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Μάθηµα 1. Υπολογισµός των ρευµάτων και των τάσεων σε 
κύκλωµα αντιστάσεων, πυκνωτών και πηνίων 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 2 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 2 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και τα µειονεκτήµατα µιας «κατευθυνόµενης 
διδασκαλίας» αλλά και οι αρχές των θεωριών µάθησης που 
ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. 
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν µέσω 
της παρουσίασης παραδειγµατικής διδασκαλίας µε χρήση του 
λογισµικού TinaPro, όπως επίσης µέσω της αναζήτησης και µελέτης 
σχετικού υλικού στο διαδίκτυο το οποίο και θα παρουσιάσουν µε τη 
χρήση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσµατα µιας 
«κατευθυνόµενης διδασκαλίας» αλλά και θα µπορούν να  
σχεδιάσουν θεµατικές ενότητες ή και να εφαρµόσουν 
δραστηριότητες στη διδακτική τους πρακτική.  
Θα µπορούν επίσης να αξιοποιούν το λογισµικό Microsoft 
PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

� Κατευθυνόµενη ∆ιδασκαλία 
(directed instruction) 

� Βehaviourism  

 

� Ιnformation processing 
� Τeaching guidelines 

� Ιnstructional design system 
approaches 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
µοντέλου της «κατευθυνόµενης διδασκαλίας» (χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα, µειονεκτήµατα).  
 
Γνωστοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης, αλλά και η 
πρακτική εφαρµογή του.  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων , εξετάζουν τις θεωρίες 
που ερµηνεύουν την κατευθυνόµενη προσέγγιση στη µάθηση και 
τη διδασκαλία και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 



 
 



1. ∆ιδασκαλία µε θέµα «Υπολογισµός των ρευµάτων και των 
τάσεων σε κύκλωµα αντιστάσεων, πυκνωτών και πηνίων» 

 
Θα γίνει παραδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «Υπολογισµός των ρευµάτων και 

των τάσεων σε κύκλωµα αντιστάσεων, πυκνωτών και πηνίων» βασισµένη σε 
προσέγγιση κατευθυνόµενης µάθησης µε αξιοποίηση του λογισµικού TinaPro. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: δύο (2) ώρες 
 
Τοµέας Ηλεκτρολογικός 

 
Επιλεγµένη ενότητα: Εκµάθηση του λογισµικού . 
 
Σκοπός: Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι: 

• Να µάθουν τα εργαλεία του λογισµικού TinaPro 
• Να αξιοποιούν τα εργαλεία του λογισµικού TinaPro 
• Να χρησιµοποιούν τα όργανα του λογισµικού TinaPro 

 



∆ιδασκαλία µε θέµα «Υπολογισµός των ρευµάτων και των 
τάσεων σε κύκλωµα αντιστάσεων, πυκνωτών και πηνίων» 
 

Η δραστηριότητα αναφέρεται στην εξοικείωση του επιµορφούµενου µε το 
λογισµικό TinaPro. 

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση 
να δηµιουργούν ένα κύκλωµα και να υπολογίζουν τις τάσεις και τα ρεύµατα του 
κυκλώµατος χρησιµοποιώντας τις παρακάτω εντολές και λειτουργίες του TinaPro. 

Οι εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας είναι: εξάρτηµα, περιστροφή δεξιά, 
περιστροφή αριστερά, αγωγός,  κατοπτρισµός, ιδιότητες. 

Θα γίνει συµβολική και ηµισυµβολική ανάλυση του κυκλώµατος, καθώς και 
χρήση των οργάνων: ωµόµετρο, αµπερόµετρο, βολτόµετρο, ψηφιακό πολύµετρο. 
 
Α. ∆οµηµένες, Καθοδηγούµενες Πρακτικές 
 

Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτή να παρουσιάζει τον τρόπο 
δηµιουργίας κυκλώµατος αντιστάσεων και τον τρόπο υπολογισµού των τάσεων και 
των ρευµάτων του κυκλώµατος, µε συµβολική ανάλυση και µε την χρήση των 
εικονικών οργάνων, όπως αµπερόµετρο, βολτόµετρο και εικονικό ψηφιακό 
πολύµετρο. 
 

Οι εκπαιδευόµενοι βοηθούµενοι από τον εκπαιδευτή δηµιουργούν το κύκλωµα 
της εικόνας 1-1 και υπολογίζουν τις τάσεις και τα ρεύµατα του κυκλώµατος. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-1 
 

Η διαδικασία δηµιουργίας του κυκλώµατος και ο υπολογισµός των τάσεων και 
των ρευµάτων του κυκλώµατος αναλύεται σε βήµατα-δραστηριότητες, που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 



 
 

∆ραστηριότητα 1η 
α) Περιγραφή: Εντοπίζονται και τοποθετούνται τα εξαρτήµατα του κυκλώµατος 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη γραµµή εξαρτηµάτων και οργάνων του 
TinaPro και εντοπίζει και τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή µία αντίσταση και µία 
πηγή. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το εξάρτηµα της αντίστασης, το επιλέγει και 
τοποθετεί το εξάρτηµα στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος. 
 

Στη συνέχεια εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το εξάρτηµα της πηγής τάσης, το 
επιλέγει και το τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος. 
 

Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-2 
 

Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 
TinaPro θα είναι η εικόνα 1-2 και ο εκπαιδευόµενος θα έχει µάθει να εντοπίζει και να 
τοποθετεί αντιστάσεις και πηγές στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του λογισµικού. 

 
∆ραστηριότητα 2η 
α) Περιγραφή: Μεταβάλλεται ο προσανατολισµός και οι ιδιότητες των εξαρτηµάτων 
και των οργάνων µέτρησης. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί τον εκπαιδευτή να µεταβάλλει την τιµή 
και τον προσανατολισµό µιας αντίστασης. 



 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
µεταβάλλει την τιµή και τον προσανατολισµό µιας αντίστασης καθώς και την τιµή και 
τον προσανατολισµό της πηγής τάσης 
 

Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει µόνος του τη διαδικασία τοποθέτησης και 
προσανατολισµού όλων των εξαρτηµάτων του κυκλώµατος. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-3 
 
Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 

TinaPro θα είναι η εικόνα 1-3 και οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν µάθει να εντοπίζουν και 
να µεταβάλλουν τις ιδιότητες και τη θέση των αντιστάσεων και των πηγών του 
σχεδιαστικού επεξεργαστή του λογισµικού. 
 
∆ραστηριότητα 3η 
α) Περιγραφή: Σύνδεση των εξαρτηµάτων  
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται δύο 
αντιστάσεις. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε την καθοδήγηση και την 
επίβλεψη του εκπαιδευτή συνδέει όλα τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε το σχέδιο 
κυκλώµατος.  



 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 

 
Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 

TinaPro θα είναι η εικόνα 1-4 και οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν µάθει να συνδέουν 
εξαρτήµατα στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του λογισµικού. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-4 
 
∆ραστηριότητα 4η 

α) Περιγραφή: Εντοπισµός, τοποθέτηση και µεταβολή του προσανατολισµού των 
οργάνων 
 



 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-5 
 
 

β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη γραµµή εξαρτηµάτων και οργάνων του 
TinaPro, εντοπίζει και τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή ένα βολτόµετρο και ένα 
αµπερόµετρο. Μεταβάλλει τον προσανατολισµό των οργάνων µέτρησης και τα συνδέει 
στο κύκλωµα µε την σωστή πολικότητα. (εικόνα 1-5) 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το όργανο του αµπερόµετρου, το επιλέγει, το 
τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος και µεταβάλλει τον 
προσανατολισµό του, αν αυτό είναι απαραίτητο. 
 

Στη συνέχεια εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το όργανο του βολτόµετρου, το 
επιλέγει, το τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος και µεταβάλλει 
τον προσανατολισµό του (αν χρειάζεται) και την ετικέτα του 
 

Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει µόνος του τη διαδικασία τοποθέτησης όλων 
των αµπεροµέτρων και βολτοµέτρων του κυκλώµατος.  

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 



 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-6 
 

Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 
TinaPro θα είναι η Εικόνα 1-6 και οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν µάθει να εντοπίζουν, να 
τοποθετούν και να µεταβάλλουν τη θέση των αµπεροµέτρων και των βολτοµέτρων 
του σχεδιαστικού επεξεργαστή του λογισµικού. 

 
∆ραστηριότητα 5η 
α) Περιγραφή: Μελέτη κυκλώµατος µε εικονικά όργανα 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισµού των τάσεων µε την 
χρήση βολτοµέτρων και των ρευµάτων µε την χρήση αµπεροµέτρων. Επίσης 
παρουσιάζει τα παραπάνω µε την χρήση εικονικού ψηφιακού πολυµέτρου. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτή εµφανίζει τις τιµές των τάσεων µε τη χρήση των οργάνων µέτρησης του 
κυκλώµατος  και του εικονικού ψηφιακού πολυµέτρυ (εικόνα 1-7).  
 

Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 



 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-7 
 

Ο εκπαιδευόµενος µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτή εµφανίζει τις τιµές των 
ρευµάτων µε τη χρήση των οργάνων µέτρησης του κυκλώµατος  και του εικονικού 
ψηφιακού πολυµέτρυ (εικόνα 1-8).  
 

Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 

 
 



ΕΙΚΟΝΑ 1-8 
 

Β. Ανεξάρτητη Πρακτική 
 

Ο εκπαιδευόµενος δηµιουργεί και υπολογίζει τις τάσεις και τα ρεύµατα του 
κυκλώµατος της εικόνας 1-9. Το κύκλωµα αποτελείται από τις αντιστάσεις 
R1=R5=R7=2ΚΩ, R2=R3=1ΚΩ, R4=R6=4ΚΩ, έναν συσσωρευτή V=10Volts, τρία 
αµπερόµετρα και δύο βολτόµετρα. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1-9 
 
 



Μάθηµα 2. Κατευθυνόµενη διδασκαλία µε θέµα «Κυκλώµατα µε 
διόδους τεσσάρων στρώσεων» 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 3 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και τα µειονεκτήµατα µιας «κατευθυνόµενης 
διδασκαλίας» αλλά και οι αρχές των θεωριών µάθησης που 
ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. 
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν µέσω 
της παρουσίασης παραδειγµατικής διδασκαλίας µε χρήση του 
λογισµικού TinaPro, όπως επίσης µέσω της αναζήτησης και µελέτης 
σχετικού υλικού στο διαδίκτυο το οποίο και θα παρουσιάσουν µε τη 
χρήση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσµατα µιας 
«κατευθυνόµενης διδασκαλίας» αλλά και θα µπορούν να  
σχεδιάσουν θεµατικές ενότητες ή και να εφαρµόσουν 
δραστηριότητες στη διδακτική τους πρακτική.  
Θα µπορούν επίσης να αξιοποιούν το λογισµικό Microsoft 
PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

� Κατευθυνόµενη ∆ιδασκαλία (directed instruction) 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
µοντέλου της «κατευθυνόµενης διδασκαλίας» και γνωστοποιείται το 
θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης, αλλά και η πρακτική εφαρµογή 
του.  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων , εξετάζουν τις θεωρίες που 
ερµηνεύουν την κατευθυνόµενη προσέγγιση στη µάθηση και τη 
διδασκαλία και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση 
του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
 
 



1. ∆ιδασκαλία µε θέµα «Κυκλώµατα µε διόδους τεσσάρων 
στρώσεων» 

 
Θα γίνει παραδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «Κυκλώµατα µε διόδους τεσσάρων 

στρώσεων» βασισµένη σε προσέγγιση κατευθυνόµενης µάθησης µε αξιοποίηση του 
λογισµικού TinaPro. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: τρεις (3) ώρες 
 
Τοµέας Ηλεκτρολογικός 

 
Επιλεγµένη ενότητα: Ψηφιακά κυκλώµατα. 
 
