ̟ραγµατευόµενων θεµάτων
Ιδιαίτερα σηµαντική για την εµ̟έδωση των οικονοµικών εννοιών και την
σύνδεση τους µε την καθηµερινότητα κρίνεται η βιωµατική διδασκαλία µέσω της
υλο̟οίησης της δραστηριότητας «Οικονοµία-Ε̟ιχειρηµατικότητα» ό̟ως αυτή
̟εριγράφεται στο ΦΕΚ 1254/τ.Β/7-09-2005.
Η εφαρµογή των ̟ροαναφερόµενων διδακτικών ̟ροσεγγίσεων αναµένεται να
συµβάλει στην αύξηση της συµµετοχής των µαθητών στην τάξη, στη δηµιουργία
θετικής στάσης και στην εστίαση του ενδιαφέροντος των µαθητών α̟έναντι στο εν
λόγω µάθηµα.
Ε̟ι̟ροσθέτως, σηµειώνεται η αναγκαιότητα εµ̟λουτισµού των ασκήσεων και των
ερωτήσεων ̟ου ήδη υ̟άρχουν στο βιβλίο µε κατάλληλες ασκήσεις σύµφωνα µε την
κρίση των καθηγητών (̟.χ. ερωτήσεις σωστού-λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης,
σύντοµης α̟άντησης, κλ̟., Bλ Β Παράρτηµα Οδηγιών ΑΟ∆Ε).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Ε̟ιχειρήσεων», µάθηµα ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης των ειδικοτήτων «Υ̟αλλήλων
∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών» και «Υ̟αλλήλων Τουριστικών
Ε̟ιχειρήσεων» του Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών της Γ΄ τάξης των
Ηµερησίων Ε̟αγγελµατικών Λυκείων γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
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είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ερωτήσεις ή
ασκήσεις εφαρµογών ή και ̟ροβλήµατα ̟ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και
την ικανότητα εφαρµογής της α̟οκτηθείσας γνώσης.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
Α Παράρτηµα Οδηγιών του Μαθήµατος ΑΟ∆Ε
∆ιορθώσεις
Σελ. 48 στον τύ̟ο 1.6.1
Να βάλουµε .100 (ε̟ί εκατό)
Σελ. 49 σειρά 13 να ̟αραληφθεί το «και οι χρηµατικοί ̟όροι.»
Σελ. 78 σειρά 27 το «διεύθυνσης» να γίνει «διοίκησης»
Σελ. 84 στην ̟ρώτη κουκίδα να η φράση «τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς και την συµ̟εριφορά…. Του καταναλωτή» να γίνει «την έρευνα αγοράς
̟ου αφορά της µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς … του καταναλωτή».
Σελ. 100 Τα ̟εριεχόµενα των ̟αρενθέσεων « (Αγορών, για έσοδα µέχρι 25 εκατ.
∆ραχµές)……( Εσόδων – Εξόδων, για έσοδα µέχρι 250 εκατ. ∆ρχ.)….(διάφορα
βιβλία ̟ου τηρούνται για έσοδα ̟άνω α̟ό 250 εκατ. ∆ραχµές) να γίνουν
αντίστοιχα « (βιβλίο Αγορών), )……(βιβλίο Εσόδων – Εξόδων), ….(διάφορα
βιβλία ̟ου τηρούνται ό̟ως Ηµερολόγιο, Βιβλίο Α̟ογραφών και Ισολογισµών
κτλ.
Β Παράρτηµα Οδηγιών του Μαθήµατος ΑΟ∆Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1.1. Η Έννοια της Ε̟ιχείρησης
∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: 1. Στην ̟αράγραφο 1.1.2.α σελ. 17 η ̟ρόταση «Ονοµάζονται δηµόσιες
ε̟ιχειρήσεις και διακρίνονται α̟ό τους δηµόσιους οργανισµούς, γιατί ̟ροσφέρουν
̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες για τα ο̟οία έχουν έσοδα και ̟ολλές φορές κέρδη.» να
διορθωθεί ως εξής «Ονοµάζονται δηµόσιες ε̟ιχειρήσεις και διακρίνονται α̟ό τα
Ν.Π.∆.∆, γιατί ̟ροσφέρουν ̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες για τα ο̟οία έχουν έσοδα και
̟ολλές φορές κέρδη.»
2. Στην ̟αράγραφο 1.1.2.α σελ. 18 η ̟ρόταση «α) είτε µε σταδιακή ̟ώληση µετοχών
µιας κρατικής ε̟ιχείρησης σε ιδιώτες,..» να διορθωθεί ως εξής «α) είτε µε σταδιακή
̟ώληση µέρους των µετοχών µιας κρατικής ε̟ιχείρησης σε ιδιώτες,..»
3. Στην ̟αράγραφο 1.1.2.α σελ. 19 η ̟ρόταση « Τέλος αξίζει να υ̟ογραµµίσουµε ότι
υ̟άρχουν ιδιωτικοί φορείς ̟ου δεν θεωρούνται κερδοσκο̟ικοί.» να α̟οκο̟εί α̟ό το
σηµείο στο ο̟οίο βρίσκεται και να ε̟ικολληθεί µετά την 12η σειρά.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1.Τι θεωρείται ε̟ιχείρηση;
2. Πώς διακρίνονται οι ε̟ιχειρήσεις ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ;
3. Τι γνωρίζετε για τα Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Νοµικά
Πρόσω̟α Ιδιωτικού ∆ικαίου ;
4. Τι είναι οι µεικτές ε̟ιχειρήσεις και µε ̟οιους τρό̟ους µ̟ορούν να
δηµιουργηθούν;
5. Σε τι διαφέρει η κοινωνικο̟οίηση α̟ό την κρατικο̟οίηση;
6. Τι γνωρίζετε για τις κερδοσκο̟ικές Ε̟ιχειρήσεις και τους µη κερδοσκο̟ικούς
Οργανισµούς;
7. Σε ̟οιους τοµείς ̟αραγωγής ταξινοµούνται οι ε̟ιχειρήσεις ανάλογα µε τη
φύση των ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροσφέρουν;
8. Με τι ασχολούνται οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου ανήκουν στον ̟ρωτογενή ,
δευτερογενή και τριτογενή τοµές; Να αναφέρετε σηµαντικές ε̟ιχειρήσεις σε
κάθε τοµέα ̟αραγωγής.
9. Πώς διακρίνονται οι ε̟ιχειρήσεις ανάλογα µε το µέγεθος τους;
10. Πώς διακρίνονται οι ε̟ιχειρήσεις ανάλογα µε την γεωγραφική έκταση των
δραστηριοτήτων τους;
11. Τι γνωρίζετε για τις Εθνικές και Πολυεθνικές Ε̟ιχειρήσεις;
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Ε̟ιλέξτε την σωστή α̟άντηση
1. Με κριτήριο το ιδιοκτησιακό καθεστώς διακρίνουµε τις ε̟ιχειρήσεις σε
i. Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆
ii. Κερδοσκο̟ικές µη κερδοσκο̟ικές
iii. ∆ηµόσιες, Ιδιωτικές και Μεικτές
iv. Μικρές και Μεγάλες
2. Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασχολούνται µε την µετα̟οίηση ανήκουν στον
i. Πρωτογενή Τοµέα Παραγωγής
ii. ∆ευτερογενή Τοµέα Παραγωγής
iii. Τριτογενή Τοµέα Παραγωγής
iv. Κανένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω
Για τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις να γράψετε την ένδειξη Σωστό, αν η ̟ρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η ̟ρόταση είναι λανθασµένη.
1. Μια ε̟ιχείρηση στην Ελλάδα ̟ου α̟ασχολεί 50 άτοµα κατατάσσεται
στις µεγάλες ε̟ιχειρήσεις.
2. Τα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία ανήκουν στον τριτογενή τοµέα
̟αραγωγής.
3. Οι µεικτές ε̟ιχειρήσεις δεν µ̟ορούν να είναι κερδοσκο̟ικές.
4. Η σταδιακή ̟ώληση όλων των µετοχών µιας κρατικής ε̟ιχείρησης σε
ιδιώτες ονοµάζεται µερική ιδιωτικο̟οίηση.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Έστω η ξενοδοχειακή ε̟ιχείρηση «Η αξέχαστη Πενθήµερη» η ο̟οία διαθέτει 4
ξενοδοχειακές µονάδες σε Ρόδο , Κρήτη, Μύκονο και Θεσσαλονίκη . Η
ε̟ιχείρηση α̟ασχολεί συνολικά 120 άτοµα και ιδιοκτήτης της είναι o κύριος Α.
∆ιακο̟άκης . Λαµβάνοντας υ̟όψη αυτές τις ̟ληροφορίες να χαρακτηρίσεις
την ε̟ιχείρηση µε κριτήρια
α) το ιδιοκτησιακό καθεστώς
β) τον τοµέα δραστηριότητας
γ) το µέγεθος
δ) την γεωγραφική έκταση των ∆ραστηριοτήτων
Να γίνει η αιτιολόγηση της ταξινόµησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 32.
Α̟αντήσεις: 1. iii, 2. ii, 1. Λάθος, 2.Σωστό, 3. Λάθος, 4.Λάθος (̟λήρης
ιδιωτικο̟οίηση)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.2. Οι Λειτουργίες της Ε̟ιχείρησης
∆ΙΟΡΘΩΣΗ: Στην ̟αράγραφο 1.2.2 Η Παραγωγική Λειτουργία να α̟αλειφθεί η
̟ρόταση: «Πολλά δηµοφιλή ̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες φτάνουν σε εµάς, αφού έχουν
̟εράσει α̟ό την ̟αραγωγική διαδικασία».
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.Ποιό το αντικείµενο της Παραγωγικής Λειτουργίας; Να αναφέρετε κά̟οιες
δραστηριότητες ̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτή.
2. Όλες οι ̟αραγωγικές µονάδες είναι ε̟ιχειρήσεις;
3.Ποιό αντικείµενο έχει και ̟οιές δραστηριότητες ̟εριλαµβάνει η Εµ̟ορική
Λειτουργία;
4. Ποιές δραστηριότητες ̟εριλαµβάνει η Οικονοµική Λειτουργία;
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
1.Ο σχεδιασµός των ̟ροϊόντων σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών ανήκει:
i. Στην Παραγωγική Λειτουργία
ii. Στην Εµ̟ορική Λειτουργία
iii. Στην Οικονοµική Λειτουργία
iv. Κανένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω
2.Στην Παραγωγική Λειτουργία ̟εριλαµβάνεται
i. Η λήψη δανείων α̟ό τρά̟εζες
ii. Οι τεχνικές ̟ροώθησης των ̟ροϊόντων
iii. Ο ̟οιοτικός έλεγχος των ̟ροϊόντων
iv. Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών

Για τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις να γράψετε την ένδειξη Σωστό, αν η ̟ρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η ̟ρόταση είναι λανθασµένη.
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1. Όλες οι ̟αραγωγικές µονάδες είναι ε̟ιχειρήσεις.
2. Με την εµ̟ορική λειτουργία η ε̟ιχείρηση ̟αίζει το ρόλο του ε̟ενδυτή, του
καταθέτη, του δανειστή, του δανειζόµενου και του οικονοµικού διαχειριστή.
3. Όλες οι ε̟ιχειρήσεις έχουν Παραγωγική Λειτουργία.
4. Οι ε̟ιχειρήσεις έχουν µόνο τρεις λειτουργίες την Παραγωγική, την Εµ̟ορική
και την Οικονοµική.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.Στην υ̟οθετική ξενοδοχειακή ε̟ιχείρηση «Η αξέχαστη Πενθήµερη» η ο̟οία
διαθέτει 4 ξενοδοχειακές µονάδες σε Ρόδο , Κρήτη, Μύκονο και Θεσσαλονίκη
καθηµερινά ̟ραγµατο̟οιούνται διάφορες ενέργειες, δραστηριότητες τις ο̟οίες
µ̟ορούµε να τις εντάξουµε σε διάφορες κατηγορίες τις ε̟ιχειρησιακές
λειτουργίες. Να αναφέρετε δραστηριότητες ̟ου ανήκουν στις ̟αρακάτω
λειτουργίες:
α) Παραγωγική
β) Εµ̟ορική
γ) Οικονοµική
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 37.
Α̟αντήσεις: 1. ii, 2. iii, 1. Λάθος, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4.Λάθος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.3. Η Ε̟ιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποια τα κοινωνικά στοιχεία της ε̟ιχείρησης;
2. Τι είναι κοινωνική ευθύνη και τι ̟εριλαµβάνει;
3. Τι είναι ο κοινωνικός ισολογισµός;
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
Οι ερωτήσεις 2 και 3 του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 40.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναζήτηση στο διαδίκτυο, συγκέντρωση ̟ληροφοριών
ε̟ιχειρήσεων ̟ου ακολουθούν κοινωνική ̟ολιτική.

και

̟αρουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.4. Το Περιβάλλον της Ε̟ιχείρησης
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να αναφέρετε στοιχεία ̟ου αφορούν το εσωτερικό ̟εριβάλλον της
ε̟ιχείρησης.
2. Γιατί το εξωτερικό ̟εριβάλλον ̟αίζει ̟ρωτεύοντα ρόλο για την ε̟ιβίωση, την
ανά̟τυξη και την καθιέρωση της κάθε ε̟ιχείρησης;
3. Με τι σχετίζεται
το εξωτερικό ̟εριβάλλον και σε ̟οιες κατηγορίες
διακρίνεται;

287

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Τι ̟εριλαµβάνει το οικονοµικό ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το µικροοικονοµικό εξωτερικό ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το τεχνολογικό ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το ̟ολιτικό ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το νοµικό ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το διεθνές ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το κοινωνικό ̟εριβάλλον;
Τι ̟εριλαµβάνει το ̟ολιτισµικό ̟εριβάλλον;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 45

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ίνονται οι ̟αρακάτω τίτλοι ε̟ικαιρότητας. Να διακρίνετε σε ̟οιο στοιχείο του
Εξωτερικού ̟εριβάλλοντος των ε̟ιχειρήσεων οι τίτλοι αυτοί ανήκουν.
1. Ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για την εναλλακτική διαχείριση α̟οβλήτων
2. Στέγη στις «άστεγες» θεατρικές οµάδες ̟αραχωρεί το υ̟ουργείο Πολιτισµού
3. Ανοίγει για το κοινό το Ολυµ̟ιακό Κω̟ηλατοδρόµιο στο Σχοινιά
4. Ισχυρή άνοδος στα χρηµατιστήρια της Ευρώ̟ης και τη Γουόλ Στριτ
5. Tα καρτέλ και οι φόροι κρατούν ψηλά τις τιµές
6. Χωρίς α̟οτέλεσµα οι συνοµιλίες κυβέρνησης και συνδικάτων
7. Τρισδιάστατη τηλεόραση, µια εξέλιξη ̟ου θα ̟άρει µεγάλες διαστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 1.5 Οι ε̟ιδιώξεις της Ε̟ιχείρησης
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
Να αναφέρετε ̟οιες είναι οι βασικές ε̟ιδιώξεις της ε̟ιχείρησης.
2.
Τι εννοούµε µε τον όρο α̟οτελεσµατικότητα ; Πώς υ̟ολογίζουµε την
α̟οτελεσµατικότητα;
3.
Πώς µετράµε την ̟αραγωγικότητα
α) της εργασίας
β) των άλλων συντελεστών ̟αραγωγή
4. Η υψηλή ̟αραγωγικότητα οδηγεί α̟αραίτητα και σε α̟οτελεσµατικότητα;
5. Τι είναι ανταγωνιστικότητα;
6.Πώς συνδέεται η ανταγωνιστικότητα µε την ̟αραγωγικότητα;
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Έστω δυο ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟αράγουν το ίδιο ̟ροϊόν. Στο τέλος του έτους η
ε̟ιχείρηση Α δια̟ίστωσε ότι η ̟αραγωγικότητα της εργασίας ήταν 500 ενώ
α̟ασχολούσε 100 εργαζόµενους , η τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ήταν 60€, τα κέρδη
του έτους ήταν 1.500.000€. Έστω ότι στόχος του έτους ήταν η ̟αραγωγή και ̟ώληση
60.000 µονάδων και ̟ραγµατο̟οίηση κερδών 2.000.000€. Αντίστοιχα η ε̟ιχείρηση Β
̟αρήγαγε και ̟ούλησε 40.000 µονάδες µε την χρήση ίδιου αριθµού εργατών µε την
Α, η τιµή ̟ώλησης κάθε ̟ροϊόντος είναι 70€ και τα κέρδη ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε είναι
1.300.000€ . Έστω ότι στόχος του έτους για την Β ήταν η ̟αραγωγή 50.000 µονάδων
και ̟ραγµατο̟οίηση κερδών 1.500.000€. Να βρεθούν
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α) Ποια ε̟ιχείρηση έχει την µεγαλύτερη ̟αραγωγή
β) Ποια ε̟ιχείρηση έχει την υψηλότερη ̟αραγωγικότητα εργασίας
γ) Αν η οικονοµική α̟οδοτικότητα της Α είναι 15% και το ιδρυτικό κεφάλαιο της Β
είναι
5.000.000€ ̟οιο το ιδρυτικό κεφάλαιο της Α και ̟οια ε̟ιχείρηση έχει
υψηλότερη α̟οδοτικότητα
δ) Η α̟οτελεσµατικότητα των ̟ωλήσεων και των κερδών των δυο ε̟ιχειρήσεων
ε) Ποια ε̟ιχείρηση είναι ̟ιο ανταγωνιστική και για ̟οιο λόγο.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 52 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ β ΚΑΙ γ.
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ»
(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών,
Eιδικότητα: “Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων”.
Ώρες διδασκαλίας, 2Θ + 2Ε /εβδοµάδα)
Σκο̟ός του µαθήµατος «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» της Γ΄ τάξης
ΕΠΑΛ της ειδικότητας Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων, είναι οι
µαθητές/τριες:
• Να γνωρίσουν τον τρό̟ο λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων ενός
ξενοδοχείου.
• Να ̟εριγράφουν την ̟ολύ̟λευρη λειτουργική φύση των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών µιας ξενοδοχειακής µονάδας.
• Να ̟ροσεγγίσουν τις µεθοδολογίες ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου εφαρµόζονται
α̟ό τα ξενοδοχεία για την ικανο̟οίηση των αναγκών και ε̟ιθυµιών των
̟ελατών.
• Να διακρίνουν τα καθήκοντα και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου έχει ένας
εργαζόµενος/η σε όλα τα τµήµατα ενός ξενοδοχείου.
• Να ανα̟τύξουν µια βασική ε̟αγγελµατική συµ̟εριφορά ̟ου είναι
̟ροα̟αιτούµενο ̟ροσόν α̟ασχολουµένου σε ξενοδοχειακές µονάδες.
• Να εφαρµόζουν τις κατάλληλες τεχνικές (ε̟ι̟έδου βασικής ε̟αγγελµατικής
εκ̟αίδευσης), σε αντίστοιχες εργασίες τµηµάτων ξενοδοχείου, για την
αρτιότερη ̟αροχή υ̟ηρεσιών των ̟ελατών/τουριστών.
• Να εξοικειωθούν µε τις διαδικασίες ̟ου ακολουθούνται α̟ό τις
ξενοδοχειακές ε̟ιχειρήσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, ώστε να
διευκολυνθεί η αρχική τους ε̟αγγελµατική ένταξη στο ξενοδοχειακό
εργασιακό ̟εριβάλλον.
ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος, α̟οτελεί το βιβλίο µαθητή µε τίτλο
«Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» καθώς και ο Εργαστηριακός Οδηγός
(ξεχωριστό τεύχος), των ∆ρόσου Μ., Φιοράκη Μ. και Θεοδώρου Α., έκδοση
Ο.Ε.∆.Β., 2003, σύµφωνα και µε το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών (ΦΕΚ
1667/13-12-2001), ̟ου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (Βλ Οικονοµικά
µαθήµατα).
Η διδασκαλία του µαθήµατος, εκτός της ̟αραδοσιακής διάλεξης και των
̟ρακτικών ασκήσεων στην τάξη µ̟ορεί να εµ̟λουτιστεί µε διάφορες δραστηριότητες
ό̟ως:
• Χρήση ε̟ο̟τικού υλικού µε αντικείµενο τους χώρους ξενοδοχείων
(διαφάνειες, φωτογραφίες, ̟εριοδικά κτλ.) και ε̟ισιτιστικών µονάδων, το
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•

•
•
•
•

ο̟οίο είτε θα ̟αρουσιάσει ο καθηγητής, είτε µ̟ορεί να αναζητήσουν οι ίδιοι
οι µαθητές α̟ό διάφορες ̟ηγές.
Προβολή σχετικών βιντεοταινιών.
Πρόσκληση στο σχολείο διοικητικού στελέχους ξενοδοχειακής µονάδας ή
διευθυντικού στελέχους εστιατορίου (F&B Manager, Maitre) ξενοδοχειακής
µονάδας της ̟εριοχής και συζήτηση µε τους µαθητές στην αίθουσα.
∆ιοργάνωση και ̟ραγµατο̟οίηση ε̟ισκέψεων σε ξενοδοχειακές µονάδες της
̟εριοχής και ξενάγηση των µαθητών κυρίως στα τµήµατα Υ̟οδοχής &
Ε̟ισιτισµού σε συνδυασµό µε ασκήσεις στο εργαστήριο, ανάλογα µε την
τρέχουσα ύλη των θεµατικών υ̟οενοτήτων ̟ου διδάσκονται και ̟ου
α̟αιτούν εργαστηριακές εφαρµογές. Ε̟ίσης οι µαθητές µόνοι τους ή σε
οµάδες µ̟ορούν να ε̟ισκεφθούν ξενοδοχειακές ε̟ιχειρήσεις και να
̟ροµηθευτούν ̟οικίλο υλικό σχετικού µε τα τµήµατα του ξενοδοχείου ̟ου
στη συνέχεια θα συγκεντρωθεί και θα ταξινοµηθεί µε την ε̟ο̟τεία του
εκ̟αιδευτικού και θα α̟οτελέσει µέρος του ε̟ο̟τικού υλικού των διαφόρων
διδακτικών ενοτήτων.
Παρουσίαση και ε̟ίδειξη α̟ό τον εκ̟αιδευτικό, σχετικών εγγράφων, κλ̟.
Χρήση διαφανειών εκ̟αιδευτικού/ενηµερωτικού ̟εριεχοµένου.
Προσοµοίωση ρόλων.
Ε̟ίσκεψη και ξενάγηση σε αυτόνοµο συνεδριακό κέντρο ή σε ξενοδοχείο ̟ου
έχει δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ερωτήσεις ̟ου
θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρµογής της α̟οκτηθείσας
γνώσης ή , εάν είναι εφικτό, ασκήσεις εφαρµογών ή και ̟ροβλήµατα.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ»
(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών,
Eιδικότητα: “Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων ”.
Ώρες διδασκαλίας, στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3ω/εβδοµάδα)
Σκο̟ός του µαθήµατος «Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι,
Τουριστικά Πακέτα» της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, είναι οι µαθητές/τριες:

Να γνωρίσουν τον τρό̟ο λειτουργίας των Τουριστικών Γραφείων.
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Να κατανοήσουν τον σηµαντικό ρόλο ̟ου διαδραµατίζουν τα
Τουριστικά Γραφεία στην ικανο̟οίηση των αναγκών και ε̟ιθυµιών των
µετακινούµενων τουριστών.
Να συνειδητο̟οιήσουν την ̟ολυσύνθετη λειτουργική φύση των
̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ενός Τουριστικού Γραφείου.
Να ̟ροσεγγίσουν τη µεθοδολογία ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟ου
χρησιµο̟οιούν τα Τουριστικά Γραφεία.
Να εφαρµόζουν τις βασικές διαδικασίες για την εξυ̟ηρέτηση των
̟ελατών ̟ου α̟ευθύνονται σε ένα Τουριστικό Γραφείο.
Να α̟οκτήσουν τις βασικές γνώσεις και να ανα̟τύξουν ικανότητες
α̟αραίτητες για την ̟αροχή βασικών υ̟ηρεσιών, α̟αραίτητων για την αρχική
ένταξη στο εργασιακό ̟εριβάλλον των Τουριστικών Γραφείων.

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ιδακτέα ύλη του µαθήµατος α̟οτελεί το βιβλίο µαθητή µε τίτλο: «Λειτουργίες
Τουριστικών Γραφείων» των Μ̟ουρδή Μ., Κα̟έλλα Στ. και Ευσταθίου Π.,
εκδόσεις Ο.Ε.∆.Β., 2003, σύµφωνα και µε το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σ̟ουδών (ΦΕΚ 1667/13-12-2001), ̟ου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (Βλ
Οικονοµικά µαθήµατα).
Η διδασκαλία του µαθήµατος, εκτός της ̟αραδοσιακής διάλεξης και των ̟ρακτικών
ασκήσεων στην τάξη ̟ροτείνεται να εµ̟λουτιστεί µε διάφορες δραστηριότητες, ό̟ως:

Ε̟ίσκεψη και ξενάγηση σε Τουριστικό Γραφείο της ̟εριοχής και σε
σχετικές τουριστικές εκθέσεις.

Α̟οδελτίωση και συλλογή υλικού α̟ό τους µαθητές, µε θεµατολογία
σχετική µε τα Τουριστικά Γραφεία

Χρήση ε̟ο̟τικού υλικού µε αντικείµενο τους χώρους Τουριστικών
Γραφείων (διαφάνειες, φωτογραφίες, ̟εριοδικά, video) για κάθε ένα α̟ό τα είδη
τους.

Ε̟ισκέψεις σε χώρους µαζικής µεταφοράς ε̟ιβατών (αεροδρόµια,
λιµάνια, µαρίνες, κλ̟.).

Ε̟ισκέψεις και ξεναγήσεις σε ̟ιστο̟οιηµένο α̟ό την Ι.Α.Τ.Α.
Τουριστικό Γραφείο, σε γραφείο αερο̟ορικής εταιρίας, σε ναυτιλιακό
̟ρακτορείο, σε εκδοτήρια αεροδροµίου.

Πρόσκληση στο σχολείο, διευθυντικού στελέχους ή αντι̟ροσώ̟ου
Τουριστικού Γραφείου διακίνησης µαζικού τουρισµού.

Προσοµοιώσεις ρόλων.

Συλλογή και ε̟ίδειξη σχετικού ενηµερωτικού υλικού α̟ό
διαφηµιστικά φυλλάδια, εφηµερίδες, ̟εριοδικά, ή α̟ό εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις.

Πρόσκληση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές εργαζοµένου
σε Τουριστικό Γραφείο, Αερο̟ορική Εταιρία, γραφείο Yachting-Cruising, κ.λ̟.
Ε̟ισηµαίνεται ότι α̟αραίτητο υ̟οστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του
µαθήµατος α̟οτελεί το βιβλίο «Τουριστική Γεωγραφία» των Μεταξίδη κά

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
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Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ασκήσεις
εφαρµογών ή ερωτήσεις ̟ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα
εφαρµογής της α̟οκτηθείσας γνώσης ή , εάν είναι εφικτό,ασκήσεις εφαρµογών ή και
̟ροβλήµατα.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
(Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Τοµέα)
Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος τοµέα
«Ε̟ιχειρηµατικότητα και Ανά̟τυξη» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει ̟ροταθεί να
χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της Α΄
τάξης 2ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε.
∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για τον Τοµέα Οικονοµίας
και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του ̟εριεχοµένου µε την
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών ̟ου οδηγούν στην
ανακαλυ̟τική µάθηση.
.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του µαθήµατος της Ε̟ιχειρηµατικότητας και Ανά̟τυξης είναι να εισάγει
τους µαθητές στις βασικές έννοιες, στη χρησιµότητα, τόσο α̟ό θεωρητική όσο και
α̟ό ̟ρακτική ̟λευρά καθώς ε̟ίσης στη µεθοδολογία της ε̟ιχειρηµατικότητας και
της ανά̟τυξης. Η γνώση του µαθήµατος της Ε̟ιχειρηµατικότητας και Ανά̟τυξης
διευκολύνει του µαθητές να ̟αρακολουθήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα την
ύλη των άλλων µαθηµάτων ̟ου θα διδαχθούν ό̟ως το µάθηµα «Οργάνωση και
∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων». Παράλληλα ̟αρέχει βασικές γνώσεις για ̟εραιτέρω
εξειδικευµένες µετα λυκειακές σ̟ουδές σε θέµατα ε̟ιχειρηµατικότητας και
ανά̟τυξης καθώς και για σχετική ενδεχόµενη ε̟αγγελµατική τους σταδιοδροµία.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ειδικότεροι ανά κεφάλαιο στόχοι του µαθήµατος ̟εριλαµβάνονται στο
αναλυτικό Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/ 13-12-2001) ̟ου είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΠΙ. Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε̟ιδιώκεται
οι µαθητές :
• Να ̟εριγράφουν τις βασικές έννοιες της ανά̟τυξης και της
ε̟ιχειρηµατικότητας
• Να αναφέρουν τους ̟αράγοντες ̟ου ̟ροσδιορίζουν την ανά̟τυξη και την
ε̟ιχειρηµατικότητα, τον τρό̟ο σύνδεσης µεταξύ τους και τις ε̟ι̟τώσεις ̟ου
̟ροκαλούνται
• Να διακρίνουν οι µαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά και τις µορφές µεταξύ
των διαφόρων εναλλακτικών µορφών ανά̟τυξης και ε̟ιχειρηµατικότητας,
ηγεσίας και management.
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•

•

•
•
•

•
•

Να διακρίνουν και να αναφέρουν τις οµοιότητες και τις διαφορές αλλά και
τα α̟οτελέσµατα α̟ό τις διάφορες µορφές της ανά̟τυξης και της
ε̟ιχειρηµατικότητας
Να εξηγούν τον ρόλο και τη σηµασία της ε̟ιχειρηµατικότητας σε κύρια
θέµατα, ό̟ως στην καινοτοµική λήψη των α̟οφάσεων, στην δηµιουργία των
ε̟ιχειρήσεων, στην αξιο̟οίηση των ̟λουτο̟αραγωγικών ̟ηγών και του
ανθρώ̟ινου ̟αράγοντα και στην διαχείριση.
Να συνδέουν την ε̟ιχειρηµατικότητα µε τις κυριότερες µεταβλητές και τους
̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την οικονοµική ανά̟τυξη.
Να διατυ̟ώνουν και να ερµηνεύουν τον ρόλο της ε̟ιχειρηµατικότητας σε κύρια
θέµατα, ό̟ως η ηθική, η ε̟ικοινωνία και η ∆ιαχείριση.
Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν τον τρό̟ο σύνδεσης της
ε̟ιχειρηµατικότητας µε τις κυριότερες µεταβλητές και τους ̟αράγοντες ̟ου
ε̟ηρεάζουν την κοινωνική ανά̟τυξη.
Να εξηγούν τον ρόλο της ε̟ιχειρηµατικότητας στην οικονοµική σκέψη και
στην οικονοµική θεωρία.
Να ορίζουν την έννοια του Σχεδίου Ε̟ιχειρηµατικής ∆ράσης και να εξηγούν
τη σηµασία του στην οικονοµική ανά̟τυξη µιας χώρας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βιβλίο : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» των Α. Καραγιάννη, Γ.
Κορρέ – Α.Ζαρίφη.
Κεφάλαιο 1: Ανά̟τυξη και Ε̟ιχειρηµατικότητα
1.1 Ανά̟τυξη: Έννοια, χαρακτηριστικά και οριοθέτηση
σελ. 11-15
1.2 Ε̟ιχειρηµατικότητα: Έννοια, χαρακτηριστικά και οριοθέτηση

σελ. 15-24

1.3 Παράγοντες ̟ου ̟ροσδιορίζουν την Ανά̟τυξη

σελ. 25

1.4 Οι Ε̟ι̟τώσεις της Ε̟ιχειρηµατικότητας στην Οικονοµική
Ανά̟τυξη
1.5 Οι ε̟ι̟τώσεις της Ανά̟τυξης στην ε̟ιχειρηµατικότητα

σελ. 26-30
σελ. 30-33

Κεφάλαιο 2: Βασικές Μορφές Ανά̟τυξης της Ε̟ιχειρηµατικότητας
2.1 Οικονοµική Μεγέθυνση: Έννοια, χαρακτηριστικά και
σελ. 37-39
οριοθέτηση
2.2 Οικονοµική Ανά̟τυξη: Έννοια, χαρακτηριστικά και
σελ. 39-40
οριοθέτηση
2.3 Οικονοµική Μεγέθυνση και Κοινωνική Ανά̟τυξη: ∆ιαφορές
σελ. 40-41
και Οµοιότητες
2.4 Ε̟ιχειρηµατικότητα, Ηγεσία και Management: Έννοια,
σελ. 41-43
χαρακτηριστικά και οριοθέτηση
2.5 Ε̟ιχειρηµατικότητα, Ηγεσία και Management
σελ. 43-46
Κεφάλαιο 3: Η Ε̟ιχειρηµατικότητα ως Οικονοµική ∆ραστηριότητα
3.1 Ε̟ιχειρηµατικότητα στη λήψη Α̟οφάσεων και Κίνδυνοι
σελ. 51-55
Αβεβαιότητας
3.2 Ε̟ιχειρηµατικότητα στην Οργάνωση και στο συντονισµό των
σελ. 55-58
Παραγωγικών Μέσων
3.3 Ε̟ιχειρηµατικότητα και Καινοτοµίες
σελ. 58-67
3.4 Ε̟ιχειρηµατικότητα στην Αξιο̟οίηση Ευκαιριών λόγω

σελ. 68-69
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Άγνοιας και Ανισορρο̟ιών
3.5 Συνδυαστική Θεωρία Ε̟ιχειρηµατικότητας

σελ. 70-71

Κεφάλαιο 4: Η Ε̟ιχειρηµατικότητα και Κοινωνία
4.1 Ε̟ιχειρηµατικά Κίνητρα

σελ. 77-79

4.2 Κοινωνιολογικές Ερµηνείες για την Ε̟ιχειρηµατικότητα

σελ. 79-81

4.3 Ψυχολογικές Ερµηνείες για την Ε̟ιχειρηµατικότητα

σελ. 82-83

4.4 Ε̟ιχειρηµατικότητα και Ηθική

σελ. 83-84

4.5 Ε̟ιχειρηµατικότητα και Ε̟ικοινωνία

σελ. 84-86

Κεφάλαιο 5: Ε̟ιχειρηµατικότητα, Παραγωγική ∆ιαδικασία και Ανά̟τυξη
5.1 Η Ε̟ιχειρηµατικότητα ως Βασικός Παραγωγικός Συντελεστής
σελ. 93-98
5.2 Ο Ρόλος της Ε̟ιχειρηµατικότητας στην Παραγωγική
∆ιαδικασία
5.3 Συναρτήσεις Παραγωγής και Ε̟ιχειρηµατικότητα

σελ. 99-100

5.4 Σύγχρονο ̟αράδειγµα νέας Παραγωγικής ∆ιαδικασίας και
Ε̟ιχειρηµατικότητας

σελ. 105-107

σελ. 101-104

Κεφάλαιο 8: Η Ε̟ιχειρηµατικότητα και η Οικονοµική Σκέψη
8.1 Α̟ό την Ελληνική Αρχαιότητα µέχρι και τον 18ο αιώνα µ.Χ.

σελ. 155-157

8.2 Φυσιοκρατική και Κλασσική Σχολή

σελ. 158-160

8.3 Ριζοσ̟άστες και Κάρολος Μάρξ

σελ. 160-161

8.4 Νεοκλασική Σχολή

σελ. 162-163

8.5 Αυστριακή Σχολή

σελ. 164

8.6 Θεσµική Σχολή

σελ. 164-166

8.7 Κεϋνσιανή Ε̟ανάσταση

σελ. 166-168

Κεφάλαιο 9: Σχέδιο Ε̟ιχειρηµατικής ∆ράσης
9.1 Θεωρία και Ανά̟τυξη Ε̟ιχειρηµατικού Σχεδίου

σελ. 171-179

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ό̟ως αναφέρθηκε, κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του ̟εριεχοµένου µε
την χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών ̟ου οδηγούν
κυρίως ανακαλυ̟τική µάθηση.
Προτείνεται η εφαρµογή κυρίως των «σχεδίων εργασίας» (projects) και των
τεχνικών «µελέτης ̟ερί̟τωσης» (case studies) για την κατανόηση για ̟αράδειγµα,
των νόµων ̟ροσφοράς και ζήτηση, των φαινοµένων ̟ληθωρισµού και ανεργίας.
Ε̟εξεργασία ̟ινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα,
µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, α̟οτελούν κείµενα ̟ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια
των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των ̟ληροφοριών.
Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη
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Ασκήσεις ̟ροσοµοίωσης (δηµιουργία σεναρίων µε θέµατα κυρίωςσχετικά µε
την ανεργία κ.ά.).
Συνεργασία µε φορείς α̟ασχόλησης για ανά̟τυξη θεµάτων σχετικών µε την
ανεργία των νέων
∆ιοργανώσεις ηµερίδων α̟ό τους µαθητές για ενηµέρωση σε θέµατα σχετικά
µε τις συνθήκες α̟ασχόλησης/ ανεργίας, τη διανοµή εισοδήµατος, το
χρηµατο̟ιστωτικό σύστηµα
Α̟αραίτητο συµ̟ληρωµατικό εκ̟αιδευτικό υλικό για την κατανόηση των
βασικών οικονοµικών εννοιών α̟οτελούν το βιβλίο µαθητή « «Οικονοµία –
Ε̟ιχειρηµατικότητα» καθώς και το αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή: «Οικονοµία –
Ε̟ιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» ̟ου έχουν ̟αραχθεί
α̟ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ
Καινοτόµα ̟ρογράµµατα)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ασκήσεις
εφαρµογών ή ερωτήσεις ̟ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα
εφαρµογής της α̟οκτηθείσας γνώσης ή, εάν είναι εφικτό, ασκήσεις εφαρµογών ή και
̟ροβλήµατα.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ειδικότητας Υ̟αλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών
Υ̟ηρεσιών)
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Λογιστικές Εφαρµογές» της
Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει ̟ροταθεί να χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Α΄ τάξης 2ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των
Τ.Ε.Ε.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκο̟ός των λογιστικών εφαρµογών είναι να α̟οκτήσει ο Μαθητής εκείνες τις
θεωρητικές και κυρίως ̟ρακτικές γνώσεις (Λογιστικές διαδικασίες) ̟ου θα του δώσουν
τη δυνατότητα να εργασθεί σαν Βοηθός Λογιστή στη τήρηση βιβλίων Τρίτης
κατηγορίας.
Γι αυτό µε τις εφαρµογές ε̟ιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες ̟ραγµατικής
ε̟ιχείρησης ̟ου ο Μαθητής - Λογιστής θα:
• Εκδίδει όλα τα στοιχεία ̟ου είναι υ̟οχρεωµένη να εκδώσει η ε̟ιχείρηση.
• Ενηµερώνει τα Λογιστικά βιβλία µε βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής
Ε̟ιστήµης και τον Κ.Β.Σ
• Παρακολουθεί και διεκ̟εραιώνει όλες τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές
υ̟οχρεώσεις.
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•

Συντάσσει όλες τις Φορολογικές δηλώσεις του Νοµικού ̟ροσώ̟ου

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ειδικότεροι, ανά κεφάλαιο, στόχοι του µαθήµατος ̟εριγράφονται στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 252/τΒ΄/28-2-2002) ̟ου έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα) . Ενδεικτικά αναφέρουµε την
αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών :
• Να ̟εριγράφουν τη σειρά των ενεργειών ̟ου α̟αιτούνται για τη σύσταση του
Νοµικού ̟ροσώ̟ου.
• Να διεκ̟εραιώνουν τη διαδικασία έναρξης ε̟ιτηδεύµατος.
• Να ε̟ιλέγουν τα βιβλία ̟ου ̟ρέ̟ει να θεωρήσουν µε βάση το λογιστικό
σύστηµα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν και τον τρό̟ο ενηµέρωσης (χειρόγραφα ή
µηχανογραφικά).
• Να ε̟ιλέγουν τα στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να θεωρήσουν.
• Να ̟ροετοιµάζουν όλα τα ̟αρα̟άνω για θεώρηση.
• Να διενεργούν τις Λογιστικές εγγραφές σύστασης και καταβολής του
Εταιρικού κεφαλαίου.
• Να συντάσσουν και να καταχωρούν στο βιβλίο την αρχική α̟ογραφή και τον
Ισολογισµό.
• Να εκδίδουν τα ̟αραστατικά ̟ου ̟ρέ̟ει να εκδώσει η ε̟ιχείρηση για τις
οικονοµικές ̟ράξεις ̟ου διενεργεί.
• Να καταχωρούντο σύνολο των ̟αραστατικών στα Λογιστικά βιβλία.
• Να συντάσσουν την ̟εριοδική δήλωση του Φ.Π.Α
• Να συντάσσουν την ̟ροσωρινή δήλωση α̟όδοσης των ̟αρακρατούµενων
φόρων
• Να διενεργούν όλους τους ελέγχους και να συµφωνούν τα αθροίσµατα των
ηµερολογίων.
• Να διενεργούν τις συγκεντρωτικές εγγραφές του µήνα.
• Να ενηµερώνουν το Γενικό Καθολικό.
• Να συντάσσουν και να συµφωνούν όλα τα Ισοζύγια του µήνα.
• Να οριστικο̟οιούν τις εγγραφές του µήνα
• Να κάνουν τους α̟αραίτητους ελέγχους και συµφωνίες.
• Να αναφέρουν σε ̟οιο ηµερολόγιο καταχωρούνται αυτές οι λογιστικές
εγγραφές.
• Να ̟ροσδιορίζουν τους λ/σµούς Εσόδων και Εξόδων ̟ου χρειάζονται
χρονική τακτο̟οίηση και να διενεργούν τις εγγραφές τακτο̟οίησης.
• Να υ̟ολογίζουν τις α̟οσβέσεις της χρήσης και να τις εµφανίζουν στα
λογιστικά βιβλία.
• Να συντάσσουν ή να εκτυ̟ώνουν το Β' ̟ροσωρινό Ισοζύγιο.
• Να ̟ροσδιορίζουν το οικονοµικό α̟οτέλεσµα.
• Να διανέµουν το θετικό οικονοµικό α̟οτέλεσµα.
• Να συντάσσουν ή να εκτυ̟ώνουν το Οριστικό Ισοζύγιο.
• Να διενεργούν τις εγγραφές Κλεισίµατος (µεταφορά στον
Ισολογισµό)
• Να συντάσσουν και να καταχωρούν την α̟ογραφή και τον Ισολογισµό στο
βιβλίο Α̟ογραφών και Ισολογισµών.
• Να συντάσσουν τη δήλωση φορολογίας του Ν.Π.
• Να συντάσσουν το µηχανογραφικό δελτίο.
• Να διενεργούν τις εγγραφές ανοίγµατος της νέας χρήσης.
• Να συντάσσουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
• Να συντάσσουν και να ελέγχουν τη συµφωνία της εκκαθαριστικής
δήλωσης του Φ.Π.Α µε το Εισόδηµα.
• Να συντάσσουν την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ και να εκδίδουν τις
Βεβαιώσεις α̟οδοχών.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Α̟ό το βιβλίο «Λογιστικές Εφαρµογές» των Π.Μίχου, Ν.Σερδάρη και
Μ.Κατσιφιώτη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ
1.1 Περιγραφή αντικειµένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2.1
2.2
2.3
2.4

Γενικά
Σύνταξη και ̟εριεχόµενο καταστατικού
∆ηµοσίευση του καταστατικού της εταιρίας
∆ήλωση έναρξης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
3.1 Γενικά
3.2 Κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ
3.3 Λογιστικά συστήµατα
3.3.1 Το Ιταλικό ή κλασικό σύστηµα
3.3.2 Συγκεντρωτικό σύστηµα
3.4 Βιβλία του Κ.Β.Σ και βοηθητικά βιβλία (χειρόγραφο σύστηµα)
3.4.1 Βιβλία του Κ.Β.Σ
3.4.2 Βοηθητικά βιβλία
3.5 Στοιχεία του Κ.Β.Σ. και βοηθητικά στοιχεία
3.5.1 Στοιχεία του Κ.Β.Σ
3.5.2 Βοηθητικά στοιχεία
3.6 θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
3.6.1 Γενικά
3.6.2 Προετοιµασία για θεώρηση των στοιχείων
3.6.3 Προετοιµασία για θεώρηση των βιβλίων
3.6.4 ∆ιαδικασία θεώρησης
3.7 Λογιστικό σχέδιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
4.1 Γενικά
4.2 Εγγραφή κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου
4.3 Εγγραφή καταβολής κεφαλαίου
4.4 Σύνταξη αρχικής Α̟ογραφής και Ισολογισµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5.1 ∆ικαιολογητικά έγγραφα ή ̟αραστατικά στοιχεία
5.1.1 Γενικά ̟ερί δικαιολογητικών εγγράφων

297

5.1.2 ∆ιακρίσεις δικαιολογητικών εγγράφων - ̟αραστατικών στοιχείων
5.2 Καταχώρηση των δικαιολογητικών εγγράφων - ̟αραστατικών στοιχείων
5.2.1 Προετοιµασία για καταχώρηση
5.2.2 Καταχώρηση ̟αραστατικών
5.3 Ενηµέρωση Αναλυτικών Καθολικών
5.4 Ταξινόµηση - Αρχειοθέτηση των ̟αραστατικών
5.5 Περιγραφή οικονοµικών ̟ράξεων και εισερχόµενα ̟αραστατικά
Νοεµβρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Γενικά
Κλείσιµο Αναλυτικών Ηµερολογίων
Ενηµέρωση Συγκεντρωτικού Ηµερολογίου
Ενηµέρωση Γενικού Καθολικού
Σύνταξη Ισοζυγίων και συµφωνία
Άνοιγµα Ηµερολογίων του ε̟όµενου µήνα
Περιγραφή οικονοµικών ̟ράξεων και εισερχόµενα ̟αραστατικά ∆εκεµβρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Γενικά
Κλείσιµο του µήνα ∆εκεµβρίου
Σύνταξη α̟ογραφής τέλους χρήσης
Τακτο̟οιητικές εγγραφές
Προσδιορισµός οικονοµικού α̟οτελέσµατος της ε̟ιχείρησης µας
Κλείσιµο των βιβλίων της χρήσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ

8.1 Βασικές αρχές µηχανογραφηµένης λογιστικής
8.1.1 Τι είναι µηχανοργάνωση
8.1.2 Τι είναι το αυτοµατο̟οιηµένο Λογιστήριο
8.1.3 Ποια είναι τα α̟αραίτητα εργαλεία της µηχανοργάνωσης
8.1.4 Ποια είναι τα µειονεκτήµατα της µηχανοργάνωσης
8.1.5 Ποια είναι τα ̟λεονεκτήµατα της µηχανοργάνωσης
8.1.6 Οι βασικές αρχές ενός ̟ληροφοριακού συστήµατος γενικής λογιστικής
8.1.6.1 Αρχές λογιστικής
8.1.6.2 Η αρχή της τήρησης των Νόµων
8.1.6.3 Η αρχή της λειτουργικότητας
∆ΟΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.2 Ενηµέρωση γενικής Λογιστικής
8.2.1 Α. Ορισµός ̟αραµέτρων
1. ∆ηµιουργία εταιρίας
2. ∆ηµιουργία ηµερολογίων
3. ∆ηµιουργία ̟αραστατικών
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4. ∆ηµιουργία λογαριασµών
5. Ορισµός της διαχειριστικής χρήσης
8.2.2 Β. Καταχώρηση - Λογιστικές εγγραφές
8.2.3 Γ. Εκτυ̟ώσεις
1. Ηµερολογίων
2. Αναλυτικών καθολικών
3. Ισοζυγίων
4. ΚΕ.Π.Υ.Ο
8.2.4 ∆. Αρχεία
8.2.5 Ε. θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
8.2.6 ΣΤ. Χρήσιµες ̟ληροφορίες οδηγίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ασκήσεις
εφαρµογών ή ̟ροβλήµατα ή ερωτήσεις ̟ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και
την ικανότητα εφαρµογής της α̟οκτηθείσας γνώσης.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ειδικότητας Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων)
Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Στοιχεία
Τουριστικής Οικονοµίας» της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει ̟ροταθεί να χρησιµο̟οιηθεί το
βιβλίο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της Β΄ τάξης 1ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας
και ∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε.
∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για την ειδικότητα
Ξενοδοχειακών Ε̟ιχειρήσεων των Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του
̟εριεχοµένου µε την χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών
̟ου οδηγούν στην ανακαλυ̟τική µάθηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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•

Να εισάγει τους µαθητές στις έννοιες και το ̟εριεχόµενο της τουριστικής
οικονοµίας και ̟ολιτικής.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος, ανά κεφάλαιο, ̟εριγράφονται στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/13-12-2001) ̟ου έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα) . Ενδεικτικά αναφέρουµε την
αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών :
• Να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής
οικονοµίας.
• Να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου.
• Να διακρίνουν και να ̟ροσδιορίζουν τις ̟αραµέτρους ̟ου διαµορφώνουν
την τουριστική ζήτηση και ̟ροσφορά.
• Να κατανοήσουν το ρόλο και την σηµασία ̟ου διαδραµατίζει ο τουριστικός
κλάδος στο ̟λαίσιο της εθνικής οικο-νοµίας καινά κατανοήσουν τα βασικά
οικονοµικά µεγέθη ̟ου σχετίζονται µε την τουριστική οικονοµία.
• Να ενηµερωθούν για τις κοινωνικές, ̟ολιτιστικές και ̟εριβαλλοντικές
ε̟ιδράσεις του τουρισµού.
• Να γνωρίσουν τις γενικές ε̟ιδιώξεις, τους σκο̟ούς, τους στόχους, τα µέσα
και τα µέτρα της τουριστικής ̟ολιτικής σε εθνικό, ευρω̟αϊκό και ̟αγκόσµιο
ε̟ί̟εδο.
• Να εξοικειωθούν µε το γνωστικό αντικείµενο της τουριστικής οικονοµίας και
̟ολιτικής συσχετίζοντας το µε την χρήση του διαδικτύου.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α̟ό το βιβλίο «Τουριστική Οικονοµία» του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης των
∆. Λαγού και Π. Λιαργκόβα:

Εισαγωγή

Σελ. 15

Κεφάλαιο 1: Η ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου του τουρισµού
1.1. Το τουριστικό φαινόµενο διαχρονικά
1.2. Η αρχαιότητα
1.3. Ο µεσαίωνας
1.4. Η αναγέννηση
1.5. Ο 19ος αιώνας και ο Thomas Cook
1.6. Ο 20ος αιώνας
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις

Σελ. 18
Σελ. 18-21
Σελ. 21-22
Σελ. 23
Σελ. 23-24
Σελ. 25
Σελ. 26-28

Κεφάλαιο 3: Βασικές εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονοµίας
3.1. Ορισµός και διακρίσεις του τουρισµού
3.2. Ο τουρίστας
3.3. Τα τουριστικά κίνητρα
3.4. Η τουριστική αγορά
3.5. Το τουριστικό ̟ροϊόν
3.6. Το τουριστικό ̟ακέτο
3.7 Η τουριστική βιοµηχανία
3.8. Ο ταξιδιωτικός / τουριστικός ̟ράκτορας

Σελ. 42
Σελ. 42-46
Σελ. 46-47
Σελ. 48
Σελ. 48-49
Σελ. 50-52
Σελ. 52-53
Σελ. 53-54
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3.9 Οι οργανωτές ταξιδιών (tour operators)
3.10. Οι τουριστικές δα̟άνες
3.11. Η τουριστική κατανάλωση
3.12. Οι τουριστικές ε̟ενδύσεις
3.13. Το ακαθάριστο τουριστικό ̟ροϊόν
3.14. Οι τουριστικές εισαγωγές και εξαγωγές
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις

Σελ. 54-55
Σελ. 55-56
Σελ. 56-57
Σελ. 57-58
Σελ. 58-60
Σελ. 61
Σελ. 61-66

Κεφάλαιο 4: Μορφές Τουρισµού
4.1. ∆ιακρίσεις του τουρισµού σε µορφές
4.2. Οι κυριότερες ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις

Σελ. 68-73
Σελ. 74-83
Σελ. 83-86

Κεφάλαιο 5: Η τουριστική ζήτηση
5.1. Η έννοια της τουριστικής ζήτησης
5.2. Ο νόµος της τουριστικής ζήτησης
5.3. οι διακρίσεις της τουριστικής ζήτησης
5.4. Η συνάρτηση της τουριστικής ζήτησης
5.5. Η ελαστικότητα της τουριστικής ζήτησης
5.6. Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης
5.7. Προσδιοριστικοί ̟αράγοντες της τουριστικής ζήτησης
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις

Σελ. 88
Σελ. 88-89
Σελ. 89-90
Σελ. 90-91
Σελ. 91-92
Σελ. 92-93
Σελ. 94-99
Σελ. 99-101

Κεφάλαιο 6: Η τουριστική ̟ροσφορά
6.1. Η ̟αραγωγή της τουριστικής ε̟ιχείρησης
6.2. Το κόστος της τουριστικής ε̟ιχείρησης
6.3. Η τουριστική ̟ροσφορά
6.4. Η ̟οσότητα ενός τουριστικού ̟ροϊόντος ̟ου ̟αράγεται και
̟ροσφέρεται α̟ό όλες τις τουριστικές ε̟ιχειρήσεις
6.5. Ισορρο̟ία ̟ροσφοράς και ζήτησης τουριστικών ̟ροϊόντων
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις

Σελ. 104-105
Σελ. 106-111
Σελ. 111-117
Σελ. 118-119
Σελ. 119-121
Σελ. 121-124

Κεφάλαιο 8: Οι ε̟ι̟τώσεις του τουρισµού
8.1. Οι ε̟ι̟τώσεις του τουρισµού
8.2. Οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις
8.3. Κοινωνικές ε̟ι̟τώσεις
8.4. Πολιτιστικές ε̟ι̟τώσεις
8.5. Περιβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις
Σύνοψη κυρίων εννοιών - Λέξεις κλειδιά – Ερωτήσεις

Σελ. 138
Σελ. 139-147
Σελ. 147-150
Σελ. 150-152
Σελ. 152-155
Σελ. 155-157

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
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είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ασκήσεις
εφαρµογών ή ερωτήσεις ή και ̟ροβλήµατα (εάν είναι εφικτό) ̟ου θα ελέγχουν την
κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρµογής της α̟οκτηθείσας γνώσης.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
(Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., Μάθηµα Ειδικότητας Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων)
Είναι γνωστό ότι για τη διδασκαλία του µαθήµατος ειδικότητας «Τουριστικό
Μαρκετινγκ» της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. έχει ̟ροταθεί να χρησιµο̟οιηθεί το βιβλίο
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» της Α΄ τάξης 2ου κύκλου του Τοµέα Οικονοµίας και
∆ιοίκησης των Τ.Ε.Ε.
∆εδοµένου ότι το βιβλίο αυτό συγγράφηκε αρχικά για την ειδικότητα
Ξενοδοχειακών Ε̟ιχειρήσεων των Τ.Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία η α̟λούστευση του
̟εριεχοµένου µε την χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών
̟ου οδηγούν στην ανακαλυ̟τική µάθηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αντικειµενικός σκο̟ός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους µαθητές να γνωρίσουν,
να κατανοήσουν και να εµ̟εδώσουν την έννοια, το ̟εριεχόµενο και τα εργαλεία του
Τουριστικού Μαρκετινγκ. Με τη διδασκαλία του µαθήµατος ε̟ιδιώκεται οι µαθητές
να µ̟ορούν να ̟εριγράφουν, να αναλύουν και να χειρίζονται α̟οτελεσµατικά:
• τη φιλοσοφία του Μαρκετινγκ
• τις βασικές έννοιες του Τουριστικού Μαρκετινγκ
• τη διαδικασία, σ̟ουδαιότητα και χρησιµότητα του ̟ρογραµµατισµού Μαρκετινγκ
• τη διαδικασία, τους σκο̟ούς και τις εφαρµογές της έρευνας Μαρκετινγκ
• τη συµ̟εριφορά και τη διαδικασία λήψης α̟όφασης του τουρίστα
• την τµηµατο̟οίηση της τουριστικής αγοράς και τις εφαρµογές της
το µίγµα του Τουριστικού Μαρκετινγκ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος, ανά κεφάλαιο, ̟εριγράφονται στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα του µαθήµατος (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/13-12-2001) ̟ου έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ Οικονοµικά µαθήµατα) . Ενδεικτικά αναφέρουµε την
αναµενόµενη ικανότητα των µαθητών :
• Να διατυ̟ώνουν τον ορισµό του Μαρκετινγκ
• Να αιτιολογούν την ύ̟αρξη διαφόρων ειδών Μαρκετινγκ
• Να ορίζουν την έννοια και να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά του Τουριστικού
Μαρκετινγκ
• Να ορίζουν τις έννοιες του τουρίστα, των ε̟ιθυµιών, των αναγκών, της ζήτησης
• Να αναφέρουν και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά του τουριστικού ̟ροϊόντος
• Να ορίζουν την έννοια της τουριστικής αγοράς και να ̟εριγράφουν τη
λειτουργία της
• Να ̟εριγράφουν και να εξηγούν το ρόλο του τουριστικού ΜΆρκετινγκ στην
τουριστική ζήτηση και ̟ροσφορά
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να αναφέρουν και να αναλύουν το µίγµα τουριστικού Μαρκετινγκ Μαρκετινγκ
Να ορίζουν την έννοια του ̟ρογραµµατισµού Μαρκετινγκ
Να αναφέρουν και να ̟εριγράφουν τα στάδια της διαδικασίας
̟ρογραµµατισµού Μαρκετινγκ
Να αναφέρουν ̟αραδείγµατα εφαρµογής της τµηµατο̟οίησης της αγοράς
Να εξηγούν τη σηµασία του εσωτερικού Μαρκετινγκ στις τουριστικές
ε̟ιχειρήσεις
Να ορίζουν την έννοια του τουριστικού ̟ροϊόντος
Να ̟εριγράφουν µε ̟αραδείγµατα τον κύκλο ζωής του τουριστικού ̟ροϊόντος
καθορισµό της τιµής
Να ̟εριγράφουν µε ̟αραδείγµατα τις µεθόδους ̟ροσδιορισµού των τιµών και
τις µορφές ̟ολιτικής τιµών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α̟ό το βιβλίο «Τουριστικό Μάρκετινγκ» των Η. Μοσχονά, Χ. Πετρέα και Α. Βάθη:
Κεφάλαιο 1: Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στις Σύγχρονες Ε̟ιχειρήσεις
1.1 Έννοια και Περιεχόµενο του Μάρκετινγκ
σελ. 14-15
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Μάρκετινγκ

σελ. 16-17

1.3 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στις σύγχρονες Ε̟ιχειρήσεις

σελ. 18-19

1.4 Τα είδη του Μάρκετινγκ – Η Αναγκαιότητα Ύ̟αρξης
διαφορετικών ειδών Μάρκετινγκ
1.5 Τουριστικό Μάρκετινγκ

σελ. 20-21

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 24-25

σελ. 22-23

Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες του Μάρκετινγκ και του Τουριστικού Μάρκετινγκ
2.1 Η Αναγκαία Φιλοσοφία για το Α̟οτελεσµατικό Μάρκετινγκ
σελ. 28
2.2 Προϋ̟οθέσεις Υιοθέτησης αυτής της Φιλοσοφίας

σελ. 29-36

2.3 Βασικές Έννοιες του Τουριστικού Μάρκετινγκ

σελ. 37-52

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 53-55

Κεφάλαιο 3: Προγραµµατισµός του Τουριστικού Μάρκετινγκ
3.1 Η Έννοια του Προγραµµατισµού

σελ. 58-60

3.2 Η ∆ιαδικασία του ̟ρογραµµατισµού και του Τουριστικού
Μάρκετινγκ
Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 60-71
σελ. 72-74

Κεφάλαιο 6: Τµηµατο̟οίηση της Τουριστικής Αγοράς
6.1 Έννοια της Τµηµατο̟οίησης

σελ. 134-135

6.2 Προϋ̟οθέσεις Τµηµατο̟οίησης

σελ. 135-136

6.3 Κριτήρια Τµηµατο̟οίησης της Τουριστικής Αγοράς

σελ. 136-145

6.4 Εφαρµογή και Κόστος Τµηµατο̟οίησης της Αγοράς

σελ. 145-147
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Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 147-148

Κεφάλαιο 7: Εσωτερικό Μάρκετινγκ
7.1 Έννοια του Εσωτερικού Μάρκετινγκ

σελ. 150-154

7.2 Η ∆ιαδικασία του Εσωτερικού Μάρκετινγκ

σελ. 154-159

7.3 Η Αναγκαιότητα – Σ̟ουδαιότητα του Εσωτερικού Μάρκετινγκ

σελ. 159-160

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 161-163

Κεφάλαιο 8: Πολιτική Τουριστικού Προϊόντος
8.1 Η Έννοια της Πολιτικής του Τουριστικού Προϊόντος

σελ. 166-168

8.2 Θέµατα ̟ου Αφορούν το Τουριστικό Προϊόν

σελ. 169-176

8.3 ∆ιαφορο̟οίηση του Τουριστικού Προϊόντος

σελ. 177-178

8.4 Κύκλος Ζωής του Τουριστικού Προϊόντος

σελ. 179-182

8.5 Ανά̟τυξη νέων Προϊόντων

σελ. 182-184

8.6 Ποιότητα του Τουριστικού Προϊόντος

σελ. 184-186

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 187-190

Κεφάλαιο 9: Η Πολιτική των Τιµών
9.1 Έννοια της Πολιτικής των Τιµών

σελ. 192-193

9.2 Παράγοντες ̟ου Ε̟ηρεάζουν τον Καθορισµό της Τιµής

σελ. 193-207

Ανακεφαλαίωση – Έννοιες Κλειδιά – Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες

σελ. 208-211

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ε̟ισηµαίνεται η αναγκαιότητα α̟λούστευσης του ̟εριεχοµένου µε την
χρήση διδακτικών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων και τεχνικών ̟ου οδηγούν κυρίως
ανακαλυ̟τική µάθηση.
Προτείνεται η εφαρµογή κυρίως των «σχεδίων εργασίας» (projects) και των
τεχνικών «µελέτης ̟ερί̟τωσης» (case studies) για την κατανόηση για ̟αράδειγµα,
των νόµων ̟ροσφοράς και ζήτηση, των φαινοµένων ̟ληθωρισµού και ανεργίας.
Ε̟εξεργασία ̟ινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα διαγράµµατα,
µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, α̟οτελούν κείµενα ̟ου συµβάλλουν στην καλλιέργεια
των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των ̟ληροφοριών.
Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη
Α̟αραίτητο συµ̟ληρωµατικό εκ̟αιδευτικό υλικό για την κατανόηση των
βασικών οικονοµικών εννοιών α̟οτελούν το βιβλίο µαθητή « «Οικονοµία –
Ε̟ιχειρηµατικότητα» καθώς και το αντίστοιχο βιβλίο καθηγητή: «Οικονοµία –
Ε̟ιχειρηµατικότητα: ∆ιδακτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» ̟ου έχουν ̟αραχθεί
α̟ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (βλ
Καινοτόµα ̟ρογράµµατα)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο τρό̟ος εξέτασης του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Π.∆.
50/2008 (ΦΕΚ 81 τ.Α΄/8-5-08). ∆ηλαδή:
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Tα θέµατα των εξετάσεων λαµβάνονται α̟ό την ύλη ̟ου έχει οριστεί ως
εξεταστέα για το µάθηµα. Οι ερωτήσεις ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και
είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι µαθητές α̟αντούν υ̟οχρεωτικά σε όλα
τα θέµατα.
Οι ερωτήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες. Η ̟ρώτη κατηγορία
̟εριλαµβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ̟ου µ̟ορούν να αναλύονται σε
υ̟οερωτήµατα µε σκο̟ό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η
δεύτερη κατηγορία µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει (όχι λιγότερες α̟ό δύο) ασκήσεις
εφαρµογών ή ερωτήσεις ή και ̟ροβλήµατα ̟ου θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη
και την ικανότητα εφαρµογής της α̟οκτηθείσας γνώσης.
Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 50% στην ̟ρώτη κατηγορία και 50% στη
δεύτερη. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ένα θέµα αναλύεται σε υ̟οερωτήµατα, η
βαθµολογία ̟ου ̟ροβλέ̟εται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στις ε̟ιµέρους
ερωτήσεις, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός
βαθµός για κάθε µια α̟ό αυτές.

