
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6 ώρες) ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ (45’)

1.Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Διδακτική ενότητα (Δ.Ε.)

1.1. Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εντάσσεται σε πρόγραμμα 
κατάρτισης με τίτλο «ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», διάρκειας 48 
ωρών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση, η αναβάθμιση και η 
διεύρυνση των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχουν οι εκπαιδευόμενοι.

1.2. Πληθυσμός-στόχος: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε 
εργαζόμενους-αυτοαπασχολούμενους στον επαγγελματικό τομέα των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι είναι απόφοιτοι 
Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. Η ηλικία των εκπαιδευόμενων, που είναι όλοι άνδρες, κυμαίνεται από 
25-50 ετών.

1.3. Θεματικό αντικείμενο: Ο τίτλος του θεματικού αντικειμένου του προγράμματος 
κατάρτισης μέσα στο οποίο εντάσσεται η διδακτική ενότητα είναι: 
«Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)» και η συνολική διάρκειά του είναι 6 
ώρες.

1.4. 1ο βήμα σχεδιασμού των διδακτικών ενοτήτων του θεματικού αντικειμένου: 
Προκειμένου να γίνει το 1ο βήμα του σχεδιασμού, χρειάζεται να αξιοποιηθούν και να 
επεξεργαστούν στοιχεία, ώστε να εντοπισθούν οι καθοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι 
αρχικά διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία της κάθε Διδακτικής Ενότητας και πρέπει να απαντούν σε 
έξι βασικά ερωτήματα.(Γιαννακοπούλου, χ.χ.)

i. ΠΟΙΟΣ: Εργαζόμενοι-αυτοαπασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες.
ii. ΓΙΑΤΙ: Το πρόγραμμα έχει σκοπό την ποιοτική βελτίωση, αναβάθμιση και 

διεύρυνση των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι καταρτιζόμε-
νοι.

iii. ΠΟΙΟ: Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση του 
εκπαιδευόμενου στις νέες ηλεκτρολογικές τεχνολογίες.

iv. ΠΟΥ: Η διδασκαλία της συγκεκριμένης Διδακτικής Ενότητας θα γίνει στις αί-
θουσες και στα αντίστοιχα εργαστήρια των Σχολών του ΟΑΕΔ στο Αγρίνιο.

v. ΠΟΤΕ: Η εκπαιδευτική διαδικασία του συγκεκριμένου θεματικού 
αντικειμένου θα υλοποιηθεί σε δυο απογευματινά τρίωρα (ώρες 5-8 μ.μ.)

vi. ΤΙ: Θα είναι διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας με πίνακα, βιντεοπροβολέα, 
διαφανοσκόπιο και Η/Υ, καθώς και εξοπλισμένο με PLC και Η/Υ εργαστήριο.

1.5. Εκπαιδευτικοί στόχοι του θεματικού αντικειμένου των PLC στο επίπεδο
των γνώσεων, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των στάσεων: 
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Μετά την ολοκλήρωση του οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:
 Στο επίπεδο των γνώσεων: να προσδιορίζουν τι είναι το PLC, να αναγνωρί  -  

ζουν τις βασικές μονάδες του, να συγκρίνουν την τεχνολογία των PLC με τον 
κλασσικό αυτοματισμό και να απαριθμούν τρία πλεονεκτήματα του, να δια  -  
κρίνουν τα βασικά τεχνικά στοιχεία του μέσα από τεχνικά εγχειρίδια και να τα 
ερμηνεύουν. 

 Στο επίπεδο των ικανοτήτων-δεξιοτήτων:  να συνδέουν τα  αισθητήρια και 
τα φορτία στο PLC, να μετατρέπουν ένα σχέδιο κλασικού αυτοματισμού σε 
πρόγραμμα PLC και να το εισάγουν στο PLC μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

 Στο επίπεδο των στάσεων:  να υιοθετούν θετική στάση για την τεχνολογία 
του PLC, να εκτιμούν τις δυνατότητες του για την πραγματοποίηση 
αξιόπιστων έργων αυτοματισμού και να υποστηρίζουν τη χρήση του στην 
επαγγελματική τους δραστηριότητα.