Σκοπός: Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι: 
� Να µάθουν τα εργαλεία του λογισµικού TinaPro για τα αναλογικά ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα. 
� Να αξιοποιούν τα εργαλεία του λογισµικού TinaPro για τα αναλογικά ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα. 
� Να χρησιµοποιούν τα όργανα του λογισµικού TinaPro για τα αναλογικά 

ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
 
 

 
 
 
 



∆ιδασκαλία µε θέµα «Κυκλώµατα µε διόδους τεσσάρων 
στρώσεων» 

 
Η δραστηριότητα αναφέρεται στην εξοικείωση του επιµορφούµενου µε το 

λογισµικό TinaPro. 
Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση 

να δηµιουργούν ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα και να παίρνουν τις κυµατοµορφές 
εισόδου και εξόδου, χρησιµοποιώντας τις εντολές και λειτουργίες του TinaPro. 
Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ο παλµογράφος και η µεταβατική 
ανάλυση. 

 
 
Α. ∆οµηµένες, Καθοδηγούµενες Πρακτικές  
 

Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτή να παρουσιάζει τον τρόπο µε 
τον οποίο εισάγονται τα εξαρτήµατα και πως γίνεται η µεταβατική ανάλυση των 
κυµατοµορφών εισόδου και εξόδου. 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2–1 
 

Οι εκπαιδευόµενοι βοηθούµενοι από τον εκπαιδευτή δηµιουργούν το κύκλωµα 
της εικόνας 2-1 και παίρνουν τις κυµατοµορφές εισόδου και εξόδου. Οι τιµές των 
εξαρτηµάτων του κυκλώµατος, φαίνονται στον πίνακα 2-1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 

ΟΝΟΜΑ ΤΙΜΗ ΟΝΟΜΑ ΤΙΜΗ 

R1 1 ΚΩ D1 – D4 1N3492 



P1 1 ΚΩ SCR 2N1595 

C1 470 mF DIAC  

 
 
 
Η διαδικασία δηµιουργίας του κυκλώµατος και η έξοδος των χαρακτηριστικών 

κυµατοµορφών του κυκλώµατος αναλύεται σε βήµατα-δραστηριότητες, που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 
 

∆ραστηριότητα 1η 
α) Περιγραφή: Εντοπίζονται και τοποθετούνται τα εξαρτήµατα του κυκλώµατος 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη γραµµή εξαρτηµάτων και οργάνων του 
TinaPro και εντοπίζει και τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή µία αντίσταση και µία 
πηγή. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το εξάρτηµα της αντίστασης, το επιλέγει και 
τοποθετεί το εξάρτηµα στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος. 
 

Επαναλαµβάνει τα παραπάνω βήµατα µέχρις ότου τοποθετήσει στο σχεδιαστικό 
επεξεργαστή του κυκλώµατος όλες τα εξαρτήµατα. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2–2 
 



Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 
TinaPro θα είναι η εικόνα 2-2 και ο εκπαιδευόµενος θα έχει µάθει να εντοπίζει και να 
τοποθετεί τα εξαρτήµατα στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του λογισµικού. 

 
∆ραστηριότητα 2η 
α) Περιγραφή: Μεταβάλλεται ο προσανατολισµός και οι ιδιότητες των εξαρτηµάτων 
και των οργάνων µέτρησης. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί τον εκπαιδευτή να µεταβάλλει την τιµή 
και τον προσανατολισµό µιας αντίστασης. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
µεταβάλλει την τιµή και τον προσανατολισµό µιας αντίστασης καθώς και την τιµή και 
τον προσανατολισµό της πηγής τάσης 
 

Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει µόνος του τη διαδικασία τοποθέτησης όλων 
των εξαρτηµάτων του κυκλώµατος. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2–3 
 
Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 

TinaPro θα είναι η εικόνα 2-3 και οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν µάθει να εντοπίζουν και 
να µεταβάλλουν τις ιδιότητες και τη θέση των εξκαρτηµάτων του σχεδιαστικού 
επεξεργαστή του λογισµικού. 



 
∆ραστηριότητα 3η 
α) Περιγραφή: Σύνδεση των εξαρτηµάτων  
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται δύο 
αντιστάσεις. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε την καθοδήγηση και την 
επίβλεψη του εκπαιδευτή συνδέει όλα τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε το σχέδιο 
κυκλώµατος.  
 

Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
Με το τέλος της δραστηριότητας η εικόνα του σχεδιαστικού επεξεργαστή του 

TinaPro θα είναι η εικόνα 2-4 και οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν µάθει να συνδέουν 
εξαρτήµατα στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του λογισµικού. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2–4 
 
∆ραστηριότητα 4η 

α) Περιγραφή: Εντοπισµός, τοποθέτηση και µεταβολή του προσανατολισµού των 
οργάνων του ανοιχτού κυκλώµατος. 

 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη γραµµή εξαρτηµάτων και οργάνων του 
TinaPro, εντοπίζει και τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή ένα βολτόµετρο και ένα 
αµπερόµετρο. Μεταβάλλει τον προσανατολισµό των οργάνων µέτρησης και τα συνδέει 
στο κύκλωµα µε την σωστή πολικότητα.  



 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το όργανο του αµπερόµετρου, το επιλέγει, το 
τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος και µεταβάλλει τον 
προσανατολισµό του, αν αυτό είναι απαραίτητο. 
 

Στη συνέχεια εντοπίζει στη γραµµή εργαλείων το όργανο του βολτόµετρου, το 
επιλέγει, το τοποθετεί στο σχεδιαστικό επεξεργαστή του κυκλώµατος και µεταβάλλει 
τον προσανατολισµό του (αν χρειάζεται) και την ετικέτα του 
 

Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει µόνος του τη διαδικασία τοποθέτησης όλων 
των αµπεροµέτρων και βολτοµέτρων του κυκλώµατος.  

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 
 

∆ραστηριότητα 5η 
α) Περιγραφή: Μελέτη κυκλώµατος µε εικονικά όργανα 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον τρόπο απεικόνισης των κυµατοµορφών 
στην µεταβατική ανάλυση. Επίσης παρουσιάζει τα παραπάνω µε την χρήση εικονικού 
παλµογράφου. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτή εµφανίζει τις κυµατοµορφές µε τη χρήση της µεταβατικής ανάλυσης 
(εικόνα 2-5).  
 

Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2–5 



 
Β. Ανεξάρτητη Πρακτική 
 

Ο εκπαιδευόµενος δηµιουργεί και υπολογίζει τις κυµατοµορφές στο κύκλωµα 
που εµφανίζεται στην εικόνα 2-6, ακολουθώντας την διαδικασία των παραπάνω 
δραστηριοτήτων. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2–6 
 
 
Οι τιµές των εξαρτηµάτων, είναι ίδιες µε αυτές του Πίνακα 2-1, εκτός από το TRIAC το 
οποίο είναι το 2Ν5444. 
 

 



Μάθηµα 3. Εποικοδοµητισµός (Constructivism). 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 2 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 2 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και τα µειονεκτήµατα της προσέγγισης του 
εποικοδοµητισµού, αλλά και οι αρχές των θεωριών µάθησης που 
ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. 
 
Ειδικότερα, µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι 
θα γνωρίσουν τις θεωρίες που ακολουθούν την προσέγγιση του 
εποικοδοµητισµού και τους κύριους εκφραστές τους, αλλά και θα 
µπορούν να αναζητούν σχετικό υλικό στο διαδίκτυο και να 
παρουσιάζουν µε τη χρήση του προγράµµατος Microsoft 
PowerPoint σχέδια µαθήµατος τα οποία σχετίζονται µε τις θεωρίες 
µάθησης που µελετούν. 

 
 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσµατα της 
προσέγγισης του εποικοδοµητισµού, αλλά και θα µπορούν να  
σχεδιάσουν ένα σχέδιο µαθήµατος. Θα µπορούν επίσης να 
αξιοποιούν το λογισµικό Microsoft PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 

 

 

� Εποικοδοµητισµός(Constructivism)  

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
εποικοδοµητισµού.  
 
Γνωστοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης, η πρακτική 
εφαρµογή του, αλλά και η ανάπτυξη σχεδίων µαθήµατος.  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
κυρίως οµαδικά, και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
 



1. ∆ιδασκαλία εποικοδοµητικής µορφής µε αξιοποίηση του 
TinaPro, µε θέµα «Μελέτη ψηφιακών κυκλωµάτων»  
 

Θα γίνει υποδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «Μελέτη ψηφιακών κυκλωµάτων», 
βασισµένη σε προσέγγιση εποικοδοµητισµού. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: δύο (2) ώρες 
 
Ηλεκτρονικός Τοµέας 

 
Επιλεγµένη ενότητα: Τροφοδοτικές διατάξεις – Πλήρης ανόρθωση - Σταθεροποίηση 
τάσης µε ολοκληρωµένα 
 
Σκοπός: Oι εκπαιδευόµενοι να διερευνήσουν και να εξασκηθούν στη δηµιουργία, στη 
µελέτη και στην προσοµοίωση ψηφιακών κυκλωµάτων µε χρήση του λογισµικού 
TinaPro.  

 
 

∆ιδασκαλία µε θέµα «Μελέτη ψηφιακών κυκλωµάτων» 
 

Στόχοι 

Ο εκπαιδευτής διατυπώνει τους 
εκπαιδευτικούς στόχους που 
θέλει να έχουν επιτευχθεί µε το 
τέλος του µαθήµατος. 

Ο εκπαιδευόµενος: 
Να µπορεί να 
χρησιµοποιεί τις βασικές 
εντολές του TinaPro. 
Να σχεδιάζει και να 
µελετά ψηφιακά 
κυκλώµατα. 
 

Εκπαιδευτικοί 
Πόροι 

Προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα 
υλικά που θα χρειαστούν για τη 
διεξαγωγή του µαθήµατος από 
τον εκπαιδευτικό και το 
µαθητή. 
 

� Εκπαιδευτικό 
λογισµικό TinaPro 

� H/Y  
� Projector 

Προετοιµασία 
Μαθητών 

Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να 
έχει ειδοποιηθεί, ώστε να φέρει 
το υλικό που χρειάζεται για τη 
σωστή διεξαγωγή του 
µαθήµατος. 
 