« Οδηγίες Μαθήµατος “Τουριστική Θεωρία και Εφαρµογές Η/Υ” της Β΄ Τάξης
ΕΠΑ.Λ.
Τοµέα Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών και “ Τουριστικές Εφαρµογές Η/Υ”
της Γ΄Τάξης ΕΠΑ.Λ. Ειδικότητας Υ̟αλλήλων Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων »
Για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του τουριστικού αντικειµένου τα
ανωτέρω µαθήµατα στηρίζουν την διδασκαλία τους στην χρησιµο̟οίηση των Νέων
Τεχνολογιών και ιδιαίτερα στην χρήση του ∆ιαδικτύου, ό̟ου είναι δυνατόν να
αντληθούν στοιχεία και ̟ληροφορίες για τουριστική µετακίνηση εσωτερικού ή
εξωτερικού µε την εύρεση:
• κυριότερων ε̟ίσηµων τουριστικών ιστοσελίδων και τρό̟ου διαχείρισής τους
• δροµολογίων όλων των Μ.Μ.Μ. και τακτική κλεισίµατος θέσεων και εισιτηρίων
• καταλυµατικών µονάδων, σύγκριση ̟ροσφεροµένων υ̟ηρεσιών και τιµών καθώς
και τρό̟ου συµφωνίας και κλεισίµατος δωµατίων
• τουριστικής διαδροµής ή ακόµη µε την σύνθεσή της
• τουριστικών και ̟ολιτιστικών στοιχείων ̟εριοχών
• οικονοµικότερου ή αρτιότερου συγκριτικά τουριστικού ̟ακέτου και σε ε̟ί̟εδο Γ΄
Τάξεως µε την κατασκευή ολόκληρου του τουριστικού ̟ακέτου
• διαφόρων ̟ηγών ιδιαίτερα σε το̟ικό ε̟ί̟εδο εκµετάλλευσης τουριστικών ̟όρων,
αναλόγως του ̟ραγµατο̟οιούµενου είδους τουρισµού µε ̟ροτάσεις βελτίωσής του
ή µε ̟ροτάσεις για ̟εραιτέρω τουριστική ανά̟τυξη µε την ̟ροώθηση των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού και
• µε την εύρεση κι άντληση στοιχείων α̟ό ̟ηγές, µελέτες, έρευνες, στατιστικά
δεδοµένα, κ.λ̟. για το ε̟ί̟εδο του τουρισµού της Χώρας µας, την ετήσια αύξηση ή
µείωση της τουριστικής µετακίνησης, την ανταγωνιστικότητα κ.λ̟., µε
συµ̟εράσµατα και ̟ροτάσεις για την βελτίωσή της κι ενδεχόµενη σύγκριση µε
άλλα κράτη.
Τα ̟ροαναφερθέντα κρίνεται σκό̟ιµο είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά να
δοθούν στους µαθητές και µε τη µορφή ατοµικής ή οµαδικής εργασίας.
Ιδιαίτερα στην Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατόν να χρησιµο̟οιηθούν και άλλες
εφαρµογές ̟ου στοχεύουν στην εξοικείωση του µαθητή µε τις ̟ραγµατικές
ε̟αγγελµατικές συνθήκες για τις ο̟οίες γίνεται εκτενής αναφορά αντίστοιχα στα
µαθήµατα Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων και Λειτουργίες Ξενοδοχειακών
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Μονάδων, ό̟ως είναι το Openoffice για σχεδιασµό εντύ̟ων (̟.χ. Vouchers) ή το
Excel για ̟λάνο κρατήσεων, τα ο̟οία σε συνδυασµό µε ελεύθερο λογισµικό α̟ό το
∆ιαδίκτυο, σε ̟ρώτο ε̟ί̟εδο, µ̟ορούν να καλύψουν τουριστικές εφαρµογές
διαχείρισης,
καταχωρήσεων
αφίξεων,
αναχωρήσεων,
αλλαγών,
έκδοση
̟αραστατικών κ.λ̟.
Τέλος για την αρτιότερη σύνδεση της ̟αρεχόµενης γνώσης µε τις συνθήκες της
αγοράς εργασίας ̟ροτείνονται:
• εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις σε τουριστικά καταλύµατα και σε Τουριστικά Γραφεία
ό̟ου εκτός άλλων θα ̟ραγµατο̟οιείται ε̟ίδειξη κι ανάλυση του τρό̟ου
λειτουργίας των λογισµικών καθώς και η χρησιµότητα τους σε ̟ραγµατικό χρόνο
εργασίας
• εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις σε εκθέσεις τουριστικού ̟εριεχοµένου, ό̟ου ̟αρ’ ότι οι
ε̟ιδείξεις είναι ̟εριορισµένου χρόνου, τα λογισµικά τα ο̟οία ̟αρουσιάζονται
είναι του ευρύτερου τουριστικού τοµέα.
∆ιδακτικές Οδηγίες για το Μάθηµα: “Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών”∗
(Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών,
ειδικότητα: “Υ̟αλλήλων ∆ιοίκησης και Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών”.
Ώρες διδασκαλίας: i) στα ηµερήσια ΕΠΑΛ, 3ω/εβδοµάδα
ii) στα εσ̟ερινά ΕΠΑΛ, 2ω/εβδοµάδα)

Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, αυτού του µαθήµατος, ̟εριλαµβάνεται στην Υ.Α.
74914/Γ2 (ΦΕΚ 1275 / τ. Β΄/ 2−7−2008) η ο̟οία ̟αρα̟έµ̟ει στην Υ.Α. 19306/Γ2
(ΦΕΚ 252 / τ. Β΄/ 28−2−2002) ό̟ου ̟εριγράφεται το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του
µαθήµατος µε τίτλο: “Λογιστική Εταιρειών”.
Κατά το ανωτέρω ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, σκο̟ός του µαθήµατος είναι οι µαθητές:
i) να γνωρίσουν τις βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών και ii) να
α̟οκτήσουν ικανότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων, διαφόρων εταιρειών, ώστε
αυτοί να είναι σε θέση να εργαστούν ως βοηθοί λογιστές ή να συνεχίσουν ανώτερες
οικονοµικές σ̟ουδές.
Όσον αφορά τη µεθοδολογία διδασκαλίας του µαθήµατος, στο ̟ρόγραµµα
σ̟ουδών αυτού, αναφέρεται: “εκτός α̟ό τη µέθοδο της διάλεξης, για την κατανόηση

∗

Προτείνεται −όπως έχει προταθεί δύο φορές, µέχρι τώρα (9/2008, 9/2009)−ο τίτλος του
µαθήµατος να είναι: “Λογιστική Εταιρειών”, όπως ήταν ο τίτλος του ιδίου µαθήµατος στα
ΤΕΕ και επιπλέον για να υπάρχει ταυτότητα τίτλου στα σχετικά ΦΕΚ. Συγκεκριµένα, στο
πρόγραµµα των ηµερησίων ΕΠΑΛ, (Υ.Α. 74914/Γ2, ΦΕΚ 1275 / τ. Β΄/ 2−7−2008) ο τίτλος
του µαθήµατος είναι: “Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών”, ενώ στο πρόγραµµα των
Εσπερινών ΕΠΑΛ το ίδιο µάθηµα ονοµάζεται: “Λογιστική Εταιρειών” (Υ.Α. 75257/Γ2,
ΦΕΚ 1237 / τ. Β΄/ 1−7−2008).
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και αφοµοίωση της ύλης του µαθήµατος, συνιστάται να χρησιµο̟οιηθούν οι
̟αρακάτω µέθοδοι:
• αριθµητικά ̟αραδείγµατα-εφαρµογές
• ασκήσεις
• ατοµικές-οµαδικές εργασίες
• ε̟ισκέψεις σε εταιρείες-χρηµατιστήριο
• χρήση οικονοµικών εφηµερίδων και ̟εριοδικών”.
Οι ̟αρακάτω διδακτικές οδηγίες, για το ανωτέρω µάθηµα, αναφέρονται στο
βιβλίο (µαθητή) µε τίτλο: “Λογιστική Εταιρειών” των: Ι. Εφραιµίδη και Α. Φίλη
(ΤΕΕ, 2ος κύκλος, ειδικότητα Υ̟αλλήλων Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών).
Κεφάλαιο Πρώτο
Σκο̟ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια της
εταιρείας, τις εταιρείες του Εµ̟ορικού ∆ικαίου, την έννοια και την αρχή της
Σταθερότητας του Κεφαλαίου, ό̟ως και το Νοµικό Πρόσω̟ο της εταιρείας.
Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τα είδη των εταιρειών και να διακρίνουν τις
οµοιότητες και τις διαφορές ̟ου υ̟άρχουν στις εµ̟ορικές εταιρείες. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει
να διασφαλίζουν την “αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου” και γνωρίζοντας τα
βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας, να αντιλαµβάνονται τις συνέ̟ειες α̟ό
την α̟όκτηση της νοµικής ̟ροσω̟ικότητας.

Κεφάλαιο ∆εύτερο
Σκο̟ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα
χαρακτηριστικά της Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.). Ε̟ίσης, να γνωρίζουν τις
διατυ̟ώσεις για τη σύσταση της Ο.Ε. και ̟οιος είναι ο σκο̟ός των διαφορετικών
ειδών εισφορών για τη σύσταση. Ε̟ι̟λέον, να γνωρίζουν γιατί γίνεται η αύξηση ή η
µείωση του κεφαλαίου της Ο.Ε., και ̟ως γίνεται η φορολόγηση και η διανοµή των
κερδών της Ο.Ε.
Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να µ̟ορούν να ̟ροβαίνουν στη διαδικασία σύστασης της
Ο.Ε., να διαχωρίζουν τις εισφορές σε χρήµα, είδος και ̟ροσω̟ική εργασία, να
̟αρακολουθούν και να ελέγχουν τις σχέσεις των εταίρων µε την Ο.Ε., να
̟ραγµατο̟οιούν και να εξακριβώνουν την αύξηση ή µείωση του κεφαλαίου της Ο.Ε.
και να ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους µε την κατάρτιση ̟ινάκων διάθεσηςδιανοµής των α̟οτελεσµάτων και φορολόγησης των κερδών της Ο.Ε.
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Κεφάλαιο Τρίτο
Σκο̟ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα
χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθµης Εταιρείας (Ε.Ε.).
Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να µ̟ορούν να διακρίνουν τις διαφορές µεταξύ της Ε.Ε. και
της Ο.Ε., κυρίως α̟ό τη λογιστική ά̟οψη των εγγραφών, κατά τη διαδικασία
σύστασης της Ε.Ε.

Κεφάλαιο Τέταρτο
Σκο̟ός αυτού του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα
χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τον τρό̟ο διοίκησης
αυτής.
Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύστασης και δηµοσιότητας της
Ε.Π.Ε., να µ̟ορούν να ξεχωρίζουν το εταιρικό κεφάλαιο, την εταιρική µερίδα και τα
εταιρικά µερίδια. Ε̟ίσης, να ̟αρακολουθούν τη λογιστική εργασία σύστασης της
εταιρείας, την αύξηση και µείωση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. Τέλος, να µ̟ορούν να
συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις και να ̟ροσδιορίζουν το οικονοµικό
α̟οτέλεσµα, ̟ροβαίνοντας στη διανοµή και στη φορολόγηση των κερδών της Ε.Π.Ε.

Κεφάλαιο Πέµ̟το
Σκο̟ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια και τα
χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρείας (Α.Ε.).
Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τη διαδικασία σύστασης, ίδρυσης και
δηµοσιότητος της Α.Ε. και να είναι γνώστες του τρό̟ου λειτουργίας των οργάνων
διοίκησης της Α.Ε. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν να διαχωρίζουν και να διακρίνουν
το µετοχικό κεφάλαιο α̟ό τα α̟οθεµατικά κεφάλαια. Ε̟ι̟λέον, να ̟ραγµατο̟οιούν
τις λογιστικές εγγραφές αύξησης και µείωσης κεφαλαίου της Α.Ε. και να ξεχωρίζουν
τι είναι α̟όσβεση κεφαλαίου. Τέλος, να συµµετέχουν στην κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων, να εξάγουν το α̟οτέλεσµα της διαχειριστικής χρήσης
εφαρµόζοντας τις διάφορες µεθόδους α̟οτίµησης στην α̟ογραφή και να
̟ροβαίνουν στη διανοµή και φορολόγηση των κερδών της Α.Ε.

Κεφάλαιο Έκτο
Σκο̟ός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την έννοια, τα
χαρακτηριστικά του Συνεταιρισµού και τα κυριότερα είδη αυτών.
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Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν ̟ώς ιδρύονται και ̟ώς διοικούνται οι
συνεταιρισµοί και να ̟ραγµατο̟οιούν λογιστικές εγγραφές σύστασης, αύξησης και
µείωσης του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Ε̟ίσης, να ̟ραγµατο̟οιούν τις λογιστικές
εργασίες των συνεταιρισµών, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους και να
συντάσσουν, στο τέλος της χρήσης, τις λογιστικές καταστάσεις και τα α̟οτελέσµατα.

Ε̟ισήµανση: Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος της “Λογιστικής Εταιρειών”
υφίσταται συχνές αλλαγές, λόγω µεταβολών είτε στους συντελεστές, είτε στον τρό̟ο
φορολογίας και διανοµής κερδών των ε̟ιχειρήσεων, οι ο̟οίες ̟ροέρχονται είτε α̟ό
την εναρµόνισή µας µε τις ευρω̟αϊκές οδηγίες είτε για δηµοσιονοµικούς λόγους στα
φορολογικά νοµοσχέδια, για τους ετήσιους ̟ροϋ̟ολογισµούς.
Για να ξε̟εραστεί αυτή η ‘ενδογενής’ δυσκολία, α̟αιτείται η συνεχής ενηµέρωση
των εκ̟αιδευτικών ̟ου διδάσκουν αυτό το µάθηµα (α̟ό τον Τύ̟ο, α̟ό τις ∆.Ο.Υ.,
α̟ό το Οικονοµικό Ε̟ιµελητήριο, κ.ά.). Το ουσιαστικό γεγονός ̟αραµένει ότι οι
µαθητές ̟ρέ̟ει να διδαχθούν τον τρό̟ο αντιµετώ̟ισης αυτών των αλλαγών και των
ε̟ι̟τώσεών τους.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αλλαγές στις σελίδες 79-82.

4.10.3 Τρό̟ος Φορολογίας Ε.Π.Ε. (σελίδα 79 έως 82)
Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών της Ε.Π.Ε., α̟ό 1/1/2007,
εφαρµοζόµενος στα συνολικά κέρδη της Ε.Π.Ε είναι 25%, δηλαδή ίδιος µε εκείνον
των Ανώνυµων Εταιρειών.
Όσον αφορά τη φορολογική αντιµετώ̟ιση των µισθών και λοι̟ών α̟ολαβών
̟ου καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε στους εταίρους τους, για διαχειριστικές χρήσεις ̟ου
αρχίζουν α̟ό 1/1/2003 και µετά, ισχύουν τα εξής: ο µισθός και οι α̟ολαβές ̟ου
καταβάλλονται α̟ό τις Ε.Π.Ε σε εταίρους τους, λόγω των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχουν
σε αυτή, θα α̟οτελεί εισόδηµα α̟ό εµ̟ορικές ε̟ιχειρήσεις, εφόσον οι δικαιούχοι
είναι ασφαλισµένοι για τις υ̟ηρεσίες αυτές σε ο̟οιοδή̟οτε ασφαλιστικό οργανισµό
ή ταµείο εκτός του Ι.Κ.Α. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο µισθός του εταίρου α̟οτελεί
εισόδηµα α̟ό εµ̟ορικές ε̟ιχειρήσεις, η εταιρεία υ̟οχρεούται σε ̟αρακράτηση
φόρου µε συντελεστή 25%, µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών ̟ου
καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου. Με την ̟αρακράτηση
του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υ̟οχρέωση των δικαιούχων για τους
µισθούς ̟ου λαµβάνουν.
Παράδειγµα:
Σε µία Ε.Π.Ε συµµετέχουν δύο εταίροι ο Α. Ανδρέου και ο Β. Βασιλείου µε
̟οσοστό συµµετοχής 50% ο καθένας. Ο εταίρος Α. Ανδρέου είναι και διαχειριστής.
Τα κέρδη της χρήσης 2007 είναι 24.000 €. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων
α̟οφάσισε: α) α̟ό τα κέρδη να γίνει η νόµιµη κράτηση 5% για σχηµατισµό τακτικού
α̟οθεµατικού και β) το 70% των κερδών ̟ου α̟οµένει µετά τον υ̟ολογισµό του
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φόρου, να καταβληθεί στους εταίρους και το υ̟όλοι̟ο να ̟αραµείνει στην εταιρεία
ως υ̟όλοι̟ο κερδών εις νέον.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα έχουµε:

α) Υ̟ολογισµός φόρου εισοδήµατος ̟ου θα καταβάλει η Ε.Π.Ε.
Συνολικά Καθαρά Κέρδη
24.000 €
Άρα 24.000 € χ 25% = 6.000 € Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε.
β) Υ̟ολογισµός Τακτικού Α̟οθεµατικού
Καθαρά κέρδη Ισολογισµού 24.000 €
24.000 € χ 5% = 1.200 € Τακτικό Α̟οθεµατικό
γ) Ποσό ̟ου διανέµεται στους εταίρους
Καθαρά κέρδη Ισολογισµού
Μείον: Φόρος Κερδών Ε.Π.Ε 6.000 €
Τακτικό Α̟οθεµατικό 1.200 €
Υ̟όλοι̟ο

24.000 €
7.200 €
16.800 €

Άρα, 16.800 € χ 70% = 11.760 € είναι το ̟οσό ̟ου διανέµεται στους εταίρους.
δ) Υ̟ολογισµός κερδών εις νέον
16.800 € - 11.760 € = 5.040 €
Οι λογιστικές εγγραφές έχουν ως εξής:
86
86
88
88

88
88
54
54

88
88
88
88

88
88
88
88

99
00

08
07

00
08

00
99

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Καθαρά Α̟οτελέσµατα Χρήσεως
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως
Μεταφορά Κερδών ̟ρο φόρων

24.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Φόρος εισοδήµατος
ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
Φόροι Εισ/τος φορ/κών κερδών
Αναλογών Φόρος Ε.Π.Ε

6.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Φόρος εισοδήµατος
Μεταφορά φόρου για ̟ροσδ/µό Καθ. Κερδ.
Χρησ

6.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Κέρδη ̟ρος ∆ιάθεση

18.000

24.000

6.000

6.000

18.000

310

Μεταφορά Λογ/σµού Καθ. Κερδ. για
∆ιανοµή
88
88
41
41
42
42
53
53
53
53

99
02
00
14
14
14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Κέρδη ̟ρος ∆ιάθεση
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ∆ΙΑΦ. ΑΝ/ΓΗΣ
Τακτικό Α̟οθεµατικό
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
Υ̟όλοι̟ο Κερδών εις νέον
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Βραχυ̟ρ. Υ̟οχρ. ̟ρος εταιρ.
00
Εταίρος Α. Ανδρέου
5.880
01
Εταίρος Β. Βασιλείου
5.880
∆ιανοµή Κερδών Χρήσης

18.000
1.200
5.040
11.760

4.10.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
Στις Ερωτήσεις να διαγραφεί η ερώτηση 5.
Στις Ασκήσεις στο Ζητείται: να διαγραφεί το α) ολόκληρο και η αρίθµηση ξεκινά
µε α, β, γ, δ στα β, γ, δ, ε, αντίστοιχα..

Σηµείωση 1:Το ανωτέρω ̟αράδειγµα, το ο̟οίο συνέταξαν οι συγγραφείς του
βιβλίου κ.κ. Γ. Εφραιµίδης και Α. Φίλης είχε σταλεί −υ̟ό µορφή οδηγιών− στους
διδάσκοντες το µάθηµα το 2004. Στη σηµερινή του µορφή ̟εριλαµβάνει ορισµένες
ε̟ι̟λέον αλλαγές συντελεστών, σε σχέση µε το ανωτέρω κείµενο του 2004.

Σηµείωση 2: Στα Εσ̟ερινά ΕΠΑΛ το µάθηµα θα διδάσκεται −σύµφωνα µε τη
σχετική Υ.Α.− δύο (2) ώρες την εβδοµάδα στη ∆΄ τάξη, α̟ό το σχ. έτος 2009-10.
Προτείνεται, η διδασκόµενη ύλη να ̟εριοριστεί στα ̟έντε ̟ρώτα κεφάλαια.
Ε̟ι̟λέον, α̟ό το 3ο κεφάλαιο να διδαχθεί µόνον το 3.1 και το 3.2 και α̟ό το 5ο
κεφάλαιο να µη διδαχτούν τα: 5.3.4, 5.4.3 και 5.6.2.

Σηµείωση 3: Στο κείµενο του βιβλίου “Λογιστική Εταιρειών” (Ι. Εφραιµίδη − Α.
Φίλη, ΟΕ∆Β) να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις-αλλαγές:

“ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” : ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ
- Σελ. 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Να γραφεί: Στην Αθήνα σήµερα την 11 Αυγούστου 2002 …
αντί του 1999 (̟αράβαλε. σελ. 24, ∆ιάρκεια εταιρείας: σήµερα 11
Αυγούστου 2002 έως 11 Αυγούστου 2012)

- Σελ. 27

Ποσό 20.000: να γραφεί στη βοηθητική στήλη, όχι στη Χρέωση
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- Σελ. 28

Λογ/σµός 33.03.01 αντί 22.02.01 (Πίνακας: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα)

- Σελ. 31

Ε̟ειδή δεν ̟ρόκειται για ̟ελάτες της εταιρείας ̟ου συστήνεται, αλλά
για εισφορά εταίρου (α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες του), θα µ̟ορούσαµε να
χρησιµο̟οιήσουµε ή/και τον Α/θµιο λογ/σµό 33: ΧΡΕΩΣΤΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΟΙ και Β/θµιο λογ/σµό 33.97 – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ,
αντί των ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Σελ. 32

Να γραφεί: Λογ/σµός 08.01.00 Εταίρος ∆ Λογ. Εισφορ. Ακιν.
αντί του 08.00.00 Εταίρος ∆ Λογ. Εισφορ. Εργ.
(στην ̟ίστωση της τελευταίας εγγραφής)

- Σελ. 41

Στον τίτλο της ενότητας 2.5: “Αύξηση – Μείωση Μετοχικού
Κεφαλαίου Ο.Ε.”, να αντικαταστήσουµε τον όρο “Μετοχικό
Κεφάλαιο” µε τον όρο “Εταιρικό Κεφάλαιο”

- Σελ. 47

Στην ενότητα 2.6, στην 5η ̟αράγραφο να γραφεί: “Τα κέρδη
φορολογούνται µε συντελεστή 20%, α̟ό 1/1/2007 (αντί 25% ̟ου
γράφει το βιβλίο) και στην ε̟όµενη ̟αράγραφο να γραφεί ο
συντελεστής 20% (αντί 25% ̟ου γράφει το βιβλίο).

- Σελ. 48

Στο τέλος της 3ης ̟αραγράφου να γραφεί: “… µε συντελεστή 20%,
α̟ό 1/1/2007” (αντί 25% ̟ου γράφει το βιβλίο).

- Σελ. 48

Στον “ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΥ” να γίνουν οι ̟αρακάτω αλλαγές, ως εξής:
7η γραµµή: φόρος εισοδήµατος 100.000 χ 20%..............-20.000
8η γραµµή: υ̟όλοι̟ο κερδών……………………………80.000
10η και 11η γραµµή: Κέρδη ……………………………..60.000
14η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει:
60.000χ50%=30.000 και το σύνολο να γίνει 80.000
15η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει:
60.000χ30%=18.000 και το σύνολο να γίνει 48.000
16η γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να γίνει:
60.000χ20%=12.000 και το σύνολο να γίνει 32.000
17η (τελευταία) γραµµή, στη 2η στήλη στα φορολογηµένα κέρδη Ο.Ε. να
γίνει: 60.000 και το σύνολο να γίνει 160.000

- Σελ. 49

Στο 2ο οριζόντιο τµήµα του ̟ίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις:
(88). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ, να γραφεί: 20.000 (αντί
25.000)
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(88.08). Φόρος εισοδήµατος Ν.Π., να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000)
(54). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ, να γραφεί: 20.000 (αντί
25.000)
(54.07). Φόρος εισοδήµατος φορολογικών κερδών, να γραφεί: 20.000
(αντί 25.000)
Στο 3ο οριζόντιο τµήµα του ̟ίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις:
(88.08). Φόρος εισοδήµατος Ν.Π., να γραφεί: 20.000 (αντί 25.000)
(88.99). Κέρδη ̟ρος διάθεση, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000)
Στο 4ο οριζόντιο τµήµα του ̟ίνακα να γίνουν οι εξής διορθώσεις:
(88). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ, να γραφεί: 180.000 (αντί
175.000)
(88.99). Κέρδη ̟ρος διάθεση, να γραφεί: 180.000 (αντί 175.000)
(33). ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ, , να γραφεί: 160.000 (αντί 155.000)
(33.07). ∆οσολ/κοι λογ/σµοι Εταίρ., να γραφεί: 160.000 (αντί 155.000)
(33.07.00). Ατοµικός Λογ/σµός Η, να γραφεί: 80.000 (αντί 77.500)
(33.07.01). Ατοµικός Λογ/σµός Θ, να γραφεί: 48.000 (αντί 46.500)
(33.07.02). Ατοµικός Λογ/σµός Ι, να γραφεί: 32.000 (αντί 31.000)
- Σελ. 53

Να γραφεί: Λογ/σµός 33.03.02 αντί του 33.03.03 στον τριτοβάθµιο της
χρέωσης της ̟ρώτης εγγραφής

- Σελ. 66

Εταιρικό κεφάλαιο (4.5.1). Με το Ν. 3661/2008 άρθρο 16 § 2α, το
κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν µ̟ορεί να είναι κατώτερο των 4.500 ευρώ,
ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής
σύµβασης (έναρξη ισχύος α̟ό 19-5-2008).

- Σελ. 69

Στον ̟ρώτο ̟ίνακα, στην 4η γραµµή, να γραφεί: 40.06 Εταιρικό
Κεφάλαιο, αντί Εταιρ. Λογ. Κάλυψης. Κεφαλ.

- Σελ. 69

Στο δεύτερο ̟αράδειγµα για να είναι η µερίδα ̟ολλα̟λάσιο του 30,
θα ̟ρέ̟ει να γίνει 600 €, αντί των 500 € και οι εισφορές των Α: 25 ετ.
µερίδια και του Β: 15 εταιρικά µερίδια. Ε̟ίσης, για να καλύ̟τεται σε
µετρητά το ̟οσό των 9.000 € στην εισφορά, για τον Β να γραφεί:
εµ̟ορεύµατα 3.000€ και µετρητά 6.000€.
Ανάλογες διορθώσεις θα ̟ρέ̟ει να γίνουν στις εγγραφές του
̟αραδείγµατος, ό̟ου ε̟ίσης στην ̟ίστωση του 40.06.01 είναι λάθος
το ̟οσό της εισφοράς: 9.000 €, αντί του σωστού 7.500 €
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- Σελ. 70

∆ευτεροβάθµιος λογ/σµός 20.00, αντί του 12.00, στη χρέωση της
δεύτερης εγγραφής και 33.03.01 Ετ. Β, αντί του 33.03.00 Ετ. Α, στην
̟ίστωση της ίδιας εγγραφής. Ε̟ίσης αν διορθωθούν οι εισφορές (σελ.
69) θα ̟ρέ̟ει να διορθωθεί και ο Ισολογισµός (εµ̟ορεύµατα 3.000 €
και χρηµατικά διαθέσιµα 9.000 €)

- Σελ. 71

Στην άσκηση 2 στην ̟ροτελευταία γραµµή να γίνει: εµ̟ορεύµατα
5.000 € (αντί 6.000 €)

- Σελ. 77

Λογ/σµός 42.92 αντί του 42.01, στην ̟ίστωση της ̟ρώτης εγγραφής

- Σελ. 79

Τρό̟ος φορολογίας Ε.Π.Ε.: και εδώ θα ̟ρέ̟ει είτε να αναφερθούν οι
αλλαγές των συντελεστών φορολόγησης της Ε.Π.Ε. (2004:35%,
2005:32%, 2006:29%, 2007:25%), είτε να αναφέρουµε τον τελευταίο
ισχύοντα συντελεστή, δηλαδή 25%

- Σελ. 93

Ερώτηση 2, 300.000 €, αντί του 100.000.000 δρχ

- Σελ. 98

Να γραφεί: Λογ/σµός 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αντί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΝΕΟΝ

- Σελ. 104

Στην άσκηση 4 (σελ.103-4) διαγράφονται οι ̟ερίοδοι α̟ό: “Με βάση
τα ̟αρα̟άνω οι µέτοχοι ενεργούν ως εξής: ο Α για την α΄ δόση…έως
και ο Γ…εξοφλεί την α΄ δόση µε µετρητά”.

- Σελ. 104

Να γραφεί: Λογ/σµος 16.10 αντί 16.00

- Σελ. 127

Να διορθωθεί ο συντελεστής φορολόγησης της Α.Ε., δηλαδή α̟ό 35%
να γίνει 25% και να ληφθεί υ̟όψη −ο νέος συντελεστής− στους
υ̟ολογισµούς των ̟αραδειγµάτων των ε̟οµένων σελίδων

- Σελ. 130

Λογ/σµος 88.08. να γραφεί: Φόρος Εισοδήµατος αντί Καθαρά
Α̟οτελ/τα Χρήσης στη χρέωση της δεύτερης εγγραφής

∆ιδακτικές Οδηγίες για το Μάθηµα: “Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική”
(Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ, ηµερήσιων και εσ̟ερινών)

I. Οικονοµικά Μαθηµατικά
Λόγω της µείωσης των ωρών διδασκαλίας, αυτού του µαθήµατος −α̟ό 4 σε 2
ώρες, ανά εβδοµάδα (Υ̟ουργική Α̟όφαση της 3/3/2007)− µειώθηκε η ύλη στα νέα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σ̟ουδών αυτού του µαθήµατος, µε τους δύο “κλάδους”:
i) Οικονοµικά Μαθηµατικά και ii) Στατιστική.
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Συγκεκριµένα, τώρα, στη διδακτέα ύλη στα Οικονοµικά Μαθηµατικά δεν
̟εριλαµβάνονται τα κεφάλαια: 6. Αντικατάσταση Γραµµατίων (Ισοδυναµία Γραµµατίων),
7. Σύνθετος Τόκος ή Ανατοκισµός, 8. Ράντες και 9. ∆άνεια.
Για τη διδασκαλία των Οικονοµικών Μαθηµατικών ̟ροτείνονται οι ̟αρακάτω
οδηγίες, οι ο̟οίες αναφέρονται στο χρησιµο̟οιούµενο βιβλίο στα ΤΕΕ (Α΄ Τάξη), µε
τίτλο: “Οικονοµικά Μαθηµατικά” (βιβλίο µαθητή) των: Θ. Α̟οστολό̟ουλου και Γ.
Καΐτσα.

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.
Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο οι µαθητές µ̟ορούν να διακρίνουν τις
κατηγορίες των Μαθηµατικών, να ενηµερωθούν για το ̟εδίο εφαρµογής των
Οικονοµικών Μαθηµατικών, και να κατανοήσουν βασικές οικονοµικές έννοιες ̟ου θα
συναντήσουν, ό̟ως: χρήµα, κεφαλαίο, τόκος, ε̟ιτόκιο κλ̟.

Κεφάλαιο 2. Η Μέθοδος των Τριών, Ποσοστά (Στοιχεία Πρακτικής Αριθµητικής)
Σε αυτό το κεφάλαιο να γίνει µια σύντοµη αναφορά της Μεθόδου των Τριών και
των Ποσοστών.

Κεφάλαιο 3. Μερισµός σε Μέρη Ανάλογα
Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές θα γνωρίσουν ̟ότε δύο ή ̟ερισσότεροι αριθµοί
λέγονται ανάλογοι ̟ρος άλλους, αντίστροφοι και αντιστρόφως ανάλογοι και θα
µάθουν να ε̟ιλύουν ̟ροβλήµατα µερισµού. Ε̟ίσης, θα διδαχθούν την έννοια της
Εταιρείας και θα µάθουν να υ̟ολογίζουν το κέρδος ή τη ζηµιά ̟ου αναλογεί σε κάθε
εταίρο, ανάλογα µε το κεφάλαιό του και ανάλογα µε το χρόνο συµµετοχής του
κεφαλαίου του στην εταιρεία.
Είναι

χρήσιµο

να

γίνουν

̟αραδείγµατα

̟ροβληµάτων

Μερισµού

και

̟ροβληµάτων Εταιρείας γιατί στα Γυµνάσια δεν διδάσκονται ε̟αρκώς αυτά τα
θέµατα.
Κεφάλαιο 4. Α̟λός Τόκος
Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές θα γνωρίσουν τις έννοιες: του α̟λού τόκου, του
κεφαλαίου, του ε̟ιτοκίου, του χρόνου, θα µάθουν τα χρησιµο̟οιούµενα σύµβολα
αυτών των εννοιών και εφαρµόζοντας α̟λά ̟αραδείγµατα θα διδαχθούν να
ε̟ιλύουν ̟ροβλήµατα τόκου.
Αυτό το κεφάλαιο ̟ροτείνεται να διδάσκεται χωρίς ̟ερικο̟ές.
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Κεφάλαιο 5. Προεξόφληση µε α̟λό τόκο
Προτείνεται να διδαχθούν µόνον οι ̟αράγραφοι: 5.1 και 5.2 (δηλαδή, οι: 5.2.1,
5.2.2., 5.2.3. και 5.2.4.).
Οι ̟αράγραφοι 5.3., 5.4, 5.5. και 5.6 να µη ̟εριληφθούν στη διδακτέα ύλη, γιατί
µετά την α̟ελευθέρωση του τρα̟εζικού συστήµατος, οι εµ̟ορικές τρά̟εζες δεν
διενεργούν ̟ροεξοφλήσεις Συναλλαγµατικών. Α̟λώς δέχονται τις Συναλλαγµατικές
για είσ̟ραξη ή ως ενέχυρο.
Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές ̟ροτείνεται να γνωρίσουν µόνο τις έννοιες: των
̟ιστωτικών εγγράφων/τίτλων (“Γραµµάτιο εις ∆ιαταγή”, “Συναλλαγµατική”), της
̟ροεξόφλησης, της ονοµαστικής και της ̟αρούσας αξίας µιας Συναλλαγµατικής και
αν

υ̟άρχει

χρόνος

να

γίνουν

α̟λά

̟αραδείγµατα

υ̟ολογισµού

του

̟ροεξοφλήµατος.

II. Στατιστική
Η Στατιστική διδασκόταν στην Α΄ τάξη, 1ου κύκλου του ίδιου τοµέα των ΤΕΕ.
Λόγω της µείωσης των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος, α̟ό 4 σε 2 ώρες, στα νέα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σ̟ουδών έγινε και αντίστοιχη µείωση της Στατιστικής.
Συγκεκριµένα στη διδακτέα ύλη της Στατιστικής δεν ̟εριλαµβάνονται τα
κεφάλαια: 5. Παλινδρόµηση − Συσχέτιση και 6. Χρονολογικές Σειρές.
Για τη διδασκαλία της Στατιστικής ̟ροτείνονται οι ̟αρακάτω οδηγίες, οι
ο̟οίες αναφέρονται στο χρησιµο̟οιούµενο στα ΤΕΕ (Α΄ Τάξη) βιβλίο (µαθητή) µε
τίτλο: “Στατιστική Ε̟ιχειρήσεων” των: ∆. Καραγεώργου, Α.Μ. Κόκλα και Ε.
Πα̟ακωνσταντίνου.
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.
Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο οι µαθητές γνωρίζουν τον σκο̟ό και το
̟εριεχόµενο της ε̟ιστήµης της Στατιστικής και ε̟ιδιώκεται να κατανοήσουν βασικές
έννοιες αυτής, ό̟ως: δείγµα − ̟ληθυσµός, ̟οσοτικές µεταβλητές, ̟οιοτικές µεταβλητές κ.ά.

Κεφάλαιο 2. Η Συµβολή της Στατιστικής στη Σύγχρονη Ε̟ιχείρηση.
Το κεφάλαιο αυτό ̟ροτείνεται να µη διδαχθεί.

Κεφάλαιο 3. Συλλογή και Παρουσίαση των Στατιστικών ∆εδοµένων α̟ό το Χώρο των
Ε̟ιχειρήσεων.
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Σε αυτό το κεφάλαιο, µε α̟λά ̟αραδείγµατα, οι µαθητές γνωρίζουν την
Α̟ογραφή και τη ∆ειγµατοληψία και ασκούνται στην κατασκευή στατιστικών
̟ινάκων και διαγραµµάτων.

Κεφάλαιο 4. Τα Βασικά Μέτρα Θέσης µιας Κατανοµής.
Οι µαθητές να γνωρίσουν τα βασικά Μέτρα Θέσης µιας κατανοµής (Μέσο
Αριθµητικό και ∆ιάµεσο) και τον τρό̟ο υ̟ολογισµού τους, ό̟ως και να διδαχθούν
να υ̟ολογίζουν τα Μέτρα Θέσης, σε α̟λές ε̟ιχειρηµατικές εφαρµογές.
Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ̟αράγραφοι:
4.3.2: Ιδιότητες της Μέσης Τιµής και
4.6: Τεταρτηµόρια και το ̟αράδειγµα 4.9 ̟ου ακολουθεί και ̟ου αναφέρεται στον
υ̟ολογισµό του 1ου και του 3ου Τεταρτηµορίου.

Κεφάλαιο 5. Τα Βασικά Μέτρα ∆ιασ̟οράς µιας Κατανοµής.
Σε αυτό το κεφάλαιο οι µαθητές γνωρίζουν τα Μέτρα ∆ιασ̟οράς. Με α̟λά
̟αραδείγµατα να διδαχθούν να υ̟ολογίζουν τα Μέτρα ∆ιασ̟οράς, α̟ό
ταξινοµηµένα και αταξινόµητα δεδοµένα και να εφαρµόζουν τα Μέτρα ∆ιασ̟οράς
σε α̟λές ̟ερι̟τώσεις ε̟ιχειρηµατικής δράσης.
Προτείνεται η διδασκαλία να συµ̟εριλάβει και την ̟αράγραφο 5.6: Υ̟ολογισµός
της ∆ιακύµανσης.

Α̟αντώντας στο σχετικό έγγραφο, κατατίθεται εισήγησή µας για τις οδηγίες
διδασκαλίας των µαθηµάτων Ηµερησίων και Εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. για το
σχολικό έτος 2010-2011, ως εξής:
α) Για τον Κύκλο Υ̟ηρεσιών (Τοµέας Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών),
ε̟ισυνά̟τεται ένα σχετικό αρχείο για τα µαθήµατα τα ο̟οία ε̟ο̟τεύω.
β) Για τον Κύκλο Ναυτικό-Ναυτιλιακό (Τοµέας Ναυτικός-Πλοιάρχων Ε.Ν. και
Τοµέας Ναυτικός-Μηχανικών Ε.Ν.) για τον ο̟οίο είµαι υ̟εύθυνος, ε̟ισυνά̟τονται
δύο αρχεία (ηµερησίων και εσ̟ερινών ΕΠΑ.Λ.).
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
- ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -

Μάθηµα: Ευρω̟αϊκή ΈΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
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Το µάθηµα αυτό είναι 2ωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στην Α΄ τάξη των Ηµερησίων
και των Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ αντίστοιχα.
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι οι µαθητές να γνωρίσουν τους θεσµούς και τις ̟ολιτικές
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, καθώς και τον τρό̟ο οργάνωσης και λειτουργίας της. Να
συνειδητο̟οιήσουν την ανάγκη συµµετοχής του κράτους και των ̟ολιτών στην
διαδικασία της Ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης. Να α̟οκτήσουν γνώσεις και κριτική
ικανότητα, ώστε να κατανοούν, να αναλύουν και να ερµηνεύουν τα γεγονότα, τις
σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ευρω̟αϊκή Ένωση.
Ε̟ι̟ρόσθετα, το µάθηµα «Ευρω̟αϊκή Ένωση-Θεσµοί και Πολιτικές» έχει στόχους, οι
µαθητές να:
 γνωρίσουν τους βασικούς σταθµούς της ̟ορείας της Ένωσης α̟ό τις α̟αρχές
µέχρι σήµερα,
 δια̟ιστώσουν τα κοινά ̟ολιτισµικά χαρακτηριστικά της Ένωσης,
 συνειδητο̟οιήσουν την ̟ορεία ̟ρος την Ευρω̟αϊκή ολοκλήρωση,
 εξοικειωθούν µε τους βασικούς θεσµούς- όργανα της Ένωσης καθώς και τη
λειτουργία τους,
 κατανοήσουν τις διάφορες ̟ολιτικές της Ένωσης,
 δια̟ιστώσουν τις ̟ηγές εσόδων και τις κατανοµές των εξόδων καθώς και τις
βασικές αρχές διαχείρισης,
 ενδιαφέρονται για τα µεγάλα ̟ροβλήµατα της Ένωσης,
 ενδιαφέρονται για τη θέση της Ένωσης στον κόσµο καθώς και για το µέλλον της,
 συµµετέχουν, ως ̟ολίτες του κράτους και ως ̟ολίτες της Ένωσης, ενεργά στο
ευρω̟αϊκό γίγνεσθαι,
 συνειδητο̟οιήσουν ότι ως Ευρω̟αίοι ̟ολίτες έχουν δικαιώµατα και
υ̟οχρεώσεις.
Oι µαθητές διδάσκονται όλο το βιβλίο µαθητή «Θέµατα Ευρω̟αϊκής Ένωσης»,
(ΟΕ∆Β, έκδοση 2009), το ο̟οίο ̟εριέχει τα εξής κεφάλαια:
1. Ιστορία και αναγκαιότητα της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης
2. ∆οµή και λειτουργία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
3. Αρµοδιότητες και Πολιτικές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
Τα θέµατα διδάσκονται µε τρό̟ο ώστε να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η µάθηση ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ίζεται ως µια ενεργητική
διαδικασία, η ο̟οία συντελείται µέσα α̟ό µια διαρκή αλληλε̟ίδραση του µαθητή µε
το κοινωνικό-οικονοµικό-̟ολιτικό-̟ολιτισµικό του ̟εριβάλλον.
Ο ̟ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και
ωριαίος), είναι α̟αραίτητος, ώστε αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες
̟ροσαρµογές. Ε̟ι̟λέον, η εκ µέρους του εκ̟αιδευτικού ενηµέρωση του για το
̟εριεχόµενο των οδηγιών, η γνώση του ̟εριεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και
η χρήση του αναγκαίου διδακτικού υλικού και ε̟ο̟τικών µέσων, είναι α̟αραίτητα
για την ε̟ίτευξη των διδακτικών στόχων.
Ενδείκνυται να χρησιµο̟οιηθεί συνδυασµός τεχνικών, ό̟ως η σύντοµη εισήγηση, οι
ερωτήσεις, η ̟αρώθηση, ο διάλογος, η αντι̟αράθεση, η διερεύνηση και η
ε̟εξεργασία δεδοµένων. Ε̟ι̟λέον, χρήσιµες µέθοδοι και τεχνικές είναι:

 Η µελέτη ̟ηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική ̟ροσέγγιση της γνώσης.
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 Η βιωµατική ̟ροσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και δραµατο̟οιηµένων
διαλόγων.

 Η ̟αρουσίαση ε̟ίκαιρων γεγονότων α̟ό εφηµερίδες, ταινίες, διαδίκτυο κτλ. και







η διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων, σχετικών µε το ̟εριεχόµενο του
µαθήµατος.
Η ̟ρόσκληση στο σχολείο δηµοσίων ̟ροσώ̟ων, ειδικών, εκ̟ροσώ̟ων α̟ό την
ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα.
Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες των µαθητών και η ̟αρουσίασή τους στην
τάξη.
Η µελέτη ̟ερι̟τώσεων (case studies) διαφόρων θεµάτων της Ε.Ε.
Η διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων,
βιβλιογραφίας, κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος ευρω̟αϊκού
ενδιαφέροντος, η ανάλυση και η διατύ̟ωση ̟ροτάσεων για την αντιµετώ̟ισή
του.
Η δηµιουργία και ̟αρουσίαση σχεδίων εργασίας (project) σχετικών µε θέµατα
της Ε.Ε.

Ε̟ισηµαίνεται ότι ε̟ιβάλλεται η χρήση των κατάλληλων ε̟ο̟τικών µέσων
διδασκαλίας-εκ̟αιδευτικής τεχνολογίας (εφηµερίδες, διαφάνειες, βιντεοταινίες,
διαδίκτυο κτλ.), για την ενεργο̟οίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών, ώστε η
εκ̟αιδευτική διαδικασία να είναι ̟ιο α̟οτελεσµατική.
Ε̟ίσης, ε̟ισηµαίνεται ότι ε̟ιβάλλεται η ολιστική/διαθεµατική/διε̟ιστηµονική
̟ροσέγγιση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Σκο̟ός της αξιολόγησης του µαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκ̟αιδευτικής
διαδικασίας και ο εντο̟ισµός των ελλείψεων των µαθητών, µε στόχο την ̟ρόοδό
τους και τη βελτίωση της ̟ροσφερόµενης εκ̟αίδευσης.
Η αξιολόγηση του συγκεκριµένου µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το Προεδρικό
∆ιάταγµα 50/2008 - ΦΕΚ 81/Α'/8.5.2008 «Φοίτηση και αξιολόγηση των µαθητών του
Ε̟αγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» άρθρο 13 ως εξής:To µάθηµα θεωρείται
γρα̟τώς εξεταζόµενο και θέση γρα̟τού βαθµού ε̟έχουν σε αυτά ο βαθµός σχετικής
γρα̟τής ατοµικής εργασίας ̟ου ανατίθεται στους µαθητές για το σκο̟ό αυτό στο
̟λαίσιο του µαθήµατος αυτού. Το θέµα της εργασίας ανατίθεται α̟ό τον καθηγητή
̟ου διδάσκει το µάθηµα και µ̟ορεί να είναι κοινό για όλους τους µαθητές του
τµήµατος ή διαφορετικό για κάθε µαθητή ή οµάδα µαθητών. Η εργασία ανατίθεται
σε χρόνο ̟ου κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων και σε κάθε ̟ερί̟τωση το αργότερο
µέχρι την 1η Μαΐου. Η γρα̟τή αυτή ατοµική εργασία είναι ανεξάρτητη α̟ό την τις
ατοµικές και οµαδικές συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες του άρθρου 8.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
-

Ανάγνωση χαρτών (̟ολιτικών, γεωφυσικών κτλ.) της Ευρώ̟ης.
∆ηµιουργία ̟ίνακα µε τους βασικούς ιστορικούς σταθµούς, κατά χρονολογική
σειρά.
∆ηµιουργία ̟ίνακα βασικών αξιών και συζήτηση γι’ αυτές.
Σύγκριση χωρών της Ένωσης ως ̟ρος τα κοινωνικά, οικονοµικά, ̟ολιτικά και
̟ολιτισµικά τους χαρακτηριστικά.
Συγκέντρωση ε̟ίκαιρου υλικού α̟ό εφηµερίδες, ταινίες κτλ. για την ευρω̟αϊκή
ενο̟οίηση και συζήτηση.
Συζήτηση για τα κριτήρια ένταξης µιας χώρας στην Ένωση.
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-

Συζήτηση για τα όρια (γεωγραφικά, ̟ολιτισµικά κτλ.) της Ευρώ̟ης.
Συγκέντρωση ε̟ίκαιρου υλικού για τους θεσµούς της Ένωσης και συζήτηση γι’
αυτούς.
Πρόσκληση ευρωβουλευτών ή εκ̟ροσώ̟ων της Ένωσης και συζήτηση µε αυτούς.
Εύρεση µιας σηµαντικής α̟όφασης ενός οργάνου της Ένωσης και συζήτηση γι’
αυτή.
Εργασία για την κοινή εξωτερική ̟ολιτική και ̟ολιτική άµυνας.
Συγκέντρωση στοιχείων για τα Ευρω̟αϊκά εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα και
̟ολιτισµικές ανταλλαγές.
Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και συζήτηση για εισαγωγές και εξαγωγές
̟ροϊόντων.
∆ηµιουργία σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού µε τις βασικές κατηγορίες εσόδων και
εξόδων.
Συζήτηση για τα δικαιώµατα του Ευρω̟αίου ̟ολίτη.
∆ηµιουργία καταλόγου µε δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις του Ευρω̟αίου ̟ολίτη.
Συζήτηση για τη σχέση Ευρω̟αϊκής Ένωσης και εθνικού κράτους.
Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και συζήτηση για διάφορα ̟ροβλήµατα της
Ένωσης.
∆ιερεύνηση δυνατοτήτων για εκ̟αιδευτικές και ̟ολιτισµικές ανταλλαγές.
Αναζήτηση φυλλαδίων α̟ό τα Γραφεία του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου (τηλ. 210
3311541-7) και της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (τηλ. 2107272100), στην Αθήνα.
Αναζήτηση ̟ληροφοριών για την Ευρω̟αϊκή Ένωση α̟ό το διαδίκτυο-

Χρήσιµες διευθύνσεις:
www.europa.eu.int
www.ee.gr (Αντι̟ροσω̟εία Ε.Ε. στην Ελλάδα)
www.europarl.eu.int
www.euro-ombudsman.eu.int
http://europa.eu.int/citizens
www.synigoros.gr
www.europa.eu.int/eures
www.euroguidance.org.uk
www.eurodesk.org

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μάθηµα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Το µάθηµα αυτό είναι δίωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στη Β΄ τάξη των Ηµερησίων
και των Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ αντίστοιχα.
Σκο̟ός του µαθήµατος «Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου» είναι να ανα̟τύξει στους
µαθητές ένα δοµηµένο σύνολο γνώσεων ̟ου θα τους ε̟ιτρέ̟ει να αντιλαµβάνονται
εκ των ̟ροτέρων τι ̟ροσδοκά α̟ό τη συµ̟εριφορά τους το δίκαιο, ώστε να είναι σε
θέση να διαµορφώνουν τις σχέσεις τους χωρίς τον κίνδυνο να υ̟οστούν
αιφνιδιαστικά τις δυσάρεστες συνέ̟ειες της ̟αράβασης κά̟οιου νόµου.
Σκο̟ός του µαθήµατος «Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου» είναι να ανα̟τύξει στους
µαθητές ένα σύγχρονο εννοιολογικό υ̟όβαθρο γνώσεων το ο̟οίο θα τους ε̟ιτρέ̟ει
να κατανοούν τους κανόνες ̟ου έχουν σχέση µε την ̟ροσω̟ικότητα και την
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αξιο̟ρέ̟εια του εργαζόµενου ανθρώ̟ου και την κοινωνική ισορρο̟ία των
συντελεστών της ̟αραγωγικής διαδικασίας.
Σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών, α̟ό το βιβλίο «Στοιχεία Αστικού
και Εργατικού ∆ικαίου» - 2 τεύχη (Α΄ και Β΄ µέρος) του Ο.Ε.∆.Β. (έκδοση Γ΄ 2001),
οι µαθητές διδάσκονται τα ̟αρακάτω:
Α΄ µέρος – Αστικό ∆ίκαιο: σελ. 1 – 79 και
Β΄ µέρος – Εργατικό ∆ίκαιο: σελ. 1 – 93.

Τα θέµατα διδάσκονται µε τρό̟ο ώστε να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος. Ο
̟ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και
ωριαίος), είναι α̟αραίτητος. Ενδείκνυται να δίνονται στους µαθητές δραστηριότητες
µέσα στην τάξη ό̟ως ασκήσεις, ̟ρακτικά θέµατα και µικρές µελέτες ̟ερι̟τώσεων,
για την καλύτερη κατανόηση των θεµάτων. Ε̟ισηµαίνεται ε̟ίσης, ότι ε̟ιβάλλεται η
χρήση των κατάλληλων ε̟ο̟τικών µέσων διδασκαλίας-εκ̟αιδευτικής τεχνολογίας
(εφηµερίδες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, διαδίκτυο κτλ.), για την ενεργο̟οίηση του
ενδιαφέροντος των µαθητών, ώστε η εκ̟αιδευτική διαδικασία να είναι ̟ιο
α̟οτελεσµατική.

Μάθηµα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι:
 Να α̟οκτήσουν οι µαθητές σφαιρική γνώση όλων των εργασιών της γραµµατείας.
 Να βοηθηθούν οι µαθητές στην ανά̟τυξη των διανοητικών τους ικανοτήτων και
στην καλλιέργεια των α̟αραίτητων δεξιοτήτων ώστε να µ̟ορούν εύκολα να
αντα̟οκριθούν στις διαρκώς µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της
σύγχρονης ε̟ιχείρησης.
 Να α̟οκτήσουν οι µαθητές άρτια θεωρητική κατάρτιση και να εξασφαλίσουν
ε̟αρκή ̟ρακτική εξάσκηση, ώστε να µ̟ορούν να εφαρµόζουν τα διδαχθέντα ως
υ̟άλληλοι ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών αλλά και να διεκ̟εραιώνουν τις ̟ροσω̟ικές
τους υ̟οθέσεις ως συνειδητοί ̟ολίτες ̟ου συναλλάσσονται µε αυτές.
 Να διαµορφωθούν άτοµα ευέλικτα και α̟οτελεσµατικά ̟ου θα συµβάλλουν
δραστικά στην ̟οιοτική αναβάθµιση των εργασιών του γραφείου.

Το µάθηµα «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» είναι εργαστηριακό, διδάσκεται 2 ώρες
την εβδοµάδα στην Β΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ και 4 ώρες την
εβδοµάδα στην Γ΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ.
Το βιβλίο ̟ου διδάσκονται οι µαθητές είναι το «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» του
Ο.Ε.∆.Β. και για την Β΄ τάξη Ηµερησίων και Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ, η διδακτέα ύλη έχει
ως εξής:
Κεφάλαιο 2 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, σελ. 37 – 66
Κεφάλαιο 3 – ΑΡΧΕΙΟ, σελ. 69 - 89
Κεφάλαιο 4 – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 93 – 106
Kεφάλαιο 5 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, σελ. 107-177
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Τα ̟αρα̟άνω κεφάλαια ̟ροτείνεται να διδαχθούν µε την εξής σειρά: Κεφάλαιο 3,
Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο 5.
Το µάθηµα «Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου» ορίζεται ως εργαστηριακό και
διεξάγεται βασικά µε χρήση Η/Υ και άλλων ε̟ο̟τικών µέσων διδασκαλίας σε
κατάλληλα εξο̟λισµένα εργαστήρια. Παράλληλα, ενδείκνυται να δίνονται στους
µαθητές αντίγραφα διαφόρων εγγράφων γραφείου για ̟ρακτική εξάσκηση, καθώς
και διάφορα έντυ̟α, φωτογραφίες και φυλλάδια σχετικού ̟εριεχοµένου.
Ιδιαίτερη έµφαση ̟ρέ̟ει να δοθεί στην εξοικείωση µε τον Η/Υ και ιδιαίτερα στην
εκµάθηση του ε̟εξεργαστή κειµένου (Word) και στην εµ̟έδωση του τυφλού
συστήµατος δακτυλογράφησης, ώστε να είναι σε θέση οι µαθητές στο τέλος της
χρονιάς να έχουν α̟οκτήσει ακρίβεια και ταχύτητα στη διεκ̟εραίωση των εργασιών
γραφείου ̟ου α̟αιτούν τη χρήση Η/Υ.
Για την Γ΄ τάξη των Ηµερησίων και Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ, α̟ό το βιβλίο «Εργασίες
Σύγχρονου Γραφείου» του Ο.Ε.∆.Β. (έκδοση Γ΄ 2003), η διδακτέα ύλη έχει ως εξής:
Κεφάλαιο 6: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 179 – 217,
Κεφάλαιο 7: ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, σελ. 219 – 238,
Κεφάλαιο 8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, σελ. 239 – 296,
Κεφάλαιο 9: ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ,
σελ. 297 – 427.

Οι µαθητές ̟ου έχουν εξοικειωθεί µε τον ε̟εξεργαστή κειµένου (Word) και έχουν
α̟οκτήσει ευχέρεια στην δακτυλογράφηση µε Η/Υ α̟ό την Β΄ τάξη, ̟ρέ̟ει να είναι
σε θέση στο τέλος της χρονιάς να συντάσσουν και να δακτυλογραφούν µε ακρίβεια
και ταχύτητα ε̟ιστολές και διάφορα έγγραφα ̟ου είναι α̟αραίτητα σε ένα
σύγχρονο γραφείο κάθε είδους ε̟ιχείρησης.

Μάθηµα: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Το µάθηµα αυτό είναι θεωρητικό, διδάσκεται 1 ώρα την εβδοµάδα
στη Β΄ τάξη των Ηµερησίων ΕΠΑΛ και 2 ώρες την εβδοµάδα στην
Γ΄ τάξη των Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ.
Βασικός σκο̟ός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές ότι οι ∆ηµόσιες
Σχέσεις είναι µια διοικητική λειτουργία, διαρκούς ̟ρογραµµατισµένου χαρακτήρα,
µε την ο̟οία, δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί και Οργανώσεις ε̟ιζητούν να
κερδίσουν και να διατηρήσουν την κατανόηση, συµ̟άθεια και υ̟οστήριξη εκείνων
µε τους ο̟οίους έρχονται ή µ̟ορεί να έλθουν σε ε̟ικοινωνία, µέσω του
̟ροσεταιρισµού της Κοινής Γνώµης, µε σκο̟ό να συντονίσουν όσο είναι δυνατόν
την ̟ολιτική και τη διαδικασία δράσεώς των ώστε να ε̟ιτύχουν, µε την
̟ρογραµµατισµένη και την εκτεταµένη ̟ληροφόρηση, ̟αραγωγικότερη συνεργασία
και α̟οτελεσµατικότερη εκ̟λήρωση των κοινών συµφερόντων τους.
Τα θέµατα διδάσκονται µε τρό̟ο ώστε να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η µάθηση ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ίζεται ως µια ενεργητική
διαδικασία, η ο̟οία συντελείται µέσα α̟ό µια διαρκή αλληλε̟ίδραση του µαθητή µε
το κοινωνικό-οικονοµικό-̟ολιτικό-̟ολιτισµικό του ̟εριβάλλον. Για την καλύτερη
εµ̟έδωση των θεµάτων, ̟ροτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη,
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ό̟ως η χρήση ̟αραδειγµάτων – ̟ερι̟τώσεων µελέτης (case-studies) α̟ό την
καθηµερινή ζωή.
Ο ̟ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και
ωριαίος), είναι α̟αραίτητος, ώστε αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες
̟ροσαρµογές. Ε̟ι̟λέον, η εκ µέρους του εκ̟αιδευτικού ενηµέρωση του για το
̟εριεχόµενο των οδηγιών, η γνώση του ̟εριεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και
η χρήση του αναγκαίου διδακτικού υλικού και ε̟ο̟τικών µέσων, είναι α̟αραίτητα
για την ε̟ίτευξη των διδακτικών στόχων.
Α̟ό το βιβλίο «∆ηµόσιες Σχέσεις», Συγγραφείς: Κ. Κουτρουµάνος κ.ά, (εκδ. 2001), η
διδακτέα ύλη για την Β΄ τάξη των Ηµερησίων και για την Γ΄ τάξη των Εσ̟ερινών
ΕΠΑΛ, έχει ως εξής:
Κεφάλαιο 1 – ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, σελ. 15- 43
Κεφάλαιο 3 – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, σελ. 61- 93
Κεφάλαιο 5 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,
σελ. 106- 129.

Μάθηµα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Το µάθηµα αυτό είναι δίωρο, θεωρητικό, διδάσκεται στη Γ΄ τάξη των Ηµερησίων
ΕΠΑΛ και στην ∆΄ τάξη των Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ.
Σκο̟ός του µαθήµατος «Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων» για τους µαθητές είναι :





Να γνωρίζουν το ̟λαίσιο εργασίας και της διακρίσεις του γραφείου και να
αναγνωρίζουν το ρόλο του στη λειτουργία και ανά̟τυξη του Οργανισµού.
Να κατανοούν τη σηµασία της χωροταξικής οργάνωσης και εγκατάστασης, του
εξο̟λισµού και των στοιχείων εκείνων ̟ου συνθέτουν το ̟εριβάλλον του
γραφείου, µιας σύγχρονης ε̟ιχείρησης ή της οργανισµού και να αξιολογούν της
ε̟ιδράσεις των ̟εριβαλλοντικών συνθηκών στην α̟όδοση του ̟ροσω̟ικού και
των εργασιών του γραφείου.
Να διακρίνουν, να διατυ̟ώνουν και να εφαρµόζουν τα συστήµατα και της
µεθόδους αρχειοθέτησης, εκκαθάρισης και συντήρησης των αρχείων.

Α̟ό τα βιβλία «Οργάνωση Γραφείου» (Σ̟. Ζευγαρίδη - Γ. Σταµατιάδη) και
«Οργάνωση Αρχείων» (Π. Φαναριώτη) του Ιδρύµατος Ευγενίδου, η διδακτέα ύλη
για την Γ΄ τάξη των Ηµερησίων ΕΠΑΛ και για την ∆΄ τάξη των Εσ̟ερινών ΕΠΑΛ,
έχει ως εξής:
α) Βιβλίο Οργάνωση Γραφείου (Σ̟. Ζευγαρίδη - Γ. Σταµατιάδη):
Κεφάλαιο 1: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σελ. 1-18,
Κεφάλαιο 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, σελ. 54-76,
Κεφάλαιο 4: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σελ. 79-106,
Κεφάλαιο 9: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, σελ. 172-180.
β) Βιβλίο Οργάνωση Αρχείων (Π. Φαναριώτη):
Κεφάλαιο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, σελ. 1-36
Κεφάλαιο 2: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, σελ. 39-68
Κεφάλαιο 3: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, σελ. 70-75
Κεφάλαιο 5: ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, σελ. 101-114.