1.6. Βασικά θέματα –Διδακτικές ενότητες του θεματικού αντικειμένου των PLC.

Απάντηση:

Ημέρα α/α Διδακτικές Ενότητες Διδακτικές
Ώρες (45’ 

η κάθε 
μία)

Χώρος

1η 1 Τι είναι το PLC 1 Αίθουσα

›› 2
Πλεονεκτήματα PLC έναντι του 
κλασσικού αυτοματισμού 1 ››

›› 3 Τεχνικά στοιχεία PLC 1 ››

2η 4 Σχεδίαση προγράμματος PLC 1 ››

›› 5 Συνδεσμολογία PLC 1 Εργαστήριο

›› 6 Προγραμματισμός PLC 1 ››

 (Βέντζας κ.α., 2001 και Ζούλης κ.α., 2000)

2. Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας  45’

2.1. Τίτλος Δ.Ε.: Πλεονεκτήματα PLC έναντι του κλασσικού αυτοματισμού.

2.2.  Εκπαιδευτικοί στόχοι Δ.Ε.:

Μετά την ολοκλήρωση της οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:
 Στο επίπεδο των γνώσεων: να απαριθμούν πέντε πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας των PLC έναντι του κλασικού αυτοματισμού
 Στο επίπεδο των ικανοτήτων-δεξιοτήτων: να συγκρίνουν την τεχνολογία 

των PLC με τον κλασικό αυτοματισμό και να εντοπίζουν διαφορές και 
ομοιότητες
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 Στο επίπεδο των στάσεων: να εκτιμήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των 
PLC έναντι του κλασικού αυτοματισμού και να υιοθετήσουν θετική στάση για 
την τεχνολογία των PLC. 

2.3. Υποενότητες Δ.Ε. 45'

α/α Υποενότητες-Θέματα Διάρκεια
(σε λεπτά)

Εκπαιδευτικές
Τεχνικές

Εποπτικά 
Μέσα

1
Εισαγωγή και σύνδεση 
της Δ.Ε. με την 
προηγούμενη ενότητα

5
α. Σύντομη 

εισήγηση
β. Συζήτηση

-

2
Πλεονεκτήματα PLC 
έναντι του κλασικού 
αυτοματισμού 

10
α. 
Εμπλουτισμένη 
Εισήγηση
β. Ερωτήσεις-
Απαντήσεις

Διαφάνειες
Βιντεοπροβολέας
         Η/Υ

3 Άσκηση σύγκρισης PLC 
και κλασικού 
αυτοματισμού

15
Ομάδες εργα-
σίας

Έντυπο άσκησης 
κατάλληλα δια-
μορφωμένο-
Ηλεκτρολογικά 
σχέδια-Τεχνικά 
εγχειρίδια

4
Παρουσίαση των απα-
ντήσεων της άσκησης 
από τις ομάδες εργασίας

10
Ομάδες εργα-
σίας-Συζήτηση -

5 Εξαγωγή συμπερασμά-
των-Σύνοψη

5 Σύντομη Εισή-
γηση

Πίνακας

2.4. Ανάλυση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων Δ.Ε.

Στα πρώτα 5’ της Δ.Ε. μέσα από σύντομη εισαγωγή και με την τεχνική της 
συζήτησης, θα επιχειρηθεί η σύνδεση του θεματικού αντικειμένου της Δ.Ε. 
(«Πλεονεκτήματα PLC έναντι κλασσικού αυτοματισμού») με την προηγούμενη 
εισαγωγική διδακτική ενότητα με τίτλο «Τι είναι το PLC».

Με την τεχνική της συζήτησης επιδιώκουμε την αύξηση του ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευόμενων για το γνωστικό αντικείμενο, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους 
σχετικά με την ικανότητα τους να το προσεγγίσουν, ενώ παράλληλα προωθούμε την 
ενεργητική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. (Rogers,1999). Παράλληλα 
θα επιχειρηθεί η ελεύθερη διατύπωση ερωτήσεων των εκπαιδευόμενων, ώστε να 
καταγραφούν οι απόψεις τους για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και να 
ενισχυθεί η συμμετοχή τους.