π.χ. φορητή µνήµη 
(flash memory) 

Προετοιµασία 
Εκπαιδευτικού 

Ίσως απαιτείται ο εκπαιδευτικός 
να εκπαιδευτεί, ώστε να 
αποκτήσει κάποια εξειδίκευση ή 
να εκπαιδευτεί στη χρήση 
κάποιας συσκευής ή 
µηχανήµατος που θα 
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας. 
 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει 
προβλέψει και να έχει 

π.χ. η εκπαίδευση µπορεί 
να έχει τη µορφή 
συνεδρίου, workshop, 
αλλά και εκπαίδευση σε 
αίθουσα διδασκαλίας. 



προµηθευτεί επιπλέον υλικό 
προετοιµασίας για τους 
εκπαιδευόµενους που ξέχασαν 
να προετοιµαστούν ή δεν έχουν 
την οικονοµική δυνατότητα να 
αγοράσουν το υλικό που 
απαιτείται.  

∆ραστηριότητ
ες Εκπαιδευοµένων 

Ο εκπαιδευτικός δίνει 
συγκεκριµένες οδηγίες για την 
εκτέλεση κάποιας 
δραστηριότητας και οι µαθητές 
σε οµάδες τις εκτελούν.  

 

Οµαδικό project,  
ανάπτυξη νέου 
προϊόντος.  
 
 

Ρόλος 
Εκπαιδευόµενων 

Ο εκπαιδευόµενος είναι σε 
θέση συµµετέχοντας στις 
δραστηριότητες να 
ανακαλύπτει τη νέα γνώση και 
να την οικοδοµεί. 

 

Εξερευνά τις 
δυνατότητες του 
λογισµικού, συνεργάζεται 
µε άλλους, γίνεται πιο 
αποδοτικός.  
 

∆ραστηριότητ
ες Εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός παρέχει 
σταδιακά τις δραστηριότητες/ 
εργασίες και χρησιµοποιώντας 
τον projector καθοδηγεί τους 
εκπαιδευόµενους.  
 
Ο εκπαιδευτικός δίνει 
συγκεκριµένες οδηγίες για την 
εκτέλεση κάποιας 
δραστηριότητας και οι µαθητές 
σε οµάδες τις εκτελούν. 
 
Ο εκπαιδευτικός τους ζητάει να 
ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα 
των δραστηριοτήτων και να 
ελέγξουν τις ιδέες που 
διατύπωσαν αρχικά. 
 
Βοηθάει τους µαθητές που 
έχουν απορίες. 
 
Ο εκπαιδευτικός µε τις 
κατάλληλες ερωτήσεις 
προσπαθεί να οδηγήσει τη 
συζήτηση στη διατύπωση του 
επιστηµονικού προτύπου-
ορισµού.  

 

 

Ρόλος 
Εκπαιδευτικού  

Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο 
καθοδηγητή και διευκολυντή 
της διαδικασίας της µάθησης 
καθώς οι εκπαιδευόµενοι 
δηµιουργούν τη δική τους 

 



γνώση. 
Είναι συνεργάτης και βοηθός 
καθώς οι εκπαιδευόµενοι 
ερευνούν τα θέµατα.  
 

Αξιολόγηση 

Οι µαθητές συγκρίνουν τις νέες 
ιδέες τους µε αυτές που είχαν 
στην αρχή της διδασκαλίας και 
αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα 
αυτών που ανακάλυψαν. 
Τα εργαλεία µέτρησης της 
απόδοσης µπορεί να διαφέρουν 
µεταξύ των εκπαιδευόµενων. 

  
 
Η αξιολόγηση γίνεται µε 
τη µέθοδο portfolio, 
µέσω παρατήρησης και 
µε δουλειά για το σπίτι. 
 



∆ιδασκαλία µε θέµα «Μελέτη ψηφιακών κυκλωµάτων» 
 
Το πρόβληµα: Πρόκειται να δηµιουργηθεί και να γίνει προσοµοίωση γιαόλες τις 
πύλες των ψηφιακών κυκλωµάτων. Επιπλέον, θα γίνει υπολογισµός και απεικόνιση 
των κυµατοµορφών εισόδου και εξόδου των κυκλωµάτων. 
 
Επέκταση: Σαν επέκταση της δραστηριότητας, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να κάνουν 
χρήση εντολών του λογισµικού, να δηµιουργήσουν και να µελετήσουν συνδυαστικά 
κυκλώµατα. 
 

Οι εκπαιδευόµενοι θα χωριστούν σε ισοδύναµες οµάδες 2-3 ατόµων 
 

Α. ∆ηµιουργία και προσοµοίωση ψηφιακών κυκλωµάτων 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το κύκλωµα της πύλης XOR και κάνει την 

προσοµοίωσή της (εικόνα 3-1). 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3–1 

 
Στην συνέχεια δηµιουργεί τον πίνακα αληθείας της πύλης (Πίνακας 3-1), σύµφωνα µε 
την µεταβατική ανάλυση του TinaPro (εικόνα 3-1). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 

A B F 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 
 
∆ραστηριότητα 1η: Προσοµοίωση πύλης AND 



Οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν ένα νέο αρχείο στον σχεδιαστικό επεξεργαστή 
του προγράµµατος και µε την βοήθεια του εκπαιδευτή σχεδιάζουν το κύκλωµα της 
εικόνας 3-2.  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3–2 

 
Οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν τα εξαρτήµατα που απεικονίζονται στην 

εικόνα. Μεταβάλλουν τις τιµές από τις γεννήτριες παλµών, ώστε η «Α» να έχει 
συχνότητα 1MHz και η «Β» να έχει συχνότητα 2MHz.  

Για την αλλαγή της συχνότητας στην γεννήτριες παλµών «Α», κάνετε διπλό κλικ 
πάνω της και ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της εικόνας 3-3. πηγαίνετε στην τιµή της 
συχνότητας και κάνοντας κλικ σε αυτήν, αλλάζετε την τιµή της. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3–3 

 
Για την αλλαγή της συχνότητας στην γεννήτριες παλµών «Β», κάνετε τις ίδιες 

ενέργειες (εικόνας 3-4). 



 
ΕΙΚΟΝΑ 3–4 

 
Με την βοήθεια της µεταβατικής ανάλυσης, δηµιουργείται τον πίνακα αληθείας 

της πύλης. 
 

∆ραστηριότητα 2η: Προσοµοίωση και µελέτη άλλων πυλών 
Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει τις ενέργειες της ∆ραστηριότητας 1 και µε την 

βοήθεια του επιµορφωτή διορθώνει τα λάθη του.  
Οι ενέργειες αυτές θα γίνουν για: 
� Την πύλη OR (εικόνας 3-5) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3–5 

 
� Την πύλη NOR (εικόνας 3-6) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3–6 

 



� Την πύλη NAND (εικόνας 3-7) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3–7 

 
 
Β. ∆ηµιουργία και προσοµοίωση µε συνδιαστικά κυκλώµατα  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, δηµιουργούν τα κυκλώµατα των βασικών πυλών που 
προαναφέρθηκαν, µε συνδιαστικά κυκλώµατα που θα αποτελούνται µόνο από πύλες 
NAND 
 
Οι γεννήτριες που συνδέονται στην είσοδο του κυκλώµατος έχουν την συχνότητα που 
προαναφέρθηκε.  
 

Προσοµοιώνοντας το κύκλωµα, εµφανίζονται οι κυµατοµορφές εισόδου και 
εξόδου. Οι εκπαιδευόµενοι τις αποθηκεύουν στο αρχείο διαγραµµάτων και 
δηµιουργούν τους πίνακες αληθείας. 
 
Γ.  Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση γίνεται µε την µέθοδο του portfolio, όπου ο εκπαιδευτής ελέγχει 
τα αρχεία των κυκλωµάτων και διαγραµµάτων που έχουν αποθηκευτεί από κάθε 
εκπαιδευόµενο στον αποθηκευτικό του χώρο. Ο έλεγχος γίνεται ως προς την 
πληρότητα και την ορθότητα των κυκλωµάτων και διαγραµµάτων. 

 
Εισάγοντας στοιχεία κειµένου πάνω στο σχέδιο των κυκλωµάτων, δίνει γραπτή 

ανατροφοδότηση προς τους εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευόµενοι, λαµβάνοντας 
υπόψη την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτή, µπορούν να πραγµατοποιήσουν τις 
απαιτούµενες διορθώσεις στα κυκλώµατα και τα διαγράµµατα. 

 
 



Μάθηµα 4. Παρουσίαση πρότυπης διδασκαλίας µε αξιοποίηση 
του σχεδιαστικού λογισµικού TinaPro βασισµένη σε προσέγγιση 
εποικοδοµητισµού 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 3 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 3 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιαστεί πρότυπη διδασκαλία 
του TinaPro και να προσδιοριστούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
του εποικοδοµητισµού καθώς και ο τρόπος ενσωµάτωσής τους σ΄ 
αυτήν.  
 
Ειδικότερα, µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι 
θα γνωρίσουν τον τρόπο ενσωµάτωσης των χαρακτηριστικών του 
εποικοδοµητισµού σε πρότυπη διδασκαλία. 
 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του εποικοδοµητισµού καθώς και τον τρόπο 
ενσωµάτωσής τους σε πρότυπη διδασκαλία. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 

 

 

� Εποικοδοµητισµός 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζει µία πρότυπη διδασκαλία µε 
αξιοποίηση του λογισµικού προσοµοίωσης TinaPro. Η ενότητα 
αφορά στη συνεργατική σχεδίαση της µονάδας ενός διαφορικού 
ενισχυτή και εµπλέκει εκπαιδευόµενους για εξοικείωση µε το 
λογισµικό. 
 
 
Οι εκπαιδευόµενοι αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά του εποικοδοµητισµού, καθώς και τον τρόπο 
ενσωµάτωσής του στη διδασκαλία. Παράλληλα, διδάσκονται µε 
εποικοδοµητικό τρόπο εντολές του λογισµικού που επιτρέπουν 
την ταυτόχρονη σχεδίαση ενός σχεδίου από πολλά άτοµα 

 



 ∆ιδασκαλία µε θέµα «Συνεργατική σχεδίαση ψηφιακού 
κυκλώµατος µε πύλες NAND»  
 
Θα γίνει υποδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «Συνεργατική σχεδίαση ψηφιακού 
κυκλώµατος µε πύλες NAND» βασισµένη σε προσέγγιση εποικοδοµητισµού. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: τρεις (3) ώρες 
 
Ηλεκτρονικός Τοµέας 

 
Επιλεγµένη ενότητα: Συνδεσµολογία πολυβάθµιδων ψηφιακών κυκλωµάτων. 
 
Σκοπός: Να σχεδιάζουν οι εκπαιδευόµενοι πολυβάθµιδα ψηφιακά κυκλώµατα 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργατικής σχεδίασης του TinaPro και να 
προσοµοιώνουν τα κυκλώµατα που έχουν δηµιουργήσει σε συνεργασία. 

 
 

∆ιδασκαλία µε θέµα «Συνεργατική σχεδίαση ψηφιακού κυκλώµατος 
µε πύλες NAND» 

 
Πρόκειται να διδαχθεί η µέθοδος της συνεργατικής σχεδίασης και στη συνέχεια 
να εφαρµοστεί στη σχεδίαση σύνθετων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων όπου θα 
γίνει µελέτη και προσοµοίωση αυτών. 