323

Σηµείωση:
Οι σύγχρονες ε̟ιχειρήσεις ακολουθούν -άλλες αργότερα και άλλες νωρίτερα- τις
ταχύτατες εξελίξεις ̟ου ε̟ιβάλλονται µέσα στο οικονοµοτεχνικό ̟εριβάλλον ̟ου
βρίσκονται. Εξελίξεις, ̟ου ε̟ηρεάζουν τον εξο̟λισµό, αλλά και τη δοµή, τη
διάρθρωση, τη στελέχωσή τους, κ.ά. Πολλές εργασίες γραφείου αυτοµατο̟οιούνται,
καταργούνται θέσεις εργασίας, δηµιουργούνται καινούργιες θέσεις ̟ου α̟αιτούν τη
γνώση σύγχρονων ̟ρογραµµάτων Η/Υ καθώς και τη χρήση νέων µεθόδων
οργάνωσης και διεκ̟εραίωσης εργασιών γραφείου, βασισµένων κατά µεγάλο µέρος
σε ηλεκτρονικά ̟ρογράµµατα. Για το λόγο αυτό, η διδασκαλία του µαθήµατος θα
̟ρέ̟ει να είναι όσο το δυνατόν ε̟ικαιρο̟οιηµένη και αυτό µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί ως
ένα βαθµό, µέσω της ̟ροβολής σχετικού εκ̟αιδευτικού υλικού (χρήση βιντεοταινιών
ή φωτογραφιών), ε̟ίδειξη εντύ̟ων/φυλλαδίων, ή της χρήσης διαδικτύου, ή ακόµα
µέσω εκ̟αιδευτικών ε̟ισκέψεων σε σύγχρονες ε̟ιχειρήσεις ή οργανισµούς.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
∆ιδακτική µεθοδολογία
Τα θέµατα ̟ρέ̟ει να διδαχτούν µε τρό̟ο ώστε να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι του
µαθήµατος. δηλαδή, η ολό̟λευρη ανά̟τυξη του µαθητή και ειδικότερα η
διαµόρφωση θετικών στάσεων, αξιών και συµ̟εριφορών. Ιδιαίτερα ̟ρέ̟ει να
τονιστεί ότι η µάθηση ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί ως µια ενεργητική διαδικασία, η
ο̟οία συντελείται µέσα α̟ό µια διαρκή αλληλε̟ίδραση του µαθητή µε το κοινωνικό
του ̟εριβάλλον.
Ο ̟ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και
ωριαίος), είναι α̟αραίτητος, ώστε αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες
̟ροσαρµογές. Ε̟ι̟λέον, η ενηµέρωση για το ̟εριεχόµενο και τους σκο̟ούς του
ΑΠΣ, η γνώση του ̟εριεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και η χρήση του
αναγκαίου διδακτικού υλικού και ε̟ο̟τικών µέσων, είναι α̟αραίτητα για την
ε̟ίτευξη των διδακτικών στόχων.
Όσον αφορά τις µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις, ̟ροτείνεται ο συνδυασµός µεικτών και
µαθητοκεντρικών µορφών διδασκαλίας. Με τη µεικτή διδασκαλία ο εκ̟αιδευτικός
θα έχει τον κύριο ρόλο στην εκ̟αιδευτική διαδικασία, αλλά µε ̟οικίλες ερωτήσεις
και διάλογο θα εµ̟λέξει στην διαδικασία και τους µαθητές, ̟ροετοιµάζοντας µε αυτό
τον τρό̟ο το έδαφος για τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, ό̟ου ο µαθητής θα
α̟οτελεί την κινητήρια δύναµη. Έτσι, αλλάζει ο ρόλος του εκ̟αιδευτικού, ο ο̟οίος
α̟ό µεταφορέας γνώσεων γίνεται συνεργάτης και σύµβουλος του µαθητή,
οργανωτής και υ̟οστηρικτής του στη διαδικασία της µάθησης.
Ενδείκνυται να χρησιµο̟οιηθεί συνδυασµός τεχνικών, ό̟ως η σύντοµη εισήγηση, οι
ερωτήσεις, η ̟αρώθηση, ο διάλογος, η αντι̟αράθεση, η διερεύνηση και η
ε̟εξεργασία δεδοµένων. Ε̟ι̟λέον, χρήσιµες δραστηριότητες είναι:
- Η µελέτη ̟ηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική ̟ροσέγγιση της γνώσης.
- Η βιωµατική ̟ροσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και διαλόγων.
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- Η ̟αρουσίαση ε̟ίκαιρων γεγονότων α̟ό εφηµερίδες, ταινίες, διαδίκτυο κτλ. και η
διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων, σχετικών µε το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος.
- Η οργάνωση ε̟ισκέψεων σε διάφορους φορείς, ό̟ως κατάλληλα εµ̟ορικά ̟λοία ναυ̟ηγοε̟ισκευαστικές µονάδες – ναυτιλιακές εταιρείες - κλ̟
- Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες των µαθητών και η ̟αρουσίασή τους στην τάξη.
- Η διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων, βιβλιογραφίας,
κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος το̟ικού, εθνικού, ευρω̟αϊκού, ̟αγκόσµιου
ενδιαφέροντος, η ανάλυση και η διατύ̟ωση ̟ροτάσεων για την αντιµετώ̟ισή του.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ενδείκνυται η χρήση των κατάλληλων ε̟ο̟τικών µέσων
διδασκαλίας- εκ̟αιδευτικής τεχνολογίας (εφηµερίδες, διαφάνειες, βιντεοταινίες,
διαδίκτυο, λογισµικά ναυτικών ̟ρογραµµάτων κ.τ.λ.), για την ενεργο̟οίηση του
ενδιαφέροντος των µαθητών, ώστε η εκ̟αιδευτική διαδικασία να είναι ̟ιο
α̟οτελεσµατική.
Τέλος, ε̟ισηµαίνεται ότι ενδείκνυται η διαθεµατική /διε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση.

Αξιολόγηση του µαθητή και της διδασκαλίας
Η αξιολόγηση α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο στοιχείο της διδασκαλίας. Μέσω αυτής,
ε̟ιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας και ο εντο̟ισµός
των ελλείψεων των µαθητών, µε στόχο την ̟ρόοδό τους και τη βελτίωση της
̟ροσφερόµενης εκ̟αίδευσης. Ε̟ι̟λέον, η αξιολόγηση α̟οτελεί βασικό στοιχείο και
για την αξιολόγηση του Προγράµµατος Σ̟ουδών .
Ο σκο̟ός της διδασκαλίας και της αξιολόγησης των ναυτικών µαθηµάτων είναι ο
µαθητής να α̟οκτήσει ναυτική ̟αιδεία Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εν λόγω
µαθηµάτων α̟οσκο̟εί:
- Στη διερεύνηση της µαθησιακής ̟ορείας των µαθητών σ’ όλα τα θέµατα ̟ου
̟ροσφέρονται στο ΑΠΣ.
- Στον εντο̟ισµό των µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών, µε στόχο το σχεδιασµό
κατάλληλων ̟αρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.
- Στην ̟οιοτική αναβάθµιση της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας µε την ενίσχυση και
ενθάρρυνση των µαθητών και τη δηµιουργία κινήτρων µάθησης .
Προτείνεται να χρησιµο̟οιούνται η διαµορφωτική και η τελική αξιολόγηση.
Ειδικότερα:
- Η διαµορφωτική αξιολόγηση. Θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
µε στόχο τη συνεχή ̟ληροφόρηση του εκ̟αιδευτικού και του µαθητή για την
̟ορεία της µάθησης, σύµφωνα µε τους στόχους του ΑΠΣ. Ο εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει
να ενηµερώνει και να συζητά µε τους µαθητές για τις µαθησιακές τους ε̟ιδόσεις.
Ανάλογα µε τα α̟οτελέσµατά της θα σχεδιάζει κατάλληλες ̟αρεµβάσεις για τη
βελτίωση της διαδικασίας µάθησης και την ε̟ίτευξη των µαθησιακών στόχων.
- Η τελική αξιολόγηση. Θα διενεργείται είτε µε την ολοκλήρωση µιας η
̟ερισσοτέρων διδακτικών ενοτήτων, είτε µε την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.
Κατά τη διαδικασία αυτή ̟ρέ̟ει να α̟οτιµάται µε συστηµατικό τρό̟ο το γνωστικό
ε̟ί̟εδο των µαθητών το ο̟οίο συγκρίνεται µε το ̟ροηγούµενο µαθησιακό ε̟ί̟εδό
τους και σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους.
Οι τεχνικές αξιολόγησης των µαθητών ̟ρέ̟ει να συναρτώνται άµεσα µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, τους στόχους και το ̟εριεχόµενο των µαθηµάτων. Ειδικότερα, για
την αξιολόγηση του κάθε µαθήµατος, εκτός α̟ό τις γρα̟τές δοκιµασίες των
τετραµήνων και των τελικών εξετάσεων, ̟ροτείνονται ε̟ι̟λέον:
 Η ̟ροφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως µε ερωτήσεις ̟ου α̟αιτούν σύντοµη
(όχι µονολεκτική) ή ελεύθερη α̟άντηση.
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Οι γρα̟τές εξετάσεις. Ολιγόλε̟τες ή ωριαίες για την αξιολόγηση µιας
συγκεκριµένης ενότητας ή ευρύτερων ενοτήτων. Προτείνεται η χρήση ερωτήσεων
ανοικτού ή κλειστού τύ̟ου. Σηµειώνεται ότι οι ερωτήσεις ̟ρέ̟ει να είναι
ιεραρχηµένες ως ̟ρος το βαθµό δυσκολίας και ̟ροσαρµοσµένες στις ανάγκες
των µαθητών κάθε σχολείου.
Η ̟αρακολούθηση, το ενδιαφέρον και η συµµετοχή του µαθητή κατά τη
διεξαγωγή της διδασκαλίας.
Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. ∆ίνονται εργασίες είτε ατοµικές είτε
οµαδικές Ατοµικό ∆ελτίο Εργασιών του µαθητή. Περιλαµβάνει εργασίες και
δραστηριότητες του µαθητή.
Η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Ζητείται α̟ό το µαθητή να αξιολογήσει τη
συµµετοχή του στο µάθηµα, τις εργασίες του, την ̟ροφορική ή γρα̟τή εξέτασή
του, µε τρό̟ο αντικειµενικό, χωρίς υ̟οεκτίµηση ή υ̟ερεκτίµηση.
Μαθήµατα Α΄ ΤΑΞΗΣ

1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Τρι̟ολίτης – Τριάντης, εκδ.
Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο Σύντοµη αναφορά στο εργασιακό ̟εριβάλλον
σελ. 19-25
Κεφάλαιο 2ο Ορολογία – ονοµατολογία – διαστάσεις ̟λοίου
σελ. 27-54
Κεφάλαιο 3ο Κατηγορίες και τύ̟οι ̟λοίων (συνο̟τικά)
σελ. 55-108
Κεφάλαιο 6ο Σχοινιά και συρµατόσχοινα
σελ. 169-189
σελ. 226-230
Κεφάλαιο 9ο Ατοµικός σωστικός εξο̟λισµός
2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ (Μυλωνό̟ουλος, Μυλωνο̟ούλου, Μ.
Αλεξό̟ουλος, εκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Μέρος 1ο (κεφάλαια 1,3,4,5,7,8,9,13)
σελ. 17-124
ο
Μέρος 2 (κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7)
σελ. 127-177
Μέρος 2ο (κεφάλαια 10,12)
σελ. 191-204
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ
Βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ (Γ. ∆ανιήλ, εκδ.
Ευγ. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Γενικά
(§ 1.1-1.17, σελ. 118)
Κεφάλαιο 2: Υδρατµός –Ατµολέβητες
(§ 2.1-2.19, σελ. 2039)
Κεφάλαιο 6: Μ.Ε.Κ. Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (§ 6.1-6.17, σελ. 98128
εκτός
της
̟αραγράφου 6.4)
Κεφάλαιο 7: Αεριοστρόβιλοι
(§7.1-7.5, σελ. 129135)
Κεφάλαιο 13: Καύσιµα και Λι̟αντικά
(§ 13.9-13.12, σελ.
183-185)
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Βιβλίο: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Α. Γεωργο̟ούλου, Ν. Ιωαννίδη, Α.
Κωστάκου κ.ά.).
Να διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.
5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Βιβλίο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Μαυράκης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β )
Nα διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.

Μαθήµατα Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α΄ΤΟΜΟΣ (Ντούνης, ∆ηµαράκης – έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Βασικές γνώσεις βασικοί ορισµοί
σελ. 1-49
Κεφάλαιο 2ο § 2.6 Μερκατορικός χάρτης
σελ. 73-78
2. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ/ΦΟΡΤΩΣΗ
Βιβλίο: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (Γρηγορό̟ουλος, Βούλγαρης, Φωκάς
– έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο Ορολογία, ονοµατολογία
σελ. 11-20
Κεφάλαιο 10ο Ρο̟ή δύναµης
σελ. 79-82
Κεφάλαιο 11ο Κέντρο βάρους
σελ. 83-89
Κεφάλαιο 12ο Εκτό̟ισµα
σελ. 91-102
3. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Τρι̟ολίτης – έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο (Φορτωτήρες γερανοί και εξαρτήµατα ανύψωσης βαρών) σελ. 13-40
Κεφάλαιο 2ο (Ελικα)
σελ. 41-60
Κεφάλαιο 3ο (Συστήµατα ̟ηδαλιουχίας )
σελ. 61-78
Κεφάλαιο 4ο (Κύκλος στροφής)
σελ. 79-98
Κεφάλαιο 5ο (Κατά̟λους )
σελ. 99-127
Κεφάλαιο 6ο (Α̟ό̟λους )
σελ.149-156
Κεφάλαιο 7ο (Χειρισµοί µε ρυµουλκά)
σελ.169-182
4. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Βιβλίο: ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (Ντούνης, ∆ηµαράκης – έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Μέρος Α΄ Γενικά
σελ. 4-11
Μέρος Β΄ Κανόνες χειρισµού και ̟λεύσεως
σελ. 11-75
Μέρος Γ΄ Φανοί και σχήµατα
σελ. 76-115
5. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Βιβλία:
α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (Λυµ̟έρης , Ταµ̟ακάκης – έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Σήµατα µε κώδικα Μόρς
σελ 9-14
Χειρισµός και αναγνώριση σήµατος κινδύνου(SOS) σελ 18
Κεφάλαιο 2ο ∆ιεθνής Κώδικας Σηµάτων
σελ 52-54
σελ 79-92
Κεφάλαιο 3ο Συµβατικά Μέσα Ε̟ικοινωνίας
Κεφάλαιο 3ο Παράρτηµα 1,2,3
σελ 92-103
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β) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Νικητάκος, Μιχαηλίδης, Μαυροµιχάλης – έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 2ο Ραδιοε̟ικοινωνίες
σελ. 21-28
Κεφάλαιο 3ο GMDSS
σελ. 29-98
Κεφάλαιο 4ο Κίνδυνος – ε̟είγον – ασφάλεια
σελ. 99-106
Κεφάλαιο 5ο Εµ̟ορικές ε̟ικοινωνίες
σελ. 107-109
Κεφάλαιο 6ο Συσσωρευτές
σελ. 111-112
6. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (Μυλωνό̟ουλος, Μυλωνο̟ούλου, Αλεξό̟ουλος έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Nα διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.
7. ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ –ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
α) Βιβλίο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (Παγωνάρη, έκδ. Ευγ.
Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια .
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή
σελ. 1-6
Κεφάλαιο 2ο Ορισµοί και Μονάδες Μετρήσεως Μεγεθών
σελ. 7-19
Κεφάλαιο 3ο Έργο και Θερµότητα
σελ. 20-33
Κεφάλαιο 4ο Ο Πρώτος Νόµος της Θερµοδυναµικής
σελ. 35-55
2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ)
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (∆ανιήλ, Μιµηκο̟ούλου, έκδ. Ευγεν.
Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγικές γνώσεις
σελ. 1-28
Κεφάλαιο 2ο Κατάταξη των ναυτικών ατµολέβητων
σελ. 29-34
Κεφάλαιο 10ο Εξαρτήµατα λεβήτων
σελ. 146-206
Κεφάλαιο 17ο Βλάβες των λεβήτων
σελ. 406-428
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Βιβλίο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Παναγιωτίδης, Πα̟ανδρέου, έκδ. Ο.Ε.∆.Β)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στο µηχανολογικό σχέδιο
σελ. 1-14
Κεφάλαιο 2ο: Όψεις, τοµές, αλληλοτοµίες, ανα̟τύγµατα (εκτός των § 2.3, 2.4, 2.5)
σελ. 17-36
Κεφάλαιο 3ο: ∆ιαστάσεις, ανοχές, ̟οιότητα ε̟ιφάνειας
σελ. 65-122
Κεφάλαιο 4ο: Σχεδίαση τυ̟ο̟οιηµένων στοιχείων µηχανών
σελ. 125-202
Κεφάλαιο 5ο: Σχεδίαση µη λυόµενων συνδέσεων
σελ. 205-222
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Βιβλίο: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (Βουρνάς, ∆αφέρµος, Πάγκαλος, Χατζαράκης, εκδ. Π.Ι)
Κεφάλαιο 1ο Βασικές γνώσεις και έννοιες
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Ηλεκτρισµός και ηλεκτρικό φορτίο
σελ. 21-37
Ηλεκτρικό ρεύµα-ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος
σελ. 39-59
Ηλεκτρική τάση- Ηλεκτρεγερτική δύναµη
σελ. 61-74
Κεφάλαιο 2ο Το συνεχές ρεύµα
Ηλεκτρική αντίσταση-Νόµος Ωµ
Ηλεκτρική αγωγιµότητα
σελ. 77-102
Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς
σελ. 155-174
Κεφάλαιο 4ο Το ηλεκτρικό ̟εδίο –Πυκνωτές
Το ηλεκτρικό ̟εδίο
σελ. 265-290
Πυκνωτές
σελ. 291-327
Κεφάλαιο 4ο Εναλλασσόµενο ρεύµα (AC)
Εναλλασσόµενο ρεύµα (AC)
σελ. 331-357
5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Βιβλία:
α) ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι (Πετρό̟ουλου, έκδ. Ευγ.
Ιδρ.)
β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Κωνσταντινίδης, Πλέσσας, έκδ. Ο.Ε.∆.Β)
Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και τα βιβλία έχουν συµβουλευτικό ρόλο.
6. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι
Βιβλία:
α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (Κτενιαδάκης, Πα̟αδάκης, Αργυράκης, έκδ.
Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή
σελ. 9-91
Κεφάλαιο 7ο Βοηθητικά εξαρτήµατα
Μέρος β : Όργανα ελέγχου ψυκτικού
Συστήµατος
σελ. 392-423
Κεφάλαιο 8ο Τα ψυκτικά ρευστά
σελ. 425-476
7. ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Βιβλία:
α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Ροζάκος, Σ̟υρίδωνος,
Πα̟αγεωργίου – έκδ. Ο.Ε.∆.Β)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφάλαιο 1ο Γενικά ̟ερί δυνάµεων
σελ. 21-33
Κεφάλαιο 2ο Ρο̟ές δυνάµεων
σελ. 35-47
Κεφάλαιο 3ο Σύνθεση-ανάλυση δυνάµεων
σελ. 49-73
Κεφάλαιο 4ο Κέντρο βάρους-Ευστάθεια
σελ. 75-93
ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφάλαιο 5ο Βασικές έννοιες
σελ. 97-118
Κεφάλαιο 6ο Αξονικός εφελκυσµός και θλίψη
σελ. 121-132
Κεφάλαιο 9ο ∆ιάτµηση
σελ. 209-224
Κεφάλαιο 10ο Κάµψη
σελ. 229-251
Κεφάλαιο 11ο Στρέψη
σελ. 255-283
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β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Λαζαρίδη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Καρφιά-καρφοσυνδέσεις
Κεφάλαιο 3ο Κοχλίες και κοχλιωτές συνδέσεις
Κεφάλαιο 4ο Σφήνες
Κεφάλαιο 5ο Άτρακτοι
Κεφάλαιο 6ο Στροφείς

σελ. 5-15
σελ. 16-48
σελ. 59-71
σελ. 72-80
σελ. 81-95

Μαθήµατα Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α΄ΤΟΜΟΣ (Ντούνης, ∆ηµαράκης – έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Ναυτικός χάρτης
σελ. 87-147
Κεφάλαιο 3ο Ναυτική σήµανση
σελ. 148-211
Κεφάλαιο 4ο Ναυτικά όργανα
σελ. 212-269
2. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ/ΦΟΡΤΩΣΗ
Βιβλίο: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (Γρηγορό̟ουλος, Βούλγαρης, Φωκάς
– έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 13ο Αρχική ευστάθεια
σελ. 103-109
Κεφάλαιο 14ο Γραµµές φόρτωσης
σελ. 111-119
Κεφάλαιο 15ο Υ̟ολογισµοί ξηρών φορτίων
σελ. 121-126
Κεφάλαιο 16ο Υ̟ολογισµός διαγωγής
σελ. 127-131
3. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (Φαµηλωνίδης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 8ο Χειρισµοί ̟λοίου
σελ. 192-281
Κεφάλαιο 9ο ∆εξαµενισµός
σελ. 282-289
4. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΙ
Βιβλία:
α) ΡΑΝΤΑΡ (Τσουκαλάς, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Αρχές λειτουργίας ραντάρ
σελ. 1-12
Κεφάλαιο 3ο ∆ιακό̟τες και ρυθµιστές συσκευής ραντάρ και χειρισµός
συσκευής
σελ. 54-75
Κεφάλαιο 4ο Τα χαρακτηριστικά της συσκευής ραντάρ
σελ. 76-83
Κεφάλαιο 5ο Εγκατάσταση και έλεγχος λειτουργίας
σελ. 96-100
Κεφάλαιο 6ο Η αναγνώριση ηχών και η σηµασία της στη ναυτιλία
σελ. 143-157
β) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΡΑΝΤΑΡ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ (Τσουκαλάς, Ευγ.
Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 3ο Βοηθήµατα υ̟οτυ̟ώσεως
σελ. 147-169
γ) ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ (∆ηµαράκης, Ντούνης, έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 3ο Αρωγή ραντάρ
σελ. 184-246
Κεφάλαιο 4ο Ασφαλής φυλακή γεφύρας
σελ. 247-260
5. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Βιβλία:
α) ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Τσουκαλάς, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
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Κεφάλαιο 1ο Αρχές κατασκευής γυροσκο̟ικών ̟υξίδων σελ. 1-16
Κεφάλαιο 2ο Μέθοδοι αναζητήσεως του αληθούς βορρά σελ. 17-40
Κεφάλαιο 8ο Αυτόµατα ̟ηδάλια
σελ. 153-195
Κεφάλαιο 9ο ∆ροµόµετρα
σελ. 197-219
Κεφάλαιο 10ο Βυθόµετρα
σελ. 220-249
β) ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ (Παλληκάρης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 7ο ∆ορυφορικό σύστηµα ̟ροσδιορισµού στίγµατος GPS σελ. 150-187
Κεφάλαιο 9ο Συστήµατα ηλεκτρονικού χάρτη
σελ. 195210
6. ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χείλαρης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Η ατµόσφαιρα της γης
Θερµοκρασία του αέρα ,̟ηγές θερµότητας
Ατµοσφαιρική ̟ίεση
Άνεµος και γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας
Το νερό στην ατµόσφαιρα της γης
Ατµοσφαιρικές διαταραχές
Τρο̟ικοί κυκλώνες
100
Ανάλυση και ̟ρόγνωση καιρού
114
Ωκεάνια ρεύµατα
122
Θαλάσσια κύµατα
130

σελ.
σελ.
σελ.
σελ.
σελ.
σελ.
σελ.

15-19
21-34
35-45
47-63
65-82
83-92
93-

σελ. 101σελ. 115σελ. 123-

7. ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ –ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
α) Βιβλίο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (Παγωνάρη, έκδ. Ευγ.
Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια .
Κεφάλαιο 5ο Ιδιότητες Καθαρής Ουσίας
σελ. 58-72
Κεφάλαιο 6ο Ιδανικό Αέριο-∆ιεργασίες
σελ. 74-91
Κεφάλαιο 7ο Ο ∆εύτερος Νόµος της Θερµοδυναµικής και ο κύκλος CARNOT
σελ.
98-113
Κεφάλαιο 8ο Εντρο̟ία
σελ. 114-129
Κεφάλαιο 10ο Κύκλοι Ισχύος Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως
σελ. 179-208
β) Βιβλίο: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (Κλούδα, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια .
Κεφάλαιο 1ο: Ο Αεριοστρόβιλος ως θερµική µηχανή σε ναυτικές εγκαταστάσεις σελ.
1-24
Κεφάλαιο 2ο: Θερµικοί κύκλοι
σελ. 25-54

331

Κεφάλαιο 3ο: Οι βασικές µηχανές των εγκαταστάσεων Αεριοστροβίλων. Στρόβιλοι
και Συµ̟ιεστές
σελ. 55-81
Κεφάλαιο 4ο: Θάλαµοι καύσεως
σελ. 82-101
Κεφάλαιο 11ο: Συντήρηση και ε̟ισκευές αεριοστροβίλων
σελ. 216-234
2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ)
Βιβλίο: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ (∆ανιήλ, Μιµηκο̟ούλου, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 10ο Προκαταρκτικές γνώσεις
σελ. 80-87
Κεφάλαιο 12ο Η ροή του ατµού µέσα α̟ό τα ̟ροφύσια
σελ. 93-111
Κεφάλαιο 13ο Ροή του ατµού µέσω ̟τερυγίων
σελ. 115-131
Κεφάλαιο 16ο Περιγραφή ατµοστροβίλων
σελ. 168-203
Κεφάλαιο 20ο Περιγραφή των µερών των ατµοστροβίλων
σελ. 220-221
Κεφάλαιο 21ο Ακροφύσια ή ̟ροφύσια - διαφράγµατα
σελ. 222-228
Κεφάλαιο 22ο Πτερύγια
σελ. 229-236
Κεφάλαιο 30ο ∆ιάταξη εγκαταστάσεως ατµοστροβίλων στα εµ̟ορικά ̟λοία σελ. 333334
Κεφάλαιο 33ο Χειρισµοί ε̟ιθεωρήσεις και έλεγχοι – Ανωµαλίες – Βλάβες –
Τεχνικές εργασίες
σελ. 370-397
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Βιβλία:
α) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Καλλικούρδη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Nα διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.
β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(Ανδρεάδης, Γκαµ̟ριέλ, Περκουλίδης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στο σχεδιασµό µε τη βοήθεια Η/Υ
σελ. 1-11
Κεφάλαιο 2ο Σχεδιαστικό ̟εριβάλλον
σελ. 13-32
Κεφάλαιο 3ο Εργαλεία σχεδίασης
σελ. 33-46
Κεφάλαιο 4ο Βασικά γεωµετρικά σχήµατα
σελ. 47-64
Κεφάλαιο 5ο Προχωρηµένα εργαλεία σχεδίασης
σελ. 65-80
Κεφάλαιο 10ο ∆ιαστασιολόγηση
σελ. 143-175
Σηµείωση: Το Λογισµικό Πρόγραµµα είναι το AUTOCAD και ̟ρέ̟ει να διδαχτεί
µόνο µε την βοήθεια του Η/Υ.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
Βιβλίο: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Βασιλακο̟ούλου, έκδ. Ευγ. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Ηλεκτρικές µηχανές συνεχούς ρεύµατος
σελ. 4-29
Κεφάλαιο 3ο Γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος
σελ. 30-52
Κεφάλαιο 4ο Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος
σελ. 53-81
Κεφάλαιο 5ο Γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος
σελ. 82-124
Κεφάλαιο 6ο Μετασχηµατιστές
σελ. 125-166
Κεφάλαιο 7ο Κινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος
σελ. 167-190
Κεφάλαιο 8ο Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες
σελ. 191-238
Κεφάλαιο 9ο Ασύγχρονοι µονοφασικοί κινητήρες
σελ. 239-248
5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
Βιβλίο:
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α) ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙI (Πα̟αδανιήλ,
Σφαντζικο̟ούλου, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC (Αντωνιάδης, Βιδάκης,
έκδ. Ο.Ε.∆.Β )
Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και το βιβλίο έχει συµβουλευτικό ρόλο.
6. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι
Βιβλίο:ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ιωαννίδη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Στοιχεία Ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα
Κεφάλαιο 2ο Περιεχόµενο κλιµατιστικής εγκατάστασης
Κεφάλαιο 4ο Στοιχεία υ̟ολογισµού θερµικών και ψυκτ. φορτίων

σελ. 10-13
σελ. 14-15
σελ. 28-55

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ
Βιβλία:
α) -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΧ. ΠΛΟΙΩΝ (Τζιφάκη, έκδ. Ευγεν.
Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Αρχές λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου
σελ. 11-23
Κεφάλαιο 3ο Γενικές α̟όψεις για το ̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένο ̟λοίο
σελ. 24-44
Κεφάλαιο 14ο Γενικά ̟ερί εγκαταστάσεων αυτοµατ. ̟λοίων ατµού και Μ.Ε.Κ.σελ.
192-206
β) ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μ̟ρακατσούλας, Πα̟αϊωάννου, Πα̟αδάκης - έκδ.
Ο.Ε.∆.Β)
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στην ηλεκτρονική
σελ. 7-16
Κεφάλαιο 2ο Ηµιαγωγοί
σελ. 17-28
Κεφάλαιο 3ο Κρυσταλλοδίοδοι
σελ. 29-78
Κεφάλαιο 4ο Τρανζίστορ
σελ. 79-142
7. ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.

Μαθήµατα ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΙΙ
Βιβλία:
α) ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α΄ Τόµος (Ντούνης, ∆ηµαράκης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 4ο Ναυτικά όργανα
4.8 (Ναυτικός εξάντας) εδαφ. 2,3,5,6,10,12,13,16,18,19
σελ. 272288
β) ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β΄ ΤΟΜΟΣ (Ντούνης – ∆ηµαράκης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 7ο Ναυτική κοσµογραφία
7.1 Ναυτική κοσµογραφία (εδάφ.1,2,3,4,5,6,8,9,10)
σελ. 1-10
7.2 Ουράνια σφαίρα
σελ. 10-16
7.3 Ουράνιες συντεταγµένες
σελ. 16-18
7.4 Φαινόµενη κίνηση ουράνιας σφαίρας (εδάφ.1, 2, 3, 4)
σελ. 19-29
7.5 Νόµοι ̟λανητικού συστήµατος (εδάφ.1, 2)
σελ. 31-32
7.6 Κινήσεις της γης ( εδάφ. 1,2,3)
σελ. 33-37
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7.7 Κινήσεις ̟λανητών (εδάφ.2, 3, 4, 5)
7.8 Κινήσεις σελήνης (εδάφ. 2,3,4)
7.9 Εκλείψεις (εδάφ. 1 και 4)
Κεφάλαιο 8ο Χρόνος
8.1 Τρίγωνο θέσεως
8.2 Συστήµατα χρόνου (εδάφ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
8.4 Αστρονοµικές εφηµερίδες (εδαφ 1,2)
Κεφάλαιο 9ο Αστρονοµική ναυσι̟λοΐα
9.3 Ευθεία θέσεως (εδάφ. 1)
168
9.5 Χάραξη ευθείας θέσεως(εδάφ. 6, α̟ό «Για την χάραξη…»)
187
9.6 Μεσηµβρινό ̟λάτος
226
9.7 Πλάτος µε τον ̟ολικό
231
9.13 Αναγνώριση αστεριών (εδάφ. 1)
263
Κεφάλαιο 10ο Ωκεανο̟λοΐα
10.1 Ορθοδροµικός ̟λους (εδάφ. 1,4)
340
10.2 Γνωµονικοί χάρτες
353
10.3 Ειδικές ναυτιλιακές εκδόσεις
360
10.11 Ασφάλεια ναυσι̟λοΐας
457
10.13 Πρακτική ωκεανο̟λοΐας
468
10.14 Μελέτη µεγάλου ταξιδίου
471
Κεφάλαιο 11ο Παλίρροιες
11.1 Στοιχεία ̟αλίρροιας (εδάφ. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17)
506
11.3 Παλιρροϊκά ρεύµατα (εδάφ. 1, 2)

σελ. 46-48
σελ. 51-53
σελ. 54-57
σελ. 59-65
σελ. 67-80
σελ. 85-94
σελ. 166σελ. 185σελ. 218σελ. 226σελ. 259-

σελ. 331σελ. 345σελ. 353σελ. 449σελ. 460σελ. 469

σελ. 491σελ. 525-527

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
Βιβλίο: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ (Κολλινιάτης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 16ο Είδη φορτίων
207
Κεφάλαιο 19ο Μέτρα ̟ριν την φόρτωση
260
Κεφάλαιο 20ο Φόρτωση και εκφόρτωση
266
Κεφάλαιο 21ο Ζηµιές του φορτίου
271
Κεφάλαιο 22ο Εξαερισµός φορτίου
277
Κεφάλαιο 23ο Μεταφορά σιτηρών
294

σελ. 202σελ. 257σελ. 261σελ. 267σελ. 272σελ. 278-
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Κεφάλαιο 24ο Μεταφορά ξυλείας
308
Κεφάλαιο 25ο Φορτία ̟άνω στο κατάστρωµα
311
Κεφάλαιο 27ο Μεταφορά αργού ̟ετρελαίου και ̟ροϊόντων ̟ετρελαίου
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Κεφάλαιο 28ο Μεταφορά υγρο̟οιηµένων αερίων
347
Κεφάλαιο 29ο Ε̟ικίνδυνα φορτία
354
Κεφάλαιο 30ο Φορτία ̟ου µεταφέρονται µε ψύξη
357
Κεφάλαιο 31ο Φορτία σε εµ̟ορευµατοκιβώτια
363
Κεφάλαιο 32ο Εξελιγµένη µορφή µεταφορών
368
3. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (Φαµηλωνίδης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 10ο ∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης
352
Κεφάλαιο 11ο Έρευνα και διάσωση)
376

σελ. 295σελ. 309σελ. 320σελ. 338σελ. 348σελ. 355σελ. 358σελ. 364-

σελ. 290σελ. 353-

4. ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Βιβλία: α) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ -Τόµος Α΄ (Κλιάνη, Νικολού, Σιδέρη,
έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Εισαγωγή
(§ 0.1 σελ. 1-7)
Κεφάλαιο 1ο: Κατάταξη και στοιχειώδης ̟εριγραφή λειτουργίας των εµβολοφόρων
Μ.Ε.Κ
(§ 1.1-1.8 σελ. 834)
Κεφάλαιο 2ο: Στοιχειώδης ̟εριγραφή των βασικών τµηµάτων εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ.
(§ 2.1-2.10 σελ. 3552)
Κεφάλαιο 3ο: Βασικές λειτουργίες των εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ
(§ 3.1-3.5 σελ. 5392)
Κεφάλαιο 6ο: ∆ίκτυα των εµβολοφόρων ναυτικών ̟ετρελαιοµηχανών (§ 6.1-6.8 σελ.
213-260)
β) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ -Τόµος Β΄, (Κλιάνη, Νικολού, Σιδέρη,
έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:

335

Κεφάλαιο 11ο: Εκκίνηση-λειτουργία-έλεγχοι καλής λειτουργίας
123-140)
Κεφάλαιο 13ο: Ανωµαλίες-βλάβες-αντιµετώ̟ιση-ε̟ιθεωρήσεις
159-208)

(§ 11.1-11.5 σελ.
(§ 13.1-13.13 σελ.

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
Βιβλίο:
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ (∆ανιήλ, Μιµηκο̟ούλου, έκδ. Ευγεν.
Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγικές γνώσεις
(§ 1.1-1.3 σελ. 1-5)
Κεφάλαιο 2ο: Σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών βοηθητικών µηχανηµάτων
συσκευών και δικτύων. Μηχανήµατα και συσκευές
(§
2.1.2-2.8 σελ. 9-33)
Κεφάλαιο 4ο: Αντλίες
(§ 4.1-4.7 σελ. 5468)
Εµβολοφόρες αντλίες
(§ 4.8-4.15 σελ. 6874)
Περιστροφικές αντλίες εκτο̟ίσεως
(§ 4.24-4.31 σελ. 87-94)
Φυγοκεντρικές αντλίες
(§ 4.33-4.37 σελ. 97-103)
Ειδικές ̟αρατηρήσεις για τις φυγοκεντρικές αντλίες (§ 4.47-4.49 σελ.
117-120)
Παροχή-α̟όδοση και ισχύς των αντλιών
(§ 4.50-4.57 σελ.
120-127)
Χαρακτηριστικές καµ̟ύλες της λειτουργίας των Αντλιών (§ 4.58-4.63 σελ. 127132)
Κεφάλαιο 5ο: Εκχυτήρες
(§ 5.1-5.10 σελ.
133-139)
Κεφάλαιο 6ο: Εναλλακτήρες θερµότητας
(§ 6.1-6.3 σελ. 145149)
Κεφάλαιο 7ο: Ψυγεία
(§ 7.3-7.12 σελ.
152-163)
Κεφάλαιο 8ο: Προθερµαντήρες
(§ 8.1-8.3 σελ. 170174)
Κεφάλαιο 10ο: Α̟οστακτήρες
(§ 10.1-10.3 σελ.
192-196)
Κεφάλαιο 13ο: Αεροσυµ̟ιεστές
(§ 13.1-13.20 σελ.
273-295)
Κεφάλαιο 14ο: Φυγοκεντρικοί διαχωριστές ̟ετρελαίου και λαδιού λι̟άνσεως (§ 14.114.9 σελ.
296-310)
Κεφάλαιο 21ο: Μηχανήµατα αγκυροβολίας και ̟ροσδέσεως
(§ 21.1-21.10 σελ.
401-407)

3. ΝΑΥΠΗΓΙΑ
Βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ (Ζωγραφάκη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Ορολογία και ονοµατολογία ̟λοίου
σελ. 1-9
Κεφάλαιο 2ο Άντωση-Εκτό̟ισµα-Βάρος ̟λοίου
σελ. 10-14
Κεφάλαιο 3ο Συντελεστές σχήµατος ̟λοίου
σελ. 15-19

336

Κεφάλαιο 10ο Αντίσταση και ̟ρόωση
Κεφάλαιο 11ο Συστήµατα ̟ροώσεως ̟λοίων
Κεφάλαιο 12ο Η έλικα
Κεφάλαιο 13ο Η ̟ηδαλιούχηση του ̟λοίου
Κεφάλαιο 14ο Κινήσεις ̟λοίου σε κυµατισµό-∆ιατοιχισµός
Κεφάλαιο 16ο Κατασκευή του ̟λοίου
Κεφάλαιο 17ο Σύγχρονοι τύ̟οι εµ̟ορικών ̟λοίων
Κεφάλαιο 19ο Συντήρηση σκάφους

σελ. 77-90
σελ. 92-94
σελ. 95-110
σελ. 111-127
σελ. 128-137
σελ. 152-162
σελ. 163-193
σελ. 199-209

4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
Βιβλίο:
α)ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙI (Πα̟αδανιήλ,
Σφαντζικο̟ούλου, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
β)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC (Αντωνιάδης, Βιδάκης,
έκδ. Ο.Ε.∆.Β )
Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και το βιβλίο έχει συµβουλευτικό ρόλο.
5. ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
∆ιδακτική µεθοδολογία
Τα θέµατα ̟ρέ̟ει να διδαχτούν µε τρό̟ο ώστε να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι του
µαθήµατος. δηλαδή, η ολό̟λευρη ανά̟τυξη του µαθητή και ειδικότερα η
διαµόρφωση θετικών στάσεων, αξιών και συµ̟εριφορών. Ιδιαίτερα ̟ρέ̟ει να
τονιστεί ότι η µάθηση ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί ως µια ενεργητική διαδικασία, η
ο̟οία συντελείται µέσα α̟ό µια διαρκή αλληλε̟ίδραση του µαθητή µε το κοινωνικό
του ̟εριβάλλον.
Ο ̟ρογραµµατισµός της διδακτέας ύλης (ετήσιος, εξαµηνιαίος, εβδοµαδιαίος και
ωριαίος), είναι α̟αραίτητος, ώστε αν χρειασθεί να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες
̟ροσαρµογές. Ε̟ι̟λέον, η ενηµέρωση για το ̟εριεχόµενο και τους σκο̟ούς του
ΑΠΣ, η γνώση του ̟εριεχοµένου του βιβλίου, η εξασφάλιση και η χρήση του
αναγκαίου διδακτικού υλικού και ε̟ο̟τικών µέσων, είναι α̟αραίτητα για την
ε̟ίτευξη των διδακτικών στόχων.
Όσον αφορά τις µεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις, ̟ροτείνεται ο συνδυασµός µεικτών και
µαθητοκεντρικών µορφών διδασκαλίας. Με τη µεικτή διδασκαλία ο εκ̟αιδευτικός
θα έχει τον κύριο ρόλο στην εκ̟αιδευτική διαδικασία, αλλά µε ̟οικίλες ερωτήσεις
και διάλογο θα εµ̟λέξει στην διαδικασία και τους µαθητές, ̟ροετοιµάζοντας µε αυτό
τον τρό̟ο το έδαφος για τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, ό̟ου ο µαθητής θα
α̟οτελεί την κινητήρια δύναµη. Έτσι, αλλάζει ο ρόλος του εκ̟αιδευτικού, ο ο̟οίος
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α̟ό µεταφορέας γνώσεων γίνεται συνεργάτης και σύµβουλος του µαθητή,
οργανωτής και υ̟οστηρικτής του στη διαδικασία της µάθησης.
Ενδείκνυται να χρησιµο̟οιηθεί συνδυασµός τεχνικών, ό̟ως η σύντοµη εισήγηση, οι
ερωτήσεις, η ̟αρώθηση, ο διάλογος, η αντι̟αράθεση, η διερεύνηση και η
ε̟εξεργασία δεδοµένων. Ε̟ι̟λέον, χρήσιµες δραστηριότητες είναι:
- Η µελέτη ̟ηγών µε στόχο την ιστορική και συγκριτική ̟ροσέγγιση της γνώσης.
- Η βιωµατική ̟ροσέγγιση µέσω κατάλληλων ερωτήσεων και διαλόγων.
- Η ̟αρουσίαση ε̟ίκαιρων γεγονότων α̟ό εφηµερίδες, ταινίες, διαδίκτυο κτλ. και η
διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων, σχετικών µε το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος.
- Η οργάνωση ε̟ισκέψεων σε διάφορους φορείς, ό̟ως κατάλληλα εµ̟ορικά ̟λοία ναυ̟ηγοε̟ισκευαστικές µονάδες – ναυτιλιακές εταιρείες - κλ̟
- Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες των µαθητών και η ̟αρουσίασή τους στην τάξη.
- Η διεξαγωγή µικρής έρευνας µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων, βιβλιογραφίας,
κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος το̟ικού, εθνικού, ευρω̟αϊκού, ̟αγκόσµιου
ενδιαφέροντος, η ανάλυση και η διατύ̟ωση ̟ροτάσεων για την αντιµετώ̟ισή του.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ενδείκνυται η χρήση των κατάλληλων ε̟ο̟τικών µέσων
διδασκαλίας- εκ̟αιδευτικής τεχνολογίας (εφηµερίδες, διαφάνειες, βιντεοταινίες,
διαδίκτυο, λογισµικά ναυτικών ̟ρογραµµάτων κ.τ.λ.), για την ενεργο̟οίηση του
ενδιαφέροντος των µαθητών, ώστε η εκ̟αιδευτική διαδικασία να είναι ̟ιο
α̟οτελεσµατική.
Τέλος, ε̟ισηµαίνεται ότι ενδείκνυται η διαθεµατική /διε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση.

Αξιολόγηση του µαθητή και της διδασκαλίας
Η αξιολόγηση α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο στοιχείο της διδασκαλίας. Μέσω αυτής,
ε̟ιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας και ο εντο̟ισµός
των ελλείψεων των µαθητών, µε στόχο την ̟ρόοδό τους και τη βελτίωση της
̟ροσφερόµενης εκ̟αίδευσης. Ε̟ι̟λέον, η αξιολόγηση α̟οτελεί βασικό στοιχείο και
για την αξιολόγηση του Προγράµµατος Σ̟ουδών .
Ο σκο̟ός της διδασκαλίας και της αξιολόγησης των ναυτικών µαθηµάτων είναι ο
µαθητής να α̟οκτήσει ναυτική ̟αιδεία Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εν λόγω
µαθηµάτων α̟οσκο̟εί:
- Στη διερεύνηση της µαθησιακής ̟ορείας των µαθητών σ’ όλα τα θέµατα ̟ου
̟ροσφέρονται στο ΑΠΣ.
- Στον εντο̟ισµό των µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών, µε στόχο το σχεδιασµό
κατάλληλων ̟αρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.
- Στην ̟οιοτική αναβάθµιση της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας µε την ενίσχυση και
ενθάρρυνση των µαθητών και τη δηµιουργία κινήτρων µάθησης .
Προτείνεται να χρησιµο̟οιούνται η διαµορφωτική και η τελική αξιολόγηση.
Ειδικότερα:
- Η διαµορφωτική αξιολόγηση. Θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
µε στόχο τη συνεχή ̟ληροφόρηση του εκ̟αιδευτικού και του µαθητή για την
̟ορεία της µάθησης, σύµφωνα µε τους στόχους του ΑΠΣ. Ο εκ̟αιδευτικός ̟ρέ̟ει
να ενηµερώνει και να συζητά µε τους µαθητές για τις µαθησιακές τους ε̟ιδόσεις.
Ανάλογα µε τα α̟οτελέσµατά της θα σχεδιάζει κατάλληλες ̟αρεµβάσεις για τη
βελτίωση της διαδικασίας µάθησης και την ε̟ίτευξη των µαθησιακών στόχων.
- Η τελική αξιολόγηση. Θα διενεργείται είτε µε την ολοκλήρωση µιας η
̟ερισσοτέρων διδακτικών ενοτήτων, είτε µε την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.
Κατά τη διαδικασία αυτή ̟ρέ̟ει να α̟οτιµάται µε συστηµατικό τρό̟ο το γνωστικό
ε̟ί̟εδο των µαθητών το ο̟οίο συγκρίνεται µε το ̟ροηγούµενο µαθησιακό ε̟ί̟εδό
τους και σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους.
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Οι τεχνικές αξιολόγησης των µαθητών ̟ρέ̟ει να συναρτώνται άµεσα µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, τους στόχους και το ̟εριεχόµενο των µαθηµάτων. Ειδικότερα, για
την αξιολόγηση του κάθε µαθήµατος, εκτός α̟ό τις γρα̟τές δοκιµασίες των
τετραµήνων και των τελικών εξετάσεων, ̟ροτείνονται ε̟ι̟λέον:








Η ̟ροφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως µε ερωτήσεις ̟ου α̟αιτούν σύντοµη
(όχι µονολεκτική) ή ελεύθερη α̟άντηση.
Οι γρα̟τές εξετάσεις. Ολιγόλε̟τες ή ωριαίες για την αξιολόγηση µιας
συγκεκριµένης ενότητας ή ευρύτερων ενοτήτων. Προτείνεται η χρήση ερωτήσεων
ανοικτού ή κλειστού τύ̟ου. Σηµειώνεται ότι οι ερωτήσεις ̟ρέ̟ει να είναι
ιεραρχηµένες ως ̟ρος το βαθµό δυσκολίας και ̟ροσαρµοσµένες στις ανάγκες
των µαθητών κάθε σχολείου.
Η ̟αρακολούθηση, το ενδιαφέρον και η συµµετοχή του µαθητή κατά τη
διεξαγωγή της διδασκαλίας.
Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. ∆ίνονται εργασίες είτε ατοµικές είτε
οµαδικές Ατοµικό ∆ελτίο Εργασιών του µαθητή. Περιλαµβάνει εργασίες και
δραστηριότητες του µαθητή.
Η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Ζητείται α̟ό το µαθητή να αξιολογήσει τη
συµµετοχή του στο µάθηµα, τις εργασίες του, την ̟ροφορική ή γρα̟τή εξέτασή
του, µε τρό̟ο αντικειµενικό, χωρίς υ̟οεκτίµηση ή υ̟ερεκτίµηση.

ΚΥΚΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ
Μαθήµατα Α΄ ΤΑΞΗΣ
1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Τρι̟ολίτης – Τριάντης, εκδ.
Ο.Ε.∆.Β.)
σελ. 19-25
Κεφάλαιο 1ο Σύντοµη αναφορά στο εργασιακό ̟εριβάλλον
ο
Κεφάλαιο 2 Ορολογία – ονοµατολογία – διαστάσεις ̟λοίου
σελ. 27-54
Κεφάλαιο 3ο Κατηγορίες και τύ̟οι ̟λοίων (συνο̟τικά)
σελ. 55-134
Κεφάλαιο 6ο Σχοινιά και συρµατόσχοινα
σελ. 169-189
Κεφάλαιο 9ο Ατοµικός σωστικός εξο̟λισµός
σελ. 226-230
Κεφάλαιο 10ο Πυροσβεστικά µέσα ̟λοίου
σελ. 231-251
Κεφάλαιο 12ο Μέσα αγκυροβολίας–άγκυρες–αλυσίδες αγκυρών σελ. 265-287
Κεφάλαιο 13ο Στόµια και καλύµµατα κυτών
σελ. 289-299
2. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ (Μυλωνό̟ουλος, Μυλωνο̟ούλου,
Μ.Αλεξό̟ουλος, εκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Μέρος 1ο (κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13)
σελ. 17-124
ο
σελ. 127-177
Μέρος 2 (κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Μέρος 2ο (κεφάλαια 10,11,12)
σελ. 191-204
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ
Βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ (Γ. ∆ανιήλ, εκδ.
Ευγ. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:

339

Κεφάλαιο 1: Γενικά
(§ 1.1-1.17, σελ. 118)
Κεφάλαιο 2: Υδρατµός –Ατµολέβητες
(§ 2.1-2.19, σελ.
20-39)
Κεφάλαιο 3: Εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου
(§ 3.1, σελ. 54-55)
Κεφάλαιο 5: Ατµοστρόβιλοι
(§ 5.1-5.5, σελ. 7384)
Κεφάλαιο 6: Μ.Ε.Κ. Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (§ 6.1-6.17, σελ. 98128 εκτός της ̟αραγράφου 6.4)
Κεφάλαιο 7: Αεριοστρόβιλοι
(§7.1-7.5, σελ. 129135)
Κεφάλαιο 8: Μηχανήµατα Καταστρώµατος
(§ 8.1-8.4, σελ.
136-143)
Κεφάλαιο 9: Βοηθητικά Μηχανήµατα Μηχανοστασίου
(§ 9.2-9.9, σελ.
145-157)
Κεφάλαιο 11: Καταναλώσεις
(§ 11.1-11.3, σελ.
163-168)
Κεφάλαιο 13: Καύσιµα και Λι̟αντικά
(§ 13.9-13.12, σελ.
183-185)
Κεφάλαιο 14: Τηλεκίνηση –Αυτοµατισµός
(§ 14.1-14.12, σελ.
188-207)
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βιβλίο: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Α. Γεωργο̟ούλου, Ν. Ιωαννίδη, Α.
Κωστάκου κ.ά.).
Να διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.
5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Βιβλίο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Μαυράκης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β )
Nα διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.

Μαθήµατα Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (Μυλωνό̟ουλος, Μυλωνο̟ούλου, Αλεξό̟ουλος έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Nα διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.
2. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α΄ΤΟΜΟΣ (Ντούνης, ∆ηµαράκης – έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Βασικές γνώσεις βασικοί ορισµοί
σελ. 1-49
Κεφάλαιο 2ο § 2.6 Μερκατορικός χάρτης
σελ. 73-78
Κεφάλαιο 2ο Ναυτικός χάρτης
σελ. 87-147
Κεφάλαιο 3ο Ναυτική σήµανση
σελ. 148-211
Κεφάλαιο 4ο Ναυτικά όργανα
σελ. 212-269
3. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ/ΦΟΡΤΩΣΗ
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Βιβλίο: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (Γρηγορό̟ουλος, Βούλγαρης, Φωκάς
– έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο Ορολογία, ονοµατολογία
σελ. 11-20
Κεφάλαιο 10ο Ρο̟ή δύναµης
σελ. 79-82
Κεφάλαιο 11ο Κέντρο βάρους
σελ. 83-89
Κεφάλαιο 12ο Εκτό̟ισµα
σελ. 91-102
Κεφάλαιο 13ο Αρχική ευστάθεια
σελ. 103-109
Κεφάλαιο 14ο Γραµµές φόρτωσης
σελ. 111-119
Κεφάλαιο 15ο Υ̟ολογισµοί ξηρών φορτίων
σελ. 121-126
Κεφάλαιο 16ο Υ̟ολογισµός διαγωγής
σελ. 127-131
4. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Βιβλίο: ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (Ντούνης, ∆ηµαράκης – έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Μέρος Α΄ Γενικά
σελ. 4-11
Μέρος Β΄ Κανόνες χειρισµού και ̟λεύσεως
σελ. 11-75
Μέρος Γ΄ Φανοί και σχήµατα
σελ. 76-115
Μέρος ∆΄ Ηχητικά και φωτεινά σήµατα
σελ.116-146
5. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Τρι̟ολίτης – έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο (Φορτωτήρες γερανοί και εξαρτήµατα ανύψωσης βαρών) σελ. 13-40
Κεφάλαιο 2ο (Έλικα)
σελ. 41-60
Κεφάλαιο 3ο (Συστήµατα ̟ηδαλιουχίας )
σελ. 61-78
Κεφάλαιο 4ο (Κύκλος στροφής)
σελ. 79-98
Κεφάλαιο 5ο (Κατά̟λους )
σελ. 99-127
Κεφάλαιο 6ο (Α̟ό̟λους )
σελ.149-156
Κεφάλαιο 7ο (Χειρισµοί µε ρυµουλκά)
σελ.169-182
6. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Βιβλία:
α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι (Λυµ̟έρης , Ταµ̟ακάκης – έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Σήµατα µε κώδικα Μόρς
σελ. 9-14
Χειρισµός και αναγνώριση σήµατος κινδύνου(SOS)
σελ. 18
Κεφάλαιο 2ο ∆ιεθνής Κώδικας Σηµάτων
σελ. 52-54
Κεφάλαιο 3ο Συµβατικά Μέσα Ε̟ικοινωνίας
σελ 79-92
Κεφάλαιο 3ο Παράρτηµα 1,2,3
σελ. 92-103
β) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Νικητάκος, Μιχαηλίδης, Μαυροµιχάλης – έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 2ο Ραδιοε̟ικοινωνίες
σελ. 21-28
Κεφάλαιο 3ο GMDSS
σελ. 29-98
Κεφάλαιο 4ο Κίνδυνος – ε̟είγον – ασφάλεια
σελ. 99-106
Κεφάλαιο 5ο Εµ̟ορικές ε̟ικοινωνίες
σελ. 107-109
Κεφάλαιο 6ο Συσσωρευτές
σελ. 111-112
7. ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ –ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
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1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι
Βιβλία:
α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (Κτενιαδάκης,Πα̟αδάκης,Αργυράκης, έκδ.
Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή
σελ. 9-91
Κεφάλαιο 7ο Βοηθητικά εξαρτήµατα
Μέρος β : Όργανα ελέγχου ψυκτικού
Συστήµατος
σελ. 392-423
Κεφάλαιο 8ο Τα ψυκτικά ρευστά
σελ. 425-476
β) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ιωαννίδη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Στοιχεία Ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα
σελ. 10-13
Κεφάλαιο 2ο Περιεχόµενο κλιµατιστικής εγκατάστασης
σελ. 14-15
Κεφάλαιο 4ο Στοιχεία υ̟ολογισµού θερµικών και ψυκτ. φορτίων σελ. 28-55
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Βιβλίο: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (Βουρνάς, ∆αφέρµος, Πάγκαλος, Χατζαράκης, εκδ. Π.Ι)
Κεφάλαιο 1ο Βασικές γνώσεις και έννοιες
Ηλεκτρισµός και ηλεκτρικό φορτίο
σελ. 21-37
Ηλεκτρικό ρεύµα-ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος
σελ. 39-59
Ηλεκτρική τάση- Ηλεκτρεγερτική δύναµη
σελ. 61-74
Κεφάλαιο 2ο Το συνεχές ρεύµα
Ηλεκτρική αντίσταση-Νόµος Ωµ
Ηλεκτρική αγωγιµότητα
σελ. 77-102
Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς
σελ. 155-174
Κεφάλαιο 4ο Το ηλεκτρικό ̟εδίο –Πυκνωτές
Το ηλεκτρικό ̟εδίο
σελ. 265-290
Πυκνωτές
σελ. 291-327
Κεφάλαιο 4ο Εναλλασσόµενο ρεύµα (AC)
Εναλλασσόµενο ρεύµα (AC)
σελ. 331-357

3. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
α) Βιβλίο: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (Παγωνάρη, έκδ. Ευγ.
Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια .
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή
σελ. 1-6
Κεφάλαιο 2ο Ορισµοί και Μονάδες Μετρήσεως Μεγεθών
σελ. 7-19
Κεφάλαιο 3ο Έργο και Θερµότητα
σελ. 20-33
Κεφάλαιο 4ο Ο Πρώτος Νόµος της Θερµοδυναµικής
σελ. 35-55
Κεφάλαιο 5ο Ιδιότητες Καθαρής Ουσίας
σελ. 58-72
Κεφάλαιο 6ο Ιδανικό Αέριο-∆ιεργασίες
σελ. 74-91
Κεφάλαιο 7ο Ο ∆εύτερος Νόµος της Θερµοδυναµικής και ο κύκλος CARNOT
98-113
Κεφάλαιο 8ο Εντρο̟ία
σελ. 114-129
Κεφάλαιο 10ο Κύκλοι Ισχύος Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως
σελ. 179-208

σελ.

β) Βιβλίο: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (Κλούδα, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια .
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Κεφάλαιο 1ο: Ο Αεριοστρόβιλος ως θερµική µηχανή σε ναυτικές εγκαταστάσεις σελ.
1-24
Κεφάλαιο 2ο: Θερµικοί κύκλοι
σελ. 25-54
Κεφάλαιο 3ο: Οι βασικές µηχανές των εγκαταστάσεων Αεριοστροβίλων. Στρόβιλοι
και Συµ̟ιεστές
σελ. 55-81
Κεφάλαιο 4ο: Θάλαµοι καύσεως
σελ. 82-101
Κεφάλαιο 11ο: Συντήρηση και ε̟ισκευές αεριοστροβίλων
σελ. 216-234
4. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ)
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (∆ανιήλ, Μιµηκο̟ούλου, έκδ. Ευγεν.
Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγικές γνώσεις
σελ. 1-28
Κεφάλαιο 2ο Κατάταξη των ναυτικών ατµολέβητων
σελ. 29-34
Κεφάλαιο 10ο Εξαρτήµατα λεβήτων
σελ. 146-206
Κεφάλαιο 14ο Τροφοδοτικό νερό-ε̟εξεργασία-µετρήσεις
σελ. 350-376
Κεφάλαιο 15ο ∆ιαβρώσεις συντήρηση των λεβήτων
σελ. 377-389
Κεφάλαιο 16ο Λειτουργία και ανωµαλίες των λεβήτων
σελ. 390-405
Κεφάλαιο 17ο Βλάβες των λεβήτων
σελ. 406-428
5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Βιβλία:
α) ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι (Πετρό̟ουλου, έκδ. Ευγ.
Ιδρ.)
β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Κωνσταντινίδης,Πλέσσας, έκδ. Ο.Ε.∆.Β)
Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και τα βιβλία έχουν συµβουλευτικό ρόλο.
6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Βιβλίο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Παναγιωτίδης, Πα̟ανδρέου, έκδ. Ο.Ε.∆.Β)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στο µηχανολογικό σχέδιο
σελ. 1-14
Κεφάλαιο 2ο: Όψεις, τοµές, αλληλοτοµίες, ανα̟τύγµατα (εκτός των § 2.3, 2.4, 2.5)
σελ. 17-36
Κεφάλαιο 3ο: ∆ιαστάσεις, ανοχές, ̟οιότητα ε̟ιφάνειας
σελ. 65-122
Κεφάλαιο 4ο: Σχεδίαση τυ̟ο̟οιηµένων στοιχείων µηχανών
σελ. 125-202
Κεφάλαιο 5ο: Σχεδίαση µη λυόµενων συνδέσεων
σελ. 205-222

7. ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Βιβλία:
α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Ροζάκος, Σ̟υρίδωνος,
Πα̟αγεωργίου – έκδ. Ο.Ε.∆.Β)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφάλαιο 1ο Γενικά ̟ερί δυνάµεων
σελ. 21-33
Κεφάλαιο 2ο Ρο̟ές δυνάµεων
σελ. 35-47
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Κεφάλαιο 3ο Σύνθεση-ανάλυση δυνάµεων
Κεφάλαιο 4ο Κέντρο βάρους-Ευστάθεια
ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφάλαιο 5ο Βασικές έννοιες
Κεφάλαιο 6ο Αξονικός εφελκυσµός και θλίψη
Κεφάλαιο 9ο ∆ιάτµηση
Κεφάλαιο 10ο Κάµψη
Κεφάλαιο 11ο Στρέψη
β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Λαζαρίδη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Καρφιά-καρφοσυνδέσεις
Κεφάλαιο 3ο Κοχλίες και κοχλιωτές συνδέσεις
Κεφάλαιο 4ο Σφήνες
Κεφάλαιο 5ο Άτρακτοι
Κεφάλαιο 6ο Στροφείς

σελ. 49-73
σελ. 75-93
σελ. 97-118
σελ. 121-132
σελ. 209-224
σελ. 229-251
σελ. 255-283

σελ. 5-15
σελ. 16-48
σελ. 59-71
σελ. 72-80
σελ. 81-95

Μαθήµατα Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ
Βιβλία: α) ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α΄ Τόµος (Ντούνης, ∆ηµαράκης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 4ο Ναυτικά όργανα
4.8 (Ναυτικός εξάντας) εδαφ. 2,3,5,6,10,12,13,16,18,19
σελ. 272-288
β) ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β΄ ΤΟΜΟΣ (Ντούνης – ∆ηµαράκης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 7ο Ναυτική κοσµογραφία
7.1 Ναυτική κοσµογραφία (εδάφ.1,2,3,4,5,6,8,9,10)
σελ. 1-10
7.2 Ουράνια σφαίρα
σελ. 10-16
7.3 Ουράνιες συντεταγµένες
σελ. 16-18
7.4 Φαινόµενη κίνηση ουράνιας σφαίρας (εδάφ.1, 2, 3, 4)
σελ. 19-29
7.5 Νόµοι ̟λανητικού συστήµατος (εδάφ.1, 2)
σελ. 31-32
7.6 Κινήσεις της γης ( εδάφ. 1,2,3)
σελ. 33-37
7.7 Κινήσεις ̟λανητών (εδάφ.2, 3, 4, 5)
σελ. 46-48
7.8 Κινήσεις σελήνης (εδάφ. 2,3,4)
σελ. 51-53
7.9 Εκλείψεις (εδάφ. 1 και 4)
σελ. 54-57
Κεφάλαιο 8ο Χρόνος
8.1 Τρίγωνο θέσεως
σελ. 59-65
8.2 Συστήµατα χρόνου (εδάφ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
σελ. 67-80
8.4 Αστρονοµικές εφηµερίδες (εδαφ 1,2)
σελ. 85-94
Κεφάλαιο 9ο Αστρονοµική ναυσι̟λοΐα
9.3 Ευθεία θέσεως (εδάφ. 1)
σελ. 166-168
9.5 Χάραξη ευθείας θέσεως(εδάφ. 6, α̟ό «Για την χάραξη…»)
σελ. 185-187
9.6 Μεσηµβρινό ̟λάτος
σελ. 218226
9.7 Πλάτος µε τον ̟ολικό
σελ. 226231
9.13 Αναγνώριση αστεριών (εδάφ. 1)
σελ. 259263
Κεφάλαιο 10ο Ωκεανο̟λοΐα
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10.1 Ορθοδροµικός ̟λους (εδάφ. 1,4)

σελ. 331-

10.2 Γνωµονικοί χάρτες

σελ. 345-

10.3 Ειδικές ναυτιλιακές εκδόσεις

σελ. 353-

10.11 Ασφάλεια ναυσι̟λοΐας

σελ. 449-

10.13 Πρακτική ωκεανο̟λοΐας

σελ. 460-

340
353
360
457
468
10.14 Μελέτη µεγάλου ταξιδίου
471
Κεφάλαιο 11ο Παλίρροιες
11.1 Στοιχεία ̟αλίρροιας (εδάφ. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17)
506
11.3 Παλιρροϊκά ρεύµατα (εδάφ. 1, 2)

σελ. 469

σελ. 491σελ. 525-527

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
Βιβλίο: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ (Κολλινιάτης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 16ο Είδη φορτίων
207
Κεφάλαιο 19ο Μέτρα ̟ριν την φόρτωση
260
Κεφάλαιο 20ο Φόρτωση και εκφόρτωση
266
Κεφάλαιο 21ο Ζηµιές του φορτίου
271
Κεφάλαιο 22ο Εξαερισµός φορτίου
277
Κεφάλαιο 23ο Μεταφορά σιτηρών
294
Κεφάλαιο 24ο Μεταφορά ξυλείας
308
Κεφάλαιο 25ο Φορτία ̟άνω στο κατάστρωµα
311
Κεφάλαιο 27ο Μεταφορά αργού ̟ετρελαίου και ̟ροϊόντων ̟ετρελαίου
337
Κεφάλαιο 28ο Μεταφορά υγρο̟οιηµένων αερίων
347
Κεφάλαιο 29ο Ε̟ικίνδυνα φορτία
354
Κεφάλαιο 30ο Φορτία ̟ου µεταφέρονται µε ψύξη
357
Κεφάλαιο 31ο Φορτία σε εµ̟ορευµατοκιβώτια
363
Κεφάλαιο 32ο Εξελιγµένη µορφή µεταφορών
368

σελ. 202σελ. 257σελ. 261σελ. 267σελ. 272σελ. 278σελ. 295σελ. 309σελ. 320σελ. 338σελ. 348σελ. 355σελ. 358σελ. 364-

3. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (Φαµηλωνίδης, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
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Κεφάλαιο 8ο Χειρισµοί ̟λοίου
279
Κεφάλαιο 9ο ∆εξαµενισµός
289
Κεφάλαιο 10ο ∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης
352
Κεφάλαιο 11ο Έρευνα και διάσωση)
376

σελ. 253σελ. 282σελ. 290σελ. 353-

4. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Βιβλία: α) ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Τσουκαλάς, έκδ. Ευγεν.
Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Αρχές κατασκευής γυροσκο̟ικών ̟υξίδων
σελ. 1-16
Κεφάλαιο 2ο Μέθοδοι αναζητήσεως του αληθούς βορρά
σελ. 17-40
Κεφάλαιο 8ο Αυτόµατα ̟ηδάλια
σελ. 153195
Κεφάλαιο 9ο ∆ροµόµετρα
σελ. 197219
Κεφάλαιο 10ο Βυθόµετρα
σελ. 220249
β) ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ (Παλληκάρης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Κεφάλαιο 7ο ∆ορυφορικό σύστηµα ̟ροσδιορισµού στίγµατος GPS
187
Κεφάλαιο 9ο Συστήµατα ηλεκτρονικού χάρτη
210

σελ. 150σελ. 195-

5. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
Βιβλία:
α) ΡΑΝΤΑΡ (Τσουκαλάς, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Αρχές λειτουργίας ραντάρ
σελ. 1-12
Κεφάλαιο 3ο ∆ιακό̟τες και ρυθµιστές συσκευής ραντάρ και χειρισµός
συσκευής
σελ. 54-75
Κεφάλαιο 4ο Τα χαρακτηριστικά της συσκευής ραντάρ
σελ. 76-83
Κεφάλαιο 5ο Εγκατάσταση και έλεγχος λειτουργίας
σελ. 96100
Κεφάλαιο 6ο Η αναγνώριση ηχών και η σηµασία της στη ναυτιλία
σελ. 143157
β) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΡΑΝΤΑΡ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ (Τσουκαλάς, Ευγεν.
Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 3ο Βοηθήµατα υ̟οτυ̟ώσεως
σελ. 147169
γ) ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ(∆ηµαράκης, Ντούνης, έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 3ο Αρωγή ραντάρ
σελ. 184246
Κεφάλαιο 4ο Ασφαλής φυλακή γεφύρας
σελ. 247260
6. ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
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Βιβλίο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Χείλαρης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Η ατµόσφαιρα της γης
Θερµοκρασία του αέρα ,̟ηγές θερµότητας
Ατµοσφαιρική ̟ίεση
Άνεµος και γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας
Το νερό στην ατµόσφαιρα της γης
Ατµοσφαιρικές διαταραχές
Τρο̟ικοί κυκλώνες
100
Ανάλυση και ̟ρόγνωση καιρού
114
Ωκεάνια ρεύµατα
122
Θαλάσσια κύµατα
130

σελ.
σελ.
σελ.
σελ.
σελ.
σελ.
σελ.