Στη δεύτερη υποενότητα της ΔΕ (διάρκεια 10') θα πραγματοποιηθεί η 
παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου με την τεχνική της εμπλουτισμένης 
εισήγησης και των ερωτήσεων-απαντήσεων.
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Η εισήγηση επιλέγεται με το σκεπτικό ότι το γνωστικό αντικείμενο είναι εντε-
λώς νέο για τους εκπαιδευόμενους, ενώ υπάρχει σχετικός περιορισμός χρόνου και 
χρειάζεται να μεταδοθούν και να αναλυθούν οι πρώτες πληροφορίες (Κόκκος, χ.χ).

Η ενίσχυση της εισήγησης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση βιντοεπροβολέα 
συνδεδεμένου με Η/Υ. Η επιλογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού μέσου οφείλεται 
στη φύση του γνωστικού αντικειμένου που απαιτεί την παρουσίαση σχεδίων, δια-
γραμμάτων και εικόνων. Επίσης ο βιντεοπροβολέας διευκολύνει την οργάνωση της 
παρουσίασης, προσφέρει οικονομία χρόνου και επιτρέπει στον εκπαιδευτή την πλήρη 
οπτική επαφή με την ομάδα των εκπαιδευόμενων. (Κοκκος,χ.χα).

Οι λόγοι επιλογής της τεχνικής των ερωτήσεων-απαντήσεων, που θα 
ακολουθήσει, ταυτίζεται με τους λόγους της τεχνικής της συζήτησης που αναλύθηκαν 
σε προηγούμενη παράγραφο.

Στην τρίτη και τέταρτη υποενότητα (διάρκεια 25' συνολικά) θα εφαρμόσουμε 
την εκπαιδευτική τεχνική των ομάδων εργασίας. Σύμφωνα με την Courau (2000), η 
εκπαιδευτική τεχνική των ομάδων εργασίας, επιτρέπει την ανάπτυξη της 
αυτενέργειας των εκπαιδευόμενων, τη συνεργασία και τη δημιουργία φιλικού 
κλίματος και δυναμικής μέσα στην ομάδα.

Παράλληλα η αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων σε θέματα κλασ-
σικού αυτοματισμού και η προσέγγιση του στόχου στο επίπεδο των δεξιότητων, να 
συγκρίνουν δηλαδή, οι εκπαιδευόμενοι τον κλασσικό αυτοματισμό με την τεχνολογία 
των PLC και να εντοπίζουν διαφορές και ομοιότητες, αποτελούν βασικούς λόγους για 
την επιλογή της τεχνικής των ομάδων εργασίας.

Ως εποπτικό μέσο για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική τεχνική, θα χρησιμοποιη-
θεί κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο με την εκφώνηση της εργασίας και το χώρο για 
τις απαντήσεις καθώς και ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμού (κλασικού και PLC). 
Οι σαφείς οδηγίες που θα δοθούν από τον εκπαιδευτή, για την εκπόνηση της 
εργασίας, o καθορισμός συγκεκριμένων ερωτήσεων και η διακριτική παρουσία του 
εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής τεχνικής.
(Κόκκος,χχβ)

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση από τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας των 
απαντήσεων της εργασίας, θα ακουστούν όλες οι απόψεις από τους εκπαιδευόμενους, 
ενισχύοντας το διάλογο και τη συμμετοχή και θα γίνει μια τελική σύνθεση των 
απόψεων από τον εκπαιδευτή. 

Στην τελευταία υποενότητα, διάρκειας 5', θα γίνει από τον εκπαιδευτή σύντομη 
σύνοψη των όσων αναφέρθηκαν και παρουσίαση των συμπερασμάτων της Δ.Ε. Είναι 
σκόπιμο τα συμπεράσματα να γραφούν στον πίνακα για την πληρέστερη αφομοίωση 
από τους εκπαιδευόμενους.
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