 

Στόχοι 

Ο εκπαιδευόµενος θα µάθει : 
� Να συνεργάζεται µε άλλος για την σχεδίαση 

σύνθετων ψηφιακών κυκλωµάτων, µε τη βοήθεια του 
λογισµικού. 

� Να δηµιουργεί κυκλώµατα µε σχεδιαστικές 
οντότητες (blocks) και να τα χρησιµοποιεί. 

� Να δηµιουργεί κωδικούς πρόσβασης για κάθε 
σχεδιαστική οντότητα (block) του κυκλώµατος. 

� Να σχεδιάζει ένα τµήµα του κυκλώµατος σε κάθε 
σχεδιαστική οντότητα (block) . 

� Να δηµιουργεί ένα σχηµατικό κύκλωµα 
χρησιµοποιώντας τις σχεδιαστικές οντότητες (blocks). 

� Να µελετά και να προσοµοιώνει κυκλώµατα µε 
σχεδιαστικές οντότητες (blocks). 

 

Εκπαιδευτικοί 
Πόροι 

� Η πρότυπη διδασκαλία θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί σε κατάλληλα εξοπλισµένο 
εργαστήριο, επειδή είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ. 

� Το εργαστήριο θα  υποστηρίζεται και από ένα 
τοπικό δίκτυο LAN, για να µπορούν οι χρήστες να 
επικοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν 
ηλεκτρονικό υλικό. 

� Για την λειτουργία του συστήµατος θα χρειαστούν 
ένας Η/Υ για τον εκπαιδευτή, ένας για κάθε 
εκπαιδευόµενο,  ένας Η/Υ που θα λειτουργεί σαν 
Server και ένας βιντεοπροβολέας. 

� Για τη λειτουργία του συστήµατος χρειάζεται το 
λογισµικό TinaPro. 



Προετοιµασία 
Εκπαιδευόµενων 

Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει: 
� να έχουν εξοικειωθεί µε τις εντολές του λογισµικού 

TinaPro, το οποίο το έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες 
ενότητες.  

� να έχουν µαζί τους ένα εγχειρίδιο χρήσης του 
λογισµικού TinaPro. 

 

Προετοιµασία 
Εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις εντολές 
σχεδίασης και προσοµοίωσης του λογισµικού TinaPro και 
να µπορεί να χειρίζεται το βιντεοπροβολέα. 
 

∆ραστηριότητες 
Εκπαιδευόµενων 

Οι εκπαιδευόµενοι, κατά τη διάρκεια  της διδασκαλίας θα: 
� χρησιµοποιήσουν εντολές του TinaPro που 

αφορούν στη συνεργατική σχεδίαση. 
� συνεργασθούν µε άλλος για την σχεδίαση 

σύνθετων ψηφιακών κυκλωµάτων (Συνεργατική 
σχεδίαση). 

 

Ρόλος 
Εκπαιδευόµενων 

Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες, ανάλογα µε τις 
σχεδιαστικές οντότητες (blocks) του κυκλώµατος (ένας 
για κάθε σχεδιαστική οντότητα). Εκτός από τις ειδικές 
αρµοδιότητές που θα έχει ο κάθε εκπαιδευόµενος στα 
πλαίσια της οµάδας, αναλαµβάνει να σχεδιάσει το τµήµα 
του κυκλώµατος που του αναλογεί, µετά από συνεννόηση 
µε την οµάδα του. Επίσης, θα πρέπει να αποστείλει 
ηλεκτρονικά το κύκλωµα της σχεδιαστικής του οντότητας 
(block). 
 
Ρόλος οµάδας εκπαιδευόµενων 
Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να σχεδιάσει κύκλωµα µε τις 
σχεδιαστικές οντότητες (blocks) των µελών της και να 
ελέγξει τη λειτουργία του κυκλώµατος. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 
Οι εκπαιδευόµενοι που αποτελούν µία οµάδα 
αναλαµβάνουν συγκεκριµένους ρόλους. 
 
Εκπαιδευόµενος  Α:  
Είναι ο εκπρόσωπος της οµάδας και συνήθως επιλέγεται ο 
εκπαιδευόµενος που έχει τη µεγαλύτερη ευχέρεια στο 
χειρισµό του TinaPro. Είναι υπεύθυνος για: 
τη δηµιουργία και ενηµέρωση των συγκεντρωτικών 
σχεδίων της οµάδας.  
την συγκέντρωση των σχεδίων των µελών της οµάδας, αν 
αυτό δεν γίνει αυτόµατα λόγω οποιουδήποτε 
προβλήµατος και την σύνθεση του ηλεκτρονικού σχεδίου. 
Την σύνθεση του ηλεκτρονικού σχεδίου από τα τµήµατα 
του σχεδίου που έχουν σχεδιάσει όλα τα µέλη της οµάδας. 
την βοήθεια των άλλων µελών της οµάδας αν έχουν 
δυσκολίες στη σχεδίαση. 
 την αποθήκευση των κυκλωµάτων, στο τέλος της 
δραστηριότητας .  



 
Υπόλοιποι Εκπαιδευόµενοι:  
∆εν έχουν κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 

∆ραστηριότητες 
Εκπαιδευτικού 

� Ο εκπαιδευτικός παρέχει σταδιακά τις 
δραστηριότητες/ εργασίες και καθοδηγεί τους 
εκπαιδευόµενους και χρησιµοποιώντας τον 
βιντεοπροβολέα. 

� ∆ίνει συγκεκριµένες οδηγίες για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων και οι εκπαιδευόµενοι, σε οµάδες, τις 
εκτελούν. 

� Βοηθάει τους εκπαιδευόµενους που έχουν απορίες 

Ρόλος 
Εκπαιδευτικού  

� Εισάγει τα αρχικό σχέδιο στον server του 
εργαστηρίου. 

� Καθορίζει τη σύνθεση των οµάδων.  
� Ζητά από κάθε οµάδα να σχεδιάσει τα απαραίτητα 

κυκλώµατα στα οποία αναφέρονται οι δραστηριότητες. 
� Ζητά από κάθε οµάδα να αποθηκεύσει τα αρχεία 

των κυκλωµάτων. 
� Κατά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων 

παρέχει βοήθεια σχετικά µε τη χρήση των 
απαραίτητων λογισµικών. 

� Αξιολογεί κάθε οµάδα και παρέχει 
ανατροφοδότηση. 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων  θα γίνει  µε τη 
µέθοδο  portfolio. Τα αρχεία των κυκλωµάτων που έχουν 
αποθηκευτεί από τους εκπαιδευόµενους, τόσο ατοµικά 
όσο και οµαδικά, θα ελεγχθούν και θα δοθεί γραπτή 
ανατροφοδότηση µε την εισαγωγή στοιχείων κειµένου 
πάνω στο σχέδιο του κυκλώµατος.  
 



  
1. Γενικά 

 
Πρόκειται να διδαχθεί ο τρόπος συνεργατικής σχεδίασης ψηφιακών κυκλωµάτων 

µε χρήση του λογισµικού TinaPro. Οι εκπαιδευόµενοι, έχοντας στη διάθεσή τους τα 
ηλεκτρονικά σχέδια, θα σχεδιάσουν, σε δύο φάσεις, έναν διαφορικό ενισχυτή και έναν 
προενισχυτή και θα κάνουν προσοµοίωση αυτών. 
 
 

2. Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 
 

Η διδασκαλία αποτελείται από δύο δραστηριότητες, που θα πραγµατοποιηθούν 
από οµάδες εκπαιδευόµενων των τριών ατόµων, ανάλογα µε την εξοικείωσή τους µε 
το λογισµικό. Η διδασκαλία θα βασιστεί σε προσέγγιση εποικοδοµητισµού.  

 
Η πρώτη δραστηριότητα σκοπεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε 

εντολές του λογισµικού που επιτρέπουν τη συνεργατική σχεδίαση και την εφαρµογή 
της στο κύκλωµα ενός διαφορικού ενισχυτή. Η δεύτερη αφορά στη συνεργατική 
σχεδίαση ενός συγκριτή και τον έλεγχο της λειτουργίας του.  
 

Οι εκπαιδευόµενοι θα αποθηκεύουν τα σχέδια που θα παράγουν προκειµένου να 
αξιολογηθούν µε τη µέθοδο του portfolio. 
 
∆ραστηριότητα 1η: Συνεργατική σχεδίαση ψηφιακού κυκλώµατος µε πύλες NAND. 

Περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα και δίνει δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να 
διερευνήσουν, να πειραµατιστούν και να χρησιµοποιήσουν εντολές του λογισµικού.  

 
Ο µέσος χρόνος εκτέλεσης κάθε βήµατος πρέπει να είναι δεκαπέντε λεπτά.  
 
Το κύκλωµα είναι ένας συγκριτής δύο λέξεων 3-bit και χωρίζεται σε τρία 

«Block», όπως φαίνεται στην εικόνα 4-1. 
Το «Block 1» είναι ο συγκριτής ισότητας 
Το «Block 2» είναι ο συγκριτής όπου Α>Β 
Το «Block 3» είναι ο συγκριτής όπου Α<Β 
 
 
 

 
 



 
Εικόνα 4 - 1 

 
Βήµα 1ο : Καθορισµός των σχεδιαστικών οντοτήτων (blocks) κυκλώµατος 
διαφορικού ενισχυτή. 

Το λογισµικό TinaPro δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 
σε σχεδιαστικές οντότητες µε ιδιότητες που µπορούν να ρυθµιστούν από τον χειριστή. 

 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το κύκλωµα του διαφορικού ενισχυτή (εικόνα 4-1) 

για τον σχεδιασµό του οποίου  θα συνεργαστούν οι εκπαιδευόµενοι. Επίσης καθορίζει 
τα τµήµατα του κυκλώµατος που θα αναλάβει να σχεδιάσει ο κάθε εκπαιδευόµενος. 
 

Αντικαθιστώντας τα τµήµατα του κυκλώµατος µε σχεδιαστικές οντότητες 
(blocks) θα προκύψει το σχεδιάγραµµα της εικόνας 4-2. 



 
Εικόνα 4 – 2 

 
Βήµα 2ο : ∆ηµιουργία και εισαγωγή σχεδιαστικών οντοτήτων (Blocks) 

Στο βήµα αυτό, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον τρόπο που δηµιουργείται το block 
και το σχηµατικό κύκλωµα µε blocks και πως καθορίζεται ο κωδικός πρόσβασης 
(password) 

 
� ∆ηµιουργία block 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ενέργειες που κάνει ο εκπαιδευόµενος για τη 
δηµιουργία ενός block και οι οποίες είναι: 
  
Ενέργεια 1η: Ενεργοποιεί την επιλογή «Εισαγωγή / Μπλοκ» της γραµµής µενού του 
λογισµικού (εικόνα 4-3). 

  
Εικόνα 4 – 3 

 



Ενέργεια 2η: Συµπλήρωση των στοιχείων στο παράθυρο «Οδηγός Block» 
Εισάγει το όνοµα του block και τους απαραίτητους ακροδέκτες για την σύνδεση στο 
σχηµατικό κύκλωµα, καθώς και την ονοµασία που θα φέρει ο κάθε ακροδέκτης 
(εικόνα 4-4) 

 
Εικόνα 4 – 4 

 
Ενέργεια 3η: Ενεργοποιείται ο «Επεξεργαστής Συµβόλων Σχηµατικού ΤΙΝΑ» (εικόνα 
4-5).  