15-19
21-34
35-45
47-63
65-82
83-92
93-

σελ. 101σελ. 115σελ. 123-

7. ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
Βιβλίο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ (∆ανιήλ, Μιµηκο̟ούλου, έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγικές γνώσεις
(§ 1.1-1.3 σελ. 1-5)
Κεφάλαιο 2ο: Σύντοµη ̟εριγραφή των βασικών βοηθητικών µηχανηµάτων
συσκευών και δικτύων. Μηχανήµατα και συσκευές
(§ 2.1.2-2.8 σελ. 933)
Κεφάλαιο 4ο: Αντλίες
(§ 4.1-4.7 σελ. 54-68)
Εµβολοφόρες αντλίες
(§ 4.8-4.15 σελ. 68-74)
Περιστροφικές αντλίες εκτο̟ίσεως (§ 4.24-4.31 σελ. 87-94)
Φυγοκεντρικές αντλίες
(§ 4.33-4.37 σελ. 97-103)
Ειδικές ̟αρατηρήσεις για τις φυγοκεντρικές αντλίες (§ 4.47-4.49 σελ.
117-120)
Παροχή-α̟όδοση και ισχύς των αντλιών (§ 4.50-4.57 σελ.. 120-127)
Χαρακτηριστικές καµ̟ύλες της λειτουργίας των Αντλιών (§ 4.58-4.63 σελ. 127132)
Κεφάλαιο 5ο: Εκχυτήρες
(§ 5.1-5.10 σελ. 133-139)
Κεφάλαιο 6ο: Εναλλακτήρες θερµότητας
(§ 6.1-6.3 σελ. 145-149)
Κεφάλαιο 7ο: Ψυγεία
(§ 7.3-7.12 σελ. 152-163)
Κεφάλαιο 8ο: Προθερµαντήρες
(§ 8.1-8.3 σελ. 170-174)
Κεφάλαιο 10ο: Α̟οστακτήρες
(§ 10.1-10.3 σελ. 192-196)
Κεφάλαιο 13ο: Αεροσυµ̟ιεστές
(§ 13.1-13.20 σελ. 273-295)
Κεφάλαιο 14ο: Φυγοκεντρικοί διαχωριστές ̟ετρελαίου και λαδιού λι̟άνσεως (§ 14.114.9 σελ.
296
-310)
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Κεφάλαιο 21ο: Μηχανήµατα αγκυροβολίας και ̟ροσδέσεως (§ 21.1-21.10 σελ. 401407)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
Βιβλίο: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Βασιλακο̟ούλου, έκδ. Ευγ. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Ηλεκτρικές µηχανές συνεχούς ρεύµατος
σελ. 4-29
Κεφάλαιο 3ο Γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος
σελ. 30-52
Κεφάλαιο 4ο Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος
σελ. 53-81
Κεφάλαιο 5ο Γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος
σελ. 82-124
Κεφάλαιο 6ο Μετασχηµατιστές
σελ. 125-166
Κεφάλαιο 7ο Κινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος
σελ. 167-190
Κεφάλαιο 8ο Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες
σελ. 191-238
Κεφάλαιο 9ο Ασύγχρονοι µονοφασικοί κινητήρες
σελ. 239-248
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ
Βιβλία: α) -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΧ. ΠΛΟΙΩΝ (Τζιφάκη, έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 2ο Αρχές λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου
σελ. 11-23
Κεφάλαιο 3ο Γενικές α̟όψεις για το ̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένο ̟λοίο σελ. 24-44
Κεφάλαιο 14ο Γενικά ̟ερί εγκαταστάσεων αυτοµατισµού ̟λοίων ατµού και
Μ.Ε.Κ.σελ. 192-206
β) ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μ̟ρακατσούλας, Πα̟αιωάνου, Πα̟αδάκης - έκδ.
Ο.Ε.∆.Β)
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στην ηλεκτρονική
σελ. 07-16
Κεφάλαιο 2ο Ηµιαγωγοί
σελ. 17-28
Κεφάλαιο 3ο Κρυσταλλοδίοδοι
σελ. 29-78
Κεφάλαιο 4ο Τρανζίστορ
σελ. 79-142
4. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Βιβλία: α) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ -Τόµος Α΄ (Κλιάνη, Νικολού, Σιδέρη,
έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Εισαγωγή
(§ 0.1 Σελίδες 1-7)
Κεφάλαιο 1ο: Κατάταξη και στοιχειώδης ̟εριγραφή λειτουργίας των εµβολοφόρων
Μ.Ε.Κ
(§ 1.1-1.8 Σελίδες 8-34)
Κεφάλαιο 2ο: Στοιχειώδης ̟εριγραφή των βασικών τµηµάτων εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ.
(§ 2.1-2.10 Σελίδες 35-52)
Κεφάλαιο 3ο: Βασικές λειτουργίες των εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ (§ 3.1-3.5 Σελίδες 53- 92)
Κεφάλαιο 6ο: ∆ίκτυα των εµβολοφόρων ναυτικών ̟ετρελαιοµηχανών (§ 6.1-6.8
Σελίδες 213-260)
β) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ -Τόµος Β΄, (Κλιάνη, Νικολού, Σιδέρη, έκδ.
Ευγεν. Ιδρύµατος)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 11ο: Εκκίνηση-λειτουργία-έλεγχοι καλής λειτουργίας (§ 11.1-11.5 Σελίδες
123-140)
Κεφάλαιο 13ο: Ανωµαλίες-βλάβες-αντιµετώ̟ιση-ε̟ιθεωρήσεις (§ 13.1-13.13 Σελίδες
159-208
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5. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ)
Βιβλίο: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ (∆ανιήλ, Μιµηκο̟ούλου, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 10ο Προκαταρκτικές γνώσεις
σελ. 80-87
Κεφάλαιο 12ο Η ροή του ατµού µέσα α̟ό τα ̟ροφύσια
σελ. 93-111
Κεφάλαιο 13ο Ροή του ατµού µέσω ̟τερυγίων
σελ. 115-131
Κεφάλαιο 16ο Περιγραφή ατµοστροβίλων
σελ. 168-203
Κεφάλαιο 20ο Περιγραφή των µερών των ατµοστροβίλων
σελ. 220-221
Κεφάλαιο 21ο Ακροφύσια ή ̟ροφύσια - διαφράγµατα
σελ. 222-228
Κεφάλαιο 22ο Πτερύγια
σελ. 229-236
Κεφάλαιο 30ο ∆ιάταξη εγκαταστάσεως ατµοστροβίλων στα εµ̟ορικά ̟λοία σελ. 333334
Κεφάλαιο 33ο Χειρισµοί ε̟ιθεωρήσεις και έλεγχοι – Ανωµαλίες – Βλάβες –
Τεχνικές εργασίες
σελ. 370-397
6. ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
O εκ̟αιδευτικός, ανάλογα µε τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των µαθητών και
σύµφωνα µε τα διδακτικά ̟ακέτα ̟ου έχει στη διάθεσή του, καθορίζει τη διδακτέα
ύλη για κάθε σχολικό έτος.
7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
Βιβλίο:
α)ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙI (Πα̟αδανιήλ,
Σφαντζικο̟ούλου, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
β)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC (Αντωνιάδης, Βιδάκης,
έκδ. Ο.Ε.∆.Β )
Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και το βιβλίο έχει συµβουλευτικό ρόλο.
8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Βιβλία:
α) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Καλλικούρδη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Nα διδαχθούν όλα τα κεφάλαια.
β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
(Ανδρεάδης, Γκαµ̟ριέλ, Περκουλίδης, έκδ. Ο.Ε.∆.Β.)
Να διδαχτούν τα ̟αρακάτω κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στο σχεδιασµό µε τη βοήθεια Η/Υ
σελ. 1-11
Κεφάλαιο 2ο Σχεδιαστικό ̟εριβάλλον
σελ. 13-32
Κεφάλαιο 3ο Εργαλεία σχεδίασης
σελ. 33-46
Κεφάλαιο 4ο Βασικά γεωµετρικά σχήµατα
σελ. 47-64
Κεφάλαιο 5ο Προχωρηµένα εργαλεία σχεδίασης
σελ. 65-80
Κεφάλαιο 10ο ∆ιαστασιολόγηση
σελ. 143-175
Σηµείωση: Το Λογισµικό Πρόγραµµα είναι το AUTOCAD και ̟ρέ̟ει να διδαχτεί
µόνο µε την βοήθεια του Η/Υ.
9. ΝΑΥΠΗΓΙΑ
Βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ (Ζωγραφάκη, έκδ. Ευγεν. Ιδρύµατος)
Κεφάλαιο 1ο Ορολογία και ονοµατολογία ̟λοίου
σελ. 1-9
Κεφάλαιο 2ο Άντωση-Εκτό̟ισµα-Βάρος ̟λοίου
σελ. 10-14
Κεφάλαιο 3ο Συντελεστές σχήµατος ̟λοίου
σελ. 15-19
Κεφάλαιο 10ο Αντίσταση και ̟ρόωση
σελ. 77-90
Κεφάλαιο 11ο Συστήµατα ̟ροώσεως ̟λοίων
σελ. 92-94
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Κεφάλαιο 12ο Η έλικα
Κεφάλαιο 13ο Η ̟ηδαλιούχηση του ̟λοίου
Κεφάλαιο 14ο Κινήσεις ̟λοίου σε κυµατισµό-∆ιατοιχισµός
Κεφάλαιο 16ο Κατασκευή του ̟λοίου
Κεφάλαιο 17ο Σύγχρονοι τύ̟οι εµ̟ορικών ̟λοίων
Κεφάλαιο 19ο Συντήρηση σκάφους

σελ. 95-110
σελ. 111-127
σελ. 128-137
σελ. 152-162
σελ. 163-193
σελ. 199-209

Σε α̟άντηση του µε αρ. ̟ρωτ. 57310/Γ2/18-5-10 εγγράφου του Τµήµατος Β΄ της
∆ιεύθυνσης Σ̟ουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ, καταθέτουµε
την ̟αρακάτω ̟ρόταση για να συµ̟εριληφθεί στις Οδηγίες για τη διδασκαλία
των µαθηµάτων των ΕΠΑΛ του Τοµέα Γεω̟ονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος .
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η συγγραφή όλων των βιβλίων των Ειδικοτήτων του Τοµέα Γεω̟ονίας, Τροφίµων
και Περιβάλλοντος στηρίχθηκε στα αντίστοιχα των µαθηµάτων Προγράµµατα
Σ̟ουδών και υ̟ηρετεί τους ̟ροβλε̟όµενους α̟ό αυτό σκο̟ούς διδασκαλίας κάθε
µαθήµατος.
Κατά τη διδασκαλία, ̟ροτείνεται η α̟λούστευση του ̟εριεχοµένου (σύµφωνα µε τις
̟ροϋ̟άρχουσες γνώσεις των µαθητών) µε τη χρησιµο̟οίηση συγκεκριµένων
̟αραδειγµάτων κατά ̟ερί̟τωση και η ε̟ισήµανση των σηµαντικότερων σηµείων
κάθε κεφαλαίου, ώστε µετά το ̟έρας της διδασκαλίας να έχουν ε̟ιτευχθεί σαφείς
ειδικοί διδακτικοί στόχοι, ό̟ως αυτοί ̟ου ̟αραθέτονται στο Α.Π.Σ.
Ως ̟ρος τη διδακτική αξιο̟οίηση του βιβλίου, εκτός α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τη
γενικότερη διδακτική µεθοδολογία, ε̟ισηµαίνουµε το εξής:


Σε όλα τα βιβλία, κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται α̟ό ερωτήσεις και
εργαστηριακό µέρος, ̟ροκειµένου να α̟οκτήσουν οι µαθητές τις α̟αραίτητες
δεξιότητες και να εµ̟εδώσουν και στην ̟ράξη τη διδασκόµενη ύλη.

Οι ερωτήσεις λειτουργούν υ̟οστηρικτικά και στοχεύουν ̟ερισσότερο στην
ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας και λιγότερο στην αξιολόγηση των
µαθητών. Για το λόγο αυτό ̟ροτείνεται οι ερωτήσεις αυτές να γίνονται
αντικείµενο ε̟εξεργασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε οι µαθητές
να έχουν τη δυνατότητα να συµβουλεύονται τον διδάσκοντα, αλλά και να
εντο̟ίζουν τις α̟αντήσεις στα κείµενα του βιβλίου τους.

Το εργαστηριακό µέρος εκτελείται µετά α̟ό ε̟ίδειξη ή µε τις οδηγίες του
διδάσκοντα και υ̟ό την άµεση και συνεχή ̟αρατήρησή του, α̟οσκο̟εί δε στη
µετάδοση των α̟αιτούµενων τεχνικών και ε̟αγγελµατικών γνώσεων και την
ανά̟τυξη των συναφών δεξιοτήτων τους.
Για την ε̟ίτευξη των ε̟ιθυµητών µαθησιακών α̟οτελεσµάτων, οι συµ̟εριφορές του
διδάσκοντα µέσα στη σχολική τάξη ̟ου θεωρούνται βασικές είναι:

η σαφήνεια (̟αρουσίαση της ύλης καθαρά και κατανοητά, χωρίς ασάφειες
και υ̟ερβολικές ̟αρεκβάσεις)

η ̟οικιλία (̟αρουσίαση διαφόρων ̟ηγών γνώσης και µε τη χρήση
̟οικίλων τεχνικών, ενισχύσεων και ανατροφοδοτήσεων)

ο ̟ροσανατολισµός (ε̟ικέντρωση της ̟ροσοχής) στο διδακτικό έργο

η ενθάρρυνση των µαθητών για ενασχόληση στη µαθησιακή διαδικασία
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και η οργάνωση της διδασκαλίας κατά τρό̟ο ̟ου εξασφαλίζει σ' αυτούς
την ε̟ιτυχία.
Συγκεκριµένα ̟ροτείνεται να ακολουθηθούν οι σκο̟οί και οι στόχοι ̟ου
αναφέρονται σε κάθε µάθηµα χωριστά, βάση των αναλυτικών ̟ρογραµµάτων
σ̟ουδών.
Ειδικότερα,
Για τη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ, ΦΕΚ 1448/9-8-2007, ΥΑ 85030/Γ2/30-7-07,
Για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ,
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:
ΦΕΚ 1257/τΒ/01-07-2008
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
ΦΕΚ 1493/τΒ/30-07-08
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΦΕΚ 1253/τΒ/01-07-2008

Στη συνέχεια δίδονται διευκρινήσεις ειδικά για κάθε ένα µάθηµα.
Μάθηµα: «Φυτική Παραγωγή»
Το µάθηµα «Φυτική Παραγωγή» ̟αρέχει στον µαθητή τη δυνατότητα να δει το φυτό
ως ̟αραγωγική µονάδα και να ανα̟τύξει τις αναγκαίες γεωργικές δεξιότητες ̟ρος
την κατεύθυνση αυτή. Η ύλη του µαθήµατος του ε̟ιτρέ̟ει να κατανοήσει το φυτό
και το βιολογικό του κύκλο, το σ̟όρο, τη σ̟ορά και το φύτρωµα, την καλλιέργεια
του εδάφους, τη λί̟ανση και άρδευση της καλλιέργειας, τη συγκοµιδή και
α̟οθήκευση των φυτικών ̟ροϊόντων.
Στη διδακτέα ύλη των εργαστηρίων του µαθήµατος, ̟ροτείνεται να διδαχθεί το
εργαστηριακό µέρος των κεφαλαίων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
Ε̟ί ̟λέον, ̟ροτείνεται να συµ̟εριληφθεί στη διδακτέα ύλη των εργαστηρίων και το
εργαστηριακό µέρος του 2ου κεφαλαίου: Περιγραφή του καλλιεργούµενου φυτού, λόγω
της σηµαντικότητας του ̟εριεχοµένου του. Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να εξοικειωθούν µε τη
χρησιµο̟οίηση
του
µικροσκο̟ίου,
τη
δηµιουργία
µικροσκο̟ικών
̟αρασκευασµάτων, τη µορφολογία και δοµή των φυτικών κυττάρων και την
αναγνώριση των φυτικών µερών.
Μάθηµα: «Σύγχρονες Γεωργικές Ε̟ιχειρήσεις»
Γενικός σκο̟ός του µαθήµατος είναι οι µαθητές να γνωρίσουν, κατά τρό̟ο
ε̟αγωγικό, ολοκληρωµένο και λειτουργικό, το σύνολο των ουσιαστικών ̟τυχών της
σύγχρονης γεωργικής ε̟ιχειρηµατικής ̟ρακτικής και να εφοδιαστούν µε στοιχεία
α̟ό τα αναγκαία εργαλεία α̟οτελεσµατικού ε̟ιχειρηµατικού σχεδιασµού και εν
γένει λήψης ε̟ιχειρηµατικών α̟οφάσεων. Να εξοικειωθούν µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της γεωργικής ε̟ιχειρηµατικότητας, τις θεσµικές µορφές οργάνωσης
των γεωργικών ε̟ιχειρήσεων και τα οικονοµικά τους. Να γνωρίσουν και να
εξοικειωθούν µε τη λογιστική ̟ρακτική των γεωργικών ε̟ιχειρήσεων.
Στη διδακτέα ύλη των εργαστηρίων του µαθήµατος, ̟ροτείνεται να διδαχθεί το
εργαστηριακό µέρος των κεφαλαίων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
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Μάθηµα: «Αρχές ε̟εξεργασίας τροφίµων»
Γενικός σκο̟ός του µαθήµατος είναι να φέρει τους µαθητές σε ε̟αφή µε τον τοµέα
των τροφίµων ώστε να γνωρίζουν τις βασικές µεθόδους ε̟εξεργασίας, µέσω των
ο̟οίων τα ̟ροϊόντα γεωργίας α̟οκτούν νέες µορφές, µε σκο̟ό την ικανο̟οίηση
των διαιτητικών ή/ και καταναλωτικών α̟αιτήσεων του ανθρώ̟ου. Ακόµα θα
̟ρέ̟ει να συνδέσει την ε̟εξεργασία των τροφίµων µε την ̟αράταση της ζωής των
ευ̟αθών γεωργικών ̟ροϊόντων ̟ου ̟ροορίζονται για την διατροφή του ανθρώ̟ου.
Το ̟εριεχόµενο διακρίνεται σε δυο µέρη, το Α΄ µέρος ̟ου ασχολείται µε τους
̟αράγοντες υ̟οβάθµισης των τροφίµων και τις µεθόδους συντήρησης και το Β΄
µέρος, ̟ου µελετά την ε̟εξεργασία σηµαντικών Ελληνικών ̟ροϊόντων. Α̟ό το Β΄
µέρος ε̟ελέγησαν µερικά ̟ροϊόντα για να συµ̟εριληφθούν στην εξεταστέα ύλη.
Στη διδακτέα ύλη των εργαστηρίων του µαθήµατος, ̟ροτείνεται να διδαχθεί το
εργαστηριακό µέρος των κεφαλαίων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
Μάθηµα: «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων»
Γενικός σκο̟ός του µαθήµατος είναι να φέρει τους µαθητές σε ε̟αφή µε τον τοµέα
της Ποιότητας και Υγιεινής των τροφίµων ώστε να γνωρίζουν τα ̟ροβλήµατα της
δηµόσιας υγείας ̟ου συνδέονται µε τα τρόφιµα. Να ̟εριγράφει τις ̟ροϋ̟οθέσεις και
τους τρό̟ους υγιεινής ̟αραγωγής των διαφόρων ειδών τροφίµων. Να αναφέρει τα
α̟αραίτητα νοµοθετικά και ̟ρολη̟τικά µέτρα ελέγχου της υγιεινής σε όλα τα
στάδια της ̟αραγωγής, διακίνησης, εµ̟ορίας και χρήσης των τροφίµων, ώστε να
διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία.
Το κεφάλαιο 2: Μικροβιολογία Τροφίµων, ̟αρόλο ̟ου ̟αρέχει γνώσεις χρήσιµες για
την ̟αρακολούθηση των ε̟όµενων κεφαλαίων, δεν συµ̟εριλαµβάνεται στη
διδακτέα ύλη του µαθήµατος, καθώς διδάσκεται στο ̟ρώτο κεφάλαιο του Α΄ µέρους
του µαθήµατος «Αρχές ε̟εξεργασίας τροφίµων». Ε̟ίσης, οι ̟ίνακες των
̟αραγράφων ̟ου ανήκουν στην εξεταστέα ύλη, µ̟ορούν να βοηθήσουν τους
µαθητές στην κωδικο̟οίηση και οµαδο̟οίηση των γνώσεών τους και ως εκ τούτου
̟ροτείνεται η α̟οµνηµόνευσή τους (σηµειώνεται ότι δεν εξετάζονται στις
Πανελλαδικές εξετάσεις).
Στη διδακτέα ύλη των εργαστηρίων του µαθήµατος, ̟ροτείνεται να διδαχθεί το
εργαστηριακό µέρος των κεφαλαίων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
Μάθηµα: «Ανθοκη̟ευτικές καλλιέργειες»
Το µάθηµα «Ανθοκη̟ευτικές Καλλιέργειες» ̟αρέχει στον µαθητή τη δυνατότητα να
δει την καλλιέργεια των ανθοκοµικών φυτών ως ̟αραγωγική δραστηριότητα και να
ανα̟τύξει τις αναγκαίες γεωργικές δεξιότητες ̟ρος την κατεύθυνση αυτή. Η ύλη του
µαθήµατος, του ε̟ιτρέ̟ει να καταλάβει τη σηµασία των ανθοκοµικών καλλιεργειών,
να µάθει ̟ρακτικά τα είδη του ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού, τις βασικές αρχές ̟ου
αφορούν τις καλλιεργητικές φροντίδες και τον τρό̟ο καλλιέργειας δυο οµάδων
ανθοκοµικών φυτών, αυτών ̟ου καλλιεργούνται για κοµµένο λουλούδι και των
ανθοφόρων φυτών ̟ου καλλιεργούνται σε γλάστρες.
Στη διδακτέα ύλη των εργαστηρίων του µαθήµατος, ̟ροτείνεται να διδαχθεί το
εργαστηριακό µέρος των κεφαλαίων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
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Μάθηµα: «∆ιαµόρφωση το̟ίου»
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος θα χρησιµο̟οιηθούν δυο διδακτικά βιβλία:
1. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής το̟ίου
2. Κη̟οτεχνικές Εφαρµογές
Πρώτα διδάσκεται το βιβλίο «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής το̟ίου» και ακολουθεί η
διδασκαλία του βιβλίου «Κη̟οτεχνικές Εφαρµογές».

1. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής το̟ίου
Γενικός σκο̟ός του µαθήµατος είναι να γνωρίσει ο µαθητής τις βασικές έννοιες και
αρχές της Αρχιτεκτονικής του Το̟ίου, να αναλύσει τους τρό̟ους µε τους ο̟οίους
̟αρεµβαίνει η Αρχιτεκτονική το̟ίου στη λειτουργικότητα ενός χώρου (µικρού η
µεγάλου), να συντάσσει ένα σχέδιο σε σκαρίφηµα, καθώς και να υ̟ολογίζει µία
ε̟ιφάνεια, να µ̟ορεί να διαβάσει ένα σχέδιο φύτευσης, να αναγνωρίζει τα υλικά και
τις κατασκευές ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην Αρχιτεκτονική το̟ίου, να γνωρίσει τη
σηµασία της Αρχιτεκτονικής Το̟ίου στο αστικό, ̟εριαστικό και ευρύτερο φυσικό
̟εριβάλλον.
Το κεφάλαιο 4: Εισαγωγικά στοιχεία για το σχεδιασµό έργων στην Αρχιτεκτονική Το̟ίου και
το κεφάλαιο 5: Εφαρµογή σχεδίου φύτευσης και κατασκευαστικών στοιχείων, δεν
̟εριλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη, καθώς διδάσκονται στο µάθηµα «Εφαρµογές
Η/Υ - Σχεδιασµός Φυτοτεχνικών Έργων» Γ΄ τάξης, της Ειδικότητας «Έργα Το̟ίου
και Περιβάλλον».
2.Κη̟οτεχνικές Εφαρµογές
Το µάθηµα «Κη̟οτεχνικές Εφαρµογές» ̟αρέχει στον µαθητή τη δυνατότητα να
γνωρίσει τα στοιχεία ̟ου συµ̟ληρώνουν το φυτικό υλικό ενός χώρου ̟ρασίνου και
στη συνέχεια να µ̟ορεί να τα συµ̟εριλάβει σε µια κη̟οτεχνική µελέτη,
εφαρµόζοντας τις βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν τη σχεδίαση ενός κή̟ου, ώστε να
ε̟ιτύχει ένα άριστο α̟οτέλεσµα.
Το εργαστήριο του µαθήµατος «∆ιαµόρφωση το̟ίου», ̟ροτείνεται να ̟εριλαµβάνει
το εργαστηριακό µέρος των ̟αρακάτω κεφαλαίων του βιβλίου «Κη̟οτεχνικές
Εφαρµογές»:

Κεφάλαιο 1 ΠΑΡΤΕΡΙ

Κεφάλαιο 2 ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΑΙΘΡΙΑ ΕΞΩΣΤΕΣ

Κεφάλαιο 4 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο 5 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ

Κεφάλαιο 6 ΠΡΑΝΗ ∆ΡΟΜΩΝ - ΝΗΣΙ∆ΕΣ

Κεφάλαιο 7 ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Κεφάλαιο 8 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 9 Ε∆ΑΦΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ

Κεφάλαιο 10 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κεφάλαιο 11 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κεφάλαιο 13 ∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ)
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Κεφάλαιο 14 Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το ̟εριεχόµενο των εργαστηρίων αυτών αντιστοιχεί στην εξεταστέα ύλη του
βιβλίου «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής το̟ίου».

Β΄ τάξη ΕΠΑΛ
1. Γεω̟ονία & Ανά̟τυξη (Καζακό̟ουλος Λεωνίδας, Κούτρου Αγγελική,
Γιαννο̟ούλου Αναστασία)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ. 4ο, Κεφ. 5ο Στα Κεφ. 5.2 και 5.3 γίνεται µόνον αναφορά στην ̟αραγωγή κάθε
χώρας ή ̟εριοχών της Ελλάδας ανά είδος και όχι στις ̟οσότητες και εκτάσεις.
Κεφ.8ο , Κεφ. 9ο , Κεφ. 12ο
2. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή (Ευθυµιάδης Παναγιώτης, Φεγγερός
Κων/νος, Γιάννου Γεωργία, Μ̟ιλάλης ∆ηµήτριος)
∆ιδακτέα ύλη
1ο ΜΕΡΟΣ: Κεφ. 2ο, Κεφ. 3ο , Κεφ. 4ο , Κεφ. 5ο , Κεφ. 7ο , Κεφ. 8ο
2ο ΜΕΡΟΣ;
Κεφ. 1ο εκτός 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 και 1.3
Κεφ. 2ο εκτός 2.1 και 2.3
Κεφ. 3ο εκτός 3.1 και 3.2
Κεφ. 4ο εκτός 4.1
Το 3ο ΜΕΡΟΣ να ενταχθεί µόνον στα εργαστηριακά µαθήµατα
3. Περιβάλλον και Γεωργία (Καλτσίκης Παντούσης, Σαϊτάνης Κων/νος, Γκούφα
Μαρία, Λώλος Γεώργιος, Ταµ̟ουρατζή Σ̟υριδούλα)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ. 1ο, Κεφ. 2ο, Κεφ. 3ο, Κεφ. 4ο, Κεφ. 5ο µόνον 5.1 και 5.2, Κεφ. 6ο
4. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίµων (Κεχαγιάς Χρήστος, Κατσαµ̟οξάκης
Κων/νος , Πα̟αναστασίου ∆ηµήτρης, Χαϊκάλη Μαρία)
∆ιδακτέα ύλη Κεφ. 1ο µόνον 1.2
Κεφ. 2ο Κεφ. 3ο µόνον 3.1 και 3.2
Κεφ. 5ο
5. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονοµία (Ζιωγάνας Χρήστος, Μάττας Κων/νος,
Πα̟αργυρό̟ουλος Χρήστος, Ταχό̟ουλος Περικλής)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ. 2ο, Κεφ. 3ο , Κεφ. 4ο, Κεφ.5ο, Κεφ. 6ο (συµ̟εριλαµβάνονται και οι ασκήσεις)

Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1. Ζωική Παραγωγή (Γεωργούδης Ανδρέας-Ιωσήφ, Ζέρβας Γεώργιος, , Φράγκος
Κων/νος, Πολύζος Χρήστος, Χούσος Γεώργιος)
∆ιδακτέα ύλη
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Κεφ.1, Κεφ.4, Κεφ.7, Κεφ.8, Κεφ.9, Κεφ.10
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Κεφ.1, µόνο 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Κεφ.2, µόνο 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (µόνο τα γενικά και είναι εκτός ύλης οι § 2.5.1-2.5.7)
Κεφ.3, µόνο 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (µόνο 3.7.1)
Κεφ.5, µόνο 5.1(εκτός ύλης είναι οι § 5.1.8, 5.1.13, 5.1.14)
Κεφ.8, µόνο 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
(Στις φυλές όλων των ειδών των ζώων να γίνει µόνο σύντοµη αναφορά).
2. Εκµηχάνιση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Γέµτος Θεοφάνης, Φουντάς Σ̟ύρος,
Μ̟ουραζάνης Γ.)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ.2
Κεφ.3, µόνο 3.1 (γενικά), 3.3, 3.4 (γενικά), (εκτός ύλης είναι οι § 3.1.1- 3.1.4, 3,2)
Κεφ.4
Κεφ.5 Ε̟ιλέγεται και εξετάζεται ένα µηχάνηµα συγκοµιδής ανάλογα µε τις
καλλιέργειες της κάθε ̟εριοχής.
Κεφ.7 Σύντοµη ̟αρουσίαση των µηχανηµάτων καλλιεργητικών φροντίδων.
Κεφ.8, Α και Β µέρος.
Στις αντλίες να γίνει αναφορά στους τύ̟ους, στη χρήση τους κατά ̟ερί̟τωση και
σύντοµη ̟εριγραφή τους.
Κεφ.9 να ενταχθεί µόνον στα εργαστηριακά µαθήµατα.
3. Φυτο̟ροστασία (Τζάµος Ελευθέριος, Εµµανουήλ Νικόλαος, Πασ̟άτης
Ευάγγελος, Βιτσαξάκης Γιώργος)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ.1, Κεφ.2 , 2.1 (εκτός της ταξινόµησης), 2.2 µόνο Α,Β,Γ
Κεφ.3, 3.1 (εκτός της ταξινόµησης), 3.2
Κεφ.4, 4.1 (εκτός της ταξινόµησης),4.2
Κεφ.5, Κεφ.6, Κεφ.7, Κεφ.8, Κεφ.9,
Κεφ.10, Κεφ.11
Κεφ.12 (να γίνει ονοµαστική αναφορά των ζιζανίων της κάθε κατηγορίας και η
αναγνώρισή τους να ενταχθεί στα εργαστηριακά µαθήµατα)
Κεφ.13, Κεφ.14
Κεφ.15 (α̟ό την § 15..3 "εντοµοκτόνα", να γίνει αναφορά στις κατηγορίες χωρίς
να εξετάζεται η κοινή και η εµ̟ορική τους ονοµασία).
Κεφ.16, Κεφ.17, Κεφ.19.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Μετα̟οίηση Φυτικών Προϊόντων
(Μ̟αλατσούρας Γεώργιος,
Αθανασό̟ουλος Π., Μασούρας Θεοφύλακτος, Τάσος Γεώργιος)
∆ιδακτέα ύλη
Εισαγωγή,
Κεφ.2, µόνο 2.1, 2.2, 2.4
Κεφ.3, µόνο 3.1, 3.2
Το 3.3 να ενταχθεί µόνον στα εργαστηριακά µαθήµατα.
Κεφ.4
Κεφ.5 µόνο 5.1, 5.2, 5.3 (τα γενικά για την α̟όσταξη), 5.5 (µόνο 5.5.2, 5.5.3), 5.7

355

Κεφ.6
Κεφ.7 µόνο7.3 (και µόνο 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.7), 7.5, 7.6
2. Μετα̟οίηση Ζωικών Προϊόντων (Μ̟λούκας Ιωάννης, Ζερφυρίδης Γρηγόρης ,
Μοάτσου Γκόλφω, Γιουτανής Ευάγγελος)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ.1 (εκτός 1.4, 1.9, 1.10, 1.11)
Κεφ. 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (µόνο 2.4.1), 2.5, 2.6, 2.7 (µόνο 2.7.1), 2.8, 2.9, 2.10
Κεφ. 3 (µόνο 3.1, 3.2)
Κεφ.4 (µόνο 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3), Κεφ.5,
Κεφ.6 (µόνο 6.1), Κεφ. 8, Κεφ.9,
Κεφ.10 (εκτός 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) , Κεφ. 11
3. Συσκευασία Τροφίµων (Καρακασίδης Νικόλαος, Βραχάτη Ελένη)
∆ιδακτέα ύλη
Εισαγωγή
Κεφ.1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (εκτός 1.4.2), 1.5 (εκτός 1.5.2 και 1.5.4), 1.6
Κεφ.2 (µόνον 2.2), Κεφ.3, Κεφ.4
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Εφαρµογές Αρδευτικών ∆ικτύων στην Κη̟οτεχνία (Μ̟αµ̟ίλης ∆ηµήτριος,
Σ̟αθαριώτης Μανώλης , Καλατζό̟ουλος Γεώργιος, Βαλιώτης Χρήστος)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ.1, Κεφ.2, Κεφ.5, Κεφ.6, Κεφ.7, Κεφ.8, Κεφ.9, Κεφ.10, Κεφ.11, Κεφ.12,
Κεφ.13.
Στα εργαστηριακά µαθήµατα εξετάζονται: Μέρος Ι (Κεφ.1-2), Μέρος ΙΙ (Κεφ. 3-13),
Μέρος ΙΙΙ (Κεφ.14-16) και Μέρος ΙV (Κεφ.17-21)
2. Μηχανήµατα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων
(Κορυµ̟ίδης
Ιωάννης,
Μ̟άζιου Χαρούλα, Χριστοδουλίδης Κων/νος)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ. 2, Κεφ.3, Κεφ.4, Κεφ.5, Κεφ.6, Κεφ.7, Κεφ.8, Κεφ.9, Κεφ.10, Κεφ.11, Κεφ.12,
Κεφ.13, Κεφ.15, Κεφ.16, Κεφ.17.
Σε όλα τα Κεφ. γίνεται α̟λή αναφορά στην ̟εριγραφή και τους τύ̟ους των
µηχανηµάτων και εργαλείων, ενώ δίνεται έµφαση στην ασφάλεια κατά τη χρήση
τους.
3. Φυτά Κη̟οτεχνίας (Ακουµιανάκη– Ιωαννίδου Αναστασία, Ευθυµιάδου Ευσταθία,
Τσιγκριστάρης Κων/νος)
∆ιδακτέα ύλη
Κεφ.3, Κεφ.4, Κεφ.5, Κεφ.6, Κεφ.7, Κεφ.8
∆ίνεται έµφαση στην αναγνώριση κάθε φυτού, την οµαδο̟οίηση και τη χρήση του.
Σηµ.: Το Κεφ.2 δεν ανήκει στη διδακτέα ύλη, καθώς εξετάζεται στο βιβλίο «Στοιχεία
Αρχιτεκτονικής το̟ίου»
4. Εφαρµογές Η/Υ – Σχεδιασµός
Για το µάθηµα χρησιµο̟οιούνται δυο βιβλία:
1. Σχεδιασµός Φυτοτεχνικών Έργων (Λάσκαρη Βασιλική, Γκόλτσιου Αικατερίνη,
Σαρακινιώτη ∆έσ̟οινα
2. Εφαρµογές Η/Υ ( Νέλλας Ελευθέριος, Σούλης Κων/νος)
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Πρώτα διδάσκεται το βιβλίο «Σχεδιασµός Φυτοτεχνικών Έργων» και στη συνέχεια το
βιβλίο «Εφαρµογές Η/Υ», για την εφαρµογή Σχεδιαστικού Προγράµµατος µε χρήση
Η/Υ.
∆ιδακτέα ύλη
1. Βιβλίο «Σχεδιασµός Φυτοτεχνικών Έργων»
Κεφ.1, Κεφ.2, Κεφ.3, Κεφ.4, Κεφ.5.
∆ίνεται έµφαση στο σχεδιαστικό µέρος.
2. Βιβλίο «Εφαρµογές Η/Υ»
Κεφ. 4, Κεφ. 5, Κεφ. 6, Κεφ. 7
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ΄ Τάξης Ε̟αγγελµατικού Λυκείου
«∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων»
Το µάθηµα «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων» είναι µάθηµα Ε̟ιλογής Γ΄ Τάξης του
Ε̟αγγελµατικού Λυκείου και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ̟.Α̟. 36620/Γ2/3003-07).
Ώρες διδασκαλίας 2 ώρες την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος θα χρησιµο̟οιηθεί το ∆ιδακτικό βιβλίο
«∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων» (Βούτσινος Γ.Α., Κοσµάς Κ., Καλκάνης Γ., Σούτσας
Κ.).
Η διδακτέα -εξεταστέα ύλη ̟ου ̟ροτείνεται, έχει ως εξής:

Κεφάλαιο 1: ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων (σελ.13-15)

Κεφάλαιο 2: Η σχέση µας µε τη γη (σελ. 19-35). Εξετάζονται µόνο οι
̟αράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (µόνο τα γενικά σελ. 29) και 2.7

Κεφάλαιο 3: Χλωρίδα και Πανίδα (σελ. 39-48)

Κεφάλαιο 4: Εδαφικοί Πόροι (σελ. 49-75). Εξετάζονται µόνο οι ̟αράγραφοι
4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 (µόνο 4.7.1 και 4.7.6)

Κεφάλαιο 5: Υδατικοί Πόροι (σελ. 95-130). Εξετάζονται µόνο οι
̟αράγραφοι 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 (µόνο τα γενικά, σελ. 106), 5.7 (µόνο τα
γενικά, σελ. 119-120) και 5.8

Κεφάλαιο 6: ∆ασικοί Πόροι (σελ. 135-157). Εξετάζονται µόνο οι
̟αράγραφοι 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10, 6.11 και 6.12

Κεφάλαιο 7: Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές-Χώροι Αναψυχής
(σελ.161-166). Εξετάζονται µόνο οι ̟αράγραφοι 7.1, 7.2, 7.3 και 7.4

Κεφάλαιο 9: Μορφές Ενέργειας (σελ. 215-234). Εξετάζονται µόνο οι
̟αράγραφοι 9.1, 9.2 (µόνο η 9.2.1 και α̟ό την ̟αράγραφο 9.2.4 εξετάζεται
µόνο το “α. Γαιαέριο”), 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 και 9.8.
Οδηγίες ∆ιδασκαλίας του µαθήµατος «∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων»
Γενικά
Η θεσµοθέτηση της λειτουργίας των Ε̟αγγελµατικών Λυκείων στη χώρα µας
ε̟ανα̟ροσδιορίζει τη φιλοσοφία της τεχνικής εκ̟αίδευσης και ε̟ικεντρώνεται
αφενός στην ε̟αγγελµατική κατάρτιση αφετέρου στην ̟ροσφορά µιας γενικής
̟αιδείας, µε κύριο σκο̟ό τον ε̟ιστηµονικό και τεχνολογικό αλφαβητισµό των
µαθητών/τριών καθώς και τον εγγραµατισµό τους ως µέσο ανά̟τυξης της
̟ροσω̟ικότητας αλλά και α̟όκτησης δεξιοτήτων δια βίου µάθησης αφού οι εξελίξεις
στο χώρο της Ε̟ιστήµης, της Τεχνολογίας, της Κοινωνίας, της Οικονοµίας και του
Περιβάλλοντος είναι σηµαντικές και ραγδαίες.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται το µάθηµα Ε̟ιλογής µε τίτλο «∆ιαχείριση
Φυσικών Πόρων» σε µια ̟ροσ̟άθεια να δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές/τριες,
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οι ο̟οίοι θα ασκήσουν ε̟αγγέλµατα άµεσης ή έµµεσης σχέσης µε τα ̟εριβαλλοντικά
ζητήµατα και ̟ροβλήµατα, να ανα̟τύξουν ̟εριβαλλοντική συνείδηση και να
δραστηριο̟οιηθούν για την ανάγκη της αειφόρου ανά̟τυξης του ̟εριβάλλοντος.
Το εν λόγω µάθηµα εισήχθηκε αρχικά στο Ενιαίο Λύκειο (Υ̟.Ε.Π.Θ., 1999) ως
µάθηµα Ε̟ιλογής και α̟ευθυνόταν σε µαθητές/τριες της Β΄ Τάξης της Τεχνολογικής.
Κατεύθυνσης. Α̟οτελείται α̟ό δέκα κεφάλαια. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υ̟άρχει
µια ̟ερίληψη καθώς και ερωτήσεις γνωστικού κυρίως ̟εριεχοµένου διότι σύµφωνα
µε τους συγγραφείς του βιβλίου (Βούτσινος Γ.Α., Κοσµάς Κ., Καλκάνης Γ., Σούτσας
Κ.) για να α̟οτελεσµατική ο̟οιαδή̟οτε µορφή διαχείρισης είναι α̟αραίτητη η
γνώση του αντικειµένου, το ο̟οίο είναι υ̟ό διαχείριση.

Σκο̟ός και Στόχοι του µαθήµατος
O σκο̟ός της διδασκαλίας του µαθήµατος είναι, οι µαθητές/τριες:
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους φυσικούς ̟όρους, τα
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους καθώς και το ρόλο τους στα οικοσυστήµατα.
Να ευαισθητο̟οιηθούν για τα ̟εριβαλλοντικά ζητήµατα και ̟ροβλήµατα ως
α̟οτέλεσµα της αλόγιστης χρήσης των φυσικών ̟όρων και να δραστηριο̟οιούνται
για την ̟ρόληψή τους.
Να ανα̟τύξουν δεξιότητες λήψης α̟οφάσεων και συµµετοχής στην ε̟ίλυση των
̟εριβαλλοντικών ̟ροβληµάτων.
Να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συµ̟εριφορές για την ορθολογική διαχείριση
των φυσικών ̟όρων και την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος γενικότερα.

Οι στόχοι του µαθήµατος ανά κεφάλαιο είναι, οι µαθητές/τριες :
Κεφάλαιο 1: ∆ιαχείριση Φυσικών ̟όρων
Να αναγνωρίζουν τους φυσικούς ̟όρους, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους.
Να αναλύουν τον όρο «∆ιαχείριση φυσικών ̟όρων».
Κεφάλαιο 2 : Η Σχέση µας µε τη Γη
Να αναλύουν τον όρο «αειφόρος ανά̟τυξη»
Να δια̟ιστώσουν την ε̟ίδραση της αύξησης του ̟ληθυσµού στους φυσικούς ̟όρους
και στα οικοσυστήµατα
Να ερµηνεύουν τη σηµασία της βιο̟οικιλότητας και να αναφέρουν τις αιτίες της
µείωσής της.
Να ̟εριγράφουν τα σηµαντικότερα ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα, τις αιτίες ̟ου τα
̟ροκαλούν και τους τρό̟ους ε̟ίλυσής τους
Κεφάλαιο 3 : Χλωρίδα και Πανίδα
Να διαχωρίζουν τις έννοιες «χλωρίδα» και «βλάστηση»
Να αναφέρουν τη σύνθεση της χλωρίδας µε τα χαρακτηριστικά τους
Να ε̟ισηµάνουν τους κινδύνους ̟ου α̟ειλούν την ελληνική χλωρίδα και να
συνοψίζουν τις διατάξεις του νόµου για την ̟ροστασία της.
Να αναφέρουν τα διάφορα είδη της ̟ανίδας µε τα χαρακτηριστικά τους.
Να ε̟ισηµάνουν τους κινδύνους ̟ου α̟ειλούν την ελληνική ̟ανίδα και να
συνοψίζουν τις διατάξεις του νόµου για την ̟ροστασία της.
Κεφάλαιο 4 : Εδαφικοί Πόροι
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Να ̟εριγράφουν τους εδαφικούς ̟όρους και να αναλύουν τους ̟αράγοντες της
εδαφογένεσης.
Να διαχωρίζουν τις έννοιες «ορυκτό», «̟έτρωµα» και «µετάλλευµα».
Να αναλύουν την έννοια της γεωργικής γης και να αναγνωρίζουν τις χρήσεις της.
Να δια̟ιστώσουν τις αιτίες ̟ου δηµιουργούν τη διάβρωση και τις δραστηριότητες
̟ου την ε̟ιταχύνουν.
Να αναζητήσουν τις διαδικασίες ρύ̟ανσης του εδάφους.
Να ̟ροσδιορίζουν το ρόλο του εδάφους στην ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος.
Να συνοψίζουν τα µέτρα ̟ροστασίας των εδαφικών ̟όρων και τα µέτρα βελτίωσης
των ̟ροβληµατικών εδαφών.
Κεφάλαιο 5 : Υδάτινοι Πόροι
Να ̟εριγράφουν τον υδρολογικό κύκλο του νερού.
Να α̟αριθµούν τους υδρόβιους οργανισµούς δίνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά
τους.
Να συνοψίζουν τους σκο̟ούς ̟ου εξυ̟ηρετούν οι υδατοκαλλιέργειες και να
αναφέρουν τα συστήµατα εκτροφής.
Να ορίζουν τις κύριες ̟εριοχές αλιείας και να διερευνήσουν τους κινδύνους ̟ου την
α̟ειλούν.
Να διαχωρίζουν τις έννοιες «ρύ̟ανση» και «µόλυνση» των υδάτων.
Να διερευνήσουν τους τρό̟ους ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων ̟όρων.
Κεφάλαιο 6 : ∆ασικοί Πόροι
Να αναλύουν την έννοια «δάσος».
Να διερευνήσουν τη σηµασία του δάσους για τον άνθρω̟ο καθώς και τους
κινδύνους ̟ου διατρέχει.
Να διερευνήσουν την ε̟ίδραση του δάσους στο ̟εριβάλλον.
Να αναζητήσουν τα µέτρα ̟ροστασίας και τις διατάξεις του νόµου για την
̟ροστασία των ελληνικών δασών.
Κεφάλαιο 7 : Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές
Να ̟εριγράφουν τα κριτήρια για το χαρακτηρισµό µιας ̟εριοχής ως φυσικά
̟ροστατευόµενης.
Να διακρίνουν τις κατηγορίες των ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών.
Να αναφέρουν τους σκο̟ούς και τις λειτουργίες µιας ̟ροστατευόµενης ̟εριοχής.
Κεφάλαιο 8: Λιβάδια και Θαµνότο̟οι
Να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά των φυσικών και τεχνητών λιβαδιών.
Να διερευνήσουν τους ̟αράγοντες ̟ου συνθέτουν ένα λιβαδικό οικοσύστηµα.
Να συσχετίζουν το ̟εριβάλλον µε τη λιβαδική βλάστηση.
Να ̟ροσδιορίζουν την κανονική χρήση των διαφόρων τύ̟ων λιβαδιών.
Κεφάλαιο 9 : Ενεργειακοί Πόροι
Να διακρίνουν τα διάφορα είδη καυσίµων και να αναζητήσουν τους λόγους
εξάντλησή τους.
Να ̟εριγράφουν τα καύσιµα αέρια, την ̟ροέλευσή τους και τη χρήση τους.
Να αναζητήσουν τις ε̟ι̟τώσεις στο ̟εριβάλλον α̟ό την χρήση των συµβατικών
ενεργειακών ̟όρων.
Να ̟εριγράφουν στοιχεία και τρό̟ους αξιο̟οίησης των εναλλακτικών ̟ηγών
ενέργειας.
Να ε̟ισηµάνουν τα ̟λεονεκτήµατα της χρήσης ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας.
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Κεφάλαιο 10 : ∆ιαχείριση α̟οβλήτων
Να αναφέρουν την ̟ροέλευση των α̟οβλήτων.
Να διερευνήσουν τις ε̟ι̟τώσεις της κακής διαχείρισης των α̟οβλήτων.
Να ̟εριγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις διάφορες ε̟εξεργασίες των υγρών
α̟οβλήτων.
Να αναζητήσουν τρό̟ους ανακύκλωσης και ε̟αναχρησιµο̟οίησης υλικών.
Να ̟εριγράφουν τον τρό̟ο διαχείρισης των στερεών α̟οβλήτων.

Μεθοδολογικές ̟ροσεγγίσεις
Το αντικείµενο του µαθήµατος ̟ροα̟αιτεί τη διαθεµατική και διε̟ιστηµονική
̟ροσέγγιση των θεµάτων. Ε̟ι̟λέον ε̟ειδή οι µαθητές/τριες έχουν ̟ροϋ̟άρχουσες
λανθασµένες αντιλήψεις για αρκετές έννοιες ό̟ως για ̟αράδειγµα ρύ̟ανσηµόλυνση, ορυκτό-̟έτρωµα, χλωρίδα-βλάστηση θα ̟ρέ̟ει η διδασκαλία να
διακατέχεται α̟ό την ε̟οικοδοµητική υ̟όθεση για τη διδασκαλία και τη µάθηση.
Ε̟ι̟λέον ε̟ειδή ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει µία συνέχεια µε την υ̟οχρεωτική εκ̟αίδευση θα
̟ρέ̟ει, µέχρι να εκ̟ονηθούν νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σ̟ουδών, η διδασκαλία
ό̟ου είναι δυνατόν να γίνεται µε τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας, και να εστιάζεται
σε οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες.
Το ̟λέον όµως σηµαντικό στοιχείο της διδασκαλίας του εν λόγω µαθήµατος είναι η
ευαισθητο̟οίηση των µαθητών/τριών για τα κρίσιµα ̟εριβαλλοντικά ζητήµατα και
̟ροβλήµατα και η ̟ρόκληση ενδιαφέροντος σε τρό̟ους ε̟ίλυσης και ̟ρόληψής
τους. Στη συνέχεια µε διερευνητικές / ανακαλυ̟τικές µεθόδους διδασκαλίας και
µάθησης, ό̟ως η αναγνώριση του ̟ροβλήµατος, η ε̟ιλογή κατάλληλων
στρατηγικών για την ε̟ίλυσή του, η ανάληψη δράσεων, κ.ά., να διασφαλίζεται η
διάθεση των µαθητών/τριών για την οικοδόµηση ή διεύρυνση των γνώσεων τους
την ανά̟τυξη αξιών, θετικών στάσεων και συµ̟εριφορών α̟έναντι στο ̟εριβάλλον.
Ε̟ι̟ροσθέτως η διδασκαλία θα ̟ρέ̟ει να εστιάζεται στη βιωµατική µάθηση, µε τη
µέθοδο των σχεδίων εργασίας, ό̟ου οι µαθητές/τριες µέσα α̟ό διαθεµατικές,
διε̟ιστηµονικές δραστηριότητες και οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες να αναζητούν
και να ε̟εξεργάζονται στοιχεία είτε α̟ό άλλες ̟ηγές ̟ληροφόρησης είτε α̟ό τό̟ους
διαχείρισης ̟εριβαλλοντικών ̟ροβληµάτων/ζητηµάτων είτε α̟ό τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης.
Τέλος στο ̟λαίσιο του εν λόγω µαθήµατος ̟ροτείνεται, για όσους µαθητές/τριες
ε̟ιθυµούν, η υλο̟οίηση ειδικών ̟ρογραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης,
ό̟ου οι µαθητές/τριες θα µελετούν το̟ικά ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα διαχείρισης
φυσικών ̟όρων της ̟εριοχής τους καθώς και τους τρό̟ους αντιµετώ̟ισής τους, ώστε
να εφαρµόζεται η γνώση στην καθηµερινή ζωή των µαθητών/τριών.
Προτεινόµενες δραστηριότητες
1. Μελέτες ̟εδίου σε διάφορες ̟εριοχές για ̟αρατήρηση και µελέτη των
φυσικών ̟όρων (δάση, λίµνες, ̟οτάµια, φυσικά ̟ροστατευόµενες ̟εριοχές,
κ.ά.) και εκτίµηση των α̟οτελεσµάτων της ανθρώ̟ινης διαχείρισης
(διάβρωσης του εδάφους, αναδάσωση, βιολογικός καθαρισµός, κ.ά.)
2. Εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις σε χώρους ̟ρωτογενούς και δευτερογενούς
̟αραγωγής µε αντικείµενο µελέτης τη χρήση και αξιο̟οίηση φυσικών ̟όρων
(εργαστήρια αφαλάτωσης νερού, υδατοκαλλιέργειες, Αιολικά Πάρκα,
θερµοκή̟ια, κ.ά.).
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3. Συλλογή ̟ληροφοριών α̟ό ΜΜΕ και Internet, κ.ά.
4. Συγγραφή και ̟αρουσίαση εργασιών/µελετών.
5. Συµµετοχή σε Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης.

Αξιολόγηση
Οι µορφές και οι τρό̟οι αξιολόγησης του εν λόγω µαθήµατος οφείλουν να
διακρίνονται α̟ό ̟ολυµορφία: (α) γρα̟τές εξετάσεις και (β) κατάθεση ατοµικής ή
οµαδικής εργασίας. Αναλυτικότερα η αξιολόγηση του µαθητή/τριας θα ̟ρέ̟ει να
είναι συνθετική και α̟οτέλεσµα γρα̟τών εξετάσεων µε ερωτήσεις (αντιστοίχησης,
συµ̟λήρωσης κενών, ̟ολλα̟λής ε̟ιλογής µε σύντοµη αιτιολόγηση της α̟άντησης,
κ.ά.), ό̟ως ισχύει και σε άλλα µαθήµατα, κλιµακούµενης δυσκολίας και να αφορούν
γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις και συµ̟εριφορές. Ε̟ίσης ε̟ειδή το εν λόγω
µάθηµα είναι α̟ό τη φύση του διε̟ιστηµονικής /διαθεµατικής ̟ροσέγγισης και
ε̟ειδή ̟ροτείνεται, ό̟ου είναι δυνατόν, να διδάσκεται µε τη µέθοδο σχεδίων
εργασίας (project) ̟αρέχεται η δυνατότητα οι µαθητές/τριες να εξετάζονται µε την
κατάθεση ατοµικής εργασίας, η ο̟οία θα είναι α̟οτέλεσµα της συµµετοχής τους σε
σχέδιο εργασίας ή ̟ρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης. Ε̟ι̟ροσθέτως οι
ερωτήσεις αξιολόγησης στις γρα̟τές εξετάσεις να αφορούν και σε θέµατα ̟ου
ε̟εξεργάσθηκαν οι µαθητές/τριες στις ατοµικές εργασίες.
Ε̟ι̟ροσθέτως η βαθµολόγηση των ατοµικών εργασιών µ̟ορεί να γίνεται µε τα
̟αρακάτω κριτήρια αξιολόγησης αλλά και άλλα ̟ου ενδεχοµένως κρίνει ο/η
εκ̟αιδευτικός α̟αραίτητα :

1. Η συνάφεια της εργασίας µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα / Το θέµα της
εργασίας και η συνάφεια µε την το̟ική ατζέντα
2. Η ε̟ίτευξη των στόχων ̟ου αρχικά τέθηκαν(οικοδόµηση γνώσεων,
ανά̟τυξη
δεξιοτήτων,
καλλιέργεια
αξιών,
στάσεων
και
συµ̟εριφορών)
3. Η ̟ρωτοτυ̟ία αντιµετώ̟ισης του θέµατος
4. Η διε̟ιστηµονική/διαθεµατική ̟ροσέγγιση του θέµατος
5. Το ̟λήθος και η ετερογένεια των ̟ηγών ̟ου ε̟ιλέχθηκαν
6. Η οργάνωση και η ̟ραγµατο̟οίηση δραστηριοτήτων
7. Η διεξαγωγή και η τεκµηρίωση των συµ̟ερασµάτων
8. Οι λύσεις ̟ου ̟ροτείνονται
9. Η ̟ροβολή της αειφόρου ανά̟τυξης
10. Η ανάληψη δράσης και η ολοκλήρωση του ̟ρογράµµατος
11. Ο βαθµός αξιο̟οίησης των νέων τεχνολογιών
12. Η σύνθεση και η ̟αρουσίαση της εργασίας
Τέλος, είναι ̟ολύ σηµαντικό, οι εργασίες των µαθητών/τριών να ̟αρουσιάζονται
στο σχολείο αλλά και σε κοινωνικές εκδηλώσεις των το̟ικών φορέων, ώστε να µ̟ορεί
το σχολείο να λειτουργεί ως ανα̟όσ̟αστο τµήµα της κοινωνίας και ως ένας α̟ό τους
βασικούς φορείς ευαισθητο̟οίησης της το̟ικής κοινωνίας για τα ̟εριβαλλοντικά
ζητήµατα και ̟ροβλήµατα.
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Θέµα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα ΕΠΑΛ (σχολικό έτος
2010-2011)»
Σε α̟άντηση του εγγράφου του Τµήµατος B της ∆/νσης Σ̟ουδών ∆/θµιας Εκ/σης
του ΥΠΕΠΘ µε αρ. ̟ρ. 57310/Γ2/18-05-10 σχετικά µε οδηγίες για τη διδασκαλία
των µαθηµάτων των Ε̟αγγελµατικών Λυκείων και των Ε̟αγγελµατικών Σχολών
καταθέτουµε τις οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αγγλικής.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΑ ΕΠΑΛ (Σχολικό έτος 2010-11)

Εισαγωγή
Οι Οδηγίες ∆ιδασκαλίας για τους Καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑΛ για
το σχολικό έτος 2010-2011 ̟εριλαµβάνουν τους γενικούς στόχους του µαθήµατος, τα
̟εριεχόµενα, τη µεθοδολογία διδασκαλίας, ενδεικτικούς τρό̟ους διδασκαλίας του
λεξιλογίου, την αξιολόγηση του µαθήµατος και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Γενικοί στόχοι και ̟εριεχόµενα
Τα Ε̟αγγελµατικά Λύκεια µε τη λειτουργία τους α̟ό το 2006 άλλαξαν τη φιλοσοφία
της Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και, αναζητώντας να έχουν ένα
ουσιαστικό ρόλο στον κεντρικό εκ̟αιδευτικό κορµό, ανέδειξαν ως ̟ρωταρχικό
στόχο όχι µόνο την ̟ρο-ε̟αγγελµατική κατάρτιση αλλά και τη γενική ̟αιδεία.
Σκο̟ός ̟λέον των Ε̟αγγελµατικών Λυκείων είναι να υ̟ερασ̟ιστούν τον
εγγραµµατισµό, ως µέσο ανά̟τυξης της ̟ροσω̟ικότητας των µαθητών και ως µέσον
α̟όκτησης δεξιοτήτων για τη δια βίου µάθηση καθώς και ως µέσο εµ̟λουτισµού του
µορφωτικού τους κεφαλαίου. Οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και της
ε̟ιστήµης καθιστούν τη γενική ̟αιδεία, δηλαδή τις γνωστικές δεξιότητες σε ̟ολλά
µαθησιακά ̟εριβάλλοντα (̟.χ., κατανόηση ακουστικού κειµένου για µία φυσική
καταστροφή ή ̟αραγωγή γρα̟τού λόγου για την α̟οτύ̟ωση στατιστικών στοιχείων
για την κυκλοφορία ενός ̟ροϊόντος κλ̟), και ε̟ικοινωνιακές κοινωνικές δεξιότητες
(̟.χ. διαχείριση της οµαδικής εργασίας σε ένα µηχανοστάσιο, αναζήτηση και
ε̟εξεργασία ̟ληροφοριών για τις ̟ροδιαγραφές ενός υλικού κλ̟) α̟αραίτητες για
τη συνεχή και εκτεταµένη ε̟ιµόρφωση των ̟ολιτών, σε όλους τους ε̟αγγελµατικούς
τοµείς. Ακόµη και ένας α̟λός βιοµηχανικός εργάτης δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί
στις α̟αιτήσεις της σύγχρονης βιοµηχανικής ̟αραγωγής αν δεν είναι σε θέση να
αντιληφθεί τις νέες τεχνολογικές αλλαγές σε ε̟ί̟εδο µηχανηµάτων και να
συνεργαστεί µε άλλους για την ̟οιοτική ̟αραγωγή ενός τελικού ̟ροϊόντος.
Παράλληλα ̟ρέ̟ει να έχει ανα̟τύξει εκείνες τις δεξιότητες µε τις ο̟οίες θα είναι σε
θέση να αντιδράσει θετικά σε κάθε ανάγκη αλλαγής εργασιακού χώρου ή
ειδικότητας, α̟οκτώντας νέα εργασιακά εφόδια ̟ου θα του ε̟ιτρέψουν να
ανανεώσει τις εργασιακές του ευκαιρίες και να α̟οτρέψει τον ατοµικό του
α̟οκλεισµό α̟ό την αγορά εργασίας.
Στα ̟λαίσια ενός νέου ̟ολυ̟ολιτισµικού και κοινωνικού ̟εριβάλλοντος οι βασικοί
στόχοι της γενικής ̟αιδείας στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ δεν µ̟ορεί να είναι µόνο ο
εγγραµµατισµός (γνώσεις, δεξιότητες, κατάρτιση) αλλά και η ανά̟τυξη της
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̟ολυ̟ολιτισµικής συνείδησης και η αναγνώριση της αξίας της ̟ολυγλωσσίας. Οι
στόχοι αυτοί είναι α̟αραίτητοι τόσο για την ε̟αγγελµατική αναβάθµιση αυτών ̟ου
µετέχουν στην αγορά εργασίας όσο και για τη διευκόλυνση της ε̟αγγελµατικής
κινητικότητας των ̟ολιτών στα ̟λαίσια της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή µιας
̟αγκοσµιο̟οιηµένης αγοράς. Οι σκο̟οί της γενικής ̟αιδείας στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
µ̟ορούν να υ̟οστηρίξουν την ανά̟τυξη µιας ̟ολυδύναµης ̟ροσω̟ικότητας µε
αυξηµένες γνωστικές αλλά και µεταγνωστικές δεξιότητες (δηλαδή δεξιότητες για να
µαθαίνει ο µαθητής ̟ώς να µαθαίνει - learning to learn - ̟.χ. αναγνώριση
̟ροβλήµατος, ε̟ιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την ε̟ίλυσή του κλ̟.) µε
ικανές ε̟ικοινωνιακές στρατηγικές για να αντα̟οκριθεί ο κάθε ένας στους
̟ολλα̟λούς κοινωνικούς και ε̟αγγελµατικούς ρόλους ̟ου θα αναλάβει στη ζωή του
και για να έχει ̟άντα τη διάθεση και την ικανότητα για συνεχή αναδόµηση
γνώσεων, ιδεών, στάσεων και συµ̟εριφορών. Οι α̟όκτηση δεξιοτήτων ζωής θα
̟ρέ̟ει να α̟οτελέσουν όχι µόνο το βασικό σκο̟ό της διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας αλλά και άξονα διδακτικής και ̟αιδαγωγικής κατεύθυνσης των
δραστηριοτήτων µέσα στη σχολική τάξη. Η νέα αυτή ̟ροσέγγιση θα υ̟ερασ̟ιστεί
και τη νέα φιλοσοφία του σχολείου, ό̟ου κεντρικός ̟υρήνας σκέψης και δράσης
είναι ο ίδιος ο µαθητής.

Μεθοδολογία διδασκαλίας
Μέσα α̟ό την διαδικασία εκ̟λήρωσης των στόχων της γενικής ̟αιδείας θα αλλάξει
και η µεθοδολογική ̟ροσέγγιση στο ̟εριεχόµενο της ̟ρο-ε̟αγγελµατικής
κατάρτισης, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να στηριχτεί κυρίως στην ανά̟τυξη δεξιοτήτων και
στη βιωµατική µάθηση µέσω εµ̟ειριών είτε σε καταστάσεις ̟ροσοµοίωσης
εργασιακών συνθηκών είτε σε ̟ραγµατικές συνθήκες, εργαστηριακού τύ̟ου. Η
µεθοδολογική ̟ροσέγγιση θα στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων σε
ατοµικό ε̟ί̟εδο αλλά και σε οµαδικά σχήµατα µέσα α̟ό σχέδια εργασίας (projects)
τα ο̟οία θα µ̟ορούν να ̟αρουσιάζονται σε ε̟ί̟εδο σχολικού ̟εριβάλλοντος, ως
σηµεία αναφοράς της ̟ροόδου τους αλλά και στην το̟ική κοινότητα ή σε
υ̟εύθυνους φορείς του ε̟αγγελµατικού ̟εριβάλλοντος για να αναδεικνύουν την
̟οιότητα της εργασίας των µαθητών και τις εν δυνάµει εργασιακές δυνατότητές τους.
Τα σχέδια εργασίας α̟αιτούν την εµ̟λοκή και τη συνεργασία ̟ολλών γνωστικών
̟εδίων, την ολιστική αντίληψη για τη γνώση, ε̟οµένως α̟αιτούν τη διάχυση της
διαθεµατικότητας / διε̟ιστηµονικότητας στις ε̟ιµέρους δραστηριότητες. Για
̟αράδειγµα η ανά̟τυξη ενός θέµατος ̟ου αφορά στην τεχνολογία, α̟αιτεί να
χρησιµο̟οιηθούν µέθοδοι έρευνας και συγκέντρωσης ̟ληροφοριών τόσο α̟ό το
µάθηµα της τεχνολογίας, όσο και το µάθηµα της στατιστικής, ό̟ως ε̟ίσης και α̟ό
άλλους ε̟ιστηµονικούς κλάδους ό̟ως φυσική, χηµεία, ̟ληροφορική κλ̟, ό̟ου η
τεχνολογία έχει ̟ολλές εφαρµογές.
Μέσα στο εκ̟αιδευτικό ̟λαίσιο ̟ου ̟εριγράψαµε η βασική διδακτική µεθοδολογία,
σε σχέση µε την ξένη γλώσσα, στηρίζεται στην ε̟ικοινωνιακή ̟ροσέγγιση
(communicative approach), σύµφωνα µε την ο̟οία ο µαθητής καλείται µε βασικά
στοιχεία της γλώσσας ̟ου µαθαίνει να µ̟ορεί να χρησιµο̟οιεί τις γνώσεις του για
να ε̟ικοινωνήσει για ̟ροσω̟ικούς, κοινωνικούς και ε̟αγγελµατικούς λόγους. Με
αυτό το δεδοµένο ο µαθητής ̟ρέ̟ει να εµ̟λέκεται σε δραστηριότητες ̟ου του
δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξει, να εµ̟εδώσει και να διευρύνει τις γνώσεις του, όχι
µόνο σε σχέση µε την ξένη γλώσσα. Γενικά οι δραστηριότητες ̟ρέ̟ει:
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να αντα̟οκρίνονται στο γνωστικό ε̟ί̟εδο των µαθητών – λαµβάνοντας
υ̟όψη τα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες καθώς και τις γνώσεις τους
α̟ό άλλα γνωστικά αντικείµενα.
να ̟οικίλουν, ως ̟ρος το είδος (̟.χ., συµ̟λήρωση κενού, σύγκριση
̟ληροφοριών, σχηµατο̟οίηση λόγου σε ̟ίνακα, κτλ.), ως ̟ρος το ρόλο ̟ου
καλείται να αναλάβει ο µαθητής (ατοµική εργασία, εργασία ανά ζεύγη,
οµαδική εργασία, ανάληψη ε̟ικοινωνιακών ρόλων) και ως ̟ρος το σκο̟ό
(εκµάθηση γλωσσικού φαινοµένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συµµετοχή σε
καθαρά ε̟ικοινωνιακή δραστηριότητα).
να µην α̟αιτούν, σε καθηµερινή βάση, ατοµική εργασία στο σ̟ίτι
(homework) - συνήθως οι µαθητές δεν έχουν χρόνο γιατί υ̟οα̟ασχολούνται
σε διάφορες εργασίες.
να δίνουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατοµική ή οµαδική εργασία µε κά̟οιο
ξεκάθαρο στόχο ̟.χ., ̟ροετοιµασία για τη συναρµολόγηση ενός
µηχανήµατος βάσει γρα̟τών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων ̟άνω στα
ναυτιλιακά, σύνδεση γνώσεων µε την ̟ραγµατική ζωή (project work για την
ε̟ικοινωνία µε το λιµεναρχείο για την εκφόρτωση ενός ̟λοίου).
να ̟αρέχουν στο µαθητή τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να µ̟ορεί
να ε̟έµβει στη διαδικασία της µάθησης, να χειρίζεται τα λάθη του και να
̟ροσ̟αθεί να καλύ̟τει τα µαθησιακά κενά ή να λύνει τις α̟ορίες του για τα
γλωσσικά φαινόµενα, α̟αραίτητα σε διάφορες ̟εριστάσεις ε̟ικοινωνίας.
Να κινητο̟οιούν το µαθητή ώστε να γίνεται εφευρετικός, δηµιουργικός και
να ε̟ιθυµεί να χρησιµο̟οιήσει την ξένη γλώσσα για τις καθηµερινές του
ανάγκες. Τα κίνητρα για µάθηση (εσωτερικά και εξωτερικά) ̟ρέ̟ει να
̟αίζουν ̟ρωταρχικό ρόλο τόσο στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µέσα
στην τάξη όσο και στην ε̟ιλογή της ύλης στο γλωσσικό µάθηµα

Μορφές διδασκαλίας και τρό̟οι διδασκαλίας του λεξιλογίου και της
ορολογίας
Μέσα α̟ό ενεργητικές - βιωµατικές - συνεργατικές - διαθεµατικές δραστηριότητες
και projects ε̟ιδιώκεται να κατακτήσει ̟ροοδευτικά ο µαθητής όχι µόνο τη γνώση
της χρήσης της ξένης γλώσσας για ε̟ικοινωνιακούς λόγους αλλά και τη γνώση του
λεξιλογίου και ορολογίας σε µαθήµατα ειδικότητας, ό̟ως Αγγλικά για ̟λοιάρχους
ή µηχανικούς ως ένα α̟ό τα βασικά στοιχεία της γλώσσας τα ο̟οία χρειάζεται για
να µ̟ορέσει να ε̟ικοινωνήσει για ̟ροσω̟ικούς, κοινωνικούς και εργασιακούς
λόγους. Η διδασκαλία του λεξιλογίου και της ορολογίας ̟ρέ̟ει κι αυτή να γίνεται µε
βιωµατικό τρό̟ο και µε βάση την ̟ροσω̟ική εµ̟ειρία. Για ̟αράδειγµα:
α. η διδασκαλία της έννοιας µιας λέξης µ̟ορεί να γίνει µε φωτογραφίες, σχέδια,
χάρτες, µίµηση, συνώνυµα ή αντίθετες λέξεις, µε ̟αραδείγµατα ή και µε τη χρήση
̟αραγράφων ή κειµένων στα ο̟οία η λέξη α̟οτελεί στοιχείο του ̟εριεχοµένου
της ̟αραγράφου ή του κειµένου
β. ο έλεγχος της κατανόησης µίας λέξης µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί µε α̟λές ερωτήσεις ή µε
ερωτήσεις ̟εριεχοµένου ή ακόµη και µε ερωτήσεις ̟ου αναδεικνύουν τη σηµασία
της λέξης στο συνεχή λόγο
γ. ο έλεγχος του τονισµού και της ̟ροφοράς της λέξης α̟οτελεί στοιχείο ̟ου βοηθά
στην κατανόηση και την αναγνώριση της
δ. η ανάδειξη µιας λέξης µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί µέσα α̟ό α̟λές ̟ροτάσεις στο ε̟ί̟εδο
των γνώσεων των µαθητών ή µε τη χρήση τεχνικών ε̟αγωγικής και α̟αγωγικής
µεθόδου
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ε. η χρήση ο̟τικοακουστικού και σύγχρονου τεχνολογικού υλικού µ̟ορεί να
αναδείξει τη σηµασία της λέξης σε οικεία ̟εριβάλλοντα (̟.χ., η λέξη / circuit / =
/ κύκλωµα / µ̟ορεί να δοθεί α̟ό τον καθηγητή της Αγγλικής γλώσσας µε την
α̟λή εικονική ̟αρουσίαση ενός σχεδίου κυκλώµατος ό̟ως ̟αρουσιάζεται στο
βιβλίο της Φυσικής στην ενότητα Ηλεκτρισµός και να ζητηθεί α̟ό το µαθητή να
το ε̟ανασχεδιάσει µε βάση τις ανάγκες µιας γεννήτριας ̟λοίου και να ονοµάσει
τα µέρη του κυκλώµατος). Το λεξιλόγιο γενικά (συνώνυµες και αντίθετες λέξεις,
λέξεις ορολογίας κλ̟.) µ̟ορεί να διδαχθεί µε ε̟ιτυχία και µέσα α̟ό
εκ̟αιδευτικά λογισµικά κατάλληλα για διάφορα συγκεκριµένα γνωστικά
αντικείµενα. Για τη διδασκαλία του λεξιλογίου αλλά και γενικά της Αγγλικής
γλώσσας θα µ̟ορούσε να χρησιµο̟οιηθεί και το λογισµικό ̟ου δηµιουργήθηκε
α̟ό το Π.Ι. για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο για
αρχαρίους και ̟ροχωρηµένους, υλικό κατάλληλο και ενδιαφέρον και για τους
εφήβους µαθητές των ΕΠΑΛ, τόσο λόγω της θεµατικής των ενοτήτων, όσο και για
τη διαδραστική δυνατότητα ̟ου τους ̟αρέχει µε το ίδιο το υλικό και τους
συνδέσµους µε ̟οικίλους διαδικτυακούς τό̟ους.
στ. η άσκηση των µαθητών στη χρήση της λέξης ως αυτόνοµης έννοιας ή και σε
συνδυασµό µε άλλες λέξεις σε ̟ροτάσεις, ̟αραγράφους και κείµενα συντελεί
στην αφοµοίωση της
ζ. η καταγραφή της λέξης στον ̟ίνακα και η χρήση λέξεων ̟ου συνδέονται
εννοιολογικά (̟χ. οικογένειες λέξεων) µε τη συγκεκριµένη λέξη βοηθούν την
α̟οµνηµόνευση της λέξης
η. η κατανόηση όχι µόνο της ̟ροφοράς της λέξης αλλά και του τρό̟ου ορθογραφίας
της βοηθά στην εκµάθησή της.
Ο καθηγητής της Αγγλικής Γλώσσας ̟ου µελετά και σχεδιάζει το µάθηµα µ̟ορεί να
ε̟ινοεί ̟οικίλους τρό̟ους διδασκαλίας του λεξιλογίου (όχι όµως σαν κατάλογους
λέξεων ̟ου ̟ρέ̟ει να α̟οµνηµονευθούν) αλλά µέσα α̟ό ̟ροτάσεις και κείµενα
(words in context). Ο καθηγητής θα ήταν χρήσιµο να χρησιµο̟οιεί κείµενα
αυθεντικά, κοντά στα άµεσα ή έµµεσα ενδιαφέροντα των µαθητών και να σχεδιάζει
συνεχώς και σε συνεργασία µε τους µαθητές του την ύλη του γλωσσικού µαθήµατος.

Σχολικά εγχειρίδια
Η βασική οδηγία για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας δεν µ̟ορεί ̟αρά να
αναδεικνύει ως κεντρικό ̟υρήνα της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας τη δηµιουργία
υλικού τάξης, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών. Στα
̟λαίσια του νέου σχολείου κάθε σχολικό εγχειρίδιο δεν µ̟ορεί να λειτουργεί ως
βασική ̟ηγή ̟ληροφόρησης, δράσης και α̟όκτησης δεξιοτήτων αλλά ως ένα α̟ό τα
̟ολλά µαθησιακά εργαλεία ̟ου θα χρησιµο̟οιούν τόσο ο εκ̟αιδευτικός όσο και οι
µαθητές.
Για το µάθηµα της Αγγλικής γλώσσας γενικής ̟αιδείας στα ΕΠΑΛ µ̟ορεί να
χρησιµο̟οιηθούν οι θεµατικές ενότητες ̟ου ̟ροσφέρονται στο βιβλίο των Γενικών
Αγγλικών, το ο̟οίο χρησιµο̟οιήθηκε για τις ανάγκες των µαθητών της ΤΕΕ. Οι
θεµατικές αυτές µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν και στα ΕΠΑΛ, αφού εξυ̟ηρετούν
τόσο τον εγγραµµατισµό όσο και την αξία της ̟ολυ̟ολιτισµικότητας και, αν οι
καθηγητές τις ̟ροσεγγίσουν µε τους τρό̟ους ̟ου αναφέραµε ̟ροηγουµένως θα
έχουν καλά γνωστικά και ε̟ικοινωνιακά α̟οτελέσµατα. Το σχολικό ̟εριβάλλον, οι
διακο̟ές, η διατροφή, η φύση, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, η εφηβική ηλικία, ο
αθλητισµός και ο ε̟αγγελµατικός ̟ροσανατολισµός είναι ενότητες ̟ου
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̟ροσφέρονται για να υ̟ηρετήσουν και τις ανάγκες της γενικής ̟αιδείας, στη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα Ε̟αγγελµατικά Λύκεια. Το λεξιλόγιο
εξυ̟ηρετεί καθηµερινές ε̟ικοινωνιακές ανάγκες και οι µορφοσυντακτικές δοµές
είναι κατάλληλες για ̟ολλές ε̟ικοινωνιακές ̟εριστάσεις. Το ε̟ί̟εδο γλωσσικής
ευχέρειας των µαθητών και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των συγκεκριµένων µαθητών
̟ρέ̟ει να α̟οτελούν το βασικό κριτήριο για τον τρό̟ο ̟ου θα αντιµετω̟ιστούν οι
θεµατικές αυτές του βιβλίου «Γενικά Αγγλικά, Β΄ τάξη 1ου Κύκλου» ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκε στα Τεχνικά Ε̟αγγελµατικά Εκ̟αιδευτήρια. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το
γλωσσικό ε̟ί̟εδο των µαθητών είναι χαµηλό ο καθηγητής θα µ̟ορούσε να ε̟ιλέξει
εκ̟αιδευτικό υλικό α̟ό το βιβλίο «Γενικά Αγγλικά, Α΄ τάξη 1ου Κύκλου». Η
διαγνωστική αξιολόγηση των µαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα βοηθήσει
̟ρος αυτήν την κατεύθυνση.
Ε̟ι̟λέον κείµενα αυθεντικά, τραγούδια, άρθρα, ειδήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
και ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους µαθητές κάθε τάξης µ̟ορεί να είναι το εκ̟αιδευτικό
υλικό για να µάθουν να ε̟ικοινωνούν µε άτοµα, ιδέες και φαινόµενα µέσω της ξένης
γλώσσας. Στόχος του νέου σχολείου είναι «κάθε τάξη, κάθε µαθητής και κάθε
καθηγητής, στα ̟λαίσια ενός σύννοµου εκ̟αιδευτικού συστήµατος, να
διαµορφώνουν το δικό τους δρόµο ̟ρος τον γλωσσικό και κοινωνικό
εγγραµµατισµό, την κατάκτηση της ικανότητας για ̟ολυγλωσσία, την ανά̟τυξη
θετικής συνείδησης α̟έναντι στην ̟ολυ̟ολιτισµικότητα και την ανά̟τυξη
ικανοτήτων ̟ου θα ̟ιστο̟οιούν την ε̟αγγελµατική κατάρτιση.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση ̟ρέ̟ει να ακολουθεί τις γενικές αρχές της αξιολόγησης ̟ου ισχύουν
και στα Γενικά Λύκεια. Εκείνο ̟ου ̟ρέ̟ει να ενισχυθεί είναι η εκµάθηση της
ουσιαστικής διαδικασίας δηµιουργίας του portfolio γλωσσών, κάτι ̟ου θα τους
οδηγήσει και στη γνώση να συγκροτούν και τα ε̟αγγελµατικά portfolio, για να τα
ε̟ιδεικνύουν κατά την αναζήτηση εργασίας. Για να εκ̟αιδευτούν στη χρήση του
portfolio ̟ρέ̟ει να εκ̟αιδευτούν στις γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές, να
συνειδητο̟οιήσουν το ατοµικό τους στυλ µάθησης, καθώς και να χρησιµο̟οιούν τα
̟ροϊόντα των σχεδίων εργασίας ̟ου έχουν ολοκληρώσει.
Οι µορφές και οι τρό̟οι αξιολόγησης οφείλουν να διακρίνονται α̟ό
̟ολυµορφία και να εξυ̟ηρετούν ̟ολλούς και διαφορετικούς στόχους. Για να είναι η
αξιολόγηση α̟οτελεσµατική ̟ρέ̟ει να στηρίζεται στην αξιολόγηση όχι µόνο των
γνώσεων αλλά και στην αξιολόγηση δεξιοτήτων. Τα κριτήριά της ̟ρέ̟ει να
βασίζονται στους ίδιους τους στόχους της µάθησης, στην συγκεκριµένη ̟ρόοδο του
κάθε µαθητή ξεχωριστά σε σχέση µε τον εαυτό του και µετά συγκριτικά µε άλλους.
Σηµαντικός ̟αράγοντας για την εγκυρότητα και την αξιο̟ιστία της
αξιολόγησης σε σχέση µε τους σκο̟ούς του Προγράµµατος Σ̟ουδών για το µάθηµα
της Αγγλικής αλλά και τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών είναι η αυθεντικότητα
τόσο του υλικού όσο και του τρό̟ου αξιολόγησης. ∆ηλαδή, όταν οι µαθητές
αξιολογούνται, θα ̟ρέ̟ει να εκτίθενται σε αυθεντικό λόγο µε θεµατική ̟ου
βασίζεται στις κοινωνιογλωσσικές τους εµ̟ειρίες (γνωστικό ε̟ί̟εδο, ενδιαφέροντα,
εξειδίκευση, µελλοντικές ε̟αγγελµατικές ανάγκες) και να εµ̟λέκονται σε
δραστηριότητες αυθεντικής ε̟ικοινωνίας ό̟ου θα κληθούν να αξιο̟οιήσουν
δηµιουργικά τις δεξιότητες τις εµ̟ειρίες και τις γνώσεις τους για να ̟ροσλάβουν, να
διαχειριστούν και να µεταδώσουν ̟ληροφορίες συγκρίνοντας, ε̟ιλέγοντας,
α̟οφασίζοντας, και ε̟ιλύνοντας ̟ροβλήµατα, ό̟ως συµβαίνει στον ̟ραγµατικό
κόσµο.
Στα ΕΠΑΛ και στα ΕΠΑΣ (τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να αναβαθµιστούν σχετικά µε τις
ώρες ̟ου διδάσκονται Αγγλικά, αφού το µάθηµα έχει ̟εριορισθεί µόνο στην
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ειδικότητα Ε̟ιχειρήσεων Αγροτουρισµού) το ̟ρόγραµµα διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας ̟ρέ̟ει να στηρίζεται α) στις ανάγκες του µαθητή, β) στην αντιµετώ̟ιση του
α̟οκλεισµού των µαθητών τόσο α̟ό την εκ̟αίδευση όσο και α̟ό την
ε̟αγγελµατική ̟ροο̟τική, γ) στις καινοτόµες δράσεις ̟ου θα ανα̟τύσσει ο κάθε
εκ̟αιδευτικός µε τους µαθητές του µε τη βοήθεια είτε της τεχνολογίας είτε νέων
̟ροσεγγίσεων και βέβαια δ) στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και µάλιστα
στην κοινωνία της αγοράς και της εργασίας, κλειδί για την ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική
της τεχνολογικής εκ̟αίδευσης.
Το σηµαντικό για την αναβάθµιση της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας µέσα στην
̟ροο̟τική του νέου σχολείου είναι α̟ό την µία η αναβάθµιση του ρόλου του
καθηγητή, ο ο̟οίος θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα µε το ε̟ί̟εδο της τάξης του να
̟ροσαρµόζει υλικό α̟ό τα σχολικά βιβλία, να ̟αράγει δικό του υλικό τάξης και να
̟ροχωρεί σε καινοτόµες δράσεις και α̟ό την άλλη ο µαθητής, ο ο̟οίος µέσα α̟ό
δραστηριότητες/ project θα κινητο̟οιείται για να µετατρέ̟ει την εκ̟αιδευτική
διαδικασία σε ̟ροσω̟ική του υ̟όθεση.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Eλληνική
∆ενδρινού, Β. (1985) Οδηγός ∆ιδασκαλίας του Καθηγητή για την Αγγλική ως Ξένη
Γλώσσα. Αθήνα: ΟΕ∆Β.
∆ενδρινού, Β., Τριανταφύλλου, Τ., Ταγλίδης, Α., Κοσοβίτσα, Κ., Κυνηγού, Ι., Λιάρου,
Ε., Μουζεκίτη, Α., και Σε̟υργιώτη, Μ. (1997) Ενιαίο Εξαετές Πρόγραµµα για τη
∆ιδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (∆΄ ∆ηµοτικού – Γ΄ Γυµνασίου). Αθήνα: ΟΕ∆Β.
Ματσαγγούρας, Η. (2000) Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.
Μήτσης, Ν. (1998) Στοιχειώσεις
Γλωσσολογίας. Αθήνα: Gutenberg.

Αρχές

και

Μέθοδοι

της

Εφαρµοσµένης

Τριανταφύλλου, Τ., Καγκά, Ε., Γαλανο̟ούλου, Α., Φωσβίνκελ, Α., Χρυσοχόος, Ι.,
Κοσοβίτσα, Κ., Λιάρου, Ε., Τότση, Λ., Φωτιάδου, Τ. (2001) ∆ιαθεµατικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγράµµατος Σ̟ουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ξενόγλωσση
Common European Framework of Reference for Languages (2001) Learning,
Teaching, Assessment. Council of Europe. Cambridge: CUP.
Chryshochoos, J., Chryshochoos, N., and Thompson, I. (2002) Τhe Methodology of
the Teaching of English as a Foreign Language with Reference to the Cross-curricular
Approach and Task-Based Learning. Athens: The Pedagogical Institute.
Delor, J. (1996) Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO.
Gardner, H. (1993) Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic
Books.
Gower, R. Phillips, D. and Walters, S. (2000) Teaching Practice Handbook. London:
Heinemann.
Grundy, P. (1993) Newspapers. Oxford: OUP.
Harmer, J. (2000) The Practice of English Language Teaching. London: Longman.
Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. New York: Prentice Hall.
Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP.

367

Teaching English for Specific Purposes (ESP)
Πα̟αευθυµίου-Λύτρα, Σ. και Σηφάκης, Ν. (2000) Η διδασκαλία της Αγγλικής για
Ειδικούς Σκο̟ούς. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανε̟ιστήµιο.
Ellis, M and Johnson, C. (1994) Teaching Business English. Oxford: OUP.
Hutchinson, T. and Waters, A. (1987) English for Specific Purposes – A Learning
Centred Approach. Cambridge: CUP.
Jordan, R. R. (1997) English for Academic Purposes – A Guide and Resource Book for
Teachers. Cambridge: CUP.
O’Malley, J. and Chamot, A. U. (1990) Learning Strategies in Second Language
Acquisition. Cambridge: CUP.
Swales, J. (1985) Episodes in ESP. Oxford: Pergamon Press.
Swales, J. (1990) Genre Analysis. Cambridge: CUP.
Πηγές α̟ό το διαδίκτυο
www.pi-schools.gr (Προγράµµατα Σ̟ουδών)
www.ecml.at (Ευρω̟αϊκό Κέντρο Γλωσσών)
www.coe.int/lang (Συµβούλιο της Ευρώ̟ης)

«∆ιδακτέα ύλη των Μαθηµατικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων του
Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ Τάξεων του Εσ̟ερινού
ΕΠΑ.Λ., καθώς και διδακτική της διαχείριση, κατά το σχολικό έτος
2010 – 2011»
Εισηγούµαι τη διδακτέα ύλη και τη διδακτική της διαχείριση των
Μαθηµατικών του Ηµερήσιου και του Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ. κατά το
σχολικό έτος 2010 – 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Γεωµετρία
Α΄ ΕΠΑ.Λ.

Σελ. 2
Σελ. 11

Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα
Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Γεωµετρία
Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθηµατικά θετικής και
τεχνολογικής κατεύθυνσης

Σελ. 25

Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθηµατικά Ι Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Σελ. 28

Σελ. 18
Σελ. 22
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Μαθηµατικά ΙΙ Γ΄ ΕΠΑ.Λ.
Μαθηµατικά και
Στοιχεία Στατιστικής

Σελ. 32

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ.

Σελ. 58

Σελ. 44

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ.
Α΄ Τάξη Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα
Ι. Εισαγωγή
Η Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, αλλά και Β΄ Λυκείου ̟εριέχει σηµαντικές
έννοιες, ό̟ως της α̟όλυτης τιµής, της συνάρτησης και της ανίσωσης,
των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων κλ̟, οι ο̟οίες είναι α̟αραίτητες
για την µετέ̟ειτα µαθηµατική εξέλιξη των µαθητών. Ε̟ειδή οι
µαθητές αντιµετω̟ίζουν σοβαρά ̟ροβλήµατα στην κατανόηση των
̟αρα̟άνω εννοιών, ̟ροτείνεται να µην δοθεί βάρος σε θέµατα ̟ου
έχουν διδαχθεί στο Γυµνάσιο και να αφιερωθεί ̟ερισσότερος χρόνος
στην κατανόηση και εµ̟έδωση των νέων εννοιών µέσα α̟ό την
ανά̟τυξη ̟ολλα̟λών ανα̟αραστάσεων τους, καθώς και τη χρήση
τους στην ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων. Για την καλύτερη διαχείριση της
ύλης µεταφέρεται η Τριγωνοµετρία της Α΄ Λυκείου στην αρχή της Β΄
Λυκείου, ώστε να ολοκληρώνεται µε µεγαλύτερη άνεση η διδασκαλία
της ύλης της Α΄ Λυκείου.

ΙΙ. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη,
Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου,
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Εισαγωγικό κεφάλαιο
Ε1
Ε2

Το Λεξιλόγιο της Λογικής
Σύνολα

Κεφ. 1ο: Οι Πραγµατικοί Αριθµοί
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών
Α̟όλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού
Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών

Κεφ. 2ο:

Εξισώσεις
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2.1.
2.2.
2.3.

Εξισώσεις 1ου Βαθµού
Η Εξίσωση x ν = α
Εξισώσεις 2ου Βαθµού

Κεφ. 3ο:
3.1.
3.2.
3.3.

Ανισώσεις

Ανισώσεις 1ου Βαθµού
Ανισώσεις 2ου Βαθµού
Ανισώσεις Γινόµενο & Ανισώσεις Πηλίκο

Κεφ. 4ο:

Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

4.1.
4.2.
4.3.

Η Έννοια της Συνάρτησης
Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
Η Συνάρτηση f ( x ) = αx + β

4.4.

Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατό̟ιση Καµ̟ύλης

4.5.

Μονοτονία – Ακρότατα – Συµµετρίες Συνάρτησης

Κεφ. 5ο:

Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

5.1.

Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2

5.2.

Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) =

5.3.

α
x
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2 + βx + γ

Κεφ. 6ο:
6.1.
6.2.

Γραµµικά Συστήµατα

Γραµµικά Συστήµατα (χωρίς την υ̟ο̟αράγραφο «Λύση –
διερεύνηση γραµµικού συστήµατος»)
Μη Γραµµικά Συστήµατα

ΙΙΙ. ∆ιαχείριση ∆ιδακτέας ύλης
Εισαγ. Κεφάλαιο (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Στο κεφάλαιο αυτό ̟αρουσιάζονται τα α̟ολύτως α̟αραίτητα
στοιχεία α̟ό τη µαθηµατική λογική και τη θεωρία των συνόλων. Το
συγκεκριµένο κεφάλαιο, ως κεφάλαιο αναφοράς, δεν α̟οτελεί
αυτοσκο̟ό και δεν συµ̟εριλαµβάνεται στην εξεταστέα ύλη της
Άλγεβρας Α΄ Λυκείου. Το ̟εριεχόµενό του, όµως, για να γίνει
κατανοητό ̟ρέ̟ει να διαχέεται σε όλη την έκταση του βιβλίου.
Ειδικότερα:
§Ε.1 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα.)
Στη ̟αράγραφο αυτή ̟αρουσιάζονται µερικές βασικές έννοιες της
Λογικής, οι ο̟οίες θα χρησιµο̟οιηθούν στη συνέχεια, ό̟ου αυτό
κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη διατύ̟ωση µαθηµατικών
εννοιών, ̟ροτάσεων κτλ. Τα ̟αραδείγµατα ̟ου χρησιµο̟οιούνται
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αναφέρονται σε έννοιες και ιδιότητες ̟ου είναι γνωστές α̟ό το
Γυµνάσιο.
§Ε.2 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα.)
Η ̟αράγραφος αυτή είναι στο σύνολό της α̟ό ε̟ανάληψη των
βασικών στοιχείων των συνόλων ̟ου έχουν διδαχθεί στην Γ΄
Γυµνασίου.
Αν οι έννοιες ̟ου ̟ραγµατεύεται η ̟αράγραφος αυτή δεν έχουν
διδαχτεί όλες στην Γ΄ Γυµνασίου, να διατεθούν συνολικά 2
διδακτικές ώρες.
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες.)
Το κεφάλαιο αυτό α̟οτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του α̟ό
ε̟ανάληψη βασικών στοιχείων του αλγεβρικού λογισµού ̟ου έχουν
ήδη διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Για το λόγο αυτό, και ̟ροκειµένου να
µην καθυστερήσει η διδασκαλία, ενδείκνυται η διεξαγωγή µιας
διαγνωστικής δοκιµασίας µε ερωτήσεις αντικειµενικού τύ̟ου, ώστε ο
διδάσκων να ̟ροσδιορίσει τις ανάγκες της τάξης του και να
̟ροσαρµόσει ανάλογα τη διδασκαλία του.
Ειδικότερα:
§1.1 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες.)
Α) Να γίνει υ̟ενθύµιση µόνο των ιδιοτήτων δυνάµεων και των
βασικών ταυτοτήτων και να δοθεί έµφαση στην α̟οδεικτική
διαδικασία.
Β) Να δοθεί ̟ροτεραιότητα σε ασκήσεις ̟ου συµ̟ληρώνουν τη
θεωρία και ενισχύουν την κατανόηση των διδασκοµένων εννοιών.
Γενικώς να διδάσκονται ε̟ιλεγµένες ασκήσεις µε συγκεκριµένο
στόχο η καθεµία, ̟ου θα τις ε̟εξεργάζεται µε ενεργητικό τρό̟ο
ολόκληρη η τάξη (και όχι ̟ολλές µε ένα ε̟ιφανειακό τρό̟ο). Να
γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 3, 4 και 5 της Α΄ Οµάδας και
οι ασκήσεις 1, 4, 5, 6, και 7 της Β΄ Οµάδας.
§1.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Α̟ό τις ιδιότητες της διάταξης στο σύνολο R των ̟ραγµατικών
αριθµών α̟οδεικνύεται µόνο η ιδιότητα των θετικών αριθµών
α > β ⇔ α ν > β ν και, µε τη βοήθειά της, η ισοδυναµία για θετικούς
αριθµούς α = β ⇔ α ν = β ν . Οι άλλες ιδιότητες ̟ου αναφέρονται είναι
γνωστές α̟ό το Γυµνάσιο και ̟ροκύ̟τουν εύκολα α̟ό τον ορισµό
της διάταξης και τον τρό̟ο εκτέλεσης των ̟ράξεων µεταξύ των
̟ραγµατικών αριθµών. Οι α̟οδείξεις των ιδιοτήτων αυτών, εφόσον
το ε̟ιτρέ̟ει ο χρόνος και το ε̟ί̟εδο της τάξης, µ̟ορούν να δοθούν
ως ασκήσεις.
Ε̟ισηµαίνεται ότι η α̟όδειξη ανισοτήτων και γενικά η διαχείριση
ανισοτικών σχέσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δεν ̟ρέ̟ει ο
διδάσκων να α̟αιτεί α̟ό τους µαθητές να αντιµετω̟ίσουν ασκήσεις
ανώτερου ε̟ι̟έδου α̟ό τις ̟εριεχόµενες στο σχολικό βιβλίο. Να
γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Οµάδας µε
̟ροτεραιότητα στις 4, 5 και 7.
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§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες.)
Για τη µελέτη της έννοιας της α̟όλυτης τιµής και των εφαρµογών
της, ̟ροκρίνεται κυρίως ο γεωµετρικός της ορισµός. Ο ορισµός αυτός
̟λεονεκτεί του αλγεβρικού ορισµού, αφού ̟αρέχει τη δυνατότητα
ο̟τικο̟οίησης και συνε̟ώς κατανόησης των σχετικών ̟ροβληµάτων
µε α̟όλυτες τιµές, αλλά και εύκολα γενικεύεται σε χώρους
µεγαλύτερης διάστασης ό̟ως στο ε̟ί̟εδο, στο χώρο των τριών
διαστάσεων και γενικότερα σε ευκλείδειους χώρους διάστασης ν. Με
βάση την ̟αρα̟άνω ε̟ιλογή, η ε̟ίλυση εξισώσεων της µορφής
x − x0 = ρ και ανισώσεων της µορφής x − x0 < ρ ή της µορφής

x − x0 > ρ , ό̟ου ρ > 0 , γίνεται γεωµετρικά, δηλαδή µε τη βοήθεια του
τύ̟ου της α̟όστασης δύο ̟ραγµατικών αριθµών (ό̟ως γίνεται µε
την ανίσωση x − 3 < 2 και την ανίσωση x − 3 > 2 , σελ. 40-41), χωρίς
όµως να α̟αιτείται α̟οµνηµόνευση των ισοδυναµιών:
x − x0 < ρ ⇔ x0 − ρ < x < x0 + ρ και x − x0 > ρ ⇔ x < x0 − ρ ή x > x0 + ρ
των σελίδων 41-42.
Ε̟ι̟λέον, η διδασκαλία της α̟όλυτης τιµής δεν ̟ρέ̟ει σε καµιά
̟ερί̟τωση να ξε̟ερνάει το βάθος και την έκταση όσων αναφέρονται
στο βιβλίο ή να καθυστερήσει µε διανοµή στους µαθητές δύσκολων
και εξεζητηµένων ασκήσεων. Να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι
ασκήσεις της Α΄ Οµάδας (ιδιαίτερα η άσκηση 7) και η άσκηση 5 της
Β΄ Οµάδας.
§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες.)
Η ν-οστή ρίζα ενός µη αρνητικού αριθµού ̟ροκύ̟τει ως µια
φυσιολογική γενίκευση της έννοιας της τετραγωνικής ρίζας αριθµού.
Οι τρεις ιδιότητες-̟ορίσµατα των ριζών ̟ου ̟εριέχονται στο σχόλιο
της σελίδας 47 µ̟ορούν να αντιµετω̟ιστούν α̟ό τους ίδιους τους
µαθητές στην τάξη ως ασκήσεις.
Για λόγους ̟ληρότητας και διευκόλυνσης του ̟ολλα̟λασιασµού και
της διαίρεσης µε ριζικά εισάγεται και η έννοια της δύναµης µε ρητό
εκθέτη.
Κατά τη διδασκαλία της ̟αραγράφου αυτής να δίνεται, έµφαση
στην εννοιολογική κατανόηση µε τα ̟αραδείγµατα ̟ου ο καθηγητής
θεωρεί ότι θα εξυ̟ηρετήσουν αυτό το σκο̟ό. Στο ̟λαίσιο αυτό να
γίνει ε̟ιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων κατανόησης α̟ό το
διδάσκοντα. Α̟ό τις ασκήσεις να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι
ασκήσεις της Α΄ Οµάδας και η 5 της Β΄ Οµάδας.

Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες.)
Στο κεφάλαιο αυτό ε̟ιλύονται βασικά εξισώσεις ̟ρώτου και
δευτέρου βαθµού. Οι εξισώσεις αυτές και η ε̟ίλυση τους είναι ήδη
γνωστές α̟ό το Γυµνάσιο, αλλά εδώ εξετάζονται στη γενική τους
µορφή. Ε̟ι̟λέον ε̟ιλύονται εξισώσεις ̟ου ανάγονται σε εξισώσεις
̟ρώτου και δευτέρου βαθµού, ό̟ως είναι οι εξισώσεις µε α̟όλυτες
τιµές και οι διτετράγωνες εξισώσεις, χωρίς όµως να α̟οτελούν
ξεχωριστή ενότητα. Ως ιδιαίτερη ̟ερί̟τωση εξετάζεται η εξίσωση
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x ν = α , της ο̟οίας η λογική και η τεχνική ε̟ίλυσης διαφορο̟οιείται
α̟ό τις εξισώσεις ̟ρώτου και δευτέρου βαθµού.
Ειδικότερα:
§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Να δοθεί έµφαση στη γενική ε̟ίλυση της ̟ρωτοβάθµιας, σε
̟ροβλήµατα ̟ου λύνονται µε ̟ρωτοβάθµιες και σε α̟λές
̟αραµετρικές εξισώσεις (το ̟αράδειγµα και οι ασκήσεις του βιβλίου).
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις Α΄ Οµάδας
και οι 1, 3 και 4 της Β΄ Οµάδας. Η διατύ̟ωση για την κατανόηση της
̟αραµετρικής εξίσωσης µ̟ορεί να γίνει ̟.χ. για την άσκηση 3i) της
Α΄ Οµάδας ως εξής:
«Ποια είναι η λύση της εξίσωσης α) αν λ=1; β) αν λ=0; γ) αν λ=2 κτλ, δ) τι
συµ̟έρασµα βγάζετε; Μ̟ορείτε να το γενικεύσετε;»
Αυτό θα διευκολύνει το µαθητή να κατανοήσει το ρόλο της
̟αραµέτρου και τη διάκρισή της α̟ό τον άγνωστο.
Στην άσκηση 10 της Α΄ Οµάδας φαίνεται η δυνατότητα ε̟ίλυσης
εξισώσεων µε αναγωγή τους σε ̟ρωτοβάθµιες µε κατάλληλη
̟αραγοντο̟οίηση και εφαρµογή της ιδιότητας α ⋅ β = 0 ⇔ α = 0 ή β = 0 .
§2.2 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα.)
Η ε̟ίλυση εξισώσεων της µορφής x ν = α θα ̟εριοριστεί σε α̟λές
εξισώσεις Α΄ οµάδας.

§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες.)
Η εξίσωση 2ου βαθµού έχει διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Εδώ ε̟ιλύεται
στη γενική της µορφή. Στόχος είναι η αναγωγή της ε̟ίλυσής της σε
εξισώσεις 1ου βαθµού και αυτό γίνεται µε τη µέθοδο «συµ̟λήρωσης
τετραγώνου». Α̟ό την ε̟ίλυσή της ̟ροκύ̟τει µε φυσικό τρό̟ο ο
̟ίνακας διερεύνησης της µε βάση τη διακρίνουσα. Αν αυτό γίνει
κατανοητό α̟ό τους µαθητές, δεν θα έχουν διαδικαστικές ή
εννοιολογικές δυσκολίες στην ε̟ίλυση των ασκήσεων και των
̟ροβληµάτων. Συνε̟ώς, ̟ρέ̟ει να δοθεί έµφαση σε ασκήσεις ̟ου
ενισχύουν τη νέα γνώση, στις διτετράγωνες εξισώσεις και στις
εξισώσεις µε α̟όλυτο ̟ου ανάγονται σε εξισώσεις 2ου βαθµού
(̟αράδειγµα 1 και 3). Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι
ασκήσεις 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 και 15 της Α΄ Οµάδας και οι 7, 8 και 9
της Β΄ Οµάδας.
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες.)
Στο κεφάλαιο αυτό ε̟ιλύονται ανισώσεις 1ου και 2ου βαθµού.
Ανισώσεις 1ου βαθµού έχουν ε̟ιλυθεί και στο Γυµνάσιο, αλλά εδώ
ε̟ιλύονται και α̟λές ανισώσεις µε α̟όλυτες τιµές ̟ου η ε̟ίλυσή
τους ανάγεται σε ανισώσεις 1ου βαθµού.
Για ̟ρώτη φορά όµως ε̟ιλύονται ανισώσεις δευτέρου βαθµού καθώς
και ανισώσεις ̟ου η ε̟ίλυσή τους ανάγεται σε ανισώσεις 2ου
βαθµού. Η ε̟ίλυση ανισώσεων 2ου βαθµού στηρίζεται στις µορφές
και στο ̟ρόσηµο του τριωνύµου. Στο κεφάλαιο αυτό η διερεύνηση
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του ̟ροσήµου του τριωνύµου γίνεται αλγεβρικά Όµως στο 5ο
κεφάλαιο θα γίνει και γραφική ερµηνεία των σχετικών
συµ̟ερασµάτων µε τη βοήθεια της µελέτης της συνάρτησης
f ( x) = αx 2 + βx + γ .
Ειδικότερα:
§3.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Για τις λύσεις µιας ανίσωσης 1ου βαθµού ε̟ισηµαίνεται ότι είναι
χρήσιµη η ̟αράστασή τους ̟άνω στον άξονα των ̟ραγµατικών
αριθµών, διότι µε τον τρό̟ο αυτό οι µαθητές κατανοούν ότι οι λύσεις
µιας ανίσωσης είναι διάστηµα ή ένωση διαστηµάτων, αλλά και
̟ροσδιορίζουν µε ευκολία τις κοινές λύσεις δυο ανισώσεων.
Η ε̟ίλυση των ανισώσεων µε α̟όλυτες τιµές να ̟εριοριστεί σε α̟λές
ανισώσεις και να στηρίζεται κυρίως στον ορισµό και στη γεωµετρική
ερµηνεία της α̟όλυτης τιµής.
§3.2 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες.)
Είναι γνωστές α̟ό την έρευνα οι δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι
µαθητές στις ανισώσεις.
Για την ε̟ίλυση των ανισώσεων 2ου βαθµού το κλειδί βρίσκεται στο
̟ρόσηµο των τιµών του τριωνύµου. Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να
κατανοήσουν τη διαδικασία του µετασχηµατισµού του τριωνύµου
στις διάφορες µορφές του, ανάλογα µε τη διακρίνουσα και την
εξέταση του ̟ροσήµου του και να µην α̟οστηθίσουν α̟λά τους
αντίστοιχους ̟ίνακες. Στο 5ο κεφάλαιο θα γίνει και γραφική
ερµηνεία των σχετικών συµ̟ερασµάτων µε τη βοήθεια της µελέτης
της συνάρτησης f ( x) = αx 2 + βx + γ .
Η εισαγωγή στις δευτεροβάθµιες ανισώσεις µ̟ορεί να γίνει ως εξής:
∆ίνουµε στους µαθητές να λύσουν τις ανισώσεις:
x2 − 4x + 3 < 0
και
x2 − 4x + 3 > 0
Θα δια̟ιστώσουν ότι η µέθοδος ε̟ίλυσης των ̟ρωτοβάθµιων
ανισώσεων είναι ανε̟αρκής και θα ̟ρέ̟ει να αναζητηθεί µια νέα
µέθοδος για την ε̟ίλυση των δευτεροβάθµιων ανισώσεων. Για να
βοηθηθούν οι µαθητές να λύσουν τις ανισώσεις αυτές ̟ροτείνουµε να
ακολουθήσουν τα ε̟όµενα βήµατα:
1ο Να ̟αραγοντο̟οιήσουν το τριώνυµο x 2 − 4 x + 3 .
2ο Αφού α̟οδείξουν ότι το τριώνυµο x 2 − 4 x + 3 ̟αίρνει τη µορφή
x 2 − 4 x + 3 = ( x − 1) ⋅ ( x − 3) , να βρουν ̟ότε το γινόµενο ( x − 1) ⋅ ( x − 3)
είναι θετικό και ̟ότε είναι αρνητικό και
ο
3 Τέλος να βρουν τις λύσεις των ανισώσεων x 2 − 4 x + 3 < 0 και
x2 − 4x + 3 > 0 .
Προτείνεται να δοθούν ̟ρος λύση κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις
της Α΄ Οµάδας και οι 4 και 7 της Β΄ Οµάδας.
§3.3 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
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Η ε̟ίλυση των ανισώσεων της µορφής A( x) ⋅ B ( x) > 0 και

A( x)
> 0 είναι
B ( x)

εφαρµογή του κανόνα των ̟ροσήµων και της ε̟ίλυσης ανισώσεων
1ου και 2ου βαθµού.
Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να καθυστερήσει η διδασκαλία για
την ε̟ίλυση εξεζητηµένων ανισώσεων Αντίθετα, ̟ρέ̟ει να
ε̟ιδιωχθεί να ε̟εξεργαστούν οι µαθητές όλα τα ̟ροτεινόµενα
̟ροβλήµατα στο βιβλίο. Να γίνουν, κατά ̟ροτεραιότητα, οι
ασκήσεις Α΄ Οµάδας και µόνο οι ασκήσεις 1, 5 και 6 της Β΄ Οµάδας.
Α̟ό τις ερωτήσεις κατανόησης, να γίνει ε̟ιλογή α̟ό τον διδάσκοντα
και να συζητηθεί κατά ̟ροτεραιότητα η IV.








Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 9 διδακτικές ώρες.)
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις συναρτήσεις. Υ̟άρχουν ̟ολλοί
και σηµαντικοί λόγοι για τους ο̟οίους η έννοια της συνάρτησης
συµ̟εριλαµβάνεται στα αναλυτικά ̟ρογράµµατα σ̟ουδών της
µέσης εκ̟αίδευσης, αφού η συνάρτηση:
Είναι µια α̟ό τις ̟ιο θεµελιώδεις έννοιες της µαθηµατικής
ε̟ιστήµης.
Είναι ένας συνδετικός–ενο̟οιητικός ̟αράγοντας όλων σχεδόν των
άλλων εννοιών του αναλυτικού ̟ρογράµµατος (̟ράξεις, εξισώσεις,
ανισώσεις, τύ̟οι, µετασχηµατισµοί, ακολουθίες, ̟ιθανότητες,
συναρτήσεις κτλ.)
Χρησιµο̟οιείται ως όχηµα για τη διασαφήνιση της µαθηµατικής
σκέψης και της µαθηµατικής αιτιολόγησης, αλλά και ως ένα ισχυρό
εργαλείο για την α̟όδειξη ̟ροτάσεων και τέλος
Είναι µέσον για την ανα̟αράσταση, την ̟εριγραφή και τη
µοντελο̟οίηση φαινοµένων και ̟ραγµατικών καταστάσεων.
Ειδικότερα:

§4.1 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα.)
Οι µαθητές της Α΄ Λυκείου, έχοντας γνωρίσει στο Γυµνάσιο
συγκεκριµένες συναρτήσεις, είναι ̟λέον σε θέση να κατανοήσουν
βαθύτερα τον ορισµό της συνάρτησης και στη συνέχεια να εξετάσουν
ειδικές ̟ερι̟τώσεις συναρτήσεων. Υ̟άρχουν διάφοροι συµβολισµοί
της συνάρτησης και είναι σηµαντικό για τους µαθητές να
χρησιµο̟οιούν µε άνεση τους διάφορους συµβολισµούς της και να
µην ̟εριορίζονται σε έναν εξ΄ αυτών. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση,
µαθητές ̟ου συνδέουν τη συνάρτηση µε µια µόνο µορφή της,
αδυνατούν να έχουν ε̟αρκή εννοιολογική κατανόηση της έννοιας.
Άλλωστε, ο καθένας α̟ό τους διάφορους τρό̟ους συµβολισµού µιας
συνάρτησης ερµηνεύει καλύτερα µια συγκεκριµένη ανα̟αράσταση
της. Έτσι για ̟αράδειγµα:
 Ο συµβολισµός f : x → x 2 + 1 συνδέεται ̟ερισσότερο µε την έννοια της
αντιστοίχισης,
 Ο συµβολισµός f ( x) = x 2 + 1 αναδεικνύει ̟ερισσότερο τη φύση της
συναρτησιακής σχέσης,
 Ο συµβολισµός y = x 2 + 1 υ̟οστηρίζει ̟ερισσότερο τη γραφική της
̟αράσταση στο ε̟ί̟εδο.
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§4.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Για τη γραφική ̟αράσταση συνάρτησης ε̟ισηµαίνεται ότι τα σχετικά
µε τις καρτεσιανές συντεταγµένες έχουν ε̟αναλη̟τικό χαρακτήρα,
αφού οι µαθητές τα έχουν διδαχθεί και στο Γυµνάσιο. Έχει όµως
µεγάλη σηµασία να κατανοήσουν οι µαθητές τον τύ̟ο της
α̟όστασης δυο σηµείων ως έκφραση του Πυθαγόρειου Θεωρήµατος
µε τη βοήθεια των συντεταγµένων, αφού έτσι γίνεται φανερή η
διασύνδεση της Άλγεβρας µε τη Γεωµετρία και καθίσταται δυνατή η
αναλυτική µελέτη σχηµάτων.
Να διδαχθεί η εφαρµογή της σελίδας 108, διότι ̟εριέχει σηµαντικά
στοιχεία ό̟ως: ερµηνεία γραφικής ̟αράστασης, σύνδεση αλγεβρικών και
γραφικών µεθόδων και σύνδεση µε εξίσωση και ανίσωση (µε διαφορετική
διατύ̟ωση ερωτηµάτων).
Προτείνεται κατά ̟ροτεραιότητα να γίνουν οι ασκήσεις 8, 9 και 10
της Α΄ Οµάδας. Να σχεδιαστούν, αν είναι δυνατόν µε χρήση
λογισµικού οι γραφικές ̟αραστάσεις των συναρτήσεων αυτών για
να γίνει σύνδεση µεταξύ ανα̟αραστάσεων και να φανεί η
συµ̟ληρωµατικότητά τους.
§4.3 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Η συνάρτηση f ( x) = αx + β ̟αρουσιάζεται στη θέση αυτή κυρίως για
διδακτικούς λόγους, αφού στη συνέχεια χρησιµο̟οιείται για την
̟αρουσίαση άλλων συναρτήσεων. Άλλωστε οι µαθητές την έχουν
γνωρίσει στο Γυµνάσιο και εδώ η διδασκαλία της έχει ε̟αναλη̟τικό
χαρακτήρα. Για την ανάδειξη του ρόλου των ̟αραµέτρων α και β στη
γραφική ̟αράσταση της f ( x) = αx + β ενδείκνυται στη διδασκαλία η
χρησιµο̟οίηση δυναµικών λογισµικών ̟ρογραµµάτων (ό̟ως για
̟αράδειγµα είναι το GeoGebra, το Geometer’s Sketchpad κτλ.).
Τονίζεται ότι στην τάξη αυτή η µελέτη της ευθείας δεν γίνεται α̟ό τη
σκο̟ιά της Αναλυτικής Γεωµετρίας και ε̟οµένως οι ασκήσεις ̟ου θα
δίνονται στους µαθητές για ε̟εξεργασία θα είναι µέσα στο ̟νεύµα
του σχολικού βιβλίου.
Να δοθεί έµφαση σε ̟ροβλήµατα ό̟ου αναδεικνύεται η αξία και η
χρησιµότητα των µαθηµατικών. Να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι
ασκήσεις 5, 6, 7, και 8 της Α΄ Οµάδας και να δοθεί έµφαση στις
ασκήσεις (̟ροβλήµατα) της Β΄ Οµάδας.
§4.4 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Για την ̟αρουσίαση της κατακόρυφης και της οριζόντιας
µετατό̟ισης µιας καµ̟ύλης έχει ε̟ιλεγεί η συνάρτηση της α̟όλυτης
τιµής f ( x) = x , της ο̟οίας η γραφική ̟αράσταση κατασκευάζεται µε
ευκολία α̟ό τους µαθητές. Ε̟ισηµαίνεται ότι εδώ έχουµε µεταφορά
καµ̟ύλης και όχι µεταφορά αξόνων.
§4.5 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
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Η τελευταία ̟αράγραφος του 4ου κεφαλαίου αναφέρεται ̟λέον στις
̟οιοτικές ιδιότητες της µονοτονίας και των ακροτάτων µιας συνάρτησης,
καθώς και των συµµετριών της γραφικής της ̟αράστασης. Στη
διδασκαλία θα ̟ροηγείται η ε̟ο̟τική ̟αρουσίαση της κάθε ιδιότητας µε
τη βοήθεια γραφικών ̟αραστάσεων, θα ακολουθεί η λεκτική της
ερµηνεία και τέλος θα δίνεται ο συµβολικός της ορισµός. Να ε̟ισηµανθεί
στους µαθητές ότι στη µονοτονία µιας συνάρτησης f σε ένα διάστηµα ∆
εξετάζουµε τις τιµές του f(x), καθώς το x κινείται στο ∆ «α̟ό αριστερά
̟ρος τα δεξιά».

Κεφάλαιο 5ο (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες.)
Στο κεφάλαιο αυτό αξιο̟οιείται το ̟εριεχόµενο του 4ου κεφαλαίου
για τη µελέτη συγκεκριµένων συναρτήσεων και κυρίως των
συναρτήσεων:

y = ax 2 ,

y=

α
x

και

y = ax 2 + βx + γ .

Πιο συγκεκριµένα, για τη µελέτη της συνάρτησης y = ax 2 αξιο̟οιείται

α
ότι είναι ̟εριττή. Έτσι
x
οι συναρτήσεις αυτές µελετώνται κατ’ αρχήν στο διάστηµα [ 0, + ∞ )

το γεγονός ότι είναι άρτια, ενώ για την y =

και

( 0, + ∞ )

αντιστοίχως και, στη συνέχεια, εξάγουµε εύκολα τα

συµ̟εράσµατα για τη συµ̟εριφορά τους στο

( −∞, 0]

και

( −∞, 0 )

αντιστοίχως.
Η µελέτη της συνάρτησης y = ax 2 + βx + γ α̟οτελεί το γενικότερο και
τελικό στόχο του 5ου κεφαλαίου, αφού αυτό α̟αιτεί τη
χρησιµο̟οίηση και αξιο̟οίηση όλων σχεδόν των γνώσεων ̟ερί
συναρτήσεων ̟ου έχουν µέχρι τώρα στη διάθεσή τους οι µαθητές.
Στην διδασκαλία κάθε ̟αραγράφου θα ̟ροηγηθούν ̟αραδείγµατα
µελέτης συναρτήσεων µε συγκεκριµένους συντελεστές και ύστερα θα
ακολουθήσει η µελέτη της κάθε συνάρτησης στη γενική της µορφή.
∆ιαφορετικά η διδασκαλία κινδυνεύει να οδηγήσει τους µαθητές σε
α̟λή α̟οµνηµόνευση των σχετικών ̟ινάκων συµ̟ερασµάτων για
εργαλειακή ε̟εξεργασία των ασκήσεων, χωρίς όµως ̟αράλληλη
εννοιολογική κατανόηση του ̟εριεχοµένου. Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν
̟ρέ̟ει να καθυστερήσει η διδασκαλία για την ε̟ίλυση εξεζητηµένων
ασκήσεων, ̟ρέ̟ει όµως να ε̟ιδιωχθεί να ε̟εξεργαστούν οι µαθητές
όλα τα ̟ροτεινόµενα ̟ροβλήµατα στο βιβλίο.
Ειδικότερα:
§5.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα
νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να
λυθούν ο̟ωσδή̟οτε η άσκηση 4 της Α΄ Οµάδας και η άσκηση 3 της
Β΄ Οµάδας.
§5.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
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Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα
νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να
λυθούν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 4, 5 και 6 της Α΄ Οµάδας.
§5.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες.)
Πολλά στοιχεία έχουν διδαχθεί στο γυµνάσιο, να δοθεί έµφαση στα
νέα στοιχεία. Να γίνει, αν είναι δυνατόν και χρήση λογισµικού. Να
λυθούν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 3, και 4 της Α΄ Οµάδας, τα
̟ροβλήµατα της Β΄ Οµάδας και η ερώτηση κατανόησης IV.








Κεφάλαιο 6ο (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες.)
Στο κεφάλαιο αυτό ε̟ιλύονται γραµµικά συστήµατα 2x2, γραµµικά
συστήµατα 3x3, καθώς και µη γραµµικά συστήµατα. Η ε̟ίλυση
γραµµικών συστηµάτων 2x2 έχει ε̟αναλη̟τικό χαρακτήρα, αφού οι
µαθητές τα έχουν διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Στο βιβλίο ̟ροστίθεται η
διαδικασία της διερεύνησης ενός τέτοιου συστήµατος µε τη βοήθεια
των οριζουσών 2x2, αλλά η υ̟ο̟αράγραφος αυτή εξαιρείται της
διδακτέας ύλης.
Τα γραµµικά συστήµατα 3x3 δεν εξετάζονται ως ιδιαίτερη ενότητα,
αφού η ε̟ίλυσή τους έχει ̟εριοριστεί στη µέθοδο της αντικατάστασης
̟ου είναι µια φυσιολογική ε̟έκταση της µεθόδου ̟ου γνώρισαν οι
µαθητές στα συστήµατα 2x2.
Η ε̟ίλυση µη γραµµικών συστηµάτων ̟εριορίζεται σε συστήµατα µε
δυο εξισώσεις ̟ου είναι το ̟ολύ 2ου βαθµού.
Η θέση του κεφαλαίου των συστηµάτων ε̟ιλέχτηκε σκό̟ιµα να
ακολουθεί το κεφάλαιο των συναρτήσεων, ̟ροκειµένου να
αξιο̟οιηθούν οι γραφικές ̟αραστάσεις στην ερµηνεία των λύσεων
τους και στην κατανόηση της διερεύνησης τους.
Τα γραµµικά συστήµατα είναι κλάδος της Γραµµικής Άλγεβρας και
κατέχουν σηµαντική θέση στα αναλυτικά ̟ρογράµµατα σ̟ουδών
των διαφόρων χωρών, αφού
Ε̟ιλύουν σηµαντικά ̟ροβλήµατα όχι µόνο των Μαθηµατικών, αλλά
και των άλλων ε̟ιστηµών ό̟ως της Φυσικής , της Χηµείας, της
Πληροφορικής, της Οικονοµίας κτλ.
Στα Μαθηµατικά η Θεωρία των Γραµµικών Συστηµάτων α̟οτελεί
ένα α̟ό τα θεµέλια των συγχρόνων Μαθηµατικών.
Οι υ̟ολογιστικοί αλγόριθµοι για την ανεύρεση λύσεων είναι ένα
σηµαντικό τµήµα της αριθµητικής γραµµικής άλγεβρας.
Ένα σύστηµα µη γραµµικών εξισώσεων µ̟ορεί συχνά να
̟ροσεγγιστεί µε ένα γραµµικό σύστηµα.
Βοηθάνε στη µαθηµατική µοντελο̟οίηση ή στις ̟ροσοµοιώσεις ενός
σχετικά σύνθετου συστήµατος.
Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να καθυστερήσει η διδασκαλία µε
την ε̟ίλυση συστηµάτων µορφής εκτός αυτών ̟ου ̟εριέχει το
βιβλίο. Αντίθετα, ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιωχθεί οι µαθητές να ε̟εξεργαστούν
όλα τα ̟ροτεινόµενα ̟ροβλήµατα.
Ειδικότερα:
§6.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Να γίνει σύντοµη ε̟ανάληψη των συστηµάτων 2x2 και στη συνέχεια
να λυθούν τα συστήµατα 3×3 και οι αντίστοιχες ασκήσεις.
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§6.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες.)
Να δοθεί έµφαση στη γραφική ε̟ίλυση και να υ̟οστηριχθεί µε
λογισµικό. Να ζητείται ̟ρώτα γραφικά µια εκτίµηση της λύσης και
µετά να υ̟ολογίζεται και αλγεβρικά.