Στην οθόνη του Επεξεργαστής Συµβόλων Σχηµατικού ΤΙΝΑ µπορούν 
µεταβληθούν γραφικά όλα τα στοιχεία του block (π.χ. όνοµα, τύπος και µέγεθος 
γραµµατοσειράς, τύποι ακροδεκτών κ.λ.π.) 

Με την επιλογή «Αρχείο / ΟΚ» µεταφέρεται το block στην οθόνη του 
σχεδιαστικού επεξεργαστή του κυκλώµατος. 

 
Εικόνα 4 – 5 



 

� ∆ηµιουργία κωδικού πρόσβασης (password) του block 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ενέργειες που κάνει ο εκπαιδευόµενος για τη 

δηµιουργία κωδικού πρόσβασης (password) σε ένα block. 
Για τη δηµιουργία του κωδικού πρόσβασης (password) του block επιλέγεται η 

εντολή «Επεξεργασία / ∆ιανοµή / Κλείδωµα» από το µενού εντολής (εικόνα 4-6). 

 
Εικόνα 4 – 6 

 
� ∆ηµιουργία σχηµατικού κυκλώµατος µε blocks 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ενέργειες που κάνει ο εκπαιδευόµενος για τη 
δηµιουργία ενός σχηµατικού κυκλώµατος µε blocks.  

Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται για: 
� τη δηµιουργία των blocks του κυκλώµατος που έχει δοθεί 
� τον καθορισµό των κωδικών πρόσβασης 
� τη δηµιουργία του σχηµατικού µε blocks 
� τη δηµιουργία αντιγράφων του αρχείου του σχηµατικού κυκλώµατος 

 
� ∆ηµιουργία σχηµατικού κυκλώµατος µε blocks για το κύκλωµα του 

ψηφιακού κυκλώµατος µε πύλες NAND 
Οι εκπαιδευόµενοι της κάθε οµάδας συνεδριάζουν και αναθέτουν αρµοδιότητες, έτσι: 

� Ο εκπαιδευόµενος Α θα σχεδιάσει το block 1. 
� Ο εκπαιδευόµενος Β θα σχεδιάσει το block 2. 
� Ο εκπαιδευόµενος Γ θα σχεδιάσει το block 3. 

Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται για: 
� την δηµιουργία των blocks του κυκλώµατος του διαφορικού ενισχυτή 
� τον καθορισµό των κωδικών πρόσβασης των blocks 
� την δηµιουργία του σχηµατικού κυκλώµατος µε blocks  
 
Για το κύκλωµα του διαφορικού ενισχυτή θα δηµιουργηθούν τρία blocks µε τα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4-1 
 



Πίνακας 4 - 1 

 Όνοµα Κωδικός Ετικέτα 

Εκπαιδευόµενος Α Block 1 Difamp1 U1 

Εκπαιδευόµενος Β Block 2 Difamp2 U2 

Εκπαιδευόµενος Γ Block 3 Difamp3 U3 

 
Ενέργεια 1η: ∆ηµιουργία των blocks του κυκλώµατος του διαφορικού ενισχυτή 

Ο τρεις εκπαιδευόµενοι της οµάδας, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευόµενου Α, 
δηµιουργούν και εισάγουν τα blocks του κυκλώµατος του διαφορικού ενισχυτή 
Ενέργεια 2η: ∆ηµιουργία κωδικού πρόσβασης για τα blocks του κυκλώµατος του 
διαφορικού ενισχυτή 

Ο κάθε εκπαιδευόµενος δηµιουργεί κωδικό πρόσβασης για το δικό του block, 
υπό την εποπτεία του εκπαιδευόµενου Α, τον οποί θα πρέπει να γνωρίζει. 
Ενέργεια 3η: ∆ηµιουργία σχηµατικού κυκλώµατος του διαφορικού ενισχυτή 

Ο εκπαιδευόµενος Α σε συνεργασία µε τους εκπαιδευόµενους Β και Γ, δηµιουργεί 
το σχηµατικό κύκλωµα συγκριτή πραγµατοποιώντας τις συνδέσεις µεταξύ των blocks 
του κυκλώµατος και την αντιστοιχία τους σε blocks που έγινε στο βήµα 1.. 

 
 
Ενέργεια 4η: ∆ηµιουργία αρχείων εκπαιδευοµένων 

Ο εκπαιδευόµενος Α σε συνεργασία µε τους εκπαιδευόµενους Β και Γ, 
αποθηκεύει το αρχείο του σχηµατικού κυκλώµατος του διαφορικού ενισχυτή µε blocks 
µε το όνοµα «Συγκριτής -1» στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της οµάδας. 
Οµοίως, ο εκπαιδευόµενος Β µε το όνοµα «Συγκριτής -2» και ο εκπαιδευόµενος Γ µε 
το όνοµα «Συγκριτής -3». Η αντιστοιχία των αρχείων που θα δουλέψει ο κάθε 
εκπαιδευόµενος, φαίνεται στον πίνακα 4-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Βήµα 3ο : Σχεδίαση τµήµατος κυκλώµατος διαφορικού ενισχυτή σε block. 
 

Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτή να παρουσιάζει τον τρόπο 
σχεδίασης τµήµατος κυκλώµατος σε block. Στη συνέχεια ο κάθε  εκπαιδευόµενος 
σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωµα που αντιστοιχεί στο block που του ανήκει. 

 
� Σχεδίαση τµήµατος κυκλώµατος σε block 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ενέργειες που κάνει ο εκπαιδευόµενος για τη 
δηµιουργία του ηλεκτρικού κυκλώµατος που περικλείεται σε ένα block, ως 
µακροεντολή. 

 
Ένας εκπαιδευόµενος (στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο Γ) επιλέγει το δικό του 

block και κάνει διπλό κλικ πάνω στο εξάρτηµα του block, εµφανίζεται το παράθυρο µε 
τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου block. Επιλέγοντας το τετράγωνο της εντολής 

Πίνακας 4 - 2 

 Όνοµα Block Όνοµα αρχείου 

Εκπαιδευόµενος Α Block 1 Συγκριτής -1 

Εκπαιδευόµενος Β Block 2 Συγκριτής -2 

Εκπαιδευόµενος Γ Block 3 Συγκριτής -3 



«Εισαγωγή Μάκρο» (εικόνα 4-9), το λογισµικό TinaPro ζητάει από τον συγκεκριµένο 
εκπαιδευόµενο τον κωδικό πρόσβασης. 

 

 
Εικόνα 4 – 9 

 
Αν δοθεί ο κωδικός, τότε εµφανίζεται σχεδιαστικός επεξεργαστής µε τους 

ακροδέκτες του συγκεκριµένου block.  
Ανάµεσα στους ακροδέκτες, ο εκπαιδευόµενος σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωµα 

που περικλείει το συγκεκριµένο block. Στη συνέχεια επιλέγει το εικονίδιο «κλείσιµο» 
για να αποθηκεύσει και να επιστρέψει στο σχηµατικό κύκλωµα. 
 
� Σχεδίαση των τµηµάτων του κυκλώµατος στα blocks 

Οι υπόλοιποι εκπαιδευόµενοι (στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Α και ο Β) κάνουν 
τις παραπάνω ενέργειες για το δικό τους block. Στη συνέχεια αποστέλλονται στον 
εκπαιδευόµενο Α και αυτός αποθηκεύει το αρχείο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό 
χώρο. 
 
Βήµα 4ο : Συνένωση blocks κυκλώµατος διαφορικού ενισχυτή και δηµιουργία 
πλήρους κυκλώµατος. 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον τρόπο συνένωσης block από επιλεγµένο αρχείο 
σε τρέχον αρχείο. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι συνενώνουν, ο καθένας στο αρχείο 

του, τα τµήµατα του κυκλώµατος του συγκριτή που σχεδίασαν οι άλλοι 
εκπαιδευόµενοι και υπολογίζουν τις χαρακτηριστικές εξόδου του πλήρους 

κυκλώµατος. 

 
� Συνένωση blocks και δηµιουργία πλήρους κυκλώµατος  

Για να είναι δυνατή η συνένωση blocks δύο κυκλωµάτων, πρέπει τα blocks που 
υπάρχουν και στα δύο κυκλώµατα να έχουν το ίδιο όνοµα, τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 
και την ίδια ετικέτα. 

 
Για την συνένωση των blocks ο εκπαιδευόµενος επιλέγει «Επεξεργασία / ∆ιανοµή 

/ Προσαρµογή» από την γραµµή εργαλείων (εικόνα 4-12) 
 



 
Εικόνα 4 – 12 

 
Εµφανίζεται το παράθυρο της σχηµατικής προσαρµογής της εικόνας 4-13 στο 

οποίο παρουσιάζονται τα blocks του τρέχοντος κυκλώµατος. 
 
Με την επιλογή αναζήτηση θα εµφανιστεί το παράθυρο «Άνοιγµα Σχεδιαστικού» 

(εικόνα 4-13). Από τα αρχεία που εµφανίζονται επιλέγετε το αρχείο που περιέχει το 
block που θα συνενωθεί στο τρέχον κύκλωµα. 

 
 

 
Εικόνα 4 – 13 

 



Με την εισαγωγή του επιλεγµένου αρχείου στο παράθυρο «Σχηµατική 
Προσαρµογή» εµφανίζονται τα blocks του τρέχοντος και του επιλεγµένου κυκλώµατος 
που περιέχει το τµήµα του κυκλώµατος που θα συνενωθεί µε το τρέχον αρχείο. Στη 
συνέχεια επιλέγεται το πλήκτρο της συνένωσης και τέλος επιβεβαιώνεται η διαδικασία 
της συνένωσης (εικόνα 4-14). 

 

 
Εικόνα 4 – 14 

 
� Έλεγχος περιεχοµένου blocks  

Ο εκπαιδευόµενος για να ελέγξει αν έγινε η συνένωση του block στο τρέχον 
κύκλωµα χρησιµοποιεί την εντολή «Αρχείο / Άνοιγµα Μακροεντολής» από την γραµµή 
εργαλείων για να εµφανίσει το περιεχόµενο του block του τρέχοντος κυκλώµατος. 

 
� Συνένωση blocks των τµηµάτων κυκλώµατος διαφορικού ενισχυτή και 

δηµιουργία πλήρους σχηµατικού κυκλώµατος διαφορικού ενισχυτή. 
Οι εκπαιδευόµενοι συνενώνουν, ο καθένας στο δικό του αρχείο, τα blocks των 

τµηµάτων του κυκλώµατος διαφορικού ενισχυτή που σχεδίασαν οι άλλοι 
εκπαιδευόµενοι. Μετά την συνένωση των blocks οι εκπαιδευόµενοι έχουν το πλήρες 
σχηµατικό κύκλωµα του διαφορικού ενισχυτή. 
 
� Υπολογισµός των τάσεων του κυκλώµατος. 