Γεωµετρία
Ι. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου»
των Αργυρό̟ουλου Η., Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και
Σιδέρη Π. , έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 1ο: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία
1.1
1.2

Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας
Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανά̟τυξη της Γεωµετρίας

Κεφ. 3ο:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Τρίγωνα

Είδη και στοιχεία τριγώνων
1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Ύ̟αρξη και µοναδικότητα καθέτου (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς τις α̟οδείξεις
των θεωρηµάτων I και II)
Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος
Κεντρική συµµετρία
Αξονική συµµετρία
Σχέση εξωτερικής και α̟έναντι γωνίας (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Ανισοτικές σχέσεις ̟λευρών και γωνιών
Τριγωνική ανισότητα (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος και
την εφαρµογή 4)
Κάθετες και ̟λάγιες (χωρίς τις α̟οδείξεις του θεωρήµατος II)
Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Εφα̟τόµενα τµήµατα
Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
Α̟λές γεωµετρικές κατασκευές
Βασικές κατασκευές τριγώνων
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Κεφ. 4Ο:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Εισαγωγή
Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την α̟όδειξη
της ̟ρότασης iv)
Κατασκευή ̟αράλληλης ευθείας
Γωνίες µε ̟λευρές ̟αράλληλες
Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή)
Άθροισµα γωνιών τριγώνου
Γωνίες µε ̟λευρές κάθετες
Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου

Κεφ. 5Ο:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

6.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Εγγεγραµµένα σχήµατα

Εισαγωγικά – Ορισµοί
Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης ε̟ίκεντρης (χωρίς την
̟ερί̟τωση ii στην α̟όδειξη του θεωρήµατος)
Γωνία χορδής και εφα̟τοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1)

Κεφ. 7Ο:
7.1
7.2
7.3

Παραλληλόγραµµα – Τρα̟έζια

Εισαγωγή
Παραλληλόγραµµα
Ορθογώνιο
Ρόµβος
Τετράγωνο
Εφαρµογές στα τρίγωνα
Βαρύκεντρο τριγώνου
Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος)
Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου
Τρα̟έζιο
Ισοσκελές τρα̟έζιο
Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

Κεφ. 6Ο:
6.1
6.2

Παράλληλες ευθείες

Αναλογίες

Εισαγωγή
∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη
Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος
ευθύγραµµων τµηµάτων
Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες
Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος
∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως ̟ρος δοσµένο
λόγο
Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος)
Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου

Κεφ. 8Ο:

Οµοιότητα
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8.1
8.2

Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα
Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις α̟οδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ
και III και τις εφαρµογές 1 και 2)

ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Προτείνεται να γίνει αναφορά στις ελλείψεις της ̟ρακτικής
Γεωµετρίας και την ανάγκη της θεωρητικής Γεωµετρίας. Για
̟αράδειγµα µ̟ορεί να συζητηθεί η έλλειψη ακρίβειας στα
α̟οτελέσµατα µέσω της µέτρησης των γωνιών ενός τριγώνου α̟ό
τους µαθητές ώστε να δια̟ιστωθεί ότι κά̟οιοι δεν βρίσκουν ακριβώς
180 µοίρες και η ανάγκη να α̟αντηθούν µε βεβαιότητα ερωτήµατα
ό̟ως γιατί α̟ό κάθε σηµείο ευθείας άγεται µοναδική κάθετος ̟ρος
την ευθεία αυτή. Να αναφερθούν οι ̟ρωταρχικές έννοιες και τα
αξιώµατα – αιτήµατα.
Προτείνεται να αφιερωθεί 1 ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Να ̟αραλειφθεί ε̟ειδή α̟οτελεί ε̟ανάληψη γνώσεων του
Γυµνασίου. Αν, κατά την κρίση του διδάσκοντος, το ε̟ί̟εδο της
τάξης α̟αιτεί να ε̟αναληφθούν ορισµένα σηµεία αυτού του
κεφαλαίου µ̟ορεί να αφιερώσει 1-2 ώρες για αυτή την ε̟ανάληψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
•

Παράγραφοι 3.1 - 3.4 (̟ροτείνεται να διατεθούν 5 ώρες): Το
̟εριεχόµενο αυτών των ̟αραγράφων έχει αρκετές οµοιότητες
µε την ύλη της Γ΄ Γυµνασίου. Προτείνεται να διδαχθούν όλα
τα κριτήρια µαζί και µετά τα ̟ορίσµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό
αυτά. Η α̟όδειξη του κριτηρίου 1 µ̟ορεί να ̟αραλειφθεί γιατί
έχει διδαχθεί ακριβώς η ίδια στην Γ΄ Γυµνασίου. Οι α̟οδείξεις
των κριτηρίων 2 και 3 ̟ροτείνεται να διδαχθούν για να
κατανοήσουν οι µαθητές τη διαφορά της θεωρητικής α̟όδειξης
α̟ό την ̟ρακτική α̟όδειξη αυτών των κριτηρίων ̟ου είδαν
στην Γ΄ Γυµνασίου. Ε̟ίσης η α̟όδειξη του 2ου κριτηρίου
γίνεται µε την εις άτο̟ον α̟αγωγή ̟ου είναι βασική
α̟οδεικτική µέθοδος. Στο 1ο κριτήριο ̟ροτείνεται να τονιστεί
η αναγκαιότητα της υ̟όθεσης να είναι οι ίσες γωνίες
̟εριεχόµενες στις ίσες ̟λευρές µε τη χρήση κατάλληλου
αντι̟αραδείγµατος.
Τα ̟ορίσµατα 1 σελ. 37, 1 σελ. 40 και το 1 σελ. 45 (α̟ό
ε̟όµενες ̟αραγράφους) είναι τα ίδια (το ύψος, η διάµεσος και
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•

•

•

η διχοτόµος ̟ου άγονται α̟ό την κορυφή ενός ισοσκελούς
τριγώνου συµ̟ί̟τουν). Γι’ αυτό µ̟ορούν να διδαχθούν ως ένα
̟όρισµα. Το ̟όρισµα 2 σελ. 37 οι µαθητές θα το συναντήσουν
στην ̟αράγραφο 4.6 ̟όρισµα 4 σε ̟λήρη µορφή και άρα
µ̟ορεί να µην αναφερθεί. Το ̟όρισµα 3 σελ. 37 να συνδυαστεί
µε το ̟όρισµα 2 σελ. 40, το ο̟οίο είναι ο αντίστροφος
ισχυρισµός, και να διατυ̟ωθεί µε ενιαίο τρό̟ο ώστε να
αναδειχθεί η διαδικασία α̟όδειξης ισοδυναµιών στη
Γεωµετρία. Οµοίως για τα ̟ορίσµατα 4 σελ. 37 και 3 και 4 σελ.
41.
Για τις ασκήσεις ̟ροτείνεται να δοθεί ̟ροτεραιότητα στην 3
σελ. 38, στην ερώτηση κατανόησης 1 σελ. 43, στις ασκήσεις
εµ̟έδωσης 2 και 3 σελ. 43 (στην 3 µ̟ορεί να σχολιαστεί ότι το
τετρά̟λευρο είναι ̟αραλληλόγραµµο – κεφ. 5) και στις
α̟οδεικτικές ασκήσεις 1 και 3 σελ. 43 (στην 3 µ̟ορεί να
αναφερθεί το σχόλιο σελ.38).
Παράγραφοι 3.5, 3.6 (̟ροτείνεται να διατεθούν 5 ώρες): Να
διδαχθούν όλα τα θεωρήµατα και τα ̟ορίσµατα των
̟αραγράφων 3.5 και 3.6 µε τις α̟οδείξεις τους, εκτός α̟ό το
̟όρισµα 1 σελ. 45 το ο̟οίο θα διδαχθεί στην ̟αράγραφο 3.4
ό̟ως αναφέρεται
̟αρα̟άνω. Να δοθεί βάρος στις
α̟οδεικτικές ασκήσεις. Να µη διδαχθούν τα σύνθετα θέµατα,
σελ. 48.
Παράγραφοι 3.7 - 3.9 (̟ροτείνεται να διατεθεί 1 ώρα): Η
έννοια του γεωµετρικού τό̟ου είναι βασική για τη θεωρητική
Γεωµετρία, αλλά και για την κατεύθυνση της Β΄ Λυκείου. Μαζί
µε τους βασικούς γεωµετρικούς τό̟ους της ̟αραγράφου, να
διδαχθεί το λυµένο ̟αράδειγµα της 3.7 και το σχόλιο της σελ.
50 ̟ου ̟ροετοιµάζει για τις γεωµετρικές κατασκευές και
δείχνει το σκε̟τικό εύρεσης ενός γεωµετρικού τό̟ου, καθώς
και η ερώτηση κατανόησης 1, σελ.50. Οι ̟αράγραφοι 3.8 και
3.9 ̟ου αναφέρονται στη συµµετρία, είναι θέµα ̟ου οι µαθητές
έχουν αντιµετω̟ίσει διεξοδικά στο Γυµνάσιο. Ε̟ίσης, το
συµµετρικό ενός σηµείου ως ̟ρος ευθεία ̟ου χρειάζεται στη Β΄
Λυκείου έχει διδαχθεί στην ̟αράγραφο 2.14 (ερώτηση
κατανόησης 1 σελ. 20). Αρκεί µια σύντοµη υ̟ενθύµιση των
βασικών σηµείων της θεωρίας και αν υ̟άρξει χρόνος να λυθεί
η άσκηση 5 ̟ου συνδέεται µε τους γεωµετρικούς τό̟ους.
Εναλλακτικά, θα µ̟ορούσαν οι ̟αράγραφοι αυτές να µην
αναφερθούν και να διατεθεί ολόκληρη η διδακτική ώρα στους
γεωµετρικούς τό̟ους.
Παράγραφοι 3.10 - 3.12 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες):
Οι ανισοτικές σχέσεις είναι ένα κεφάλαιο ̟ου οι µαθητές δεν
έχουν συναντήσει υ̟ό αυτή τη µορφή στο Γυµνάσιο. Το
θεώρηµα της 3.10 (µε α̟όδειξη εκτός ύλης) χρειάζεται για την
α̟όδειξη του θεωρήµατος της 4.2 ̟ου εξασφαλίζει την ύ̟αρξη
̟αραλλήλων ευθειών. Με την α̟όδειξη του θεωρήµατος της
3.11, αφενός οι µαθητές έρχονται σε ε̟αφή µε τη µοναδική
εντός ύλης α̟όδειξη στις ανισοτικές σχέσεις και αφετέρου µέσα
α̟ό το αντίστροφο, το ̟όρισµα 2 της 3.11 και το ̟όρισµα 1 της
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σελίδας 37 ̟ου έχουν διδαχθεί, συγκεντρώνονται οι ιδιότητες
του ισοσκελούς τριγώνου. Σε αυτό το ̟νεύµα, ̟ροτείνεται να
διδαχθεί η εφαρµογή 2, σελ.55. Ε̟ίσης ̟ροτείνεται να διδαχθεί
η εφαρµογή 3, σελ. 56. Προτεινόµενες ασκήσεις: Οι 3 ερωτήσεις
κατανόησης, και α̟ό τις ασκήσεις εµ̟έδωσης οι 2, 8 και 10. Να
µη διδαχθεί η εφαρµογή 4, σελ. 56 και τα σύνθετα θέµατα, σελ.
58.
• Παράγραφος 3.13 (̟ροτείνεται να διατεθεί 1 ώρα):
Προτείνεται να διδαχθεί το θεώρηµα Ι µε α̟όδειξη και να
συνδεθεί µε τον γεωµετρικό τό̟ο της µεσοκαθέτου.
• Παράγραφοι 3.14 - 3.16 (̟ροτείνεται να διατεθούν 4 ώρες):
Προτείνεται να δοθεί ως άσκηση το ̟όρισµα της 3.15. Ε̟ίσης
να γίνει εισαγωγή στην έννοια της γεωµετρικής κατασκευής
για την ο̟οία µ̟ορούν να αναφερθούν κά̟οια ιστορικά
στοιχεία. Προτεινόµενες ασκήσεις: κατανόησης 2, σελ. 62,
εµ̟έδωσης 1, 2, σελ. 63, εµ̟έδωσης 2, 3, σελ.65 - 66.
• Παράγραφοι 3.17 - 3.18 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες):
Προτείνεται να διδαχθούν: το ̟ρόβληµα 2, σελ. 67,
το
̟ρόβληµα 4, σελ.68, η εφαρµογή, σελ.68 και τα ̟ροβλήµατα 2
(µε το ο̟οίο ̟ροετοιµάζονται για το 5ο αίτηµα ̟ου θα
ακολουθήσει) και 3 (̟ου συνδέεται και µε την τριγωνική
ανισότητα)
της
3.18
στο
̟νεύµα
του
Αναλυτικού
Προγράµµατος, ό̟ου αναφέρεται: «Θα ε̟ισηµανθεί η αξία της
κατασκευής µε κανόνα και διαβήτη και θα αναφερθούν
ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τη µέθοδο αυτή».
Να µη δοθούν για λύση οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Με το κεφάλαιο αυτό εισάγεται το 5ο αίτηµα του Ευκλείδη. Εδώ
µ̟ορεί να αξιο̟οιηθεί διδακτικά η Ιστορία των Μαθηµατικών µε τη
χρήση του ιστορικού σηµειώµατος στο τέλος του κεφαλαίου στο
βιβλίο του µαθητή και τα ιστορικά στοιχεία ̟ου ̟αρατίθενται στην
αρχή του βιβλίου του καθηγητή (̟ροτάσεις ισοδύναµες µε το 5ο
αίτηµα, αναφορά σε κά̟οιες ̟ροσ̟άθειες α̟όδειξής του, αναφορά
στη δηµιουργία µη Ευκλείδειων Γεωµετριών).
• Παράγραφοι 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 (̟ροτείνεται να διατεθούν 4
ώρες): Το τελευταίο ̟όρισµα της σελ. 78 έχει γίνει στην 3.18. Η
4.4 µ̟ορεί να διδαχθεί ως εφαρµογή.
• Παράγραφοι 4.5 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες): Να µη
διδαχθεί η εφαρµογή της 4.5. Προτείνεται να διατεθούν 2
διδακτικές ώρες α̟ό τις 3 ̟ροτεινόµενες, ώστε να διδαχθούν οι
ερωτήσεις κατανόησης και ό̟οιες α̟ό τις ασκήσεις (εµ̟έδωσης
ή α̟οδεικτικές) κρίνει ο διδάσκων. Να µη διδαχθούν τα
σύνθετα θέµατα, σελ. 83.
• Παράγραφοι 4.6, 4.7, 4.8 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες):
Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες α̟ό τις 3
̟ροτεινόµενες, ώστε να γίνουν οι ερωτήσεις κατανόησης και
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α̟ό τις ασκήσεις εµ̟έδωσης οι 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα
θέµατα 3 - 7, σελ. 88.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

•

Παράγραφοι 5.1, 5.2 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες):
Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες για τη θεωρία και 1 ε̟ι̟λέον
ώρα για εφαρµογές µε ε̟ιλογή α̟ό τις ερωτήσεις και ασκήσεις
του βιβλίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 4, 5, σελ. 100.
• Παράγραφοι 5.3 – 5.5 (̟ροτείνεται να διατεθούν 4 ώρες): Να
µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 1, 2, σελ. 104.
• Παράγραφος 5.6 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες):
Προτείνεται να γίνουν και οι δύο εφαρµογές της σελίδας 106
(η εφαρµογή 2 θα συνδεθεί στη συνέχεια µε την ̟αράγραφο
7.2).
• Παράγραφοι 5.7, 5.8 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες):
Προτείνεται να γίνουν οι ̟αρατηρήσεις.
• Παράγραφος 5.9 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες):
Προτείνεται να διατεθεί η 1 διδακτική ώρα α̟ό τις 2
̟ροτεινόµενες για εφαρµογές µε ε̟ιλογή α̟ό τις ερωτήσεις και
ασκήσεις του βιβλίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 2, 4, 6,
7, σελ. 111.
• Παράγραφοι 5.10, 5.11, 5.12 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3
ώρες): Προτείνεται να διατεθεί η 1 διδακτική ώρα α̟ό τις 3
̟ροτεινόµενες για εφαρµογές µε ε̟ιλογή α̟ό τις ερωτήσεις και
ασκήσεις του βιβλίου. Προτείνεται να γίνει η εφαρµογή της
σελίδας 114, οι δραστηριότητες και η εργασία στο τέλος του
κεφαλαίου. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3, 4, 5, σελ. 115.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις 1 – 7 του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
(Εγγεγραµµένα σχήµατα)
•

•

Παράγραφοι 6.1-6.3 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες):
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις ασκήσεις εµ̟έδωσης 1-5. Να
µη γίνει η εφαρµογή 1 της σελ.125. Να µη γίνουν τα σύνθετα
θέµατα 2, 3, σελ. 130.
Παράγραφοι 6.4-6.7 : Μ̟ορούν να εξαιρεθούν α̟ό την ύλη
µαζί µε τις αντίστοιχες ασκήσεις αφού δεν χρησιµο̟οιούνται
̟ουθενά στις εντός ύλης ε̟όµενες ̟αραγράφους ώστε να
αναδειχθεί η σηµασία τους. Ε̟ίσης, οι µαθητές έχουν ήδη έρθει
σε ε̟αφή µε την έννοια του γεωµετρικού τό̟ου και τη µέθοδο
της γεωµετρικής κατασκευής σε ̟ροηγούµενα κεφάλαια. Στην
ε̟όµενη τάξη δίνεται η µέθοδος εγγραφής βασικών κανονικών
̟ολυγώνων σε κύκλο και µέσω αυτών γίνεται η ̟ροσέγγιση
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του µήκους κύκλου.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
(Αναλογίες – Θεώρηµα Θαλή)
•

•

•

Παράγραφοι 7.1 –7.6 (̟ροτείνεται να διατεθούν 5 ώρες): Στις
̟αραγράφους αυτές γίνεται ̟ρώτη φορά λόγος για σύµµετρα
και ασύµµετρα ευθύγραµµα τµήµατα. Η έννοια της
ασυµµετρίας µ̟ορεί να βοηθήσει σηµαντικά τους µαθητές να
ξεκαθαρίσουν την έννοια του αρρήτου αριθµού. Η ανά̟τυξη
της ύλης στο σχολικό βιβλίο (θεωρία, ̟αρατηρήσεις,
σηµειώσεις) είναι ̟λήρης και αν διδαχθεί ̟ροσεκτικά θα
βοηθήσει τους µαθητές σε σηµαντικές ̟εριοχές της Γεωµετρίας
̟ου ακολουθεί (Θεώρηµα Θαλή, όµοια τρίγωνα) και της
Άλγεβρας (η έννοια του ̟ραγµατικού αριθµού). Προτείνεται
να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης. Ε̟ίσης, οι τύ̟οι
της ̟αραγράφου 7.6 να µην α̟οµνηµονευθούν.
Παράγραφος 7.7 (̟ροτείνεται να διατεθούν 4 ώρες):
Προτείνεται να γίνουν τα δύο ̟ροβλήµατα της σελίδας 154 και
να δοθεί έµφαση στις ερωτήσεις κατανόησης 1-3 και στις
ασκήσεις εµ̟έδωσης 3-7. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα,
σελ. 157.
Παράγραφοι 7.8, 7.9 (̟ροτείνεται να διατεθεί 1 ώρα): Η
̟αράγραφος 7.9 (Α̟ολλώνιος κύκλος) είναι εκτός ύλης και τα
θεωρήµατα των διχοτόµων (̟αράγραφος 7.8) χρειάζονται
µόνο για την κατασκευή αυτού του κύκλου και για ασκήσεις.
Θα µ̟ορούσε έτσι, να διδαχθεί η ̟αράγραφος 7.8 α̟λώς ως
εφαρµογή του θεωρήµατος του Θαλή (χωρίς τις ασκήσεις της)
και να συνδεθεί και µε τα συζυγή αρµονικά µέσω της
̟αρατήρησης σελ. 160. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα, σελ.
163.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
(Οµοιότητα)
•

Παράγραφοι 8.1, 8.2 (̟ροτείνεται να διατεθούν 7 ώρες):
Ε̟ειδή είναι το 1ο κεφάλαιο της Β΄ Λυκείου ίσως χρειασθεί,
κατά την κρίση του διδάσκοντος, να γίνει µία γρήγορη
ε̟ανάληψη στις αναλογίες και το Θεώρηµα του Θαλή ̟ου
διδαχθήκαν στην Α΄ Λυκείου. Η εφαρµογή 4 της ̟αραγράφου
8.2 θα χρειασθεί στη συνέχεια για να α̟οδειχθεί τύ̟ος για το
εµβαδόν τριγώνου. Το κεφάλαιο ̟ροσφέρεται για τη συζήτηση
εφαρµογών ̟ου ήδη θίγονται στο σχολικό βιβλίο (µέτρηση
ύψους α̟ρόσιτων σηµείων, χρήση εξάντα). Να µη γίνουν οι
εφαρµογές 1 και 3, τα σύνθετα θέµατα 1, 2, 3, σελ. 178.
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•

Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.
Β΄ Τάξη Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα

Ι. ∆ιδακτέα ύλη
• Α̟ό το βιβλίο «Αλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ.
Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου
και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 7ο: Τριγωνοµετρία
7.1.
7.2.
7.3.
•

Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας
Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες
Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο
Α̟ό το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ.
Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου
και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.

Κεφ. 1ο : Τριγωνοµετρία
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις
Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις
Τριγωνοµετρικοί αριθµοί αθροίσµατος γωνιών (χωρίς την
υ̟ο̟αράγραφο «Εφα̟τοµένη αθροίσµατος και διαφοράς
γωνιών»)
Τριγωνοµετρικοί αριθµοί της γωνίας 2α (χωρίς τον τύ̟ο της
εφ2α και τις εφαρµογές 1, 2, 3, 4, 6)

Κεφ. 2ο:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Πολυώνυµα
∆ιαίρεση ̟ολυωνύµων
Πολυωνυµικές εξισώσεις
Εξισώσεις ̟ου ανάγονται σε ̟ολυωνυµικές.

Κεφ. 3ο:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Πρόοδοι

Ακολουθίες
Αριθµητική ̟ρόοδος
Γεωµετρική ̟ρόοδος
Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεωλυσία
Άθροισµα ά̟ειρων όρων γεωµετρικής ̟ροόδου

Κεφ. 4ο:
4.1.
4.2.
4.3.

Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις

Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση

Εκθετική συνάρτηση
Λογάριθµοι (χωρίς την α̟όδειξη της αλλαγής βάσης)
Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές
συναρτήσεις µε βάση το 10 και το e.).
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ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 7ο Άλγεβρας Α΄ Λυκείου (Προτείνεται να διατεθούν 6
διδακτικές ώρες)
§7.1
Να δοθεί έµφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του µε τις
µοίρες και την ανα̟αράστασή του στον τριγωνοµετρικό κύκλο.
§7.2
Προτείνεται να µη διδαχθούν οι ταυτότητες 4. Ε̟ίσης, να γίνει
ε̟ιλογή α̟ό τις ασκήσεις 1-6 και α̟ό τις 10-13 της Α΄ Οµάδας.
§7.3
Προτείνεται να µη δοθούν ̟ρος λύση οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας.
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 8 ώρες)
§1.1
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 6
και 7(i, ii) της Α΄ Οµάδας και οι 1, 2 και 3 της Β΄ οµάδας.
§1.2
Προτείνεται να µη γίνουν η άσκηση 11(ii) της Α΄ Οµάδας και όλες οι
ασκήσεις της Β΄ οµάδας.
§1.3
Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 2, 3, 7, 8 και 9 της Β΄ Οµάδας.
§1.4
Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 7, 8 και 9 της Β΄ Οµάδας.

Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες)
§2.1
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα ασκήσεις οι 1 και 2 (i, ii,
iii) της Α΄ Οµάδας και οι 2 και 3 της Β΄ Οµάδας.
§2.2
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 1 (i, iv), 2, 3
και 10 της Α΄ Οµάδας και να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας.
§2.3
Α) Να µη δοθεί έµφαση στην τυ̟ική διατύ̟ωση του θεωρήµατος
(σελ. 77), αλλά στη γεωµετρική ερµηνεία του, στο ̟αράδειγµα ̟ου
ακολουθεί και στην άσκηση 8.
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Β) Ε̟ι̟λέον, ̟ροτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις
1, 4, 5, 6 και 8 της Α΄ Οµάδας και τα ̟ροβλήµατα της Β΄ Οµάδας, τα
ο̟οία οδηγούν στην ε̟ίλυση ̟ολυωνυµικών εξισώσεων.
§2.4
Α) Να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η ύψωση των µελών µιας
εξίσωσης στο τετράγωνο δεν οδηγεί ̟άντα σε ισοδύναµη εξίσωση.
Αυτό µ̟ορεί να γίνει και µε τη βοήθεια των ̟αρακάτω γραφικών
̟αραστάσεων ̟ου αναφέρονται στο ̟αράδειγµα 2, σελ. 82.

Γραφική λύση της

x = x−2

2
Γραφική λύση της x = ( x − 2)

Β) Ε̟ι̟λέον, ̟ροτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄
Οµάδας.
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες )
§3.1
Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Οµάδας.
§3.2
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 1(i, ii, iii),
2(ii), 3(i, ii), 4(i), 5(i), 8(iii, iv), 9(i), 11(i), και 12 της Α΄ Οµάδας και οι
4, 5, 11, 12, 14, και 16 της Β΄ Οµάδας
§3.3
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις 1(i, ii), 2(ii),
3(i), 4(i), 5(ii), 6, 9(i, ii), 10(i, ii), 11(i), 12 και 13 της Α΄ Οµάδας και οι
13 και 14 της Β΄ Οµάδας.
§3.4
Α) Προτείνεται οι τύ̟οι να δίνονται στους µαθητές για την ε̟ίλυση
ασκήσεων, ώστε να µην α̟οτελέσουν αντικείµενο α̟οµνηµόνευσης.
Προτείνεται, ε̟ίσης, να χρησιµο̟οιούνται υ̟ολογιστές τσέ̟ης.
Β) Ε̟ι̟λέον, ̟ροτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις Β΄ Οµάδας.
§3.5
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄
Οµάδας και µόνο η 3 της Β΄ Οµάδας
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Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)
§4.1
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στα ̟ροβλήµατα της Β΄ Οµάδας, µε
̟ροτεραιότητα στα 6, 7 και 8.
§4.2
Προτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄
Οµάδας µε έµφαση στα ̟ροβλήµατα και οι 2, 3, 5 της Β΄ Οµάδας.
Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 6, 7 και 8 της Β΄ Οµάδας.
§4.3
Α) Προτείνεται να διδαχθούν µόνο οι συναρτήσεις f ( x) = log x και
f ( x) = ln x .
Β) Ε̟ι̟λέον, ̟ροτείνεται να γίνουν κατά ̟ροτεραιότητα οι ασκήσεις
2, 5, 6, 7 και 8 της Α΄ Οµάδας και οι 1(i, iii), 3, 5, 7 και 8 της Β΄
Οµάδας.
Ασκήσεις Γ΄ Οµάδας:
Θα δίνονται για λύση ασκήσεις Γ΄ Οµάδας, εφόσον το ε̟ιτρέ̟ει ο
χρόνος και το ε̟ί̟εδο της τάξης.

Γεωµετρία
Ι. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου»
των Αργυρό̟ουλου Η., Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και
Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.

Κεφ. 9Ο:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7

Ορθές ̟ροβολές
Το Πυθαγόρειο θεώρηµα
Γεωµετρικές κατασκευές
Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την α̟όδειξη
του θεωρήµατος ΙΙ)
Θεωρήµατα ∆ιαµέσων
Τέµνουσες κύκλου

Κεφ. 10Ο:
10.1

Μετρικές σχέσεις

Εµβαδά

Πολυγωνικά χωρία
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10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα
σχήµατα
Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων
Άλλοι τύ̟οι για το εµβαδόν τριγώνου (χωρίς την α̟όδειξη του
τύ̟ου ΙΙΙ)
Λόγος εµβαδών οµοίων τριγώνων – ̟ολυγώνων
Μετασχηµατισµός ̟ολυγώνου σε ισοδύναµό του

Κεφ. 11Ο:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Μέτρηση Κύκλου

Ορισµός κανονικού ̟ολυγώνου
Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών ̟ολυγώνων (χωρίς τις
α̟οδείξεις των θεωρηµάτων)
Εγγραφή βασικών κανονικών ̟ολυγώνων σε κύκλο και
στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρµογές 2 και 3)
Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά ̟ολύγωνα
Μήκος τόξου
Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά ̟ολύγωνα
Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος
Τετραγωνισµός κύκλου

ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
(Μετρικές σχέσεις)
•

•

•

Παράγραφοι 9.1, 9.2 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες): Στις
̟αραγράφους αυτές η άσκο̟η ασκησιολογία αλγεβρικού
χαρακτήρα δε συνεισφέρει στην κατανόηση της Γεωµετρίας.
Προτείνεται να γίνει το σχόλιο της εφαρµογής ως σύνδεση µε
την ε̟όµενη ̟αράγραφο. Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 4,
6, σελ. 186.
Παράγραφος 9.3 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες): Στην
̟αράγραφο αυτή είναι σκό̟ιµο να διατεθεί χρόνος ώστε να
σχολιαστεί το ιστορικό σηµείωµα για την ανακάλυψη της
ασυµµετρίας και να γίνουν και οι 3 κατασκευές (υ̟οτείνουσα
και κάθετη ̟λευρά ορθογωνίου τριγώνου, µέση ανάλογος,
άρρητα ̟ολλα̟λάσια ευθύγραµµου τµήµατος ̟ου δίνει και
τον τρό̟ο κατασκευής ευθυγράµµων τµηµάτων µε µήκος
τετραγωνική ρίζα φυσικού – αφορµή για µία σύντοµη
συζήτηση για την κατασκευασιµότητα ή µη των αρρήτων).
Παράγραφος 9.4-9.6 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες): Και
εδώ (στην ̟αράγραφο 9.4), ̟ροτείνεται να µην αναλωθεί
ε̟ι̟λέον διδακτικός χρόνος για άσκο̟η ασκησιολογία
αλγεβρικού
τύ̟ου.
Τα
θεωρήµατα
των
διαµέσων
(̟αράγραφος 9.5) µ̟ορούν να διδαχθούν ως εφαρµογές των
θεωρηµάτων της οξείας και αµβλείας γωνίας (χωρίς τις
ασκήσεις τους) αφού και η ̟αράγραφος 9.6 (γεωµετρικοί τό̟οι
̟ου στηρίζονται στα θεωρήµατα των διαµέσων) είναι εκτός
ύλης. Ε̟ίσης, εφαρµογές των θεωρηµάτων των διαµέσων
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υ̟άρχουν σε ασκήσεις των ε̟όµενων ̟αραγράφων.
γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 194.
•

•

Να µη

Παράγραφος 9.7 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες):
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην 3η εφαρµογή και στο
σχόλιό της (κατασκευή χρυσής τοµής, ο λόγος φ). Α̟ό τις
ασκήσεις µία ε̟ιλογή θα µ̟ορούσε να είναι: οι ερωτήσεις
κατανόησης, εµ̟έδωσης οι 1,4 α̟οδεικτικές οι 1,3. Τα σύνθετα
θέµατα θα µ̟ορούσαν να εξαιρεθούν α̟ό την ύλη και οι
γενικές ασκήσεις. Η δραστηριότητα 2 σελ. 205 θα µ̟ορούσε να
συνεισφέρει στην κατανόηση της 1 ̟ρος 1αντιστοιχίας µεταξύ
των σηµείων της ευθείας και των ̟ραγµατικών αριθµών. Να
µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα 3, 4, σελ. 204.
Να µη γίνουν οι γενικές ασκήσεις του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
(Εµβαδά)
•

•

•

Παράγραφοι 10.1-10.3 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες): Οι
διαθέσιµες ώρες αυξάνονται ̟ροκειµένου να γίνουν και οι 3
εφαρµογές (µε την ̟αρατήρηση της 2) και οι 2 δραστηριότητες
των σελ. 215 και 217. Ε̟ίσης θα µ̟ορούσε να γίνει η α̟όδειξη
του
Πυθαγορείου
θεωρήµατος
µέσω
εµβαδών,
ό̟ως
̟αρατίθεται στα στοιχεία του Ευκλείδη και αναφέρεται στο
ιστορικό σηµείωµα της σελ. 228. Προτεινόµενες ασκήσεις: οι
ερωτήσεις κατανόησης, α̟ό τις ασκήσεις εµ̟έδωσης οι 3, 6 και
α̟ό τις α̟οδεικτικές ασκήσεις οι 1,4,7,8. Να µη γίνουν τα
σύνθετα θέµατα 1, 5, σελ. 218.
Παράγραφος 10.4 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες): Να µη
γίνει ο τύ̟ος του Ήρωνα και οι αντίστοιχες ασκήσεις (αλλά να
εξηγηθεί ο συµβολισµός της ηµι̟εριµέτρου). Μία ε̟ιλογή
ασκήσεων θα µ̟ορούσε να είναι: ερωτήσεις κατανόησης 1,2,
ασκήσεις εµ̟έδωσης 3,4 και α̟οδεικτικές 1,3,5. Να µη γίνουν
τα σύνθετα θέµατα 1, 2, σελ. 221.
Παράγραφοι 10.5, 10.6 (̟ροτείνεται να διατεθούν 4 ώρες): Η
̟αράγραφος 10.6 ̟ροτείνεται να διδαχθεί αφού χρειάζεται στο
̟ρόβληµα του τετραγωνισµού του κύκλου (̟αράγραφος 11.8).
Να µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 225.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
(Μέτρηση κύκλου)
•

Παράγραφοι 11.1,11.2 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες):
Στην ̟αράγραφο 11.1 µ̟ορεί να γίνει µία υ̟ενθύµιση της
έννοιας του κυρτού ̟ολυγώνου και των στοιχείων του, ό̟ως
αναφέρεται στην ̟αράγραφο 2.20 ̟ου είναι εκτός της ύλης της
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•

•

•

Α΄ Λυκείου. Προτείνεται να γίνει η ̟αρατήρηση και το σχόλιο
της σελ.236 (̟ου χρειάζονται για την ε̟όµενη ̟αράγραφο).
Μ̟ορεί ε̟ίσης να γίνει µία αναφορά στο ρόλο των κανονικών
̟ολυγώνων στη φύση, την τέχνη και τις ε̟ιστήµες (βιβλίο
καθηγητή για ε̟έκταση της α̟οδεικτικής άσκησης 1 σελ. 237
και συσχέτιση µε τη διακόσµηση µε κανονικά ̟ολύγωνα). Να
µη γίνουν τα σύνθετα θέµατα της σελίδας 237 – 238.
Παράγραφος 11.3 (̟ροτείνεται να διατεθούν 3 ώρες): Βάσει
του σχολίου και της ̟αρατήρησης
της σελ. 236 της
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου οι µαθητές µ̟ορούν µόνοι τους
να οδηγηθούν στην εγγραφή των βασικών κανονικών
̟ολυγώνων σε κύκλο, ό̟ως ̟ροτείνεται και στο βιβλίο του
καθηγητή. Προτείνεται να δοθεί έµφαση στην εφαρµογή 1 και
στη συνέχεια να γίνει η δραστηριότητα 1 σελ. 242. Να µη
γίνουν οι εφαρµογές 2,3 της ̟αραγράφου 11.3 και τα σύνθετα
θέµατα της σελίδας 242.
Παράγραφοι 11.4, 11.5 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες): Οι
̟αράγραφοι αυτοί µ̟ορούν να ̟ροετοιµάσουν τους µαθητές
̟ου θα ακολουθήσουν τη θετική κατεύθυνση για την εισαγωγή
στις ά̟ειρες διαδικασίες µε φυσιολογικό τρό̟ο. Θα
µ̟ορούσαν να αναφερθούν κά̟οια ε̟ι̟λέον στοιχεία για τον
αριθµό ̟, αλλά θα ̟ρέ̟ει να ξεκαθαριστεί τι είναι αλγεβρικός
και τι υ̟ερβατικός αριθµός (για την ̟αράγραφο 11.8). Να µη
γίνει το σύνθετο θέµα 2 της σελίδας 245.
Παράγραφοι 11.6-11.8 (̟ροτείνεται να διατεθούν 2 ώρες):
Προτείνεται να δοθεί έµφαση στις εφαρµογές (µηνίσκοι του
Ι̟̟οκράτη) και στη δραστηριότητα σελ. 249. Στην ̟αράγραφο
11.8 (το αδύνατο του τετραγωνισµού του κύκλου) να γίνει
αναφορά στα µη ε̟ιλύσιµα ̟ροβλήµατα της Γεωµετρίας µε
στοιχεία α̟ό το ιστορικό σηµείωµα της σελ.254. Να µη γίνει το
σύνθετο θέµα 4 της σελίδας 251.

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης
Ι. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» των Αδαµό̟ουλου Λ.,
Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α., έκδοση
Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 1ο: ∆ιανύσµατα
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Η Έννοια του ∆ιανύσµατος
Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων
Πολλα̟λασιασµός
Αριθµού
µε
∆ιάνυσµα
(χωρίς
τις
Εφαρµογές 1 και 2 στις σελ. 25-26)
Συντεταγµένες στο Ε̟ί̟εδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ.
35)
Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων
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Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Ε̟ί̟εδο
2.1.
2.2.
2.3.

Εξίσωση Ευθείας
Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας
Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις α̟οδείξεις των τύ̟ων της
α̟όστασης σηµείου α̟ό ευθεία, του εµβαδού τριγώνου και της
Εφαρµογής 1 στη σελ. 73)

Κεφ. 3ο: Κωνικές Τοµές
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5

Ο Κύκλος (χωρίς τις ̟αραµετρικές εξισώσεις του κύκλου)
Η Παραβολή (χωρίς την α̟όδειξη
της εξίσωσης της
̟αραβολής, την α̟όδειξη του τύ̟ου της εφα̟τοµένης και
την Εφαρµογή 1 στη σελ. 96)
Η Έλλειψη (χωρίς την α̟όδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις
̟αραµετρικές εξισώσεις της έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ.
107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 και την Εφαρµογή 2 στη
σελ. 110)
Η Υ̟ερβολή (χωρίς την α̟όδειξη της εξίσωσης της υ̟ερβολής
και την α̟όδειξη του τύ̟ου των ασυµ̟τώτων)
Μόνο η υ̟ο̟αράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής»
και σύµφωνα µε την ̟ροτεινόµενη διαχείριση.

Κεφ. 4ο: Θεωρία Αριθµών
4.1.

Η Μαθηµατική Ε̟αγωγή

ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 26 διδακτικές ώρες).
§1.5
Α)
Μετά
τη
διδασκαλία
της
υ̟ο̟αραγράφου
«Προβολή
διανύσµατος σε διάνυσµα» να δοθεί και να συζητηθεί η ερώτηση
κατανόησης 13 της σελίδας 54, µε σκο̟ό να κατανοήσουν οι µαθητές:
 Το ρόλο της ̟ροβολής διανύσµατος σε διάνυσµα κατά τον
υ̟ολογισµό του εσωτερικού γινοµένου αυτών.
 Ότι δεν ισχύει η ιδιότητα της διαγραφής στο εσωτερικό γινόµενο.
Β) Προτείνεται να µη γίνουν οι ασκήσεις 8, 9 και 10 της Α΄ Οµάδας
(σελ. 47-48), οι ασκήσεις 1, 3 και 10 της Β΄ Οµάδας (σελ. 48-50) και οι
Γενικές Ασκήσεις (σελ. 50-51).
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες).
§2.3
Α) Πριν δοθούν οι τύ̟οι της α̟όστασης σηµείου α̟ό ευθεία και του
εµβαδού τριγώνου, ̟ροτείνεται να δοθούν στους µαθητές να
ε̟εξεργαστούν δραστηριότητες, ό̟ως οι ̟αρακάτω δύο:
1η: ∆ίνονται η ευθεία ε : x − y + 1 = 0 και το σηµείο A ( 5, 2 ) . Να βρεθούν:
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α) Η εξίσωση της ευθείας ζ ̟ου διέρχεται α̟ό το A και είναι κάθετη
στην ε .
β) Οι συντεταγµένες του σηµείου τοµής της ζ µε την ε .
γ) Η α̟όσταση του A α̟ό την ε .
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρό̟ο
µ̟ορεί να α̟οδειχθεί ο τύ̟ος α̟όστασης ενός σηµείου α̟ό µία
ευθεία, ο ο̟οίος και να δοθεί.
2η: ∆ίνονται τα σηµεία A ( 5, 2 ) , B ( 2, 3) και B ( 3, 4 ) . Να βρεθούν:
α) Η εξίσωση της ευθείας ΒΓ .
β) Το ύψος Α∆ του τριγώνου ΑΒΓ και
γ) Το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ .
Στη συνέχεια, να δηλωθεί στους µαθητές ότι µε ανάλογο τρό̟ο
µ̟ορεί να α̟οδειχθεί ο τύ̟ος του εµβαδού τριγώνου του ο̟οίου
είναι γνωστές οι συντεταγµένες των κορυφών.
Β) Προτείνεται να µη γίνουν η άσκηση 7 της Β΄ Οµάδας (σελ. 76)και
α̟ό τις Γενικές Ασκήσεις οι 3, 4, 5, 6 και 7 (σελ. 76-77).
Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 30 διδακτικές ώρες).
§3.2
Πριν δοθεί ο τύ̟ος της εξίσωσης της ̟αραβολής, ̟ροτείνεται να
λυθεί ένα ̟ρόβληµα εύρεσης εξίσωσης ̟αραβολής της ο̟οίας δίνεται
η εστία και η διευθετούσα. Για ̟αράδειγµα της ̟αραβολής µε εστία
το σηµείο E (1, 0) και διευθετούσα την ευθεία δ : x = −1 .
Με τον τρό̟ο αυτό οι µαθητές έρχονται σε ε̟αφή µε τη βασική ιδέα
της α̟όδειξης.
Προτείνεται οι ασκήσεις 4-8 να γίνουν για συγκεκριµένη τιµή του p ,
̟.χ. για p = 2
§3.3
Πριν δοθεί ο τύ̟ος της εξίσωσης της έλλειψης, ̟ροτείνεται να λυθεί
ένα ̟ρόβληµα εύρεσης εξίσωσης έλλειψης της ο̟οίας δίνονται οι
εστίες και το σταθερό άθροισµα 2α . Για ̟αράδειγµα της έλλειψης µε
εστίες τα σηµεία Ε΄(-4,0), Ε(4,0) και 2α = 10 .
Προτείνεται να µη δοθεί έµφαση σε ασκήσεις ̟ου αναλώνονται σε
̟ολλές ̟ράξεις, ό̟ως είναι, για ̟αράδειγµα, οι ασκήσεις 3 και 5 της
Β΄ Οµάδας (σελ. 112 – 113)
§3.5
Α̟ό την ̟αράγραφο αυτή θα διδαχθεί µόνο η υ̟ο̟αράγραφος
«Σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και για κωνικές της µορφής των
̟αραγράφων 3.1 – 3.4. Έτσι, οι µαθητές θα γνωρίσουν την αλγεβρική
ερµηνεία του γεωµετρικού ορισµού της εφα̟τοµένης των κωνικών
τοµών και γενικότερα της σχετικής θέσης ευθείας και κωνικής τοµής.
Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες).
§4.1
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Η Μαθηµατική Ε̟αγωγή α̟οτελεί βασική α̟οδεικτική µέθοδο την
ο̟οία ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν οι µαθητές ̟ου στρέφονται ̟ρος τις
θετικές σ̟ουδές.

Γ΄ Τάξη Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Μαθηµατικά Ι
Ι. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο “Μαθηµατικά”, Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε.
(Π. Βλάµος, Α. ∆ούναβης, ∆. Ζέρβας), έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2005.

Α/Α
1

2

3

4

Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική
Παράγρ. 2.1, 2.2, 2.3 (χωρίς την κατανοµή
συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου ̟λάτους στις
σελ. 75-76)
Παράγρ. 2.4 και 2.5 (εκτός της µέσης α̟όλυτης
α̟όκλισης στις σελίδες 84 – 86)

59- 102

Παράγρ. 2.6
Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου
στη σελ.102.
Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης
Α. Παράγρ. 3.1, 3.2, 3.3
Παράγρ. 3.4 (µόνο µελέτη α̟ροσδιόριστης
µορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και
για τα ριζικά µόνο την ̟ρώτη ̟ερί̟τωση του
̟ίνακα συζυγών ̟αραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις
σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123,
5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και
125, και 7 στις σελίδες 125 και 126.
Β. Παράγρ. 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9.
Εξαιρούνται οι εφαρµογές : 2 στις σελίδες 142
και 143, 5 στη σελ.145, και 7 στις σελίδες 147 και
148.

107-132

Κεφ. 4: Στοιχεία ∆ιαφορικού Λογισµού
Α. Παράγρ. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6.
Β. Παράγρ. 4.8 και 4.9.
Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισµού

133-151

173 - 200
210 - 222

395

Παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4.
Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 7 και 8 στις σελίδες
238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και 247,
οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250,
η α̟όδειξη του τύ̟ου της ̟αραγοντικής
ολοκλήρωσης στη σελ. 242 και οι Γενικές
Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ.258-261.

231 -258

Γενική Παρατήρηση :
Α)
Οι εφαρµογές και τα ̟αραδείγµατα του βιβλίου µ̟ορούν να
χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ροτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την
α̟όδειξη άλλων ̟ροτάσεων.
Β) Εφαρµογές και ασκήσεις ̟ου αναφέρονται σε όρια στο ά̟ειρο,
καθώς και σε ̟αραγράφους ή τµήµατα ̟αραγράφων ̟ου έχουν
εξαιρεθεί, δεν α̟οτελούν µέρος της εξεταστέας ύλης.

ΙΙ. ∆ιδακτική διαχείριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ – ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το κεφάλαιο αυτό δε θα διδαχθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 22
διδακτικές ώρες.)
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού ε̟ιδιώκεται οι µαθητές:
• Να γνωρίζουν τις διαδοχικές φάσεις µίας στατιστικής έρευνας
• Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής και να
χρησιµο̟οιούν σωστά τη σχετική ορολογία.
• Να µ̟ορούν να διαβάσουν και να κατασκευάσουν ̟ίνακες κατανοµής
συχνοτήτων.
• Να µ̟ορούν να διαβάζουν τις διάφορες µορφές των γραφικών ̟αραστάσεων
κατανοµών συχνοτήτων.
• Να µ̟ορούν να ̟αριστάνουν γραφικά µία κατανοµή συχνοτήτων.
• Να γνωρίζουν και να µ̟ορούν να υ̟ολογίζουν:
 τις ̟αραµέτρους θέσης µίας κατανοµής συχνοτήτων και
 τις ̟αραµέτρους διασ̟οράς µιας κατανοµής συχνοτήτων.
Μεγάλο µέρος του ̟εριεχοµένου της ενότητας της Περιγραφικής Στατιστικής έχει
διδαχθεί στο Γυµνάσιο. Εδώ γίνεται συστηµατικότερη ̟αράσταση και συµ̟λήρωση
των σχετικών εννοιών.
Για να µην καθυστερεί η διδασκαλία, οι στατιστικοί ̟ίνακες και τα διαγράµµατα
κρίνεται σκό̟ιµο να ετοιµάζονται σε φωτοτυ̟ίες ή διαφάνειες ̟ριν α̟ό το µάθηµα.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συνιστάται να γίνεται ε̟εξεργασία τους µέσα α̟ό το
βιβλίο.
Να καταβληθεί ̟ροσ̟άθεια µε κατάλληλα ̟αραδείγµατα να κατανοήσουν οι
µαθητές τις έννοιες ̟ληθυσµός, µεταβλητή και δείγµα. Είναι σηµαντικό να
αναγνωρίζουν οι µαθητές τη χρησιµότητα του δείγµατος α̟ό το ο̟οίο µ̟ορούν να
̟ροκύψουν αξιό̟ιστες ̟ληροφορίες για ολόκληρο τον ̟ληθυσµό.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κατά τη διδασκαλία του 2ου κεφαλαίου
• Α̟ό την ̟αράγραφο 2.3 δε θα διδαχθεί η κατανοµή συχνοτήτων σε κλάσεις
άνισου ̟λάτους στις σελ. 75-76.
• Α̟ό την ̟αράγραφο 2.5 δε θα διδαχθεί η µέση α̟όλυτη α̟όκλιση στις
σελίδες 84 – 86.
• ∆ε θα διδαχθούν οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (Προτείνεται να διατεθούν
µέχρι 28 διδακτικές ώρες.)
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού ε̟ιδιώκεται οι µαθητές:
• Να µ̟ορούν να βρίσκουν το όριο µίας συνάρτησης στο xo, όταν δίνεται η
γραφική της ̟αράσταση.
• Να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες του ορίου συνάρτησης και µε τη βοήθειά του
να υ̟ολογίζουν το όριο ̟ολλών συναρτήσεων.
• Να κατανοήσουν την έννοια της συνέχειας συνάρτησης σε ένα σηµείο xo του
̟εδίου ορισµού της.
Η έννοια του ορίου συνάρτησης στο xo, εισάγεται είτε ε̟ο̟τικά µε την βοήθεια της
γραφικής ̟αράστασης, είτε µε ̟αρατήρηση κατάλληλου ̟ίνακα τιµών της
συνάρτησης. Τόσο τα σχήµατα όσο και οι ̟ίνακες, για οικονοµία χρόνου, να
δίδονται στους µαθητές είτε µε διαφάνειες, είτε µε φωτοτυ̟ίες ή ακόµα να γίνονται
οι ̟αρατηρήσεις µέσα α̟ό ανοικτά βιβλία.
Η διδασκαλία του ορίου δεν α̟οτελεί αυτοσκο̟ό αλλά στοχεύει στην ̟ροετοιµασία
για την εισαγωγή στις έννοιες της ̟αραγώγου και του ολοκληρώµατος. ∆εν θα
γίνουν ασκήσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις 2 και 3 του ̟ίνακα συζυγών
̟αραστάσεων της σελίδας 115.
Η έννοια της συνέχειας συνάρτησης εισάγεται ε̟ο̟τικά και ακολουθεί ο ορισµός µε
την βοήθεια του ορίου.
∆ιευκρινίζεται ότι στην αρχή του κεφαλαίου αυτού ̟ρέ̟ει να γίνει µία ε̟ανάληψη
στην έννοια της συνάρτησης, µε ε̟ιδίωξη οι µαθητές να µ̟ορούν:
• να βρίσκουν το ̟εδίο ορισµού µιας συνάρτησης
• να σχεδιάζουν τις γραφικές ̟αραστάσεις των βασικών συναρτήσεων (αχ, αχ2,
α/χ, ηµ, συν, εφ, eχ, lnχ)
• α̟ό τη γραφική ̟αράσταση µιας συνάρτησης να βρίσκουν την τιµή της σ’
ένα σηµείο x0 , τη µονοτονία της κατά διαστήµατα και τα ακρότατα.
• να βρίσκουν το άθροισµα, το γινόµενο και το ̟ηλίκο α̟λών συναρτήσεων.
Ε̟ειδή οι µαθητές δεν έχουν διδαχθεί την έννοια της σύνθετης συνάρτησης, θα
̟ρέ̟ει ο διδάσκων να αφιερώσει τον αναγκαίο χρόνο για την κατανόηση της
έννοιας αυτής ̟ριν τη διδασκαλία του θεωρήµατος της συνέχειας σύνθετης
συνάρτησης, σελ. 141.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κατά τη διδασκαλία του 3ου κεφαλαίου
• Α̟ό την ̟αράγρ. 3.4 θα διδαχθεί µόνο η µελέτη α̟ροσδιόριστης µορφής 0/0
για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά µόνο η ̟ρώτη ̟ερί̟τωση του
̟ίνακα συζυγών ̟αραστάσεων της σελ. 115.
• ∆ε θα διδαχθούν οι ̟αράγραφοι 3.5, 3.10 και 3.11.
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•

∆ε θα διδαχθούν οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις
σελίδες 122 και 123, 5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, 7 στις
σελίδες 125 και 126, 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ.145, και 7 στις σελίδες
147 και 148.

.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Προτείνεται να διατεθούν
µέχρι 40 διδακτικές ώρες.)
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού ε̟ιδιώκεται οι µαθητές:
• Να κατανοήσουν την έννοια της ̟αραγώγου σε ένα σηµείο του ̟εδίου ορισµού
µιας συνάρτησης και να την ερµηνεύουν ως ρυθµό µεταβολής.
• Να γνωρίζουν του κανόνες ̟αραγώγισης βασικών συναρτήσεων.
• Να µ̟ορούν να ̟ροσδιορίζουν τα διαστήµατα στα ο̟οία µία συνάρτηση είναι
σταθερή, γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα.
• Να µ̟ορούν να βρίσκουν τα ακρότατα (αν υ̟άρχουν) µίας συνάρτησης.
Για την εύρεση του ρυθµού µεταβολής να χρησιµο̟οιηθούν ̟αραδείγµατα α̟ό τη
µέτρηση στερεών έτσι, ώστε οι µαθητές να ε̟αναλάβουν τους αντίστοιχους τύ̟ους.
Να λυθούν ̟ροβλήµατα στα ο̟οία να ζητείται το µέγιστο ή το ελάχιστο µιας
συνάρτησης.
Να γίνουν ̟ολλές εφαρµογές του ∆ιαφορικού Λογισµού τόσο στην Γεωµετρία, όσο
και σε άλλες ε̟ιστήµες.
∆ιευκρινίζεται ότι:
α) Στην Παράγραφο 4.4, η ̟αράγωγος σύνθετης συνάρτησης α̟οτελεί µέρος της
διδακτέας και εξεταστέας ύλης. ∆ηλαδή, δεν εξαιρείται ο κανόνας της αλυσίδας.
β) Η ̟αράγραφος 4.6 της ̟αράγουσας συνάρτησης να διδαχθεί µαζί µε τα
ολοκληρώµατα (Αν µείνει στη θέση της, θα ξεχαστεί α̟ό τους µαθητές, αφενός γιατί
ακολουθούν η µονοτονία και τα ακρότατα ̟ου είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, αφετέρου
ε̟ειδή δεν υ̟άρχουν ασκήσεις στο σχολικό βιβλίο ̟ου να υ̟οστηρίζουν τη
διδασκαλία της.)
β) Στην Παράγραφο 4.9, το κριτήριο της 2ης ̟αραγώγου α̟οτελεί µέρος της
διδακτέας και εξεταστέας ύλης.
Με τη διδασκαλία του κριτηρίου της 2ης ̟αραγώγου, ̟ροσφέρεται στους µαθητές η
δυνατότητα να χρησιµο̟οιούν εναλλακτικούς τρό̟ους για την εύρεση των
ακρότατων της συνάρτησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
∆ε θα διδαχθεί η ̟αράγραφος 4.7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Προτείνεται να
διατεθούν µέχρι 35 διδακτικές ώρες.)
Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού ε̟ιδιώκεται οι µαθητές:
• Να κατανοήσουν την έννοια της ̟αράγουσας ή αρχικής συνάρτησης.
• Να κατανοήσουν την έννοια και τις ιδιότητες του ορισµένου ολοκληρώµατος.
• Να υ̟ολογίζουν ολοκληρώµατα διαφόρων συναρτήσεων.
• Να µ̟ορούν να υ̟ολογίζουν το ολοκλήρωµα για την ε̟ίλυση διάφορων
̟ροβληµάτων και για τον υ̟ολογισµό εµβαδών.
Ο υ̟ολογισµός των ολοκληρωµάτων θα γίνεται µε την ανακάλυψη της ̟αράγουσας
ή µε την ̟αραγοντική ολοκλήρωση.
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Να λυθούν ̟ροβλήµατα στα ο̟οία δίνεται ο ρυθµός µεταβολής ενός µεγέθους ως
̟ρος ένα άλλο και ζητείται η συνάρτηση ̟ου εκφράζει τη σχέση των δύο µεγεθών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Κατά τη διδασκαλία του 5ου κεφαλαίου
∆ε θα διδαχθούν:
• Η α̟όδειξη του τύ̟ου της ̟αραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242.
• Οι εφαρµογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και
247.
• Οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250.
• Οι Γενικές Ασκήσεις του Κεφαλαίου.

Γενική Παρατήρηση:
Εφαρµογές και ασκήσεις ̟ου αναφέρονται σε όρια στο ά̟ειρο καθώς και σε
̟αραγράφους ή τµήµατα ̟αραγράφων ̟ου έχουν εξαιρεθεί δεν α̟οτελούν µέρος
της εξεταστέας ύλης.

Μαθηµατικά ΙΙ

Εισαγωγή
Η ύλη στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης Γ' Λυκείου, στο µεγαλύτερο
µέρος της, α̟οτελεί µια εισαγωγή των µαθητών στις βασικές έννοιες
της Μαθηµατικής Ανάλυσης. Ό̟ως έχει ̟ροκύψει α̟ό διεθνείς
έρευνες αλλά και α̟ό έρευνες ̟ου έχουν γίνει στη χώρα µας, οι
µαθητές αντιµετω̟ίζουν σηµαντικά ̟ροβλήµατα στην κατανόηση
των εννοιών της Ανάλυσης.
Ο σχηµατισµός σωστών εικόνων για µια µαθηµατική έννοια α̟οτελεί
αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση για την κατανόηση της. Οι ̟ροτάσεις ̟ου
ακολουθούν έχουν ως στόχο τη σωστή διαισθητική κατανόηση των
βασικών εννοιών και των βασικών θεωρηµάτων, µε την ανά̟τυξη
σωστών εικόνων και αντιλήψεων, καθώς και την ανά̟τυξη
δεξιοτήτων για τη λύση ̟ροβληµάτων.

ΙΙ. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης» Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.α.,
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
ΜΕΡΟΣ Α
Κεφ. 2ο : Μιγαδικοί αριθµοί
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2.1.
2.2.
2.3.

Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού
Πράξεις στο σύνολο
των Μιγαδικών
Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού
ΜΕΡΟΣ Β
Κεφ. 1ο : Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

1.1.
1.2.
1.3.

Πραγµατικοί αριθµοί
Συναρτήσεις.
Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση.

1.4.
1.5.

Όριο συνάρτησης στο 0
Ιδιότητες των ορίων (χωρίς τις α̟οδείξεις της υ̟ο̟αραγράφου:
«Τριγωνοµετρικά όρια»)

1.6.
1.7.
1.8.

Μη ̟ε̟ερασµένο όριο στο 0
Όριο συνάρτησης στο ά̟ειρο
Συνέχεια συνάρτησης

x ∈

x ∈

Κεφ. 2ο:

∆ιαφορικός Λογισµός

2.1.

Η έννοια της ̟αραγώγου (χωρίς την υ̟ο̟αράγραφο:
«Κατακόρυφη εφα̟τοµένη»).
2.2. Παραγωγίσιµες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση.
2.3. Κανόνες ̟αραγώγισης (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος
̟ου αναφέρεται στην ̟αράγωγο γινοµένου συναρτήσεων).
2.4. Ρυθµός µεταβολής.
2.5. Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού Λογισµού.
2.6. Συνέ̟ειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής.
2.7. Το̟ικά ακρότατα συνάρτησης (χωρίς το θεώρηµα της σελίδας
264 «Κριτήριο της 2ης ̟αραγώγου»).
2.8. Κυρτότητα-Σηµεία καµ̟ής συνάρτησης (Θα µελετηθούν µόνο
οι
συναρτήσεις
̟ου
είναι
δύο,
τουλάχιστον,
φορές
̟αραγωγίσιµες στο εσωτερικό του ̟εδίου ορισµού τους).
2.9. Ασύµ̟τωτες - Κανόνες De l’ Hospital.
2.10. Μελέτη και χάραξη της γραφικής ̟αράστασης µιας
συνάρτησης.
Κεφ. 3ο:
3.1.

Ολοκληρωτικός Λογισµός

3.4.

Μόνο η υ̟ο̟αράγραφος «Αρχική συνάρτηση», ̟ου θα
συνοδεύεται α̟ό ̟ίνακα ̟αραγουσών συναρτήσεων ο ο̟οίος
̟εριλαµβάνεται στην ̟ροτεινόµενη διδακτική διαχείριση.
Ορισµένο ολοκλήρωµα.

3.5.

Η συνάρτηση F ( x) =

3.7.

Εµβαδόν ε̟ί̟εδου χωρίου (χωρίς την εφαρµογή 3 της σελίδας
348).

∫

x

α

f (t )dt .

Παρατηρήσεις:
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1.
2.
3.

4.

Η ̟ροτεινόµενη ως διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Π.Ι.
Τα θεωρήµατα, οι ̟ροτάσεις, οι α̟οδείξεις και οι ασκήσεις ̟ου
φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
Οι εφαρµογές και τα ̟αραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται
ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μ̟ορούν, όµως, να
χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ροτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την
α̟όδειξη άλλων ̟ροτάσεων.
Εξαιρούνται α̟ό την διδακτέα - εξεταστέα ύλη οι εφαρµογές και
οι ασκήσεις ̟ου αναφέρονται σε λογαρίθµους µε βάση
διαφορετική του e και του 10.

ΙΙ. ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
ΜΕΡΟΣ Α΄: Άλγεβρα
Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 12 διδακτικές ώρες)
Ειδικότερα:
§2.1 - §2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες)
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Κατά τη διδασκαλία των τριών ̟αρα̟άνω ̟αραγράφων ̟ροτείνεται
να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των µιγαδικών αριθµών
και των ιδιοτήτων τους σε συνδυασµό µε γνώσεις α̟ό τα µαθηµατικά
κατεύθυνσης της Β' Λυκείου και την Ευκλείδεια Γεωµετρία.
Οι δύο (2) ώρες ̟ου α̟οµένουν α̟ό τον συνολικό αριθµό των
̟ροτεινόµενων ωρών να διατεθούν για ασκήσεις α̟ό το σύνολο του
κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Ανάλυση
Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 33 διδακτικές ώρες).
Ειδικότερα:
§1.1 (Προτείνεται να διατεθεί 1 διδακτική ώρα).
Το ̟εριεχόµενο της ̟αραγράφου αυτής είναι σηµείο αναφοράς για
τα ε̟όµενα. Οι ̟ερισσότερες α̟ό τις έννοιες ̟ου ̟εριέχονται είναι
ήδη γνωστές στους µαθητές. Γι’ αυτό η διδασκαλία δεν ̟ρέ̟ει να
στοχεύει στην εξ’ υ̟αρχής αναλυτική ̟αρουσίαση γνωστών εννοιών,
αλλά στο να δίνει “αφορµές” στους µαθητές να ανατρέχουν στα
βιβλία των ̟ροηγούµενων τάξεων και να ε̟αναφέρουν στη µνήµη
τους γνωστές έννοιες και ̟ροτάσεις ̟ου θα τις χρειαστούν στα
ε̟όµενα.
§1.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
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Να δοθεί έµφαση στις έννοιες της ισότητας και της σύνθεσης
συναρτήσεων και στη χρήση και ερµηνεία των γραφικών
̟αραστάσεων.
§1.3 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
α) Να γίνουν ασκήσεις ελέγχου της ιδιότητας 1-1 µέσα α̟ό
γραφήµατα.
β) Στην άσκηση 3 (σελ. 156) να µελετηθεί η µονοτονία των
συναρτήσεων ̟ου δίδονται οι γραφικές τους ̟αραστάσεις. Να
γίνουν και άλλες τέτοιου τύ̟ου ασκήσεις.
§1.4 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Με δεδοµένο ότι ο τυ̟ικός ορισµός του ορίου (σελ. 161) δεν
συµ̟εριλαµβάνεται στην ύλη, να δοθεί βάρος στη διαισθητική
̟ροσέγγιση της έννοιας του ορίου. ∆ηλαδή, να γίνει ̟ροσ̟άθεια,
µέσα α̟ό γραφικές ̟αραστάσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να
α̟οκτήσουν οι µαθητές µια καλή εικόνα και να α̟οφευχθούν
̟αρανοήσεις, ̟ου α̟ό τη βιβλιογραφία έχει ̟ροκύψει ότι
δηµιουργούνται συχνά στους µαθητές, για την έννοια του ορίου. Να
τονιστεί ιδιαίτερα, µέσα α̟ό κατάλληλες γραφικές ̟αραστάσεις, ότι
η συµ̟εριφορά της συνάρτησης στο σηµείο x0 δεν ε̟ηρεάζει το όριο
της όταν το x τείνει στο x0 , καθώς και ότι η τιµή του lim f ( x)
x → x0

καθορίζεται, α̟ό τις τιµές ̟ου ̟αίρνει η συνάρτηση κοντά στο x0 .
∆ηλαδή, δύο συναρτήσεις ̟ου έχουν τις ίδιες τιµές σε ένα διάστηµα
γύρω α̟ό το x0 αλλά µ̟ορεί να διαφέρουν στο x0 (̟αίρνουν
διαφορετικές τιµές ή η µια ορίζεται και η άλλη δεν ορίζεται ή καµία
δεν ορίζεται) έχουν το ίδιο όριο όταν το x τείνει στο x0 (σχολικό
βιβλίο, σελ. 158-160). Να τονιστεί, ε̟ίσης, ότι η ύ̟αρξη του ορίου δεν
συνε̟άγεται µονοτονία, κάτι ̟ου ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τη
βιβλιογραφία είναι συνηθισµένη ̟αρανόηση των µαθητών, ούτε
όµως και το̟ική µονοτονία δεξιά και αριστερά του x0 , δηλαδή
µονοτονία σε ένα διάστηµα αριστερά του x0 και σε ένα διάστηµα
δεξιά του x0 . Για το σκο̟ό αυτό µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθούν
γραφικές
̟αραστάσεις
κατάλληλων
συναρτήσεων,
̟ου
θα
σχεδιαστούν µε τη βοήθεια λογισµικού, ό̟ως είναι για ̟αράδειγµα η

f ( x) = x ⋅ ηµ

1
(Σχήµα 1).
x

402

Σχήµα 1.
Ε̟ίσης, ε̟ειδή ̟ολλοί µαθητές θεωρούν ότι όταν ένα όριο δεν
υ̟άρχει τα ̟λευρικά όρια υ̟άρχουν και είναι διαφορετικά, να
δοθούν γραφικά και να συζητηθούν ̟αραδείγµατα ̟ου δεν
υ̟άρχουν τα ̟λευρικά όρια, ό̟ως για ̟αράδειγµα η

f ( x) = ηµ

1
x

(Σχήµα 2).

Σχήµα 2.
§1.5 (Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες).
Στην ενότητα αυτή δεν έχει νόηµα µια άσκο̟η ασκησιολογία ̟ου οι
µαθητές υ̟ολογίζουν όρια, κάνοντας χρήση αλγεβρικών δεξιοτήτων.
Στη λύση των ασκήσεων να ζητείται α̟ό τους µαθητές να τονίζουν
τις ιδιότητες των ορίων ̟ου χρησιµο̟οιούν, ώστε οι ασκήσεις αυτές
να α̟οκτούν ουσιαστικό ̟εριεχόµενο α̟ό ̟λευράς Ανάλυσης, κάτι
̟ου θα βοηθήσει στην ανά̟τυξη της κατανόησης α̟ό τους µαθητές
της έννοιας του ορίου. Για ̟αράδειγµα σε ερωτήσεις ό̟ως «να βρεθεί
το lim
x→2

x 4 − 16
» (άσκηση 3 ί) θα ̟ρέ̟ει να ζητείται α̟ό τους µαθητές να
x3 − 8

αιτιολογήσουν ̟οιες ιδιότητες των ορίων χρησιµο̟οιούνται στα
ενδιάµεσα
στάδια
µέχρι
τον
τελικό
υ̟ολογισµό,
να
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̟ροβληµατιστούν αν οι

f ( x) =

x 4 − 16
( x 2 + 4) ⋅ ( x + 2)
και
g
(
x
)
=
είναι
x3 − 8
x2 + 2x + 4

ίσες και, αφού δια̟ιστώσουν ότι δεν είναι ίσες, να δικαιολογήσουν
γιατί έχουν ίσα όρια. Ε̟ίσης σε ασκήσεις ό̟ου η συνάρτηση ορίζεται
µε διαφορετικό τύ̟ο σε δύο συνεχόµενα διαστήµατα, ό̟ως ̟.χ. η
άσκηση 5 (σελ. 175), να ζητείται αιτιολόγηση γιατί στο σηµείο
αλλαγής του τύ̟ου είµαστε υ̟οχρεωµένοι να ελέγχουµε τα ̟λευρικά
όρια, ενώ στα άλλα σηµεία του ̟εδίου ορισµού µ̟ορούµε να βρούµε
το όριο χρησιµο̟οιώντας τον αντίστοιχο τύ̟ο. ∆ηλαδή, να φαίνεται
ότι οι µαθητές κατανοούν ότι το όριο καθορίζεται α̟ό τις τιµές της
συνάρτησης κοντά στο x0 και εκατέρωθεν αυτού. Αυτό µας ε̟ιτρέ̟ει
στα σηµεία τα διαφορετικά α̟ό το x0 να χρησιµο̟οιούµε τον ένα
τύ̟ο, ενώ στο x0 ̟ρέ̟ει να ̟άρουµε ̟λευρικά όρια.
§1.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί βάρος στη διαισθητική ̟ροσέγγιση της έννοιας µε τη χρήση
γραφικών ̟αραστάσεων. Εκτός α̟ό τα ̟αραδείγµατα του βιβλίου
να δοθούν, µέσα α̟ό κατάλληλες γραφικές ̟αραστάσεις, ̟ου θα
σχεδιαστούν µε τη βοήθεια λογισµικού, ̟αραδείγµατα ό̟ου το όριο
δεν είναι ̟ε̟ερασµένο αλλά δεν υ̟άρχει µονοτονία, ό̟ως ̟.χ.

 1

⋅  ηµ + 2  (Σχήµα 3), ώστε να α̟οφευχθεί η ̟αρανόηση ̟ου
 x

συνδέει την ύ̟αρξη µη ̟ε̟ερασµένου ορίου στο x0 µε τη µονοτονία.
lim
x→2

1
x2

Σχήµα 3.
§1.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί βάρος στη διαισθητική ̟ροσέγγιση της έννοιας. Να
δοθούν, µέσα α̟ό κατάλληλες γραφικές ̟αραστάσεις, ̟αραδείγµατα
συναρτήσεων των ο̟οίων το όριο, όταν το x τείνει στο +∞, υ̟άρχει
αλλά οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι µονότονες, ό̟ως είναι για
̟αράδειγµα η

f ( x) =

ηµx
(Σχήµα 4), καθώς και συναρτήσεων των
x
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ο̟οίων το όριο δεν υ̟άρχει, όταν το x τείνει στο +∞, ό̟ως είναι για
̟αράδειγµα η f ( x) = ηµx .

Σχήµα 4.
Τα όρια:

lim x n ,

x →+∞

lim x n ,

x →−∞

lim

x →+∞

1
και
xn

lim

x →−∞

1
xn

να συζητηθούν µε τη χρήση γραφικών ̟αραστάσεων, ̟ου θα
σχεδιαστούν µε τη βοήθεια λογισµικού, και ̟ινάκων τιµών, µε στόχο
να αντιληφθούν διαισθητικά οι µαθητές ̟οια είναι τα όρια αυτά.
Η τελευταία ̟αράγραφος, ̟ε̟ερασµένο όριο ακολουθίας, να
συζητηθεί γιατί θα χρειαστεί για το ορισµένο ολοκλήρωµα.
§1.8 (Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες).
Στην ̟ρώτη ενότητα (ορισµός της συνέχειας) να συζητηθούν και
γραφικά ̟αραδείγµατα συνεχών συναρτήσεων µε ̟εδίο ορισµού
ένωση ξένων διαστηµάτων, ό̟ως είναι για ̟αράδειγµα οι
συναρτήσεις f ( x) =

1
(Σχήµα 5) και g ( x) = x 2 − 1 (Σχήµα 6)
x

Σχήµα 5

Σχήµα 6
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και να συζητηθεί γιατί το γράφηµα των συναρτήσεων αυτών
διακό̟τεται, ̟αρόλο ̟ου είναι συνεχείς. Να δοθούν στους µαθητές
και σχετικές ασκήσεις.
Ε̟ίσης, κατά τη διδασκαλία των θεωρηµάτων Bolzano, ενδιάµεσων
τιµών και µέγιστης και ελάχιστης τιµής, καθώς και της ̟ρότασης ότι
η συνεχής εικόνα διαστήµατος είναι διάστηµα, να δοθεί έµφαση και
να συζητηθούν οι γραφικές ̟αραστάσεις ̟ου ακολουθούν τις τυ̟ικές
διατυ̟ώσεις αυτών, ώστε οι µαθητές να βοηθηθούν στην ουσιαστική
κατανόηση τους.
Το θεώρηµα Bolzano είναι το ̟ρώτο ουσιαστικά θεώρηµα ̟ου
συναντάνε οι µαθητές στην Ανάλυση. Για αυτό είναι καλό να γίνει
µια συζήτηση ̟ου να αφορά την αναγκαιότητα των υ̟οθέσεων του
θεωρήµατος ανάλογη µε το σχόλιο του θεωρήµατος των ενδιάµεσων
τιµών (σελ. 194). Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να τονισθεί ότι δεν ισχύει το
αντίστροφο. ∆ηλαδή ενδέχεται οι τιµές µιας συνάρτησης στα άκρα
ενός κλειστού διαστήµατος [α, β ] του ̟εδίου ορισµού της να έχουν το
ίδιο ̟ρόσηµο, η συνάρτηση να µην είναι συνεχής στο [α, β ] και όµως
να ̟αίρνει την τιµή 0 σε ένα εσωτερικό σηµείο του [α, β ] .
Οι ώρες ̟ου α̟οµένουν να διατεθούν για την ε̟ίλυση
ε̟αναλη̟τικών ασκήσεων α̟ό ολόκληρο το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 38 διδακτικές ώρες)
§2.1 (Προτείνεται να διατεθούν 7 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στην εισαγωγή της έννοιας µέσω του ̟ροβλήµατος
της στιγµιαίας ταχύτητας και της εφα̟τοµένης. Μετά τον ορισµό της
̟αραγώγου και της εφα̟τοµένης γραφικής ̟αράστασης συνάρτησης
(σελ214) να συζητηθεί αναλυτικότερα η έννοια της εφα̟τοµένης.
Ε̟ίσης, να δοθούν ̟αραδείγµατα ̟ου θα βοηθήσουν τον µαθητή να
ανακατασκευάσει την εικόνα της εφα̟τοµένης ̟ου έχει α̟ό τον
κύκλο (η εφα̟τοµένη έχει ένα κοινό σηµείο και δεν κόβει την
καµ̟ύλη) και να σχηµατίσει µια γενικότερη εικόνα για την
εφα̟τοµένη ευθεία. Για ̟αράδειγµα, ̟ροτείνεται να συζητηθούν και
να δοθούν στους µαθητές γραφικά:
Η εφα̟τοµένη της γραφικής ̟αράστασης της συνάρτησης
i)
f ( x) = x3 στο σηµείο Ο, ώστε να καταλάβουν ότι η εφα̟τοµένη µιας
καµ̟ύλης µ̟ορεί να δια̟ερνά την καµ̟ύλη και
ii)
Η εφα̟τοµένη της γραφικής ̟αράστασης της συνάρτησης

 x 2 , αν x ≤ 0
g ( x) = 
0, αν x > 0

στο σηµείο Ο, ώστε να καταλάβουν ότι µια

ηµιευθεία της εφα̟τοµένης µιας καµ̟ύλης µ̟ορεί να συµ̟ί̟τει µε
ένα τµήµα της καµ̟ύλης και ε̟ι̟λέον ότι η εφα̟τοµένη µιας ευθείας
σε κάθε σηµείο της συµ̟ί̟τει µε την ευθεία.
§2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Να ̟ροσεχθεί ιδιαίτερα το θέµα της κατανόησης α̟ό τους µαθητές
των ρόλων του h και του x στην έκφραση f '( x) = lim
h→0

f ( x + h) − f ( x)
h
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̟ου χρησιµο̟οιείται στο βιβλίο για τον υ̟ολογισµό της ̟αραγώγου
των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων (σελ 225). Να τονιστεί η
διαφορά ̟αραγώγου σε σηµείο και ̟αραγώγου συνάρτησης.
§2.3 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί βάρος στην ̟αραγώγιση σύνθετης συνάρτησης καθώς και
στην ̟αρατήρηση της σελίδας 234 σχετικά µε το ότι το σύµβολο

dy
dx

δεν είναι ̟ηλίκο.
Στην εφαρµογή 2 (σελ 236) ̟ου αφορά στην εφα̟τοµένη του κύκλου
να τονιστεί ότι η εξίσωση της ευθείας ̟ου βρέθηκε µε βάση τον
αναλυτικό ορισµό της εφα̟τοµένης είναι ίδια µε αυτή ̟ου
γνωρίζουµε α̟ό την αναλυτική γεωµετρία. Αυτό για να
σταθερο̟οιηθεί στους µαθητές η αντίληψη ότι η έννοια της
εφα̟τοµένης ̟ου ̟ραγµατεύονται στην ανάλυση συνδέεται και
ε̟εκτείνει την έννοια της εφα̟τοµένης ̟ου γνωρίσανε στη
γεωµετρία.
§2.4 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Η έννοια του ρυθµού µεταβολής είναι σηµαντική και δείχνει τη
σηµασία της έννοιας της ̟αραγώγου στις εφαρµογές. Για το λόγο
αυτό καλό είναι να γίνει ̟ροσ̟άθεια οι µαθητές να κατανοήσουν
την έννοια και να δουν ορισµένες χρήσιµες εφαρµογές.
§2.5 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στη γεωµετρική ερµηνεία των θεωρηµάτων Rolle
και Μέσης Τιµής ̟ου υ̟άρχει στο σχολικό βιβλίο µετά τη διατύ̟ωση
των θεωρηµάτων αυτών. Ε̟ειδή οι µαθητές έχουν χρησιµο̟οιήσει το
θεώρηµα του Bolzano, σε ασκήσεις ό̟ως η εφαρµογή 1 ii) µ̟ορεί να
συζητηθεί ̟ρώτα η δυνατότητα α̟όδειξης µε χρήση του θεωρήµατος
Bolzano και να φανεί ότι δεν µ̟ορούµε να εφαρµόσουµε αυτό το
θεώρηµα. Έτσι φαίνεται ότι το θεώρηµα Rolle α̟οτελεί ουσιαστικό
εργαλείο και για τέτοιες ̟ερι̟τώσεις. Στην εφαρµογή 3 να γίνει
συζήτηση τι εκφράζει το ̟ηλίκο

S (2, 5) − S (0)
(µέση ταχύτητα της
2,5

κίνησης) µε στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές ότι αυτό ̟ου
α̟οδεικνύεται είναι ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης υ̟άρχει
τουλάχιστον µια χρονική στιγµή κατά την ο̟οία η στιγµιαία
ταχύτητα θα είναι ίση µε τη µέση ταχύτητα ̟ου είχε το αυτοκίνητο σε
όλη την κίνηση.
Εναλλακτικά θα µ̟ορούσε να συζητηθεί στην αρχή του κεφαλαίου,
το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης ενός αυτοκινήτου
κά̟οια στιγµή της διαδροµής η στιγµιαία ταχύτητά του θα είναι ίση
µε τη µέση ταχύτητά του (κάτι ̟ου οι µαθητές το αντιλαµβάνονται
διαισθητικά). Στη συνέχεια να διατυ̟ωθεί η µαθηµατική σχέση ̟ου
εκφράζει το γεγονός αυτό, και να τεθεί το ερώτηµα αν το
συµ̟έρασµα µ̟ορεί να γενικευθεί και για άλλες συναρτήσεις. Η
α̟άντηση στην ερώτηση αυτή είναι το θεώρηµα Μέσης Τιµής.
§2.6 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
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Στην αρχή της διδασκαλίας αυτού του κεφαλαίου µ̟ορεί να
συνδεθεί η µονοτονία µιας συνάρτησης f σε ένα διάστηµα ∆ του
̟εδίου ορισµού της µε την διατήρηση του λόγου µεταβολής

f ( x2 ) − f ( x1 )
στο διάστηµα αυτό. Συγκεκριµένα, να α̟οδειχτεί ότι η
x2 − x1
f είναι:
f ( x2 ) − f ( x1 )
i)
γνησίως αύξουσα στο ∆, αν και µόνο αν
>0,
x2 − x1
δηλαδή, αν και µόνο αν όλες οι χορδές
̟αράστασης της f στο ∆ έχουν θετική κλίση.
ii)

της

γνησίως φθίνουσα στο ∆, αν και µόνο αν

γραφικής

της

f ( x2 ) − f ( x1 )
< 0,
x2 − x1

δηλαδή, αν και µόνο αν όλες οι χορδές της γραφικής της
̟αράστασης της f στο ∆ έχουν αρνητική κλίση.
Με τον τρό̟ο αυτό θα συνδεθεί η µονοτονία µε την ̟αράγωγο και
θα δικαιολογηθεί το γιατί στην α̟όδειξη του θεωρήµατος της σελίδας
253 χρησιµο̟οιούµε το λόγο µεταβολής

f ( x2 ) − f ( x1 )
.
x2 − x1

§2.7 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
§2.8 (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες).
§2.9 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Για µια διαισθητική κατανόηση του κανόνα De L’ Hospital
̟ροτείνεται, ̟ριν τη διατύ̟ωση του, να δοθεί στους µαθητές να

ln x
0
, το ο̟οίο είναι της µορφής « ». Οι µαθητές
2
x →0 1 − x
0

υ̟ολογίσουν το lim

θα δια̟ιστώσουν ότι αδυνατούν να υ̟ολογίσουν το όριο αυτό µε τις
µεθόδους ̟ου γνωρίζουν µέχρι τώρα. Για να τους βοηθήσουµε να
υ̟ολογίσουν το ̟αρα̟άνω όριο ̟ροτείνουµε να δοθεί σε αυτούς η
ακόλουθη δραστηριότητα.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
i)
Να ̟αραστήσετε γραφικά στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων τις
συναρτήσεις f ( x ) = ln x και g ( x ) = 1 − x 2 .
ii)
Να α̟οδείξετε ότι οι εφα̟τόµενες των γραφικών ̟αραστάσεων
των f και g στο κοινό τους σηµείο A(1,0) είναι οι ευθείες ε : y = x − 1 και
ζ : y = −2 x + 2 αντιστοίχως και να τις χαράξετε.
iii)

Να κάνετε χρήση του ότι «κοντά» στο x0 = 1 οι τιµές των

συναρτήσεων f ( x ) = ln x και g ( x ) = 1 − x 2 ̟ροσεγγίζονται α̟ό τις τιµές
των εφα̟τοµένων τους y = x − 1 και y = −2 x + 2 για να καταλήξετε στο
συµ̟έρασµα ότι «κοντά» στο x0 = 1 η τιµή του ̟ηλίκου

ln x
είναι
1 − x2
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κατά ̟ροσέγγιση ίση µε την τιµή του ̟ηλίκου

x −1
, δηλαδή ότι
−2 x + 2

«κοντά» στο x0 = 1 ισχύει:

ln x
1 − x2

x −1
x −1
1
=
=
,
−2 x + 2 −2 x( x − 1) −2

̟ου είναι το ̟ηλίκο των κλίσεων των ̟αρα̟άνω ευθειών.
Ε̟οµένως, «κοντά» στο x0 = 1 ισχύει
ορίου γράφεται:

lim
x →1

f ( x)

g ( x)

=

f ( x)

g ( x)

f ′ (1)
, το ο̟οίο υ̟ό µορφή
g ′ (1)

f ′ (1)
.
g ′ (1)

ΣΧΟΛΙΟ

x =1

Η δια̟ίστωση του ότι «κοντά» στο 0
οι τιµές των συναρτήσεων
2
f ( x ) = ln x και g ( x ) = 1 − x
̟ροσεγγίζονται α̟ό τις τιµές των
εφα̟τοµένων τους y = x − 1 και y = −2 x + 2 µ̟ορεί να γίνει και µε τη
βοήθεια ενός δυναµικού λογισµικού (̟χ. Geogebra), ως εξής:
 Παριστάνουµε γραφικά τις συναρτήσεις y = ln x και y = 1 − x 2 και
στη συνέχεια χαράσσουµε τις εφα̟τόµενες τους y = x − 1 και
y = −2 x + 2 αντιστοίχως (σχήµα 7).
 Έ̟ειτα, κάνουµε αλλε̟άλληλα ZOOM κοντά στο σηµείο A(1, 0) .
Θα ̟αρατηρήσουµε ότι η y = ln x θα συµ̟έσει µε την ευθεία

y = x − 1 , ενώ η y = 1 − x 2 θα συµ̟έσει µε την ευθεία y = −2 x + 2 .
(σχήµα 8).

Σχήµα 7

Σχήµα 8

Οι 3 διδακτικές ώρες ̟ου α̟οµένουν (α̟ό τον συνολικό αριθµό των
ωρών ̟ου ̟ροτείνεται να διατεθούν για το 2ο κεφάλαιο), ̟ροτείνεται
να διατεθούν για ε̟ίλυση ε̟αναλη̟τικών ασκήσεων.
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Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 20 διδακτικές ώρες).
§3.1 (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες).
Α) Να δοθεί έµφαση στα ̟ροβλήµατα ̟ου διατυ̟ώνονται στο
σχολικό βιβλίο στην αρχή της ενότητας και να τονιστεί η σηµασία
της αντίστροφης διαδικασίας της ̟αραγώγισης. Θα ήταν καλό να
συζητηθούν διεξοδικά ορισµένα α̟ό αυτά ή άλλα ανάλογα, ώστε να
̟ροκύψει η σηµασία της αρχικής συνάρτησης.
Β) Να συζητηθεί µόνο η ̟ρώτη ̟αράγραφος ̟ου αφορά στην
̟αράγουσα συνάρτηση. Το αόριστο ολοκλήρωµα ̟αραλεί̟εται και
αντί του ̟ίνακα αόριστων ολοκληρωµάτων (σελ. 305) να δοθεί ο
̟αρακάτω
̟ίνακας
των
̟αραγουσών
µερικών
βασικών
συναρτήσεων.

Α/Α

Συνάρτηση

Παράγουσες

1

f ( x) = 0

G ( x ) = c, c ∈ R ,

2

f ( x) = 1

G ( x ) = x + c, c ∈ R

3

f ( x) =

4

f ( x) = x α

5

f ( x) = συνx

G ( x) = ηµx + c, c ∈

6

f ( x) = ηµx

G ( x) = −συνx + c, c ∈

7
8

1
x

1
συν 2 x
1
f ( x) = 2
ηµ x

f ( x) =

9

f ( x) = e x

10

f ( x) = α x

G ( x) = ln x + c, c ∈ R
G ( x) =

x α +1
+ c, c ∈
α +1

G ( x) = εφx + c, c ∈ R
G ( x) = −σφx + c, c ∈ R
G ( x ) = e x + c, c ∈ R
G ( x) =

αx
+ c, c ∈
ln α

Σηµείωση:
Οι τύ̟οι του ̟ίνακα αυτού ισχύουν σε κάθε διάστηµα στο ο̟οίο οι
̟αραστάσεις του x ̟ου εµφανίζονται έχουν νόηµα.
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Οι δύο ιδιότητες των αόριστων ολοκληρωµάτων στο τέλος της
σελίδας 305 µ̟ορούν να αναδιατυ̟ωθούν ως εξής:
Αν οι συναρτήσεις F και G είναι ̟αράγουσες των f και g
αντιστοίχως και ο λ είναι ένας ̟ραγµατικός αριθµός, τότε:
i)
Η συνάρτηση F + G είναι µια ̟αράγουσα της συνάρτησης f + g
και
ii) Η συνάρτηση λF είναι µια ̟αράγουσα της συνάρτησης λf .
Οι εφαρµογές των σελίδων 306 και 307 να γίνουν µε τη χρήση των
αρχικών συναρτήσεων. Να λυθούν µόνο οι ασκήσεις 2, 4, 5 και 7 της
Α΄ Οµάδας.
§3.4 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να γίνει αναλυτικά το ̟ρώτο µέρος ̟ου αφορά στον υ̟ολογισµό
του εµβαδού ̟αραβολικού χωρίου. Στη συνέχεια να γίνει
διαισθητική ̟ροσέγγιση της έννοιας του ορισµένου ολοκληρώµατος
και να συνδεθεί µε το εµβαδόν όταν η συνάρτηση δεν ̟αίρνει
αρνητικές τιµές και µε τον υ̟ολογισµό του ̟αραβολικού χωρίου ̟ου
̟ροηγήθηκε. Να γίνει η εφαρµογή του βιβλίου για το ολοκλήρωµα
σταθερής συνάρτησης και οι ιδιότητες ̟ου ακολουθούν.
§3.5 (Προτείνεται να διατεθούν 5 διδακτικές ώρες).
Να δοθεί έµφαση στο σχόλιο ̟ου αφορά στην ε̟ο̟τική α̟όδειξη του
συµ̟εράσµατος.
§3.7 (Προτείνεται να διατεθούν 4 διδακτικές ώρες).
Οι 4 διδακτικές ώρες ̟ου α̟οµένουν (α̟ό τον συνολικό αριθµό των
ωρών ̟ου ̟ροτείνεται να διατεθούν για το κεφάλαιο αυτό),
̟ροτείνεται να διατεθούν για ε̟ίλυση ε̟αναλη̟τικών ασκήσεων.
Μάθηµα Ε̟ιλογής
Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
Ι. ∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄
Τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαµό̟ουλου κ.α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β.
2010.
Κεφ. 1ο: Στοιχεία ∆ιαφορικού Λογισµού
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Συναρτήσεις
Η έννοια της ̟αραγώγου
Παράγωγος συνάρτησης
Εφαρµογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης
̟αραγώγου
Κεφ. 2ο:

2.1.

Στατιστική

Βασικές έννοιες
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2.2.
2.3.

Παρουσίαση
Στατιστικών
∆εδοµένων,
χωρίς
την
υ̟ο̟αράγραφο «Κλάσεις άνισου ̟λάτους»
Μέτρα Θέσης και ∆ιασ̟οράς, χωρίς τις υ̟ο̟αραγράφους:
«Εκατοστηµόρια»,
«Ενδοτεταρτηµοριακό
εύρος»
και
«Ε̟ικρατούσα τιµή»
Κεφ. 3ο: Πιθανότητες

3.1.
3.2.

∆ειγµατικός Χώρος-Ενδεχόµενα
Έννοια της Πιθανότητας
Παρατηρήσεις:

1. Η ̟ροτεινόµενη ως διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Π.Ι.
2. Τα θεωρήµατα, οι ̟ροτάσεις, οι α̟οδείξεις και οι ασκήσεις ̟ου
φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
3. Οι εφαρµογές και τα ̟αραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται
ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μ̟ορούν, όµως, να
χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ροτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την
α̟όδειξη άλλων ̟ροτάσεων.
4. Οι τύ̟οι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηµατικά
και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους µαθητές τόσο κατά τη
διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεµάτων των ο̟οίων η
αντιµετώ̟ιση α̟αιτεί τη χρήση τους.
ΙΙ. ∆ιδακτική διαχείριση
Κεφάλαιο 1. Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 15 διδακτικές ώρες.
Σε όλο το κεφάλαιο γίνεται ευρεία χρήση της ε̟ο̟τείας και των ̟αραδειγµάτων
για την ερµηνεία και για την κατανόηση των διάφορων εννοιών και ̟ροτάσεων.
Στην αρχή της §1.1 γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην έννοια της συνάρτησης
και των ιδιοτήτων της. Πολλές α̟ό τις έννοιες και τους συµβολισµούς αυτού του
κεφαλαίου είναι ήδη γνωστά στους µαθητές α̟ό ̟ροηγούµενες τάξεις γι’ αυτό και η
διδασκαλία τους δεν ̟ρέ̟ει να στοχεύει στην αναλυτική ̟αρουσίασή τους, αλλά στο
να τα ε̟αναφέρουν οι µαθητές στη µνήµη τους, ε̟ειδή θα τους χρειαστούν στα
ε̟όµενα κεφάλαια.
Στην ίδια ̟αράγραφο ̟αρουσιάζεται µέσω ̟αραδειγµάτων και χωρίς
µαθηµατική αυστηρότητα η έννοια του ορίου και γίνεται µια σύντοµη αναφορά
στην έννοια της συνεχούς συνάρτησης. Ε̟ισηµαίνεται ότι η διδασκαλία των εννοιών
αυτών δεν α̟οτελεί αυτοσκο̟ό, αλλά στοχεύει στην ̟ροετοιµασία για την εισαγωγή
της έννοιας της ̟αραγώγου. ∆εν ̟ρέ̟ει ε̟οµένως να καθυστερήσει η διδασκαλία µε
άσκο̟η "ασκησιολογία". Κατά τη διδασκαλία των εννοιών της ̟αραγράφου αυτής,
για εξοικονόµηση χρόνου, συνιστάται οι ̟ίνακες, τα σχήµατα και η ερµηνεία τους να
̟ροσφέρονται σε διαφάνειες ή σε φωτοτυ̟ίες ή, στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό είναι
αδύνατον, οι µαθητές να χρησιµο̟οιούν τα βιβλία τους.
Σχετικά µε την έννοια της συνεχούς συνάρτησης αξίζει να ̟αρατηρήσουµε ότι η
̟ρόταση lim f ( x) = f ( x0 ) µας ̟ληροφορεί ότι οι τιµές του f ( x) είναι ̟ολύ κοντά
x → x0
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στο f ( x0 ) , όταν το x είναι ̟ολύ κοντά στο x0 . Αυτό σηµαίνει ότι µικρές µεταβολές
στο x έχουν ως α̟οτέλεσµα µόνο µικρές µεταβολές στις τιµές µιας συνεχούς
συνάρτησης.
Στην §1.2 εισάγεται η έννοια της ̟αραγώγου µιας συνάρτησης σε ένα σηµείο της.
Η ̟αράγωγος είναι ένα α̟ό τα θεµελιώδη εργαλεία των Μαθηµατικών και
χρησιµο̟οιείται σε ένα ευρύ φάσµα ε̟ιστηµών.
Για τον ορισµό της ̟αραγώγου ακολουθείται η ιστορική ̟ορεία της εξέλιξης της
έννοιας. Παρατηρούµε κατ’ αρχάς ότι ως εφα̟τοµένη ενός κύκλου (Ο, R) σε ένα
σηµείο του Α θα µ̟ορούσαµε να ορίσουµε την οριακή θέση µιας τέµνουσας ΑΜ,
καθώς το Μ κινούµενο ̟άνω στον κύκλο τείνει να συµ̟έσει µε το Α. Με βάση την
̟αρατήρηση αυτή ορίζουµε ως εφα̟τοµένη της καµ̟ύλης µιας συνάρτησης f σε ένα
σηµείο της A ( x0 , f ( x0 ) ) την ευθεία η ο̟οία διέρχεται α̟ό το Α και έχει ως
συντελεστή διεύθυνσης τον αριθµό λ= lim

h→0

f ( x0 + h ) − f ( x0 )
. ∆ε δίνεται ο τύ̟ος της
h

εξίσωσης της εφα̟τοµένης της καµ̟ύλης µιας συνάρτησης f σε ένα σηµείο της
( x0 , f ( x0 ) ). Όµως, µέσα α̟ό εφαρµογές, εξηγείται ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο
̟ροσδιορίζεται κάθε φορά η εφα̟τοµένη αυτή, αφού γνωρίζουµε ένα σηµείο της και
µ̟ορούµε να βρούµε το συντελεστή διεύθυνσής της. ∆ε γίνεται ε̟ίσης αναφορά στην
έννοια της κατακόρυφης εφα̟τοµένης. Μαθητές µε αυξηµένη µαθηµατική
̟εριέργεια θα ικανο̟οιήσουν τις αναζητήσεις τους αυτές στα Μαθηµατικά της
Θετικής και της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.
Στη συνέχεια, δια̟ιστώνεται ότι και άλλα ̟αραδείγµατα, ό̟ως ο ̟ροσδιορισµός
της στιγµιαίας ταχύτητας ενός κινητού, του οριακού κόστους στην Οικονοµία, της
ταχύτητας µιας αντίδρασης στη Χηµεία κτλ., οδηγούν στον υ̟ολογισµό ενός ορίου

f (t 0 + h) − f (t 0 )
. Το όριο αυτό, όταν υ̟άρχει, ονοµάζεται
h→0
h
̟αράγωγος της f στο t0 . Φυσικά το ̟ρόβληµα της εφα̟τοµένης και το ̟ρόβληµα

της µορφής

lim

της στιγµιαίας ταχύτητας έχουν ̟ροετοιµάσει το έδαφος, ώστε να γίνει α̟οδεκτός
και κατανοητός ο ορισµός της ̟αραγώγου µιας συνάρτησης σε ένα σηµείο της και η
ερµηνεία της ως ρυθµού µεταβολής.
Στην §1.3 ορίζεται η (̟ρώτη) ̟αράγωγος µιας συνάρτησης f. Με τον όρο
̟αράγωγος της f εννοείται η συνάρτηση f ' , η ο̟οία σε κάθε σηµείο x του ̟εδίου
ορισµού της f, ό̟ου αυτή είναι ̟αραγωγίσιµη, αντιστοιχίζει την ̟αράγωγό της στο
σηµείο αυτό. Με ανάλογο τρό̟ο ορίζεται και η δεύτερη ̟αράγωγος της f και ως
̟αραδείγµατα αναφέρονται η ταχύτητα υ(t)=x'(t) και η ε̟ιτάχυνση α(t)=x"(t)
στην ευθύγραµµη κίνηση ενός σώµατος. Ακολουθεί η ̟αραγώγιση βασικών
συναρτήσεων και οι κανόνες ̟αραγώγισης αθροίσµατος, γινοµένου, ̟ηλίκου και
σύνθετης συνάρτησης. Αναφέρονται µόνο οι α̟οδείξεις όσων τύ̟ων και κανόνων
είναι α̟λές.
Ε̟ισηµαίνεται ότι στις τριγωνοµετρικές συναρτήσεις ηµ x , συν x και εφ x το
x εκφράζει το µέτρο µιας γωνίας σε ακτίνια (rad). Αν θ είναι το µέτρο της ίδιας
γωνίας σε µοίρες, τότε ηµ x = ηµθ ο και x =

π

180

(ηµθ ο )θ′ = (ηµ x)θ′ = (ηµ x)′x ⋅ xθ ′ = συν x ⋅
Ανάλογα
συναρτήσεις.

συµ̟εράσµατα

ισχύουν

θ . Ε̟οµένως,

π

180

και

=

π
180

για

συνθ ο .
τις

άλλες

τριγωνοµετρικές
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Στην §1.3 υλο̟οιείται ο κύριος στόχος της διδασκαλίας του κεφαλαίου, ̟ου είναι
η χρησιµο̟οίηση των ̟αραγώγων στον ̟ροσδιορισµό των ακροτάτων. Ό̟ως και
στις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους, έτσι και εδώ για την κατανόηση των ιδιοτήτων
κυριαρχεί η γεωµετρική ε̟ο̟τεία. Για να συνδεθεί καλύτερα η σχέση του ̟ροσήµου
της ̟ρώτης ̟αραγώγου µε τα ακρότατα, µ̟ορεί ο διδάσκων να αναφέρει
̟αραδείγµατα και α̟ό τη Φυσική. Έτσι, στο ̟αράδειγµα της σελίδας 39 του βιβλίου
µ̟ορούµε να ̟αρατηρήσουµε ότι όταν το σώµα φτάσει στο υψηλότερο σηµείο, η
ταχύτητά του ̟ρέ̟ει να µηδενιστεί, διότι διαφορετικά το σώµα θα εξακολουθούσε να
ανεβαίνει. Ε̟οµένως, βρίσκουµε ότι η χρονική στιγµή t ̟ου θα έχουµε το µέγιστο
ύψος, δηλαδή το µέγιστο της συνάρτησης h(t)=20t-5t2, είναι όταν υ(t)= h'(t)=20-10t=0.
Άρα για t=2 έχουµε το µέγιστο ύψος, ̟ου είναι ίσο µε h(2)=40-20=20.
Οι µέθοδοι του ∆ιαφορικού Λογισµού για τον ̟ροσδιορισµό των ακρότατων
τιµών ενός µεταβαλλόµενου µεγέθους έχουν ̟ρακτική εφαρµογή σε ̟ολλές ̟εριοχές
των ε̟ιστηµών αλλά και της καθηµερινής ζωής. Για την ε̟ίλυση τέτοιων
̟ροβληµάτων αυτό ̟ου κυρίως ̟ροέχει είναι η µετατρο̟ή του ̟ροβλήµατος ̟ου
είναι διατυ̟ωµένο στην καθηµερινή γλώσσα σε ̟ρόβληµα µεγίστου ή ελαχίστου µε
τον ορισµό µιας συνάρτησης, της ο̟οίας ̟ρέ̟ει να βρεθούν τα ακρότατα. Είναι
σκό̟ιµο ε̟οµένως να τονιστούν µε τη βοήθεια κατάλληλου ̟ροβλήµατος οι αρχές
"ε̟ίλυσης ̟ροβλήµατος", τις ο̟οίες έχουν γνωρίσει οι µαθητές σε ̟ροηγούµενες
τάξεις, και να ̟ροσαρµοστούν στη συγκεκριµένη κατάσταση. Ε̟ισηµαίνεται ότι η
διαδικασία ε̟ίλυσης ̟ροβλήµατος δεν είναι τί̟οτα άλλο ̟αρά µια συλλογή
στρατηγικών, τις ο̟οίες κάθε λογικά σκε̟τόµενος άνθρω̟ος ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιήσει ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ίσει ένα ̟ρόβληµα.
Σχετικά µε την ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων µε τη βοήθεια του ∆ιαφορικού Λογισµού
̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι ̟ολλά ̟ροβλήµατα µεγίστου ή ελαχίστου ̟εριέχουν
διακριτές µεταβλητές. Για ̟αράδειγµα, ο αριθµός των ̟αραγόµενων µονάδων ενός
̟ροϊόντος, καθώς και ο αριθµός των εργαζοµένων σε ένα εργοστάσιο ̟ρέ̟ει να είναι
µη αρνητικοί ακέραιοι αριθµοί. Ο ∆ιαφορικός Λογισµός όµως δεν εφαρµόζεται
α̟ευθείας σε ̟ροβλήµατα ̟ου ̟εριέχουν διακριτές µεταβλητές. Ωστόσο, µ̟ορούµε
µερικές φορές να οδηγηθούµε στη λύση ενός τέτοιου ̟ροβλήµατος υ̟οθέτοντας ότι
κάθε µεταβλητή ̟αίρνει τιµές σε όλο το σύνολο των ̟ραγµατικών αριθµών ή σε
κά̟οιο διάστηµά του, ακόµα και αν η φυσική ερµηνεία της µεταβλητής έχει νόηµα
µόνο για διακριτές τιµές. Έτσι, χρησιµο̟οιώντας το ∆ιαφορικό Λογισµό βρίσκουµε
µια λύση για το µαθηµατικό µοντέλο, η ο̟οία ελ̟ίζουµε ότι ̟ροσεγγίζει τη λύση του
̟ραγµατικού ̟ροβλήµατος.
Γενικά, µε τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού ε̟ιδιώκεται οι µαθητές:
Να κατανοήσουν την έννοια της ̟αραγώγου και να µ̟ορούν να την ερµηνεύουν
ως ρυθµό µεταβολής.
• Να µ̟ορούν να βρίσκουν τις ̟αραγώγους συναρτήσεων.
• Να κατανοήσουν ότι η γνώση του ρυθµού µεταβολής ενός µεταβαλλόµενου
µεγέθους µας δίνει χρήσιµες ̟ληροφορίες για το ίδιο το µέγεθος.
Να µ̟ορούν µε τη βοήθεια των ̟αραγώγων να ε̟ιλύουν ̟ροβλήµατα ακροτάτων.
Κεφάλαιο 2 Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 16 διδακτικές ώρες.
Στην §2.1 ̟ρέ̟ει να καταβληθεί ̟ροσ̟άθεια, ώστε µε κατάλληλα ̟αραδείγµατα
να κατανοήσουν οι µαθητές τις έννοιες ̟ληθυσµός, µεταβλητή (̟οσοτική, ̟οιοτική),
α̟ογραφή και δείγµα. Να διευκρινιστεί ότι δε συµ̟ί̟τει το σύνολο των τιµών µιας
µεταβλητής µε τις ̟αρατηρήσεις α̟ό την εξέταση ενός ̟ληθυσµού ως ̟ρος τη
µεταβλητή αυτή. Για ̟αράδειγµα, οι τιµές της µεταβλητής “οµάδα αίµατος” είναι Α,
•
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Β, ΑΒ και Ο, ενώ οι ̟αρατηρήσεις α̟ό την εξέταση δέκα ατόµων µ̟ορεί να είναι Α,
Α, Β, Β, Β, ΑΒ, Α, ΑΒ, Ο, Β.
Όταν είναι ̟ρακτικά αδύνατο ή οικονοµικά ασύµφορο να εξετάσουµε κάθε
µέλος ενός ̟ληθυσµού, οδηγούµαστε στην εξέταση ενός αντι̟ροσω̟ευτικού
δείγµατος. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουν οι µαθητές τη χρησιµότητα του
δείγµατος, α̟ό το ο̟οίο µ̟ορούν να ̟ροκύψουν αξιό̟ιστες ̟ληροφορίες για
ολόκληρο τον ̟ληθυσµό.
Στην §2.2 ̟αρουσιάζονται οι κατανοµές συχνοτήτων και οι γραφικές
̟αραστάσεις τους. Μια α̟ό τις α̟λούστερες διαδικασίες για την οργάνωση και τη
συνο̟τική ̟αρουσίαση των δεδοµένων είναι η κατανοµή συχνοτήτων. Η κατανοµή
συχνοτήτων θεωρείται ως το ̟ρώτο βήµα σε κάθε ανάλυση δεδοµένων. Ανάλογα
ορίζονται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων, η κατανοµή αθροιστικών συχνοτήτων
και η κατανοµή αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.
Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να κατανοήσουν ότι:
• Η (α̟όλυτη) συχνότητα νi µιας τιµής xi δηλώνει ̟όσες φορές εµφανίζεται η τιµή

xi στο δείγµα.
• Η σχετική συχνότητα fi εκφράζει το ̟οσοστό (ε̟ί τοις %) µιας τιµής xi , η ο̟οία
εµφανίζεται στο δείγµα των ν ̟αρατηρήσεων. Γι’ αυτό η σχετική συχνότητα
̟ροσφέρεται για τη σύγκριση ̟ληθυσµών, όταν εξετάζονται ως ̟ρος την ίδια
µεταβλητή. Βέβαια µε τις σχετικές συχνότητες χάνουµε τις α̟όλυτες συχνότητες.
Αν όµως ν είναι το µέγεθος του δείγµατος, τότε ν i = f i ⋅ ν .
• Η αθροιστική συχνότητα Ni και η αθροιστική σχετική συχνότητα Fi, οι ο̟οίες
έχουν νόηµα µόνο για ̟οσοτικές µεταβλητές, εκφράζουν το ̟λήθος και το
̟οσοστό αντιστοίχως των ̟αρατηρήσεων ̟ου είναι µικρότερες ή ίσες µε xi .
• Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να µ̟ορούν να ̟αραστήσουν γραφικά τα δεδοµένα ̟ου έχουν
συλλέξει, χρησιµο̟οιώντας κάθε φορά το κατάλληλο διάγραµµα. Ακόµη ̟ρέ̟ει
να είναι σε θέση να «διαβάζουν» τα διάφορα διαγράµµατα τα ο̟οία
̟αρουσιάζουν µε άµεσο και οργανωµένο τρό̟ο τα στατιστικά δεδοµένα και
ε̟ιτρέ̟ουν ορισµένες φορές να φανούν αµέσως οι σχέσεις ̟ου ενδεχοµένως
υ̟άρχουν. Πρέ̟ει όµως να ε̟ιστήσουµε την ̟ροσοχή των µαθητών, δίνοντας
κατάλληλα ̟αραδείγµατα, για τον κίνδυνο ̟αρα̟λάνησης ̟ου υ̟άρχει α̟ό την
ανάγνωση ενός στατιστικού διαγράµµατος. Για ̟αράδειγµα, στο σχήµα 1 τα δυο
διαγράµµατα (α) και (β) αναφέρονται στο ̟οσοστό των εργαζοµένων γυναικών
στο σύνολο του γυναικείου ̟ληθυσµού µιας χώρας άνω των 16 ετών. ∆ίνουν όµως
εντελώς διαφορετική εικόνα για το ̟ως µεταβάλλεται το ̟οσοστό αυτό.
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Σχήµα 1
Το διάγραµµα (β) ̟ροκύ̟τει α̟ό το (α), αν α̟λώς µεγεθύνουµε την κλίµακα
στον άξονα των y, σµικρύνουµε την κλίµακα στον άξονα των x και θεωρήσουµε ως
αρχή µετρήσεων στον άξονα των y την ένδειξη 30. Ανάλογες ̟αρα̟οιήσεις µ̟ορούν
να ̟ραγµατο̟οιηθούν µε το ραβδόγραµµα κατασκευάζοντας τα ορθογώνια µε
διαφορετικό ̟λάτος. Με τον τρό̟ο αυτό η ο̟οιαδή̟οτε διαφορά στις συχνότητες
εµφανίζεται ̟ολλα̟λάσια α̟ό ό,τι ̟ραγµατικά είναι. Για ̟αράδειγµα, αν για την
άσκηση 9 σελ. 80 ̟αραστήσουµε το ιστόγραµµα συχνοτήτων ό̟ως ̟αρακάτω,
fi % 40
30
20
10
0

Λάρισα

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΠΑΟ

Ολυµπιακός

τότε η α̟εικόνιση της κατάστασης είναι ̟αρα̟λανητική, σε βάρος του
Παναθηναϊκού και υ̟έρ του Ολυµ̟ιακού.
Όταν το µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο, ε̟ιβάλλεται να γίνεται
οµαδο̟οίηση. Στην οµαδο̟οίηση το ̟λήθος των κλάσεων ορίζεται αυθαίρετα α̟ό
τον ερευνητή σύµφωνα µε την ̟είρα του. Μ̟ορεί όµως να χρησιµο̟οιηθεί και ο
εµ̟ειρικός τύ̟ος του Sturges: κ =1+3,32⋅logν, ό̟ου κ είναι ο αριθµός των κλάσεων
και ν είναι το µέγεθος του δείγµατος.
Με την οµαδο̟οίηση έχουµε α̟ώλεια ̟ληροφοριών, η ο̟οία είναι τόσο
µεγαλύτερη όσο µικρότερος είναι ο αριθµός των κλάσεων. Όµως, µε την
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οµαδο̟οίηση διευκολύνεται η ε̟εξεργασία των δεδοµένων και η ̟αρουσίασή τους
είναι ε̟ο̟τικότερη.
Στην § 2.3 εξετάζονται τα µέτρα θέσης και διασ̟οράς µιας κατανοµής.
Ένας µεγάλος αριθµός δεδοµένων µ̟ορεί σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις να ̟εριγραφεί
µε ένα µέτρο κεντρικής τάσης και µε ένα µέτρο διασ̟οράς. Οι µαθητές ̟ρέ̟ει να
ενηµερωθούν για τους ̟εριορισµούς και τις ε̟ι̟τώσεις α̟ό τη χρήση καθενός α̟ό τα
µέτρα θέσης και διασ̟οράς. Είναι ε̟ίσης σηµαντικό να κατανοήσουν ότι µε την
αντικατάσταση των δεδοµένων α̟ό ένα µέτρο θέσης έχουµε µεν µια σύντοµη
̟ληροφόρηση, αλλά συγχρόνως έχουµε και µια σηµαντική α̟ώλεια ̟ληροφοριών.
Αν, για ̟αράδειγµα, θέλουµε να ̟ληροφορήσουµε κά̟οιον για τη θερµοκρασία µιας
̟όλης θα ήταν κατάχρηση να του δώσουµε ̟λήρη κατάλογο των καθηµερινών
θερµοκρασιών. ∆ίνοντάς του όµως για συντοµία µόνο τη µέση ετήσια θερµοκρασία
ο̟ωσδή̟οτε δεν του δίνουµε ̟λήρη εικόνα της µεταβολής της θερµοκρασίας στη
διάρκεια του έτους.
Η µέση τιµή είναι ο µέσος όρος των ̟αρατηρήσεων µιας κατανοµής. Η µέση
τιµή ενός ̟ληθυσµού συµβολίζεται µε µ, ενώ ενός δείγµατος µε x . Στη στατιστική
συµ̟ερασµατολογία γίνεται διάκριση µεταξύ της µέσης τιµής ̟ληθυσµού και της
µέσης τιµής δείγµατος. Όµως στο βιβλίο χρησιµο̟οιείται µόνο η µέση τιµή δείγµατος
και συµβολίζεται µε x . Η µέση τιµή είναι το µέτρο της κεντρικής τάσης, το ο̟οίο
χρησιµο̟οιείται συχνότερα α̟ό τα άλλα, κυρίως ε̟ειδή έχει τις δύο ακόλουθες
ιδιότητες:
α.Το άθροισµα των α̟οκλίσεων όλων των τιµών α̟ό τη µέση τιµή είναι ίσο µε
µηδέν, δηλαδή ∑ ( xi − x ) = 0 . Η ιδιότητα αυτή είναι σηµαντική για την ̟αραγωγή
ν

i =1

και την α̟λο̟οίηση ̟ολλών τύ̟ων της Στατιστικής. Την ερµηνεία αυτή της µέσης
τιµής µ̟ορούµε να τη δούµε και µε το ̟αρακάτω ̟αράδειγµα:
Για καθένα α̟ό τα ̟αρακάτω σύνολα δεδοµένων υ̟ολογίζουµε τη µέση τιµή
τους και κατασκευάζουµε το ιστόγραµµα συχνοτήτων. Στον άξονα 0x σηµειώνουµε
µε “▲” τη µέση τιµή.

Παρατηρήσεις(xi) Μέση τιµή( X ) ∑( xi − x)
1 2 3
1 2 6

1225

133388

2
3
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4,333

0
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1
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1
0

0
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0
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Το ίδιο α̟οτέλεσµα ισχύει ̟ροφανώς και στην ̟ερί̟τωση ̟ου έχουµε
συχνότητες, όταν η ̟αρατήρηση xi εµφανίζεται vi φορές. Τότε ισχύει η σχέση
κ

∑ ( xi − x )vi = 0 ,

i =1
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η ο̟οία σύµφωνα µε όσα ξέρουµε α̟ό τη Φυσική δείχνει ότι το x είναι η θέση
του κέντρου βάρους κ σωµατιδίων µε βάρη v1 , v 2 ,..., v κ το̟οθετηµένα στις θέσεις

x1 , x2 ,..., xκ . Αυτό ακριβώς φαίνεται και στα ̟αρα̟άνω ιστογράµµατα συχνοτήτων,
ό̟ου η µέση τιµή ̟αριστάνεται µε “▲”. Αν θεωρήσουµε δηλαδή τον άξονα 0x να
µην έχει βάρος και το̟οθετήσουµε τα βάρη vi στις θέσεις xi και το υ̟οστήριγµα ▲
στη θέση x , τότε θα έχουµε ισορρο̟ία, ό̟ως ̟.χ. σε µία “τραµ̟άλα”.
β.Το άθροισµα των τετραγώνων των α̟οκλίσεων α̟ό τη µέση τιµή είναι
µικρότερο α̟ό το άθροισµα των τετραγώνων των α̟οκλίσεων α̟ό ο̟οιαδή̟οτε
άλλη τιµή στην κατανοµή
(εφαρµογή 2, σελίδα 98). Η ιδιότητα αυτή
χρησιµο̟οιείται για τον ̟ροσδιορισµό της διασ̟οράς και της τυ̟ικής α̟όκλισης.
Στο βιβλίο αναφέρεται και ο σταθµικός µέσος, ο ο̟οίος χρησιµο̟οιείται στην
̟ερί̟τωση ̟ου οι τιµές έχουν διαφορετική αξία. Μ̟ορεί όµως να χρησιµο̟οιηθεί
και για τον ̟ροσδιορισµό της µέσης τιµής ̟ερισσότερων οµάδων δεδοµένων µε
διαφορετικό µέγεθος των ο̟οίων γνωρίζουµε τις µέσες τιµές. Για ̟αράδειγµα, αν η
µέση τιµή της βαθµολογίας 80 κοριτσιών είναι 17 και η µέση τιµή της βαθµολογίας 50
αγοριών είναι 15, τότε η µέση τιµή της βαθµολογίας των 80+50=130 ̟αιδιών είναι

x=

17 ⋅ 80 + 15 ⋅ 50 2110
=
≈ 16.23 .
80 + 50
130

Η διάµεσος είναι το σηµείο του άξονα των δεδοµένων κάτω α̟ό το ο̟οίο
βρίσκεται το ̟ολύ το 50% των ̟αρατηρήσεων και συγχρόνως ̟άνω α̟ό αυτό το
̟ολύ το 50% των ̟αρατηρήσεων. Όταν ο αριθµός των ̟αρατηρήσεων είναι µεγάλος ,
τότε γίνεται οµαδο̟οίηση των δεδοµένων και η διάµεσος ̟ροσδιορίζεται µε τη
βοήθεια του ιστογράµµατος των αθροιστικών συχνοτήτων.
Υ̟οθέτοντας ότι οι ̟αρατηρήσεις σε κάθε κλάση κατανέµονται οµοιόµορφα,
α̟οδεικνύεται (µε α̟λή µέθοδο των τριών) ότι ο τύ̟ος ̟ου δίνει τη διάµεσο σε
οµαδο̟οιηµένα δεδοµένα είναι:

v
− N i −1
δ = Li + 2
⋅ ci
vi
i

Κλάσεις

vi

1
2
3
3
5
6

156-162
262-168
168-174
174-180
180-186
186-192

2
8
12
11
5
2

Ni
2
10
22
33
38
40

Fi %
5,0
25,0
55,0
82,5
95,0
100,0

ό̟ου

Li το κατώτερο όριο της κλάσης ̟ου ̟εριέχει τη διάµεσο
vi

η συχνότητα της κλάσης

ci

το ̟λάτος της κλάσης

N i −1 η αθροιστική συχνότητα της ̟ροηγούµενης κλάσης, και
ν

το ̟λήθος των ̟αρατηρήσεων.
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Εφαρµόζοντας, για ̟αράδειγµα, τον τύ̟ο της διαµέσου για τα δεδοµένα του
̟ίνακα 9 της σελίδας 73 του βιβλίου, βρίσκουµε ότι η διάµεσος βρίσκεται στην τρίτη
κλάση, ε̟ειδή εδώ αντιστοιχούν αθροιστικά οι v / 2 = 20 ̟αρατηρήσεις. Συνε̟ώς,

40
v
− N i −1
− 10
δ = Li + 2
ci = 168 + 2
⋅ 6 = 173cm ,
12
vi
ό̟ως (̟ερί̟ου) και στη γραφική µέθοδο.
Ποιο είναι όµως το καλύτερο µέτρο θέσης µιας κατανοµής; Σύµφωνα µε ένα
̟ρώτο κριτήριο η α̟άντηση εξαρτάται α̟ό το αν η µεταβλητή είναι ̟οιοτική ή
̟οσοτική. Αν η µεταβλητή είναι ̟οιοτική, τότε ̟ροσφέρεται µόνο η ε̟ικρατούσα
τιµή, αν όµως η µεταβλητή είναι ̟οσοτική, τότε µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν και τα
τρία µέτρα θέσης. Σύµφωνα µε ένα δεύτερο κριτήριο, η ε̟ιλογή του καταλληλότερου
µέτρου θέσης εξαρτάται α̟ό το σκο̟ό για τον ο̟οίο θα χρησιµο̟οιηθεί. Αν
ε̟ιθυµούµε ̟εραιτέρω στατιστική ε̟εξεργασία, τότε η µέση τιµή ̟ροσφέρεται
̟ερισσότερο. Αν όµως ο σκο̟ός είναι βασικά ̟εριγραφικός, τότε ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιείται το µέτρο ̟ου ̟εριγράφει καλύτερα τα δεδοµένα. Η ̟αρουσία
ακραίων ̟αρατηρήσεων (̟ολύ µικρών ή ̟ολύ µεγάλων αναφορικά µε τις άλλες
̟αρατηρήσεις) είναι συχνά ένα α̟ό τα βασικότερα κριτήρια για την ε̟ιλογή
κατάλληλου µέτρου θέσης. Η ε̟ικρατούσα τιµή και η διάµεσος µένουν γενικά
ανε̟ηρέαστες α̟ό τις ακραίες τιµές του δείγµατος. Η µέση τιµή όµως ε̟ηρεάζεται
σηµαντικά α̟ό τις τιµές αυτές, ε̟οµένως δεν ενδείκνυται σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις.
Έτσι, για ̟αράδειγµα, στη δια̟ραγµάτευση για τους µισθούς των εργαζοµένων σε
µια εταιρεία, οι εργαζόµενοι θα ε̟ικαλούνται ως αντι̟ροσω̟ευτικό µισθό τη
διάµεσο ή την ε̟ικρατούσα τιµή, ενώ οι εκ̟ρόσω̟οι της εταιρείας τη µέση τιµή ̟ου
ε̟ηρεάζεται σηµαντικά α̟ό τους µισθούς των υψηλόβαθµων στελεχών της.
Για να α̟αντήσουµε στο ερώτηµα ̟όσο διασ̟αρµένες είναι οι τιµές µιας
κατανοµής, χρησιµο̟οιούµε τα µέτρα διασ̟οράς. Α̟ό τα µέτρα αυτά αναφέρονται
στο βιβλίο το εύρος, το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος, η διακύµανση και η τυ̟ική
α̟όκλιση.
Α̟ό τα µέτρα διασ̟οράς το εύρος χρησιµο̟οιείται αρκετά συχνά σε ̟ερι̟τώσεις
ελέγχου ̟οιότητας βιοµηχανικών ̟ροϊόντων, όταν εργαζόµαστε µε ̟ολλά ισοµεγέθη
δείγµατα. Αυτό οφείλεται στον εύκολο υ̟ολογισµό του και στην εύκολη ερµηνεία
του. Το εύρος όµως έχει το µειονέκτηµα να εξαρτάται µόνο α̟ό τις δύο ακραίες τιµές
και έχει την τάση να αυξάνεται, καθώς το µέγεθος του δείγµατος µεγαλώνει. Αυτό
έχει ως συνέ̟εια να µην είναι συγκρίσιµα ως ̟ρος το εύρος δύο δείγµατα
διαφορετικού µεγέθους.
Η διακύµανση ενός ̟ληθυσµού µεγέθους Ν συµβολίζεται µε σ2 και ο τύ̟ος της
είναι
2
∑ (ti − µ )
N

σ2 =
ό̟ου µ =

i =1

(1),

N

1 N
∑ t i η µέση τιµή του ̟ληθυσµού, ενώ η διακύµανση ενός δείγµατος
N i =1
2

µεγέθους ν συµβολίζεται µε s * και ο τύ̟ος της είναι
ν

2

s* =

∑ (t i -x )
i=1

ν-1

2

(2).
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Στατιστικές διαδικασίες ̟ου χρησιµο̟οιούνται στις διάφορες ε̟ιστήµες συνήθως
2

̟ροσδιορίζουν τη διακύµανση s * ενός δείγµατος, η ο̟οία στη συνέχεια
χρησιµο̟οιείται για την εκτίµηση της διακύµανσης σ2 του ̟ληθυσµού. Η δειγµατική
διακύµανση ̟ου ̟ροσδιορίζεται µε τον τύ̟ο (2) α̟οδεικνύεται ότι είναι µια
αµερόλη̟τη εκτιµήτρια. Αν ̟άρουµε δηλαδή όλα τα δυνατά δείγµατα µεγέθους ν και
2

υ̟ολογίσουµε τις διασ̟ορές s * α̟ό τη σχέση (2), τότε η µέση τιµή τους θα ισούται
µε την ̟ληθυσµιακή διασ̟ορά σ 2 . Αντίθετα, η δειγµατική διακύµανση, ό̟ως

∑ (ti -x )
ν

ορίζεται α̟ό τη σχέση s 2 = i=1

ν

2

, τείνει να υ̟οεκτιµά τη ̟ληθυσµιακή

διακύµανση σ 2 . Ωστόσο, στο βιβλίο για διδακτικούς λόγους χρησιµο̟οιούµε για τη

∑ (ti -x )
ν

δειγµατική διακύµανση τον τύ̟ο

s 2 = i=1

ν

2

, αφού δεν ̟ρόκειται να

ασχοληθούµε µε στατιστική συµ̟ερασµατολογία.
Η τυ̟ική α̟όκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης. Το µέτρο αυτό
διασ̟οράς ικανο̟οιεί την α̟αίτηση να εκφράζεται στην ίδια µονάδα µέτρησης µε
τις ̟αρατηρήσεις.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟αρατηρήσεις είναι µεγάλοι αριθµοί, µ̟ορούµε να
α̟λο̟οιήσουµε τους υ̟ολογισµούς χρησιµο̟οιώντας την εφαρµογή 3 (σελίδα 99 του
βιβλίου), σύµφωνα µε την ο̟οία αν y = ax + β , τότε y = αx + β και s y = α ⋅ s x .
Για την ερµηνεία της τυ̟ικής α̟όκλισης ως µέτρου διασ̟οράς, ας υ̟οθέσουµε
ότι ο µέσος µισθός των υ̟αλλήλων µιας εταιρείας Α είναι x A = 250.000 δρχ. µε
τυ̟ική α̟όκλιση s A = 42.000 δρχ. Μια ερµηνεία της µεταβλητότητας των
α̟ολαβών των εργαζοµένων έγκειται στον καθορισµό του ̟οσοστού των
εργαζοµένων ̟ου αναµένεται να βρίσκονται στο διάστηµα ( x − s, x + s ) , ή µε δύο
τυ̟ικές α̟οκλίσεις στο διάστηµα ( x − 2 s, x + 2 s ) κτλ. Αν υ̟οθέσουµε ότι έχουµε
̟ερί̟ου κανονική κατανοµή, τότε έχουµε την ερµηνεία του σχήµατος 15, σελ. 95.
Αντίθετα, για ο̟οιοδή̟οτε σύνολο ̟αρατηρήσεων, ανεξάρτητα α̟ό την κατανοµή
̟ου έχουµε, εφαρµόζεται το θεώρηµα του Chebyshev, το ο̟οίο λέει ότι “το ̟οσοστό
των ̟αρατηρήσεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο διάστηµα ( x − κs, x + κs ) , κ ≥ 1 , είναι

1
”. Συνε̟ώς, στο διάστηµα ( x − 2 s, x + 2 s ) έχουµε τουλάχιστον το
κ2
75% των ̟αρατηρήσεων, ενώ στο διάστηµα ( x − 3s, x + 3s ) έχουµε τουλάχιστον το
τουλάχιστον 1 −

89% των ̟αρατηρήσεων. Ε̟οµένως, για το ̟αρα̟άνω ̟αράδειγµα, αν υ̟οθέσουµε
ότι ο µισθός των υ̟αλλήλων ακολουθεί κανονική κατανοµή, τότε αναµένεται το:
• 68% των υ̟αλλήλων να έχουν µισθό στο διάστηµα (208.000, 292.000)
• 95% των υ̟αλλήλων να έχουν µισθό στο διάστηµα (166.000, 334.000)
• 99,7% των υ̟αλλήλων να έχουν µισθό στο διάστηµα (124.000, 376.000),
ενώ τα αντίστοιχα ̟οσοστά, όταν δεν υ̟οθέτουµε κανονική κατανοµή, γίνονται
τουλάχιστον 0%, 75% και 89%.
Μερικές φορές σε στατιστικούς υ̟ολογισµούς είναι αναγκαίο όχι µόνο να
υ̟ολογίσουµε α̟λώς τις τυ̟ικές α̟οκλίσεις, αλλά να συγκρίνουµε µεταξύ τους τα
µεγέθη των τυ̟ικών α̟οκλίσεων σε διαφορετικές στατιστικές συλλογές. ∆ε φτάνουµε
όµως στο σκο̟ό µας µε το να ̟αραλληλίσουµε µεταξύ τους τις τυ̟ικές α̟οκλίσεις.
Αυτό θα µας έδινε στην ̟λειοψηφία των ̟ερι̟τώσεων µια εσφαλµένη εικόνα.

420

Ας υ̟οθέσουµε ότι ο µέσος µισθός x και η τυ̟ική α̟όκλιση s των υ̟αλλήλων
δύο εταιρειών Α και Β δίνονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα για 3 διαφορετικές
̟ερι̟τώσεις:
Εταιρεία Α

x A = 250.000 δρχ.
s Α = 42.000 δρχ.
x A = 250.000 δρχ.
s Α = 42.000 δρχ.
x A = 250.000 δρχ.
s Α = 42.000 δρχ.