Κάθε εκπαιδευόµενος υπολογίζει τις τάσεις και τις κυµατοµορφές των τάσεων και 
τις αποθηκεύει στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο µε όνοµα αρχείου «Συγκριτής – 
[ονοµατεπώνυµο εκπαιδευοµένου]». 

 
Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση γίνεται µε την µέθοδο του portfolio, όπου ο εκπαιδευτής ελέγχει 
τα αρχεία των κυκλωµάτων και διαγραµµάτων που έχουν αποθηκευτεί από κάθε 



εκπαιδευόµενο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό του χώρο. Ο έλεγχος γίνεται ως προς 
την πληρότητα και την ορθότητα των κυκλωµάτων και διαγραµµάτων. 

 
Εισάγοντας στοιχεία κειµένου πάνω στο σχέδιο των κυκλωµάτων, δίνει γραπτή 

ανατροφοδότηση προς τους εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευόµενοι, λαµβάνοντας 
υπόψη την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτή, µπορούν να πραγµατοποιήσουν τις 
απαιτούµενες διορθώσεις στα κυκλώµατα και τα διαγράµµατα. 
 
 
 
 
 
 



∆ραστηριότητα 2η: Οµαδική σχεδίαση κυκλώµατος τροφοδοτικού και έλεγχος 
της λειτουργίας του 
 
Γενική περιγραφή της δραστηριότητας 

Η εισαγωγική αυτή δραστηριότητα περιλαµβάνει πέντε βήµατα που επιτρέπουν 
στους εκπαιδευόµενους να διερευνήσουν, να πειραµατιστούν και να χρησιµοποιήσουν 
εντολές του λογισµικού µε σκοπό την οµαδική σχεδίαση ενός κυκλώµατος 
τροφοδοτικού.  

 
Ρόλος εκπαιδευτή 
� Παραδίδει σε κάθε οµάδα το έντυπο µε το προς σχεδίαση κύκλωµα 
� Ζητά από τους εκπαιδευόµενους να σχεδιάσουν οµαδικά το κύκλωµα, µε την 

βοήθεια του λογισµικού TinaPro. 
� Ζητά από τους εκπαιδευόµενους να κάνουν χρήση των εντολών δηµιουργίας, 

µελέτης και προσοµοίωσης του λογισµικού TinaPro. 
� Ζητά από τους εκπαιδευόµενους να αποθηκεύσουν τα αρχεία των κυκλωµάτων 

στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της οµάδας. 
� Κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών παρέχει βοήθεια σχετικά µε τη χρήση του 

λογισµικού. 
 
Ρόλος εκπαιδευοµένου 

Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες. Εκτός από τις ειδικές αρµοδιότητές του 
στα πλαίσια της οµάδας, κάθε εκπαιδευόµενος αναλαµβάνει να σχεδιάσει το τµήµα του 
κυκλώµατος που του αναλογεί µε χρήση του λογισµικού TinaPro και να 
πραγµατοποιήσει έλεγχο λειτουργίας του κυκλώµατος.  
 
Ρόλος οµάδας εκπαιδευόµενων 

Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει να σχεδιάσει οµαδικά ένα τροφοδοτικό και να ελέγξει τη λειτουργία του 
κυκλώµατος. 
 
Ρόλος µελών κάθε οµάδας 
Οι εκπαιδευόµενοι που αποτελούν µία οµάδα αναλαµβάνουν συγκεκριµένους ρόλους. 
 
Εκπαιδευόµενος  Α:  

Είναι ο εκπρόσωπος της οµάδας και ο εκπαιδευόµενος που έχει τη µεγαλύτερη 
ευχέρεια στο χειρισµό του TinaPro. 
Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και ενηµέρωση 
των συγκεντρωτικών σχεδίων της οµάδας. Αν αυτό δεν γίνει αυτόµατα, λόγω 
οποιουδήποτε προβλήµατος, αναλαµβάνει να συνθέσει το ηλεκτρικό σχέδιο από τα 
τµήµατα του σχεδίου που έχουν σχεδιάσει όλα τα µέλη της οµάδας. Για να 
πραγµατοποιήσει τις ενέργειές του, συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα µέρη της οµάδας. 
Αναλαµβάνει επίσης να βοηθήσει τα άλλα µέλη της οµάδας αν έχουν δυσκολίες στη 
σχεδίαση. Στο τέλος της δραστηριότητας αναλαµβάνει την αποθήκευση των 
κυκλωµάτων στο κοινόχρηστο αρχείο της οµάδας.  
 
Εκπαιδευόµενος Β:  

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 
Εκπαιδευόµενος Γ:  

∆εν έχει κάποια ειδική αρµοδιότητα. 
 

Κάθε εκπαιδευόµενος έχει στη διάθεσή του: 



� Έναν Η/Υ µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο (LAN) 
� Το έντυπο σχέδιο του κυκλώµατος που πρόκειται να σχεδιάσει 
� Το λογισµικό TinaPro 

 
Επέκταση : Αν η οµάδα το επιθυµεί και αφού ολοκληρώσει την δηµιουργία του 
δοθέντος κυκλώµατος, µπορεί να µεταβάλει τις τιµές των εξαρτηµάτων ή να 
προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήµατα του κυκλώµατος του τροφοδοτικού και να ελέγξει 
την λειτουργία του. 
 
Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας 
 
Βήµα 1ο : Καθορισµός των σχεδιαστικών οντοτήτων (blocks) 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το κύκλωµα του διαφορικού ενισχυτή που θα 
σχεδιαστεί οµαδικά από τους εκπαιδευόµενους (εικόνα 4-15). 

Οι εκπαιδευόµενοι καθορίζει τα τµήµατα του κυκλώµατος που θα αναλάβει να 
σχεδιάσει ο καθένας και ανακοινώνουν την απόφασή τους στον εκπαιδευτή. 

 
Βήµα 2ο : ∆ηµιουργία σχεδιαστικών οντοτήτων (blocks) του κυκλώµατος, 
καθορισµός κωδικών πρόσβασης (password) και δηµιουργία σχηµατικού 
κυκλώµατος 

Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάζονται για την δηµιουργία των blocks του 
κυκλώµατος του προενισχυτή, για τον καθορισµό των κωδικών πρόσβασης των blocks 
και την δηµιουργία του σχηµατικού κυκλώµατος.  

Επίσης δηµιουργούν αντίγραφα του αρχείου του σχηµατικού κυκλώµατος, ένα 
για κάθε εκπαιδευόµενο. Τα αρχεία του σχηµατικού κυκλώµατος αποθηκεύονται στον 
κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της οµάδας. 

 
Βήµα 3ο : Σχεδίαση τµήµατος κυκλώµατος σε block 

Κάθε εκπαιδευόµενος αναζητά στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο το αρχείο 
του σχηµατικού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε αυτόν. Ο εκπαιδευόµενος σχεδιάζει το 
τµήµα του προενισχυτή, που του αντιστοιχεί, στο αντίστοιχο block. Για τη σχεδίαση 
του τµήµατος του προενισχυτή χρησιµοποιεί τις τιµές των εξαρτηµάτων του πίνακα 4-
3. 

 

Πίνακας 4-3 

Εξαρτήµατα του τροφοδοτικού 

R1 470K P1  10k D1 – D4  1N3492 

R2 4,7K     

R3 470K   T1  BC517 

R4 10K C1 470mF T2  BC337 

      

  Μ/Σ 220V/22V Zener BZD23-C12 

      

 



 
 

Εικόνα 4 – 15 
 
Βήµα 4ο : Συνένωση blocks και δηµιουργία πλήρους κυκλώµατος 

Κάθε εκπαιδευόµενος συνενώνει στο δικό του αρχείο τα τµήµατα κυκλώµατος 
που σχεδίασαν οι άλλοι εκπαιδευόµενοι. Μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης των 
blocks των αρχείων, κάθε εκπαιδευόµενος έχει το πλήρες σχηµατικό κύκλωµα του 
τροφοδοτικού. 

 
Αποθηκεύει το πλήρες σχηµατικό κύκλωµα που δηµιούργησε στον κοινόχρηστο 

αποθηκευτικό χώρο µε όνοµα αρχείου «ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ - (ονοµατεπώνυµο 
εκπαιδευοµένου)». 

 
Βήµα 5ο : Έλεγχος και λειτουργία κυκλώµατος 

Κάθε εκπαιδευόµενος πραγµατοποιεί έλεγχο λειτουργίας στο σχηµατικό κύκλωµα 
του τροφοδοτικού. 

 
Για τον έλεγχο λειτουργίας του τροφοδοτικού: 

� Στην είσοδο του κυκλώµατος συνδέεται γεννήτρια τάσης που παρέχει 
εναλλασσόµενη τάση ηµιτονοειδούς µορφής 220V/50Hz. 

� Στην έξοδο του κυκλώµατος συνδέεται αντίσταση φορτίου R=50kΩ. 
Για την απεικόνιση των κυµατοµορφών εξόδου χρησιµοποιείται ο εικονικός 

παλµογράφος. 
 

Αξιολόγηση: 
Η αξιολόγηση γίνεται µε την µέθοδο του portfolio, όπου ο εκπαιδευτής ελέγχει 

τα αρχεία των κυκλωµάτων και διαγραµµάτων που έχουν αποθηκευτεί από κάθε 
εκπαιδευόµενο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό του χώρο. Ο έλεγχος γίνεται ως προς 
την πληρότητα και την ορθότητα των κυκλωµάτων και διαγραµµάτων. Εισάγοντας 
στοιχεία κειµένου πάνω στο σχέδιο των κυκλωµάτων, δίνει γραπτή ανατροφοδότηση 
προς τους εκπαιδευόµενους.  

 
Οι εκπαιδευόµενοι, λαµβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτή, 

µπορούν να πραγµατοποιήσουν τις απαιτούµενες διορθώσεις στα κυκλώµατα και τα 
διαγράµµατα. 

 
 
 
 
 



Μάθηµα 5. ∆ηµιουργία ηλεκτρολογικής βιβλιοθήκης για το 
AutoCad 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 5 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και τα µειονεκτήµατα µιας «κατευθυνόµενης 
διδασκαλίας» αλλά και οι αρχές των θεωριών µάθησης που 
ακολουθούν την προσέγγιση αυτή. 
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν µέσω 
της παρουσίασης παραδειγµατικής διδασκαλίας µε χρήση του 
λογισµικού AutoCad, όπως επίσης µέσω της αναζήτησης και 
µελέτης σχετικού υλικού στο διαδίκτυο το οποίο και θα 
παρουσιάσουν µε τη χρήση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσµατα µιας 
«κατευθυνόµενης διδασκαλίας» αλλά και θα µπορούν να  
σχεδιάσουν θεµατικές ενότητες ή και να εφαρµόσουν 
δραστηριότητες στη διδακτική τους πρακτική.  
Θα µπορούν επίσης να αξιοποιούν το λογισµικό Microsoft 
PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

� Κατευθυνόµενη ∆ιδασκαλία (directed instruction) 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί γνωστοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο 
της προσέγγισης, αλλά και η πρακτική εφαρµογή του.  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων , εξετάζουν τις θεωρίες 
που ερµηνεύουν την κατευθυνόµενη προσέγγιση στη µάθηση και 
τη διδασκαλία και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
 
 



1. ∆ιδασκαλία µε θέµα «∆ηµιουργία ηλεκτρολογικής 
βιβλιοθήκης για το AutoCad» 

 
Θα γίνει παραδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «∆ηµιουργία ηλεκτρολογικής 
βιβλιοθήκης για το AutoCad» βασισµένη σε προσέγγιση κατευθυνόµενης µάθησης µε 
αξιοποίηση του λογισµικού AutoCad. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: πέντε (5) ώρες 
 
Τοµέας: Ηλεκτρολογικός 

 
Επιλεγµένη ενότητα: Εκµάθηση του λογισµικού . 
 