Περί̟τωση 1
Περί̟τωση 2
Περί̟τωση 3

Εταιρεία Β

xΒ
sΒ
xΒ
sΒ
xΒ
sΑ

= 250.000 δρχ.
= 60.000 δρχ.
= 350.000 δρχ.
= 50.000 δρχ.
= $ 1400
= $ 350

Στην ̟ερί̟τωση 1 έχουµε την ίδια µέση τιµή, ο̟ότε η σύγκριση της
µεταβλητότητας µ̟ορεί να γίνει αµέσως, συνε̟ώς µ̟ορούµε να ̟ούµε ότι η
µεταβλητότητα των µισθών στην εταιρεία Β είναι µεγαλύτερη α̟ό την
µεταβλητότητα των µισθών στην εταιρεία Α. ∆ηλαδή οι εργαζόµενοι στην εταιρεία Α
̟αρουσιάζουν µεγαλύτερη οµοιογένεια στις µηνιαίες α̟οδοχές τους α̟ό ό,τι στην
εταιρεία Β. Αντίθετα, στη δεύτερη ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορούµε να ̟ούµε ότι έχουµε
µεγαλύτερη µεταβλητότητα στην εταιρεία Β α̟ό ό,τι στην Α. Η τυ̟ική α̟όκλιση
s Α = 42.000 δρχ. έχει υ̟ολογιστεί θεωρώντας τις α̟οκλίσεις των ̟αρατηρήσεων α̟ό
τη µέση τιµή x A = 250.000 δρχ. , ενώ η s Β = 50.000 δρχ. υ̟ολογίστηκε θεωρώντας τις
α̟οκλίσεις των ̟αρατηρήσεων α̟ό τη µέση τιµή x Β = 350.000 δρχ. Ανάλογη είναι
και η τρίτη ̟ερί̟τωση, ό̟ου έχουµε διαφορετικές µονάδες µέτρησης.
Στις δύο αυτές ̟ερι̟τώσεις η µεταβλητότητα των δεδοµένων µ̟ορεί να
συγκριθεί, αφού ̟ρώτα εκφράσουµε τις σχετικές ̟οσότητες σε µια κοινή βάση. Γι
’αυτό υ̟άρχει ανάγκη ορισµού µέτρων σχετικής µεταβλητότητας, τα ο̟οία να
συνδυάζουν µέτρα θέσης µε µέτρα διασ̟οράς. Το ̟ιο γνωστό µέτρο σχετικής
µεταβλητότητας είναι ο συντελεστής µεταβολής ή συντελεστής µεταβλητότητας, ο
ο̟οίος ορίζεται α̟ό τον τύ̟ο cv =

s
και συνήθως εκφράζεται ως ̟οσοστό.
x

Σύγκριση µέσης τιµής, διαµέσου
Πλεονεκτήµατα
• Για τον υ̟ολογισµό της
χρησιµο̟οιούνται όλες οι
τιµές.
• Είναι µοναδική για κάθε
σύνολο δεδοµένων.
• Είναι εύκολα κατανοητή.
• Ο υ̟ολογισµός της είναι
σχετικά εύκολος.
• Έχει µεγάλη εφαρµογή για
̟εραιτέρω στατιστική
ανάλυση.

Μειονεκτήµατα
Μέση τιµή
• Ε̟ηρεάζεται ̟ολύ α̟ό
ακραίες τιµές.
• Μ̟ορεί να µην αντιστοιχεί
σε δυνατή τιµή της
µεταβλητής. Όταν η Χ είναι
διακριτή, µε ακέραιες τιµές,
τότε η µέση τιµή µ̟ορεί να
µην είναι ακέραιος.
• ∆εν υ̟ολογίζεται για
̟οιοτικά δεδοµένα.
• Είναι δύσκολος ο
υ̟ολογισµός της σε
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οµαδο̟οιηµένα δεδοµένα µε
ανοικτές τις ακραίες κλάσεις.

•
•
•

•
•

∆ιάµεσος
Είναι εύκολα κατανοητή.
• ∆ε χρησιµο̟οιούνται όλες οι
τιµές για τον υ̟ολογισµό της.
∆εν ε̟ηρεάζεται α̟ό ακραίες
τιµές.
• Είναι δύσκολη η εφαρµογή
της για ̟εραιτέρω στατιστική
Υ̟ολογίζεται και στην
ανάλυση.
̟ερί̟τωση ̟ου οι ακραίες
κλάσεις είναι ανοικτές.
• ∆εν υ̟ολογίζεται για
̟οιοτικά δεδοµένα.
Ο υ̟ολογισµός της είναι
α̟λός.
• Για τον υ̟ολογισµό της
µ̟ορεί να χρειαστεί
Είναι µοναδική σε κάθε
̟αρεµβολή.
σύνολο δεδοµένων.

Σύγκριση µέτρων διασ̟οράς
Πλεονεκτήµατα
Μειονεκτήµατα
Εύρος
• Είναι ̟ολύ α̟λό στον
• ∆ε θεωρείται αξιό̟ιστο µέτρο
διασ̟οράς, ε̟ειδή βασίζεται
υ̟ολογισµό.
µόνο στις δυο ακραίες
• Χρησιµο̟οιείται αρκετά στον
̟αρατηρήσεις.
έλεγχο ̟οιότητας.
• ∆ε χρησιµο̟οιείται για
• Μ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί
̟εραιτέρω στατιστική
για την εκτίµηση της τυ̟ικής
ανάλυση.
α̟όκλισης.
∆ιασ̟ορά και τυ̟ική α̟όκλιση
• Λαµβάνονται υ̟όψη για τον
• Το κυριότερο µειονέκτηµα
υ̟ολογισµό τους όλες οι
της διασ̟οράς είναι ότι δεν
̟αρατηρήσεις.
εκφράζεται στις ίδιες µονάδες
µε το χαρακτηριστικό. Το
• Έχουν µεγάλη εφαρµογή στη
µειονέκτηµα αυτό ̟αύει να
στατιστική
υ̟άρχει µε τη χρησιµο̟οίηση
συµ̟ερασµατολογία.
της τυ̟ικής α̟όκλισης
• Σε κανονικούς ̟ληθυσµούς το
• Α̟αιτούνται ̟ερισσότερες
68%, 95%, 99,7% των
αλγεβρικές ̟ράξεις για τον
̟αρατηρήσεων βρίσκονται
υ̟ολογισµό τους ̟αρά στα
στα διαστήµατα x ± s , x ± 2 s
άλλα µέτρα.
και x ± 3s αντίστοιχα.
Συντελεστής µεταβολής
• Είναι καθαρός αριθµός.
• ∆εν ενδείκνυται στην
̟ερί̟τωση ̟ου η µέση τιµή
• Χρησιµο̟οιείται ως µέτρο
είναι κοντά στο µηδέν.
σύγκρισης της
µεταβλητότητας, όταν έχουµε
ίδιες ή και διαφορετικές
µονάδες µέτρησης.
• Χρησιµο̟οιείται ως µέτρο
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οµοιογένειας ενός ̟ληθυσµού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Α̟ό το κεφάλαιο 2 δε θα διδαχτούν:
α) Οι κλάσεις άνισου ̟λάτους (σελ. 74)
β) Τα εκατοστηµόρια (σελ. 89) και το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος (σελ. 92)
γ) Η ε̟ικρατούσα τιµή (σελ. 90,91)
δ) Η γραµµική ̟αλινδρόµηση, §2.4
ε) Η γραµµική συσχέτιση, §2.5
στ) Η άσκηση 4 της σελ. 81.
• Κατά την εξέταση ασκήσεων ̟ου αναφέρονται σε οµαδο̟οίηση ̟αρατηρήσεων,
οι κλάσεις θα δίδονται υ̟οχρεωτικά.
• Κατά τη διδασκαλία του ιστογράµµατος συχνοτήτων να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι
οι ̟αρατηρήσεις στις κλάσεις κατανέµονται οµοιόµορφα. Ε̟οµένως, αν σε µια
κλάση ̟λάτους c αντιστοιχούν ν i ̟αρατηρήσεις, τότε σε ένα υ̟οδιάστηµα αυτής
̟λάτους d αντιστοιχούν ν i

d
̟αρατηρήσεις. Έτσι για ̟αράδειγµα στην άσκηση 5
c

της σελ. 103 οι ̟ωλητές ̟ου έκαναν ̟ωλήσεις α̟ό 5 χιλιάδες ευρώ µέχρι 6
χιλιάδες ευρώ είναι 14 ⋅
•

1
= 7.
2

Κατά τη διδασκαλία της διακύµανσης να δίνονται οι τύ̟οι 2 και 4 των σελίδων
93 & 94 αντιστοίχως.

Κεφάλαιο 3. Προτείνεται να διατεθούν µέχρι 19 διδακτικές ώρες.
Η Θεωρία των Πιθανοτήτων ̟ροσφέρει τις µεθόδους µε τις ο̟οίες
̟ροσδιορίζουµε ένα µέτρο της βεβαιότητας, µε την ο̟οία αναµένεται να
̟ραγµατο̟οιηθεί ή να µην ̟ραγµατο̟οιηθεί ένα ενδεχόµενο. Η κατοχή ε̟οµένως
των βασικών στοιχείων της Θεωρίας των Πιθανοτήτων θα καταστήσει τους
αυριανούς ̟ολίτες ικανούς να συλλογίζονται µε ψυχραιµία, να κρίνουν και να
εκτιµούν µε αντικειµενικότητα τα γεγονότα, αφού θα έχουν κατανοήσει ότι
υ̟άρχουν τρό̟οι για να βρούµε αν κά̟οια α̟ό αυτά είναι ̟ερισσότερο ̟ιθανά α̟ό
κά̟οια άλλα.
Στην §3.1 εξηγούνται οι έννοιες του ̟ειράµατος τύχης, του δειγµατικού χώρου
και του ενδεχοµένου. Για τα ενδεχόµενα, αφού είναι υ̟οσύνολα του δειγµατικού
χώρου Ω, ισχύει η γνωστή α̟ό την Α΄ Λυκείου άλγεβρα των συνόλων. Πρέ̟ει
ε̟οµένως οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τις ̟ράξεις µεταξύ των συνόλων, τις ο̟οίες
και να ερµηνεύουν ως αντίστοιχες ̟ράξεις µε ενδεχόµενα. Πρέ̟ει ε̟ίσης οι µαθητές
να κατανοήσουν την αντιστοιχία ανάµεσα στις διάφορες σχέσεις των ενδεχοµένων
̟ου είναι διατυ̟ωµένες στην κοινή γλώσσα και στη διατύ̟ωση των ίδιων σχέσεων
στη γλώσσα των συνόλων. Για το ξε̟έρασµα των δυσκολιών ̟ου ̟αρουσιάζονται
στον ̟ροσδιορισµό του δειγµατικού χώρου και των ενδεχοµένων ̟ρέ̟ει οι
διδάσκοντες για την ε̟ο̟τική ̟αρουσίασή τους να χρησιµο̟οιούν τα
δεντροδιαγράµµατα, τους ̟ίνακες δι̟λής εισόδου, τα διαγράµµατα Venn κτλ., ώστε
να οδηγούν τους µαθητές στο να οργανώνουν τη σκέψη τους µε συστηµατικό και
̟αραστατικό τρό̟ο.
Για να κατανοήσουν οι µαθητές ότι στη ρίψη δύο νοµισµάτων τα α̟οτελέσµατα
ΚΓ και ΓΚ είναι διαφορετικά, να εξεταστεί για ̟αράδειγµα το ̟είραµα στην
̟ερί̟τωση της ρίψης ενός δεκάρικου και ενός εικοσάρικου.
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Τέλος, ε̟ειδή σηµαντικό ρόλο στον υ̟ολογισµό των ̟ιθανοτήτων ̟αίζει ο
διαµερισµός ενός συνόλου σε ανά δύο ξένα µεταξύ τους ενδεχόµενα, ̟ρέ̟ει να
κατανοήσουν οι µαθητές τις σχέσεις:
A = ( A − B ) ∪ ( A ∩ B ) = ( A ∩ B ′) ∪ ( A ∩ B ) ,
B = ( B − A) ∪ ( B ∩ A) = ( B ∩ A′) ∪ ( B ∩ A) και
A ∪ B = ( A ∩ B ′) ∪ ( A ∩ B) ∪ ( B ∩ A′) .
Στην §3.2 εισάγεται η έννοια της ̟ιθανότητας, η ο̟οία είναι και η βασικότερη
έννοια του κεφαλαίου. Ε̟ειδή η έννοια αυτή διαµορφώνεται µε βάση την έννοια της
σχετικής συχνότητας, κρίνεται σκό̟ιµο να γίνει αναφορά και στην αντίστοιχη
έννοια στο κεφάλαιο της Στατιστικής (σελ. 65 του βιβλίου).
Ένα α̟ό τα κύρια χαρακτηριστικά του ̟ειράµατος τύχης είναι η αβεβαιότητα
για το ̟οιο α̟οτέλεσµα του ̟ειράµατος θα εµφανιστεί σε µια συγκεκριµένη εκτέλεσή
του. Ε̟οµένως, αν Α είναι ένα ενδεχόµενο, δεν µ̟ορούµε µε βεβαιότητα να
̟ροβλέψουµε αν το Α θα ̟ραγµατο̟οιηθεί ή όχι. Γι’ αυτό είναι χρήσιµο να
συνδυάσουµε µε κάθε ενδεχόµενο Α έναν αριθµό, ̟ου θα είναι ένα µέτρο της
“̟ροσδοκίας” µε την ο̟οία αναµένουµε την ̟ραγµατο̟οίηση του Α. Τον αριθµό
αυτό τον ονοµάζουµε ̟ιθανότητα του Α. Πώς θα γίνει όµως η “εκχώρηση” των
̟ιθανοτήτων στα διάφορα ενδεχόµενα του ̟ειράµατος τύχης; Πώς δηλαδή θα
κατασκευάσουµε µια κλίµακα ̟ιθανότητας, µε τη βοήθεια της ο̟οίας σε κάθε
ενδεχόµενο θα εκχωρούµε την αντίστοιχη ̟ιθανότητα, ό̟ως ακριβώς κάνουµε για τη
µέτρηση της θερµοκρασίας κατασκευάζοντας, για ̟αράδειγµα, τη θερµοµετρική
κλίµακα Κελσίου;
Συµφωνούµε ότι στην κλίµακα της ̟ιθανότητας στο αδύνατο ενδεχόµενο θα
αντιστοιχεί ο αριθµός 0, ενώ στο βέβαιο ενδεχόµενο ο αριθµός 1 (ό̟ως και στην
κοινή γλώσσα λέµε για το αδύνατο ενδεχόµενο ότι έχει ̟ιθανότητα 0%, ενώ το
βέβαιο 100%). Είναι λογικό να δεχτούµε ότι η ̟ιθανότητα κάθε άλλου ενδεχοµένου
θα βρίσκεται ανάµεσα στο 0 και στο 1. Πώς θα γίνει όµως η εκχώρηση της
̟ιθανότητας σε ένα ο̟οιοδή̟οτε ενδεχόµενο; Σε ένα ̟είραµα ̟ου υ̟άρχει το
στοιχείο της “συµµετρίας” είναι λογικό να υ̟οθέσουµε ότι τα α̟λά ενδεχόµενα του
̟ειράµατος είναι ισο̟ίθανα, ο̟ότε η σχετική συχνότητα ενός ενδεχοµένου Α µε κ
κ
και το όριο αυτό το ορίζουµε και ως ̟ιθανότητα
στοιχεία θα τείνει στον αριθµό
v
κ
του Α, δηλαδή P ( A) = , ̟ου α̟οτελεί και τον κλασικό ορισµό της ̟ιθανότητας. Η
v
P ( A) ̟ου ορίζεται µε αυτό τον τρό̟ο ικανο̟οιεί τις α̟αιτήσεις µιας κλίµακας
̟ιθανότητας, αφού ισχύουν:
• 0 ≤ P ( A) ≤ 1
• P(Ω ) = 1
• P (∅) = 0 .
Πώς όµως γίνεται η εκχώρηση των ̟ιθανοτήτων, όταν ο δειγµατικός χώρος
α̟οτελείται α̟ό µη ισο̟ίθανα α̟οτελέσµατα ή έχει ά̟ειρο ̟λήθος στοιχείων. Στις
̟ερι̟τώσεις αυτές η Θεωρία των Πιθανοτήτων χρησιµο̟οιεί τον ορισµό ̟ου
αναφέρεται στην αξιωµατική θεµελίωση της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, η ο̟οία
έγινε α̟ό τον A.N. Kolmogoroff. Σύµφωνα µε τη θεµελίωση αυτή, αν Ω είναι ένας
δειγµατικός χώρος και D η αντίστοιχη κλάση των ενδεχοµένων, τότε µέτρο
̟ιθανότητας ονοµάζεται κάθε συνάρτηση
P:D→R
για την ο̟οία ισχύουν οι ιδιότητες:
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• 0 ≤ P ( A) ≤ 1 , για κάθε A ∈D
• P(Ω ) = 1
• P ( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) , αν A ∩ B = ∅ .
Η θεωρία του Kolmogoroff έχει το ̟λεονέκτηµα να είναι φυσική, α̟λή και να
ικανο̟οιεί τις σύγχρονες α̟αιτήσεις της αυστηρότητας. Συνδέει τη Θεωρία των
Πιθανοτήτων µε τη Θεωρία του Μέτρου και της Ολοκλήρωσης και έτσι εφοδιάζεται
µε ισχυρά εργαλεία και τεχνικές α̟ό άλλους ανα̟τυγµένους κλάδους των
Μαθηµατικών. Πέραν τούτου η αυστηρή θεµελίωση ήταν αυτή ̟ου ε̟έτρεψε την
αλµατώδη ανά̟τυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων.
Όµως, στο διδακτικό βιβλίο υιοθετήθηκε για διδακτικούς λόγους ο α̟λούστερος
αξιωµατικός ορισµός ̟ου αναφέρεται στη σελίδα 149, άµεση συνέ̟εια του ο̟οίου
είναι και οι ̟αρα̟άνω ιδιότητες, οι ο̟οίες αναφέρονται στον ορισµό κατά
Kolmogoroff.
Η ̟αράγραφος 3.2 ολοκληρώνεται µε τους κανόνες λογισµού των ̟ιθανοτήτων, οι
ο̟οίοι α̟οδεικνύονται για δειγµατικούς χώρους µε ισο̟ίθανα α̟λά ενδεχόµενα.
Είναι σκό̟ιµο να δοθεί έµφαση στην ε̟ο̟τική ερµηνεία των κανόνων αυτών.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.
Παρατήρηση: Η διδακτική διαχείριση των µαθηµάτων ̟ου
ακολουθούν είναι η ίδια µε αυτήν των αντιστοίχων µαθηµάτων του
Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ.
Α΄ Τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα
∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Άλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη,
Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου,
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Εισαγωγικό κεφάλαιο
Ε1
Ε2

Το Λεξιλόγιο της Λογικής
Σύνολα

Κεφ. 1Ο: Οι Πραγµατικοί Αριθµοί
1.1
1.2
1.3
1.4

Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
∆ιάταξη Πραγµατικών Αριθµών
Α̟όλυτη Τιµή Πραγµατικού Αριθµού
Ρίζες Πραγµατικών Αριθµών
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Κεφ. 2Ο:
2.1
2.2
2.3

Εξισώσεις 1ου Βαθµού
Η Εξίσωση x ν = α
Εξισώσεις 2ου Βαθµού

Κεφ. 3Ο:
3.1
3.2
3.3

Εξισώσεις

Ανισώσεις

Ανισώσεις 1ου Βαθµού
Ανισώσεις 2ου Βαθµού
Ανισώσεις Γινόµενο & Ανισώσεις Πηλίκο

Κεφ. 4Ο:

Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

4.1
4.2
4.3

Η Έννοια της Συνάρτησης
Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
Η Συνάρτηση f ( x ) = αx + β

4.4

Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατό̟ιση Καµ̟ύλης

4.5 Μονοτονία – Ακρότατα – Συµµετρίες Συνάρτησης
Κεφ. 5Ο:
5.1
5.2
5.3

Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2

α
x
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) = αx 2 + βx + γ
Μελέτη της Συνάρτησης : f ( x ) =

Κεφ. 6Ο:

Γραµµικά Συστήµατα

6.1 Γραµµικά Συστήµατα (χωρίς την υ̟ο̟αράγραφο «Λύση –
διερεύνηση γραµµικού συστήµατος»)
6.2 Μη Γραµµικά Συστήµατα

Γεωµετρία
∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου»
των Αργυρό̟ουλου Η., Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και
Σιδέρη Π. , έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 1ο: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωµετρία
1.1

Το αντικείµενο της Ευκλείδειας Γεωµετρίας
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1.2

Ιστορική αναδροµή στη γένεση και ανά̟τυξη της Γεωµετρίας

Κεφ. 3ο:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Είδη και στοιχεία τριγώνων
1o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
2o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
3o Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Ύ̟αρξη και µοναδικότητα καθέτου (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς τις α̟οδείξεις
των θεωρηµάτων I και II )
Κύκλος - Μεσοκάθετος – ∆ιχοτόµος
Κεντρική συµµετρία
Αξονική συµµετρία
Σχέση εξωτερικής και α̟έναντι γωνίας (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Ανισοτικές σχέσεις ̟λευρών και γωνιών
Τριγωνική ανισότητα (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος και
την εφαρµογή 4)
Κάθετες και ̟λάγιες (χωρίς τις α̟οδείξεις του θεωρήµατος II)
Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (χωρίς την α̟όδειξη του
θεωρήµατος)
Εφα̟τόµενα τµήµατα
Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
Α̟λές γεωµετρικές κατασκευές
Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ. 4Ο:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Παράλληλες ευθείες

Εισαγωγή
Τέµνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτηµα (χωρίς την α̟όδειξη
της ̟ρότασης iv)
Κατασκευή ̟αράλληλης ευθείας
Γωνίες µε ̟λευρές ̟αράλληλες
Αξιοσηµείωτοι κύκλοι τριγώνου (χωρίς την εφαρµογή)
Άθροισµα γωνιών τριγώνου
Γωνίες µε ̟λευρές κάθετες
Άθροισµα γωνιών κυρτού ν-γώνου

Κεφ. 5Ο:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Τρίγωνα

Παραλληλόγραµµα – Τρα̟έζια

Εισαγωγή
Παραλληλόγραµµα
Ορθογώνιο
Ρόµβος
Τετράγωνο
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5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Εφαρµογές στα τρίγωνα
Βαρύκεντρο τριγώνου
Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος)
Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου
Τρα̟έζιο
Ισοσκελές τρα̟έζιο
Αξιοσηµείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

Κεφ. 6Ο:
6.1
6.2

Εγγεγραµµένα σχήµατα

Εισαγωγικά – Ορισµοί
Σχέση εγγεγραµµένης και αντίστοιχης ε̟ίκεντρης (χωρίς την
̟ερί̟τωση ii στην α̟όδειξη του θεωρήµατος)
Γωνία χορδής και εφα̟τοµένης (χωρίς την εφαρµογή 1)

6.3

Κεφ. 7Ο:
7.1
7.2
7.3

Αναλογίες

Εισαγωγή
∆ιαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε ν ίσα µέρη
Γινόµενο ευθύγραµµου τµήµατος µε αριθµό – Λόγος
ευθύγραµµων τµηµάτων
Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα – Αναλογίες
Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος
∆ιαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως ̟ρος δοσµένο
λόγο
Θεώρηµα του Θαλή (χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος)
Θεωρήµατα των διχοτόµων τριγώνου

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Κεφ. 8Ο:

Οµοιότητα

8.1
Όµοια ευθύγραµµα σχήµατα
8.2
Κριτήρια οµοιότητας (χωρίς τις α̟οδείξεις των θεωρηµάτων ΙΙ
και III και τις εφαρµογές 1 και 2)

Β΄ Τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα
∆ιδακτέα ύλη
•

Α̟ό το βιβλίο «Αλγεβρα Α΄ Γενικού Λυκείου» των Σ.
Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου
και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.

Κεφ. 7Ο:
7.1

Τριγωνοµετρία

Τριγωνοµετρικοί Αριθµοί Γωνίας
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7.2
7.3

Βασικές Τριγωνοµετρικές Ταυτότητες
Αναγωγή στο 1o Τεταρτηµόριο
•

Α̟ό το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ.
Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου
και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.

Κεφ. 1Ο: Τριγωνοµετρία
1.1
1.2
1.3

Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις
Βασικές τριγωνοµετρικές εξισώσεις
Τριγωνοµετρικοί αριθµοί αθροίσµατος γωνιών (χωρίς την
υ̟ο̟αράγραφο «Εφα̟τοµένη αθροίσµατος και διαφοράς
γωνιών»)
1.4 Τριγωνοµετρικοί αριθµοί της γωνίας 2α (χωρίς τον τύ̟ο της
εφ2α και τις εφαρµογές 1, 2, 3, 4, 6)

Κεφ. 2Ο:
2.1
2.2
2.3
2.4

Πολυώνυµα - Πολυωνυµικές εξισώσεις

Πολυώνυµα
∆ιαίρεση ̟ολυωνύµων
Πολυωνυµικές εξισώσεις
Εξισώσεις ̟ου ανάγονται σε ̟ολυωνυµικές.

Γεωµετρία
∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου»
των Αργυρό̟ουλου Η., Βλάµου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και
Σιδέρη Π., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.

Κεφ. 9Ο:
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7

Ορθές ̟ροβολές
Το Πυθαγόρειο θεώρηµα
Γεωµετρικές κατασκευές
Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήµατος (χωρίς την α̟όδειξη
του θεωρήµατος ΙΙ)
Θεωρήµατα ∆ιαµέσων
Τέµνουσες κύκλου

Κεφ. 10Ο:
10.1
10.2
10.3

Μετρικές σχέσεις

Εµβαδά

Πολυγωνικά χωρία
Εµβαδόν ευθύγραµµου σχήµατος - Ισοδύναµα ευθύγραµµα
σχήµατα
Εµβαδόν βασικών ευθύγραµµων σχηµάτων
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10.4
10.5
10.6

Άλλοι τύ̟οι για το εµβαδόν τριγώνου (χωρίς την α̟όδειξη του
τύ̟ου ΙΙΙ)
Λόγος εµβαδών οµοίων τριγώνων – ̟ολυγώνων
Μετασχηµατισµός ̟ολυγώνου σε ισοδύναµό του

Κεφ. 11Ο:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Μέτρηση Κύκλου

Ορισµός κανονικού ̟ολυγώνου
Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών ̟ολυγώνων (χωρίς τις
α̟οδείξεις των θεωρηµάτων)
Εγγραφή βασικών κανονικών ̟ολυγώνων σε κύκλο και
στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρµογές 2 και 3)
Προσέγγιση του µήκους του κύκλου µε κανονικά ̟ολύγωνα
Μήκος τόξου
Προσέγγιση του εµβαδού κύκλου µε κανονικά ̟ολύγωνα
Εµβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος
Τετραγωνισµός κύκλου

Γ΄ Τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
Άλγεβρα
∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη,
Β. Κατσαργύρη, Σ. Πα̟ασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου,
έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 3Ο:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Πρόοδοι

Ακολουθίες
Αριθµητική ̟ρόοδος
Γεωµετρική ̟ρόοδος
Ανατοκισµός – Ίσες καταθέσεις – Χρεωλυσία
Άθροισµα ά̟ειρων όρων γεωµετρικής ̟ροόδου

Κεφ. 4Ο:

Εκθετική και Λογαριθµική συνάρτηση

4.1 Εκθετική συνάρτηση
4.2 Λογάριθµοι (χωρίς την α̟όδειξη της αλλαγής βάσης)
4.3 Λογαριθµική συνάρτηση (να διδαχθούν µόνο οι λογαριθµικές
συναρτήσεις µε βάση το 10 και το e.)

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης
∆ιδακτέα ύλη
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Α̟ό το βιβλίο «Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
- Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου» των Αδαµό̟ουλου Λ., Βισκαδουράκη Β.,
Γαβαλά ∆., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 1ο: ∆ιανύσµατα
1.1 Η Έννοια του ∆ιανύσµατος
1.2 Πρόσθεση και Αφαίρεση ∆ιανυσµάτων
1.3 Πολλα̟λασιασµός Αριθµού µε ∆ιάνυσµα (χωρίς τις Εφαρµογές 1
και 2 στις σελ. 25-26)
1.4 Συντεταγµένες στο Ε̟ί̟εδο (χωρίς την Εφαρµογή 2 στη σελ. 35)
1.5 Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων
Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Ε̟ί̟εδο
2.1 Εξίσωση Ευθείας
2.2 Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας
2.3 Εµβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις α̟οδείξεις των τύ̟ων της
α̟όστασης σηµείου α̟ό ευθεία, του εµβαδού τριγώνου και της
Εφαρµογής 1 στη σελ. 73)
Κεφ. 3ο: Κωνικές Τοµές
3.1 Ο Κύκλος (χωρίς τις ̟αραµετρικές εξισώσεις του κύκλου)
3.2 Η Παραβολή (χωρίς την α̟όδειξη της εξίσωσης της ̟αραβολής,
την α̟όδειξη του τύ̟ου της εφα̟τοµένης και την Εφαρµογή 1
στη σελ. 96)
3.3 Η Έλλειψη (χωρίς την α̟όδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις
̟αραµετρικές εξισώσεις της έλλειψης, την Εφαρµογή στη σελ.
107, την Εφαρµογή 1 στη σελ. 109 και την Εφαρµογή 2 στη σελ.
110)
3.4 Η Υ̟ερβολή (χωρίς την α̟όδειξη της εξίσωσης της υ̟ερβολής
και την α̟όδειξη του τύ̟ου των ασυµ̟τώτων)
3.5 Μόνο η υ̟ο̟αράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής» και
σύµφωνα µε την ̟ροτεινόµενη διαχείριση.
Κεφ. 4ο: Θεωρία Αριθµών
4.1 Η Μαθηµατική Ε̟αγωγή
∆΄ Τάξη Εσ̟ερινού ΕΠΑ.Λ.
Μαθηµατικά Ι
∆ιδακτέα ύλη

Α̟ό το βιβλίο “Μαθηµατικά”, Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε.
(Π. Βλάµος, Α. ∆ούναβης, ∆. Ζέρβας), έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2005.
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Α/Α
1

Κεφάλαιο / Περιεχόµενο

Σελίδες
( α̟ό … έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική
Παράγρ. 2.1, 2.2, 2.3 (χωρίς την κατανοµή
συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου ̟λάτους στις
σελ. 75-76)
Παράγρ. 2.4 και 2.5 (εκτός της µέσης α̟όλυτης
α̟όκλισης στις σελίδες 84 – 86)

59- 102

Παράγρ. 2.6
Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου
στη σελ.102.
2

3

4

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης
Α. Παράγρ. 3.1, 3.2, 3.3
Παράγρ. 3.4 (µόνο µελέτη α̟ροσδιόριστης
µορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και
για τα ριζικά µόνο την ̟ρώτη ̟ερί̟τωση του
̟ίνακα συζυγών ̟αραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 1β και 1γ στις
σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123,
5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και
125, και 7 στις σελίδες 125 και 126.
Β. Παράγρ. 3.6, 3.7, 3.8 και 3.9.
Εξαιρούνται οι εφαρµογές : 2 στις σελίδες 142
και 143, 5 στη σελ.145, και 7 στις σελίδες 147 και
148.
Κεφ. 4: Στοιχεία ∆ιαφορικού Λογισµού
Α. Παράγρ. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6.
Β. Παράγρ. 4.8 και 4.9.
Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισµού
Παράγρ. 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4.
Εξαιρούνται οι εφαρµογές: 7 και 8 στις σελίδες
238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246 και 247,
οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249 και 250,
η α̟όδειξη του τύ̟ου της ̟αραγοντικής
ολοκλήρωσης στη σελ. 242 και οι Γενικές
Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ.258-261.

107-132

133-151

173 - 200
210 - 222

231 -258

Γενική Παρατήρηση :
Α) Οι εφαρµογές και τα ̟αραδείγµατα του βιβλίου µ̟ορούν να
χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ροτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την
α̟όδειξη άλλων ̟ροτάσεων.
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Β) Εφαρµογές και ασκήσεις ̟ου αναφέρονται σε όρια στο ά̟ειρο
καθώς και σε ̟αραγράφους ή τµήµατα ̟αραγράφων ̟ου έχουν
εξαιρεθεί δεν α̟οτελούν µέρος της εξεταστέας ύλης.

Μαθηµατικά ΙΙ
∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό
το
βιβλίο
«Μαθηµατικά
Θετικής
και
Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ.,
κ.ά., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
ΜΕΡΟΣ Α
Κεφ. 2ο :
Παρ. 2.1
Παρ. 2.2
Παρ. 2.3

Μιγαδικοί αριθµοί
Η έννοια του Μιγαδικού Αριθµού
Πράξεις στο σύνολο των Μιγαδικών
Μέτρο Μιγαδικού Αριθµού

ΜΕΡΟΣ Β
Κεφ. 1ο :

Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1
Παρ. 1.2
Παρ. 1.3
Παρ. 1.4
Παρ. 1.5

Πραγµατικοί αριθµοί.
Συναρτήσεις
Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
Όριο συνάρτησης στο x0∈R
Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις α̟οδείξεις της υ̟ο̟αραγράφου:
«Τριγωνοµετρικά όρια»
Μη ̟ε̟ερασµένο όριο στο x0∈R
Όριο συνάρτησης στο ά̟ειρο
Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.6
Παρ. 1.7
Παρ. 1.8
Κεφ. 2ο:

∆ιαφορικός Λογισµός

Παρ. 2.1

Η έννοια της ̟αραγώγου, χωρίς την υ̟ο̟αράγραφο: «Κατακόρυφη
εφα̟τοµένη»
Παρ. 2.2 Παραγωγίσιµες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση
Παρ. 2.3 Κανόνες ̟αραγώγισης, χωρίς την α̟όδειξη του θεωρήµατος ̟ου
αναφέρεται στην ̟αράγωγο γινοµένου συναρτήσεων
Παρ. 2.4 Ρυθµός µεταβολής
Παρ. 2.5 Θεώρηµα Μέσης Τιµής ∆ιαφορικού Λογισµού
Παρ. 2.6 Συνέ̟ειες του Θεωρήµατος Μέσης Τιµής
Παρ. 2.7 Το̟ικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς την α̟όδειξη του Θεωρήµατος της
σελίδας 262, και χωρίς το θεώρηµα της σελίδας 264 (Κριτήριο της 2ης
̟αραγώγου)
Παρ. 2.9 Ασύµ̟τωτες - Κανόνες De l’ Hospital
Παρατηρήσεις:
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1. Η ̟ροτεινόµενη ως διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες
του Π.Ι.
2. Τα θεωρήµατα, οι ̟ροτάσεις, οι α̟οδείξεις και οι ασκήσεις ̟ου φέρουν αστερίσκο
δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
3. Οι εφαρµογές και τα ̟αραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία
ούτε ως ασκήσεις. Μ̟ορούν, όµως, να χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ροτάσεις για τη
λύση ασκήσεων ή την α̟όδειξη άλλων ̟ροτάσεων.
4. ∆εν α̟οτελούν διδακτέα – εξεταστέα ύλη όσα θέµατα αναφέρονται στην εκθετική
και λογαριθµική συνάρτηση.

Μάθηµα Ε̟ιλογής
Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
∆ιδακτέα ύλη
Α̟ό το βιβλίο «Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής» της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου των Λ. Αδαµό̟ουλου κ.ά., έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.
Κεφ. 1ο: Στοιχεία ∆ιαφορικού Λογισµού
Παρ. 1.1
Παρ. 1.2
Παρ. 1.3
Παρ. 1.4

Συναρτήσεις
Η έννοια της ̟αραγώγου
Παράγωγος συνάρτησης
Εφαρµογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης ̟αραγώγου

Κεφ. 2ο: Στατιστική
Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες
Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών ∆εδοµένων, χωρίς την υ̟ο̟αράγραφο «Κλάσεις
άνισου ̟λάτους»
Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και ∆ιασ̟οράς, χωρίς τις υ̟ο̟αραγράφους:
«Εκατοστηµόρια», «Ενδοτεταρτηµοριακό εύρος» και «Ε̟ικρατούσα τιµή»

Παρατηρήσεις:
1. Η ̟ροτεινόµενη ως διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες
του Π.Ι.
2. Τα θεωρήµατα, οι ̟ροτάσεις, οι α̟οδείξεις και οι ασκήσεις ̟ου φέρουν αστερίσκο
δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
3. Οι εφαρµογές και τα ̟αραδείγµατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία
ούτε ως ασκήσεις. Μ̟ορούν, όµως, να χρησιµο̟οιηθούν ως ̟ροτάσεις για τη
λύση ασκήσεων, ή την α̟όδειξη άλλων ̟ροτάσεων.
4. ∆εν α̟οτελούν διδακτέα – εξεταστέα ύλη όσα θέµατα αναφέρονται στην εκθετική
και λογαριθµική συνάρτηση.
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5.

Οι τύ̟οι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηµατικά και Στοιχεία
Στατιστικής» θα δίνονται στους µαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και κατά
την εξέταση θεµάτων των ο̟οίων η αντιµετώ̟ιση α̟αιτεί τη χρήση τους.

Οδηγίες διδασκαλίας µαθηµάτων Α, Β και Γ τάξης Ηµερησίων Ε̟αγγελµατικών
Λυκείων, Α, Β, Γ και ∆ τάξης Εσ̟ερινών Ε̟αγγελµατικών Λυκείων και Α και Β
τάξης Ε̟αγγελµατικών Σχολών για τους µαθητές µε ειδικές εκ̟αιδευτικές
ανάγκες (ΕΕΑ) και ανα̟ηρίες (ΑµεΑ) για το σχολικό έτος 2010-2011 .
Σας ευχαριστώ για το λόγο κύριε Πρόεδρε,
Η εισήγηση µας σχετικά µε τις οδηγίες διδασκαλίας σκο̟εύει να βοηθήσει το
εκ̟αιδευτικό έργο στην διαχείριση διδακτικών ζητηµάτων σε µαθητές µε ανα̟ηρία
(ΑµεΑ) και τους µαθητές µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), ̟ου φοιτούν στις
Α, Β και Γ τάξης Ηµερησίων Ε̟αγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), στις Α, Β, Γ και ∆
τάξης Εσ̟ερινών Ε̟αγγελµατικών Λυκείων και Α και Β τάξης Ε̟αγγελµατικών
Σχολών (ΕΠΑ.Σ) έχει τον ̟ροσανατολισµό της υ̟οστήριξης. Αυτές βασίζονται α)στις
αρχές και στη φιλοσοφία του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής
µε έµφαση το αντικείµενο της ̟ροε̟αγγελµατικής ετοιµότητας (Προεδρικό
∆ιάταγµα 301/1996), β)το νόµο σχετικά µε την Ειδική Αγωγή και Εκ̟αίδευση
ατόµων µε ανα̟ηρία ή µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες, 3699/2008 γ)τις γενικές
αρχές ̟ου διέ̟ουν τα θεωρητικά και τεχνικά µαθήµατα της
γενικής και
ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης αλλά δ)τις ε̟ιµέρους αρχές ̟ου διευκολύνουν την
̟ροσβασιµότητα στην µάθηση των Α.Μ.Ε.Α. µε τις κατάλληλα σχεδιασµένες
διαφορο̟οιήσεις και ̟ροσαρµογές στην διδασκαλία και ε) τα άρθρα στα ̟ροεδρικά
διατάγµατα σχετικά µε την ‘’Αξιολόγηση µαθητών µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες
(ΕΕΑ), ή ανα̟ηρίες (ΑµεΑ)’’.
Με δεδοµένο ότι η διδασκαλία σχετίζεται άµεσα µε την κατανόηση των
̟ροβληµάτων ̟ου ̟αρουσιάζουν οι µαθητές και ότι αυτή α̟οτελεί µέρος της
αξιολόγησης, ε̟ιτρέψτε µας εν συντοµία να το̟οθετηθούµε ως ̟ρος το ζήτηµα του
ορισµού των µαθητών, ̟ου αξιολογούνται ως άτοµα µε ανα̟ηρία (ΑµεΑ) και ειδικές
εκ̟αιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), και φοιτούν στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Σύµφωνα µε το νόµο,
όσοι µαθητές για ολόκληρη ή ορισµένη ̟ερίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν
σηµαντικές δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών,
ανα̟τυξιακών ̟ροβληµάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι ο̟οίες,
σύµφωνα µε τη διε̟ιστηµονική αξιολόγηση, ε̟ηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής
̟ροσαρµογής και µάθησης ανήκουν στους µαθητές (ΑµεΑ) και (ΕΕΑ). Σε αυτούς
συγκαταλέγονται ιδίως όσοι ̟αρουσιάζουν νοητική ανα̟ηρία, οι ο̟οίοι φοιτούν
στα Εργαστήρια Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
Ε̟ι̟λέον, όσοι µαθητές έχουν αισθητηριακές ανα̟ηρίες όρασης (τυφλοί, αµβλύω̟ες
µε χαµηλή όραση), αισθητηριακές ανα̟ηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές
ανα̟ηρίες, χρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα, διαταραχές οµιλίας-λόγου, ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες ό̟ως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία,
δυσορθογραφία, σύνδροµο ελλειµµατικής ̟ροσοχής µε ή χωρίς υ̟ερκινητικότητα,
διάχυτες ανα̟τυξιακές διαταραχές (φάσµα αυτισµού), ψυχικές διαταραχές και
̟ολλα̟λές ανα̟ηρίες ενδέχεται να φοιτούν στις Α, Β και Γ τάξης Ηµερησίων
Ε̟αγγελµατικών Λυκείων, Α, Β, Γ και ∆ τάξης Εσ̟ερινών Ε̟αγγελµατικών Λυκείων
και Α και Β τάξης Ε̟αγγελµατικών Σχολών.
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Ε̟ίσης οι µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές
δυσκολίες, ̟αραβατική συµ̟εριφορά λόγω κακο̟οίησης, γονεικής ̟αραµέλησης και
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτοµα µε ειδικές
εκ̟αιδευτικές ανάγκες και ενδέχεται να φοιτούν στις Α, Β και Γ τάξης Ηµερησίων
Ε̟αγγελµατικών Λυκείων, Α, Β, Γ και ∆ τάξης Εσ̟ερινών Ε̟αγγελµατικών Λυκείων
και Α και Β τάξης Ε̟αγγελµατικών Σχολών.
Τέλος µαθητές µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες είναι και οι µαθητές ̟ου έχουν µία ή
̟ερισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανε̟τυγµένα σε βαθµό ̟ου υ̟ερβαίνει κατά ̟ολύ τα ̟ροσδοκώµενα για την ηλικιακή τους οµάδα και ενδέχεται να
φοιτούν στις Α, Β και Γ τάξης Ηµερησίων Ε̟αγγελµατικών Λυκείων. Ε̟ισηµαίνουµε
ότι στην κατηγορία µαθητών µε ανα̟ηρία (ΑµεΑ) και ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες
(ΕΕΑ),
δεν εµ̟ί̟τουν οι µαθητές µε χαµηλή σχολική ε̟ίδοση ̟ου συνδέεται
αιτιωδώς µε εξωγενείς ̟αράγοντες, ό̟ως γλωσσικές ή ̟ολιτισµικές ιδιαιτερότητες.
Υ̟ογραµµίζουµε ότι οι ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες των µαθητών ως α̟οτέλεσµα
της ανα̟ηρίας ή άλλων λόγων ε̟ικινδυνότητας διερευνώνται και δια̟ιστώνονται
α̟ό τα Κέντρα ∆ιαφοριοδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υ̟οστήριξης (ΚΕ∆∆Υ), την
Ειδική ∆ιαγνωστική Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) και τα ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό το
Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ιατρο̟αιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆)
άλλων Υ̟ουργείων.
Με βάση τα ̟αρα̟άνω εισηγούµεθα ως ̟ρος:
α) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας των µαθηµάτων γενικής ̟αιδείας και των
ε̟αγγελµατικών µαθηµάτων, οι µαθητές µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες
ενθαρρύνονται να σκεφτούν, να δράσουν, να συγκεντρώσουν ̟ληροφορίες και
δεδοµένα, να α̟οκτήσουν τις γνώσεις εκείνες ̟ου θα τους ̟ροετοιµάσουν για την
ένταξη τους στην αγορά εργασίας ή ακόµη θα τους ̟αροτρύνουν να συνεχίσουν
ανώτερες ή ανώτατες σ̟ουδές,
β) τις διε̟ιστηµονικά διαγνωσµένες ως ̟ροα̟αιτούµενες δεξιότητες για την
διδασκαλία των µαθητών µε ειδικές εκ̟αιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), και ανα̟ηρίες
(ΑµεΑ) για την φοίτηση στις Ε̟αγγελµατικές Σχολές α̟ό τα ΚΕ∆∆Υ,
γ) τις ε̟ιµέρους αρχές της διδασκαλίας των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών θα
ε̟ικεντρωθούµε στις ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στην ανάγνωση και
κατανόηση κειµένου η ο̟οία καταγράφεται σε ̟οσοστό 4-10% µε ̟ολλούς α̟ό τους
µαθητές να ̟αρουσιάζουν συνήθως αναγνωστικό ε̟ί̟εδο κατά 28 ή και
̟ερισσότερους µήνες συγκριτικά µε την ηλικία και την γενική νοητική τους
ικανότητα, και
δ) την αξιο̟οίηση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία των µαθηµάτων µε
εξατοµικευµένη διδακτική δόµηση και κατάλληλα ̟ροσαρµοσµένη στις ειδικές
εκ̟αιδευτικές ανάγκες των µαθητών.
Σε αυτό το σηµείο, ε̟ιτρέψτε µας, ως ̟ρος τις ̟ροσαρµογές της διδασκαλίας να
υ̟ογραµµίσουµε ότι µαθητές ̟ου δυσκολεύονται και δεν ̟ροσ̟αθούν στα
µαθήµατα είναι ̟ολύ ̟ιθανό να ανήκουν στην οµάδα των ̟αιδιών µε δυσλεξία ̟ου
έχουν χαµηλά κίνητρα ε̟ίτευξης και χαµηλή αυτοεκτίµηση. Σύµφωνα µε την
ε̟ίκαιρη έκδοση του ̟ληρέστερου συστήµατος ταξινόµησης της ̟ροβληµατικής
συµ̟εριφοράς στα ̟αιδιά (ICD-10) και µε τα υ̟άρχοντα ερευνητικά ̟ορίσµατα του
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Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ), η δυσλεξία ορίζεται ως «ειδική αναγνωστική
και ορθογραφική διαταραχή µε κύριο γνώρισµα µια ειδική και σαφή δυσκολία στην ανά̟τυξη
της αναγνωστικής και ορθογραφικής δεξιότητας, η ο̟οία εκδηλώνεται ̟αρά το ικανο̟οιητικό
νοητικό ε̟ί̟εδο, την κατάλληλη σχολική εκ̟αίδευση, την ηλικία και την έλλειψη άλλης
οργανικής αιτιολογίας. Προβλήµατα ανακύ̟τουν ε̟ίσης κατά την αναγνωστική κατανόηση,
την ικανότητα αναγνώρισης και ανάγνωσης λέξεων καθώς ε̟ίσης και στην ε̟ίδοση σε εργασίες
̟ου α̟αιτείται η αναγνωστική ή η ορθογραφική ικανότητα». Σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις των
µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, ό̟ως δυσλεξία, δυσαριθµησία,
δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φαίνεται ότι αυτοί ̟αρουσιάζουν
δυσλειτουργία κατά την ε̟εξεργασία ̟ληροφοριών ακουστικών ερεθισµάτων, και η
ο̟οία καταγράφεται σε δοκιµασίες ηχητικής ταξινόµησης, αναγνώρισης
οµοιοκαταληξίας και συγκράτησης ακουστικών ακολουθιών. Με δεδοµένο ότι η
δυσλεξία είναι ̟ρώτιστα διαταραχή της ανάγνωσης και τα ̟αιδιά δυσκολεύονται να
διαβάσουν ̟.χ. τις οδηγίες µεγαλόφωνα και να κατανοήσουν τις γρα̟τές οδηγίες ή
να α̟οδώσουν το νόηµα τους θα σηµειώσουµε ενδεικτικά την ανάγκη για εφαρµογή
των αρχών διδασκαλίας στην ο̟οία ̟ροτάσσονται η µαθησιακή ετοιµότητα, τα
κίνητρα µάθησης ̟ου ενισχύουν την αυτοεκτίµηση του µαθητή, την ενθάρρυνση της
̟ροσ̟άθειάς του, τον ̟ροσδιορισµό των ενδιαφερόντων του.
Ε̟ίσης, οι µαθητές µε χαµηλή σχολική ε̟ίδοση, ̟ου ̟αρουσιάζουν ̟αραβατική
συµ̟εριφορά και έχουν διαγνωστεί ότι έχουν υ̟οστεί κακο̟οίηση ή ζουν µέσα σε
̟εριβάλλον εξωγενών ̟αραγόντων, ό̟ως είναι η ενδοοικογενειακή βία
δυσκολεύονται να ̟αρακολουθήσουν την συνήθη µέθοδο διδασκαλίας. Για τους
µαθητές αυτούς ̟ροτείνουµε διαφορο̟οιήσεις ως ̟ρος την διδασκαλία των
ενοτήτων του αναλυτικού ̟ρογράµµατος ειδικότερα στο µάθηµα της τεχνολογίας,
την χρήση ε̟ο̟τικού υλικού, ό̟ως αφισών, τρισδιάστατων υλικών και κυρίως
ο̟τικοακουστικού υλικού, την ανάθεση εργασιών, κατά οµάδες µαθητών, ̟ου να
̟ροβλέ̟ουν έρευνα και συλλογή στοιχείων στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στο
διαδίκτυο, κατασκευές την ̟αρουσίαση των εργασιών α̟ό τους µαθητές, είτε στην
τάξη ̟ου φοιτούν, είτε στο σύνολο των µαθητών του τοµέα, την ψηφιακή
ανα̟αραγωγή και ανάγνωση όλων των εργασιών των µαθητών, (CD-ROM ή DVDROM) και διάθεση σε όλους τους µαθητές του τοµέα, ̟ριν τη λήξη του σχολικού
έτους.
Ακόµη όσοι µαθητές ̟αρουσιάζουν ∆ιάχυτες Ανα̟τυξιακές διαταραχές στο φάσµα
του αυτισµού έχουν ε̟αρκή νοητικό δυναµικό (Asperger), και η διδασκαλία στα
µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί και να εµ̟εδωθεί µε το συµβατικό
τρό̟ο λόγω των µαθησιακών δυσκολιών, αυτοί διδάσκονται µε την ένταξη και
αξιο̟οίηση στο µάθηµα των νέων τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών.
Με την βοήθεια του ̟ροσω̟ικού υ̟ολογιστή οι ίδιοι οι µαθητές α̟οτυ̟ώνουν την
«ενεργό σκέψη τους», α̟αντούν µε ε̟ιχειρήµατα στα διδασκόµενα ζητήµατα και
ε̟εξηγούν ̟ροφορικά και ηλεκτρονικά ερωτήµατα και α̟αντήσεις τους όταν
υ̟άρχουν ενδεχόµενες ασάφειες ως ̟ρος τα διδακτικά αντικείµενα.
Οι ̟ροτεινόµενες διαφορο̟οιήσεις και ̟ροσαρµογές σκο̟εύουν να διευκολύνουν
τους µαθητές τόσο στα γλωσσικά και θεωρητικά µαθήµατα όσο και στα µαθηµατικά
και ε̟αγγελµατικά µαθήµατα. Αυτές µ̟ορούν να εξελίσσονται µέσα στην συνήθη
τάξη µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο εκ̟αιδευτικός έχει σκεφτεί και έχει σύντοµα
καταγράψει την εικόνα µε τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του. Σηµειώνουµε ότι
στους 100 µαθητές τους ο̟οίους διδάσκει µε τις γενικές αρχές της διδακτικής
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µεθοδολογίας µόνο οι 10 α̟ό αυτούς α̟αιτούν ειδική διδακτική διαχείριση µε
εξειδίκευση στα αντικείµενα της ειδικής αγωγής και εκ̟αίδευσης.














Η ∆ιαφορο̟οίηση της διδασκαλίας σχεδιάζεται µε βάση τις ̟αραµέτρους:
Έκταση της ύλης το µαθήµατος σύµφωνα µε το Αναλυτικό ̟ρόγραµµα
Σ̟ουδών
Βάθος και ̟εριεχόµενο θεωρητικών εννοιών και νοηµάτων
Προα̟αιτούµενες γενικές και ̟ροε̟αγγελµατικές δεξιότητες
Προα̟αιτούµενες θεωρητικές και ̟ρακτικές γνώσεις
Προα̟αιτούµενες γλωσσικές δεξιότητες
Προα̟αιτούµενες µαθηµατικές δεξιότητες
Ποιότητα και ̟οσότητα φοίτησης- α̟ουσίες
Κατηγορίες ειδικών εκ̟αιδευτικών αναγκών
Βαθµό αυτονοµίας του µαθητή στο σχολικό ̟εριβάλλον
Βαθµό αυτονοµίας του µαθητή στο ̟εριβάλλον της τάξης φοίτησης
Μαθησιακή ετοιµότητα
Προε̟αγγεµατική ετοιµότητα

Ο εκ̟αιδευτικός στις Α, Β και Γ τάξης Ηµερησίων Ε̟αγγελµατικών Λυκείων, Α, Β, Γ και
∆ τάξης Εσ̟ερινών Ε̟αγγελµατικών Λυκείων και Α και Β τάξης Ε̟αγγελµατικών
Σχολών µ̟ορεί να εκτιµήσει τις αναγνωστικές δυσκολίες των µαθητών του µε ειδικές
εκ̟αιδευτικές ανάγκες εκτιµώντας τα λάθη και ̟ως αυτά ε̟ηρεάζουν την διδακτική
ε̟εξεργασία των ̟ληροφοριών µάθησης στα µαθήµατα γενικής και ε̟αγγελµατικής
̟αιδείας.
Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο εκ̟αιδευτικός σηµειώσει τα λάθη µ̟ορεί να σχεδιάσει την
διδασκαλία µε τις στρατηγικές διδακτικής ̟ου συµ̟εριλαµβάνουν:

την τεχνική της συνεργασίας µε το συµµαθητή – στο ρόλο του συντρόφου
και βοηθού στις δυσκολίες στο τρέχοντα διδακτικό χρόνο

την τεχνική στις τρο̟ο̟οιήσεις των κειµένων µε έµφαση σε λέξεις και
έννοιες κλειδιά.









Οι ̟ροσαρµογές στην διδασκαλία σχεδιάζονται µε βάση τις ̟αραµέτρους:
Ποσότητα της διδακτέας ύλης
Ποσότητα της εξεταστέας ύλης
Βαθµός δυσκολίας κατανόησης της διδακτέας ύλης
Βαθµός δυσκολίας κατανόησης της εξεταστέας ύλης
Εµ̟όδια στην ̟ροσβασιµότητα της µάθησης λόγω διαγνωσµένων
δυσκολιών µάθησης
Τρό̟ος αξιολόγησης του µαθήµατος
Τεχνολογική υ̟οστήριξη του µαθητή
Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε σε γενικές οδηγίες διδασκαλίας γύρω α̟ό τις
̟ροσαρµογές σε µαθητές µε αισθητηριακές ανα̟ηρίες µε την υ̟οστήριξη νέων
τεχνολογιών. Ειδικότερα για τους µαθητές µε σοβαρά ̟ροβλήµατα όρασης και
φυσιολογικό νοητικό δυναµικό οι ̟ροσαρµογές στο διδακτικό ̟ρόγραµµα
υ̟οστηρίζονται α̟ό το ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή στον ο̟οίο έχει εγκατασταθεί το
λογισµικό ανάγνωσης και µεγέθυνσης οθόνης (SUPERNOVA). Έτσι οι µαθητές µε
υ̟ολείµµατα όρασης έχουν την δυνατότητα να ̟λοηγούνται µε ακουστική
υ̟οβοήθηση, να ακούν το κείµενο ̟ου εµφανίζεται στην οθόνη, να λαµβάνουν
ακουστική ε̟αλήθευση των χαρακτήρων ̟ου ̟ληκτρολογούν αλλά και να
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µεγενθύνουν τουλάχιστον 30 φορές τα δεδοµένων της οθόνης του υ̟ολογιστή ̟.χ. η
σελίδα του βιβλίου ̟ου διδάσκονται το µάθηµα των Μαθηµατικών. Ακόµη οι
µαθητές µε τύφλωση µε τον ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή, στον ο̟οίο έχουν εγκατασταθεί
τα ̟εριφερειακά υ̟οστηρικτικά τεχνολογικά συστήµατα ό̟ως η Οθόνη Braille
µ̟ορούν µε αυτή τη συσκευή να κάνουν α̟τική ανάγνωση µε κινούµενες ακίδες και
να ̟ροσαρµόζουν την χειρόγραφη γραφή των βλε̟όντων στην α̟τική γραφή. Με
αυτήν την διδακτική ̟ροσαρµογή οι ‘’τυφλοί’’ µαθητές διευκολύνονται στην
ανάγνωση υ̟οστηριζόµενοι ταυτόχρονα ακουστικά µέσω των ηχείων ή ακουστικών
του, αλλά και διαβάζοντας σε µορφή Braille, ̟άνω στην οθόνη Braille, τα δεδοµένα
της συµβατικής οθόνης.
Συνοψίζοντας τις οδηγίες διδασκαλίας για τους µαθητές µε ειδικές εκ̟αιδευτικές
ανάγκες θα ε̟ισηµάνουµε τα σηµεία:
Η διδασκαλία να :
-̟εριλαµβάνει δραστηριότητες οι ο̟οίες θα καλύ̟τουν µε ̟ληρότητα το
µάθηµα και θα ταιριάζουν µε τα ̟ολλά και διαφορετικά ε̟ί̟εδα µάθησης
-̟ροσφέρει ̟ροσαρµογές µε α̟λό τρό̟ο ώστε τα ̟αιδιά να
διευκολύνονται να ̟αρακολουθήσουν σύµφωνα µε το ε̟ί̟εδο τους
-̟ροβλέ̟ει δραστηριότητες ̟ου λειτουργούν ̟αρωθητικά για το µαθητή
και είναι σηµαντικές και ̟ολύ κοντά στη ζωή
-δίνουν την ευκαιρία να λύνουν ̟ροβλήµατα εµ̟έδωσης της γνώσης
µέσα στη τάξη ενώ ̟αράλληλα ο εκ̟αιδευτικός υ̟οστηρίζει µαθητές ̟ου εργάζονται
µε διαφορετικά αντικείµενα
-χρησιµο̟οιεί γλώσσα ̟ροσαρµοσµένη σε διαφορετικά ε̟ί̟εδα
διδασκαλίας και να υ̟οστηρίζονται µε εικόνες, γνωσιακούς χάρτες, σχεδιαγράµµατα
σχετικά µε το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος
-̟ροβλέ̟ουν διάφορες τεχνικές µε τις ο̟οίες οι µαθητές θα εκτιµούν τα
α̟οτελέσµατα της εργασίας τους
-̟ροβλέ̟ουν την εµ̟λοκή των γονέων και των ειδικών ε̟ιστηµόνων
ό̟ου αυτό α̟αιτείται

-προβλέπουν περισσότερες ευκαιρίες για επιπλέον άσκηση των βασικών
δεξιοτήτων αξιοποιώντας τις υποστηρικτικές νέες τεχνολογίες µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές1.
Πληροφορίες για ̟ερισσότερες οδηγίες διδασκαλίας µ̟ορείτε να αναζητήσετε
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1

1. Η χρήση των νέων τεχνολογιών για µαθητές µε ̟ροβλήµατα στην όραση.
www.alphavision.co.uk, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
2. Πρόγραµµα εκ̟αίδευσης καθηγητών µαθηµατικών για µαθητές ̟ρονη̟ιακής
ηλικίας, ̟ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης καθώς και µαθητών
µε ειδικές ανάγκες. www.beam.co.uk, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
Τέλος, µε δεδοµένο ότι στην ̟αρούσα εισήγηση δεν έχουµε αναφερθεί σε οδηγίες
διδασκαλίας για τα ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής και Εκ̟αίδευσης, τα Ε̟αγγελµατικά
Γυµνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκ̟αίδευσης, αλλά και για τα τµήµατα ένταξης µέσα

στα ΕΠΑΛ, οι ̟αρα̟άνω οδηγίες µ̟ορούν να αξιο̟οιηθούν α̟ό τους
εκ̟αιδευτικούς ̟ου εργάζονται στις Σχολικές Μονάδες ειδικής Αγωγής της
ειδικής ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης στα µέρη ό̟ου αυτό κατά ̟ερί̟τωση
ενδέχεται να διευκολύνει ως συµ̟ληρωµατικό υλικό, το εκ̟αιδευτικό έργο.
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3. Ο Βρετανικός Σύνδεσµος για τη δυσλεξία http://www.bdadyslexia.org.uk/
4. Περισσότερες α̟ό 3000 σελίδες ̟ληροφόρηση για διάφορα ε̟αγγέλµατα
καθώς και συµβουλές για α̟οτελεσµατικό ε̟αγγελµατικό ̟ροσανατολισµό.
Ανά̟τυξη συναφών µε τον ε̟αγγελµατικό ̟ροσανατολισµό εκ̟αιδευτικών
̟ροϊόντων ( λογισµικό κλ̟.) ̟ου είναι κατάλληλα για χρήση α̟ό
ε̟αγγελµατίες του ε̟αγγελµατικού ̟ροσανατολισµού.www.careersoft.co.uk,
(Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
5. Βοηθήµατα για χρήστες υ̟ολογιστών ̟ου έχουν ̟ροβλήµατα όρασης.
6. www.YourDolphin.com, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
7. Βοηθήµατα για µαθητές µε ειδικές ανάγκες www.donjohnston.com, (Ηµ.
̟ροσβ. 150610)
8. Σελίδα µε ̟ληροφόρηση για άτοµα µε ̟ροβλήµατα δυσλεξίας, για τους
καθηγητές τους, καθώς και για τα άτοµα ̟ου τους υ̟οστηρίζουν στους
χώρους της εργασίας. Η ̟ληροφόρηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους
̟αρα̟άνω να ε̟ιλέξουν την κατάλληλη τεχνολογία για να αντιµετω̟ίσουν
όσο γίνεται καλύτερα τα ̟ροβλήµατα ̟ου δηµιουργεί η δυσλεξία.
www.dyslexic.com, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
9. Τεχνολογία και διεθνές
www.inclusive.co.uk

δίκτυο

για

άτοµα

µε

ειδικές

ανάγκες.

10. Εκ̟αίδευση “αλληλε̟ίδρασης” µέσω της τεχνολογίας των ̟ληροφοριών.
www.interactive-education.co.uk, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
11. Ιδέες
για
εκ̟αίδευση
στα
̟λαίσια
www.interactiveideas.com, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)

“αλληλε̟ίδρασης”.

12. Εκ̟αιδευτικές ̟ηγές ̟ληροφόρησης για διδασκαλία σε άτοµα µε δυσλεξία.
13. Προϊόντα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και σχεδίαση εκ̟αιδευτικών
δραστηριοτήτων. www.mayer-johnson.com
14. Εξο̟λισµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες www.qedltd.com
15. Σελίδα ̟ου ανα̟τύχθηκε α̟ό καθηγητές και ̟ου αναφέρεται σε εκ̟αιδευτικό
λογισµικό κατάλληλο για µαθητές µε ειδικές ανάγκες. www.special-itsolutions.co.uk, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
16. Εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα και εξο̟λισµός ιδιαίτερα για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. www.tagsearch.com, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
17. Λογισµικό γλωσσών για άτοµα µε δυσκολίες µάθησηςwww.texthelp.com,
(Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
18. Λογισµικό για αριθµητική και γλώσσα, ειδικά για τους µαθητές µε
̟ροβλήµατα “δυσλεξίας”.www.wordshark.co.uk, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
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19. Εθνικός Σύνδεσµος της Αγγλίας για τις ανάγκες της “Ειδικής Αγωγής”
www.nasen.org.uk, (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
20. Σελίδα ̟ου ανα̟τύχθηκε α̟ό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Ειδικής
Αγωγής και Εκ̟αίδευσης. http://www.pi-schools.gr/ ,(Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
21. Εκ̟αιδευτικό Υλικό ̟ου έχει δηµιουργήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Τµήµα Ειδικής Αγωγής και Εκ̟αίδευσης, σύµφωνα µε το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Ειδικής Αγωγής Πρ. ∆ιατγ,. 301/1996. http://www.pischools.gr/∆ρατηριότητες µαθησιακής Ετοιµότητας/ ∆ραστηριότητες
Μαθησιακής Ετοιµότητας Βιβλίο Εκ̟αιδευτικού (Ηµ. ̟ροσβ. 150610)
22. Εκ̟αιδευτικό Υλικό ̟ου έχει δηµιουργήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Τµήµα Ειδικής Αγωγής και Εκ̟αίδευσης, σύµφωνα µε το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Ειδικής Αγωγής Πρ. ∆ιατγ,. 301/1996. http://www.pi-schools.gr/
∆ρατηριότητες µαθησιακής Ετοιµότητας/ βιβλιοτετράδια µαθητή/
̟ροφορικός
λόγος/
ψυχοκινητικότητα/
νοητικές
ικανότητες/συναισθηµατική οργάνωση (Ηµ. ̟ροσβ. 150610).
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