Σκοπός: Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι: 

• Να µάθουν να σχεδιάζουν σχήµατα (σύµβολα) µε τη βοήθεια του 
λογισµικού AutoCad. 
• Να αποθηκεύουν αυτά σε κάποιο φάκελο, οµαδοποιηµένα.  
• Να τα ανακαλούν όταν πρόκειται να τα χρησιµοποιήσουν σε κάποιο 
σχέδιο. 

 



∆ιδασκαλία µε θέµα «∆ηµιουργία ηλεκτρολογικής βιβλιοθήκης 
για το AutoCad» 
 
Η δραστηριότητα αναφέρεται στην εξοικείωση του επιµορφούµενου µε το λογισµικό 
AutoCad. 
Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να 
δηµιουργούν βιβλιοθήκες ηλεκτρολογικών συµβόλων σχεδιασµού κα να τα 
χρησιµοποιούν όταν πρόκειται να τα χρησιµοποιήσουν για να σχεδιάσουν µε το 
AutoCad. 
 
Α. ∆οµηµένες, Καθοδηγούµενες Πρακτικές 
 
Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν τον εκπαιδευτή να παρουσιάζει τον τρόπο 
σχεδίασης ενός ηλεκτρολογικού συµβόλου και τους εναλλακτικούς τρόπους που 
υπάρχουν στον σχεδιασµό ενός ηλεκτρολογικού συµβόλου. 
 
Ο εκπαιδευτής θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευόµενους για τον τρόπο που σχεδιάζεται 
το σύµβολο ενός ηλεκτρικού πίνακα. 
 
Η διαδικασία δηµιουργίας του συµβόλου αναλύεται σε βήµατα-δραστηριότητες, που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 
∆ραστηριότητα 1η 
α) Περιγραφή: Πριν αρχίσετε να δηµιουργείτε τα διάφορα Blocks, θα πρέπει να 
ανοίξετε κάποιο Layer και µέσα σε αυτό θα τοποθετήσετε τα Blocks που σχεδιάζετε. 
Το Layer δηλαδή, είναι ένας φάκελος αποθήκευσης αρχείων του AutoCad. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την διαδικασία µε την οποία δηµιουργείται 
κάποιο Layer. Η διαδικασία δηµιουργίας ενός Layer γίνεται µε δύο τρόπους, οι οποίοι 
είναι: 
� Πηγαίνετε στην γραµµή εντολών του AutoCad και επιλέγετε 

Format > Layer 
Οπότε εµφανίζετε η εικόνα 5-1. 
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 5-1 

 
� Πηγαίνετε στο εικονίδιο Layers της γραµµής σχεδιασµού και πατάτε αριστερό κλικ 

(εικόνα 5-1) 
 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανιστεί ο πίνακας διαλόγου της εικόνας 5-2. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5-2 

 
Επιλέγετε «New» και ανοίγει ένα νέο Layer µε όνοµα «Layer1» και το οποίο µπορείτε 
να του δώσετε το όνοµα που θέλετε. 
 



∆ραστηριότητα 2η 
α) Περιγραφή: Γίνεται ο σχεδιασµός του περιγράµµατος του συµβόλου από τον 
εκπαιδευτή. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις γραµµές σχεδιασµού του AutoCad και 
εξηγεί τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να σχεδιαστεί ένα περίγραµµα 
παραλληλόγραµµο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5-3 

 
Πηγαίνει στη γραµµή του Command, που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη 
(εικόνα 5-3), πληκτρολογεί PLINE και πατάει το πλήκτρο ENTER. 
 
Στην συνέχεια εµφανίζεται µία σειρά µηνυµάτων και απαντά στο καθένα από αυτά, 
πατώντας «ENTER» κάθε φορά. Μετά το «ENTER», εµφανίζεται νέο µήνυµα κα το 
παλιό µεταφέρεται στην από πάνω γραµµή (εικόνα 5-4). 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5-4 

 
Το µήνυµα που εµφανίζεται κάθε φορά και η απάντηση που πληκτρολογείται, 
εµφανίζονται στον πίνακα 5-1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5-1 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ 

Specify start point: 
Current line-width is 0.0000 

Specify next point or 
 [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

L 

Specify length of line: 
@0.60<0 



Specify next point or 
 [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

@0.25<270 

Specify next point or 
[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

@0.60<180 

Specify next point or 
 [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

CL 

  
Ο δεύτερος τρόπος σχηµατισµού του παραλληλόγραµµου, είναι: 
� Πηγαίνετε στη γραµµή του Command, πληκτρολογείτε PLINE και πατάτε το 

πλήκτρο ENTER. 
� Οδηγείτε το σταυρόνηµα σε κάποιο σηµείο του κάναβου και οδηγείστε κάθετα ή 

οριζόντια από γραµµές που εµφανίζονται καθώς κινείτε το σαυρόνηµα. 
� Οπότε σχηµατίζετε το παραλληλόγραµµο (εικόνα 5-5). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5-5 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι καθώς κινείτε το σταυρόνηµα, εµφανίζονται και οι 
συντεταγµένες του, ως προς το αρχικό σηµείο εκκίνησης. 

 

γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει το σταυρόνηµα και δηµιουργεί το παραλληλόγραµµο µε τον πρώτο τρόπο. 
 
Επαναλαµβάνει τον σχεδιασµό του παραλληλογράµµου και µε τον δεύτερο τρόπο. 
Βγάζει από µόνος του τα συµπεράσµατα για το ποιος τον διευκολύνει περισσότερο. 
 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 
 
∆ραστηριότητα 3η 
α) Περιγραφή: Σχεδιάζεται η διαγώνιος µέσα στο τετράγωνο που σχεδιάστηκε στην 
δραστηριότητα 1 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί τον εκπαιδευτή να προετοιµάζει το 
λογισµικό για τον σχεδιασµό της διαγωνίου. 
 
Ό εκπαιδευτής πηγαίνει στη γραµµή του Command, που βρίσκεται κάτω αριστερά 
στην οθόνη, πληκτρολογεί τη λέξη «LINE» και πατάει το πλήκτρο ENTER. 



Εµφανίζεται η εντολή Specify first point: 
 
Στη συνέχεια, µε πιεσµένο το πλήκτρο Shift πιέζουµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και από το 

αναδυόµενο menu επιλέγουµε Intersection (εικόνα 5-6). 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5-6 

 
Οδηγούµε το σταυρόνηµα στην κάτω αριστερή γωνία  και πιέζουµε το δεξί πλήκτρο του 
ποντικιού και επιλέγουµε Enter. 
Στο κάτω αριστερό µέρος της οθόνης εµφανίζεται η εντολή «Specify next point or [Undo]:» 
Με πιεσµένο το πλήκτρο Shift πιέζουµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και από το αναδυόµενο 
menu επιλέγουµε Intersection. 
 
Οδηγούµε το σταυρόνηµα στην πάνω  γωνία και πιέζουµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και 
επιλέγουµε Enter. 
 
Οπότε θα σχηµατιστεί η διαγώνιος, όπως φαίνεται και στην εικόνα 5-7. 
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 5-7 

 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
σχηµατίζει την διαγώνιο. 
 
Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει µόνος του την παραπάνω διαδικασία. 
 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 
∆ραστηριότητα 4η 
α) Περιγραφή: Σκιαγράφηση ενός τριγώνου 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 
σκιαγράφηση του ενός τριγώνου. Η διαδικασία που ακολουθείται, είναι: 
 
Πιέστε το εικονίδιο Hatch και επιλέξτε µε το ποντίκι την επιλογή pattern για να 
επιλέξετε τύπο σχεδιαγράφησης (εικόνα 5-8). 
 
Στην συνέχεια επιλέγετε την εντολή Other predefined  από την κατηγορία Pattern. 
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 5-8 

 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να φανεί το παράθυρο που εµφανίζεται στην εικόνα 5-
9, όπου στη συνέχεια επιλέγετε τον τύπο σκιαγράφησης SOLID. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5-9 

 



γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε την καθοδήγηση και την 
επίβλεψη του εκπαιδευτή δηµιουργεί το σύµβολο που απεικονίζεται στην εικόνα 5-10, 
ακολουθώντας τα παραπάνω βήµατα.  
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5-10 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 
Με το τέλος της δραστηριότητας οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν µάθει να σχεδιάζουν το 
σύµβολο του ηλεκτρικού πίνακα. 
 

 
∆ραστηριότητα 5η 

α) Περιγραφή: Αποθήκευση ηλεκτρολογικών συµβόλων ως Blocks. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής επιλέγει το σύµβολο που θέλει να αποθηκεύσει ως block, 
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
Στο Commandπληκτρολογεί την εντολή «WBLOCK» και πατάει ENTER. Εµφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου της εικόνας 5-11. 
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 5-11 

 
∆ίνουµε το όνοµα του block που επιθυµούµε, στη θέση του προτεινόµενου new block 
(π.χ. diakoptis) και επιλέγουµε ΟΚ. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
επιλέγει το ηλεκτρολογικό σύµβολο και το αποθηκεύει. 
 
Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει µόνος του τη διαδικασία αποθήκευσης συµβόλου. 
  
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 



Μάθηµα 6. Κατευθυνόµενη διδασκαλία (Directed instruction), 
για την διδασκαλία του µαθήµατος:  «Σχεδίαση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης σε διαµέρισµα» 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 5 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και τα µειονεκτήµατα µιας «κατευθυνόµενης 
διδασκαλίας». 
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν µέσω 
της παρουσίασης παραδειγµατικής διδασκαλίας µε χρήση του 
λογισµικού AutoCad, όπως επίσης µέσω της αναζήτησης και 
µελέτης σχετικού υλικού στο διαδίκτυο το οποίο και θα 
παρουσιάσουν µε τη χρήση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσµατα µιας 
«κατευθυνόµενης διδασκαλίας» αλλά και θα µπορούν να  
σχεδιάσουν θεµατικές ενότητες ή και να εφαρµόσουν 
δραστηριότητες στη διδακτική τους πρακτική.  
Θα µπορούν επίσης να αξιοποιούν το λογισµικό Microsoft 
PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

� Κατευθυνόµενη ∆ιδασκαλία (directed instruction) 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
µοντέλου της «κατευθυνόµενης διδασκαλίας».  
 
Γνωστοποιείται το πλαίσιο της πρακτικής εφαρµογή του.  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων , εξετάζουν τις θεωρίες 
που ερµηνεύουν την κατευθυνόµενη προσέγγιση στη µάθηση και 
τη διδασκαλία και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
 



 



1. ∆ιδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε 
διαµέρισµα» 

 
Θα γίνει παραδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε 
διαµέρισµα», βασισµένη σε προσέγγιση κατευθυνόµενης µάθησης. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: πέντε (5) ώρα 
 
Τµήµα: Τοµέας Ηλεκτρολογικός 

 
Σκοπός: Να µάθουν οι µαθητές τις δυνατότητες του λογισµικού και τις γενικές αρχές 
λειτουργίας αυτού. 

 
Η διδασκαλία της επιλεγµένης ενότητας θα ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζουν κατευθυνόµενου τύπου προσεγγίσεις.  
 

 
∆ιδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε διαµέρισµα» 

 

Φάση 
Προσανατολισµού 

(orientation) 

α) Ο εκπαιδευτικός δίνει µε 
λίγα λόγια µια γενική εικόνα 
της ενότητας που θα διδάξει  
(τι πρόκειται να µάθουν). 
 
β) Ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
στους µαθητές γιατί το 
συγκεκριµένο µάθηµα είναι 
χρήσιµο. 
 
γ) Ο εκπαιδευτικός εξηγεί πώς 
η ενότητα αυτή συνδέεται µε 
προηγούµενες που ήδη 
γνωρίζουν. 

α) Η θεµατική αυτή αφορά στη 
σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατά-
στασης διαµερίσµατος µε το 
λογισµικό AutoCad. 
 
β) Γιατί στην επαγγελµατική 
τους σταδιοδροµία θα κληθούν 
να σχεδιάσουν µε Η/Υ. 
 
 
γ) Στην εισαγωγική αυτή 
δραστηριότητα θα χρησιµο-
ποιηθούν τακτικές που οι 
µαθητές έχουν ήδη  συναντήσει 
στο θεωρητικό µάθηµα. 

Φάση 
Παρουσίασης 
(presentation). 

α) Αρχικά, παρέχονται 
επεξηγήσεις και γίνεται 
γνωστός ο τρόπος εκκίνησης 
και ρύθµισης του λογισµικού. 
Ο τρόπος παρουσίασής του 
ακολουθεί τη βήµα-βήµα 
(step-by-step) παρουσίασης. 
 
β) Ακολουθούν αρκετά 
παραδείγµατα που σχετίζονται 
µε τη ρύθµιση αλλά και µε τις 
δεξιότητες που απαιτούνται. 
 
 
 
 
γ) Μπορούν να αναφερθούν ή 

α) Ο µαθητής πρώτα εξοικειώ-
νεται µε το περιβάλλον του 
λογισµικού και µετά χρησιµο-
ποιεί τις κατάλληλες ρυθµίσεις 
που απαιτούνται από το 
πρόγραµµα. 
 
 
β) Αναφέρονται παραδείγµατα 
που αναδεικνύουν τα πλεονε-
κτήµατα σχεδίασης µε Η/Υ.  
Αναφέρονται, επίσης, οι 
διαφορετικές δεξιότητες που 
απαιτούνται σε σχέση µε την 
παραδισιακή σχεδίαση. 
 
γ) Υπάρχουν διάφορα 



και να χρησιµοποιηθούν και 
λογισµικά που είναι συναφή µε 
αυτό.  
 
 
δ) Στο τέλος της φάσης αυτής, 
ο εκπαιδευτικός κάνει διάφορες 
ερωτήσεις για να διαπιστώσει, 
αν οι µαθητές κατανόησαν 
αυτά που τους είπε. 
 

λογισµικά, που κάποια από αυτά 
είναι ελεύθερα διαθέσιµα στο 
διαδίκτυο,  µε τα οποία 
µπορούµε να σχεδιάσουµε. 
 
δ) π.χ. γιατί νοµίζετε ότι οι 
περισσότεροι επαγγελµατίες 
σχεδιάζουν µε Η/Υ και όχο µε το 
χέρι όπως έκαναν παλαιότερα; 
Ποιες δεξιότητες νοµίζετε ότι 
πρέπει να έχει ένας σχεδιαστής 
µε Η/Υ; 
Υπάρχει περίπτωση να είναι πιο 
καλή η σχεδίαση στο χέρι; 

Φάση 
∆οµηµένων, 

Καθοδηγούµενων 
και Ανεξάρτητων 

Πρακτικών 
(structured, 
guided, and 
independent 
practice). 

α) Ο εκπαιδευτικός προτείνει 
µια δραστηριότητα.  
 
 
 
β) Ο εκπαιδευόµενος 
καθοδηγείται σε κάθε βήµα της 
προσπάθειάς του. Η σωστή 
απάντηση ενισχύεται και τα 
λάθη διορθώνονται. 
 
 
 
γ) Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευόµενος εργάζεται 
περισσότερο µόνος του. Οι 
προσπάθειές του πάλι 
ελέγχονται και διορθώνονται 
τα λάθη του. 
 
δ) Τέλος, τους δίνεται σχεδόν 
µόνο η εκφώνηση του 
προβλήµατος και οι 
εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να 
µπορούν να το επιλύσουν µε 
ελάχιστη βοήθεια από τον 
εκπαιδευτικό. 

α) Η δραστηριότητα που θα µας 
απασχολήσει αφορά την σχεδί-
αση ηλεκτρολογικής εγκατάστα-
σης ενός διαµερίσµατος. 
 
β) Η δραστηριότητα χωρίζεται 
σε επιµέρους ρυθµίσεις που 
καταρχήν εκτελεί ο 
εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια 
καθοδηγεί τους εκπαιδευό-
µενους να τις επαναλάβουν και 
διορθώνει τα λάθη τους. 
 
γ) Στη συνέχεια ο εκπαιδευ-
όµενος ρυθµίζει µόνος του το 
σύστηµα. Οι προσπάθειές του 
πάλι ελέγχονται και 
διορθώνονται τα λάθη του. 
  
 
δ) Ο εκπαιδευόµενος ρυθµίζει 
µόνος του το σύστηµα ένα 
παραπλήσιο σύστηµα µε αυτό 
που διδάχθηκε στην 
προηγούµενη φάση από την 
αρχή χωρίς βοήθεια. 
 

 



∆ιδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε 
διαµέρισµα» 

 

Η ∆ραστηριότητα αφορά την εξοικείωση του µαθητή µε το λογισµικό και τις 
δυνατότητες που έχει.  
 
Η ∆ραστηριότητα αποτελείται από τρεις επιµέρους δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι βασικές δεξιότητες στο χειρισµό του 
προγράµµατος και συγκεκριµένα στην σχεδίαση µε σύµβολα που είναι αποθηκευµένα 
σε Blocks ή µεταφέρονται από άλλο σηµείο. 
Οι δραστηριότητες αυτές φαίνονται στον πίνακα VI-1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VI.1-1 

∆ραστηριότητα 1 ∆ηµιουργία µονογραµµικού σχεδίου εγκατάστασης 

∆ραστηριότητα 2 Τοποθέτηση εξαρτηµάτων σε κάτοψη, για την σχεδίαση 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης  

∆ραστηριότητα 3 Σχεδιασµός µονογραµµικής ηλεκτρικής εγκατάστασης 
διαµερίσµατος 

∆ραστηριότητα 4  

 
 
∆ραστηριότητα 1η:  
α) Περιγραφή: ∆ηµιουργία µονογραµµικού σχεδίου εγκατάστασης που αποτελείται 
από δύο διακόπτες, τρία φωτιστικά και έναν ρευµατοδότη. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή ο οποίος 
ανοίγει ένα νέο σχέδιο στο AutoCad και εισάγει µέσα Blocks για την δηµιουργία µιας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης.  
Για την εισαγωγή των  Blocks, από την γραµµή εντολών επιλέγει: 

Insert > Block 
Οπότε εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της εικόνας 6-1. 



 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6-1 

 
Όπου επιλέγει τον φάκελο όπου έχουν αποθηκευτεί τα Blocks και στη συνέχεια 
επιλέγει το αρχείο που επιθυµεί. Με το πλήκτρο ΟΚ εισάγει το Block στον κάναβο του 
προγράµµατος (εικόνα 6-2). 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6-2 



 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Οι εκπαιδευόµενοι βοηθούµενοι από τον εκπαιδευτή 
εισάγουν ένα νέο Block στην κάναβο.  
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µεταφέρει στην κάναβο και τα 
υπόλοιπα υλικά, για να δηµιουργήσει το µονογραµµικό σχέδιο εγκατάστασης που 
αποτελείται από αυτά τα εξαρτήµατα. 
 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 
∆ραστηριότητα 2η 
α) Περιγραφή: Τοποθέτηση εξαρτηµάτων για την σχεδίαση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης στην κάτοψη της εικόνας 6-3 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6-3 

 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής, ακολουθώντας την διαδικασία εισόδου Block στην 
κάναβο, εισάγει και τοποθετεί στην κάτοψη τον ηλεκτρικό πίνακα (εικόνα 6-4). 



 
 

   ΕΙΚΟΝΑ 6-4 
 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει τα αρχεία των Blocks και τοποθετεί στην κάναβο µία ηλεκτρική κουζίνα 
(εικόνα 6-5). 
 

 



   ΕΙΚΟΝΑ 6-5 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει τα παραπάνω βήµατα 
µέχρις ότου τοποθετήσει όλα τα εξαρτήµατα που χρειάζονται για την ηλεκτρική 
εγκατάσταση του σπιτιού και τα οποία φαίνονται στον πίνακα 6-1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-1 

∆ΩΜΑΤΙΟ 2 διακόπτες εναλλαγής 
2 ρευµατοδότες 
1 φως 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

2 διακόπτες εναλλαγής 
1 διακόπτης 
4 ρευµατοδότες 
3 φώτα 
1 ηλ. κουζίνα 

WC 1 φως 
1 θερµοσίφωνο 

ΧΩΛ 2 διακόπτες  
 ρευµατοδότης 
1 φως 

 
 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 

 
∆ραστηριότητα 3η 
α) Περιγραφή: Σχεδιασµός µονογραµµικής ηλεκτρικής εγκατάστασης διαµερίσµατος. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής, ακολουθώντας την διαδικασία εισόδου Block, εισάγει και 
τοποθετεί στην κάναβο έναν ρευµατοδότη (εικόνα 6-6). 
 

 
   ΕΙΚΟΝΑ 6-6 

 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει τα αρχεία των Blocks και τοποθετεί στην κάναβο έναν διακόπτη εναλλαγής. 
 



δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει τα παραπάνω βήµατα 
µέχρις ότου τοποθετήσει όλα τα εξαρτήµατα που χρειάζονται για την ηλεκτρική 
εγκατάσταση του σπιτιού, όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα 6-1, χωρίς τις ηλεκτρικές 
συσκευές. Στη συνέχεια σχεδιάζει το µονογραµµικό σχέδιο της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 

 
 
 
 

 
∆ραστηριότητα 

Στην εικόνα 6-7 φαίνεται η κάτοψη δύο διαµερισµάτων. Από αυτά µόνο στο 
ένα υπάρχει το ηλεκτρικό σχέδιο. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να: 

� Κάνουν ηλεκτρική εγκατάσταση και στο άλλο διαµέρισµα. 

� Κάνουν το µονογραµµικό σχέδιο της εγκατάστασης. 

 

 

 

 

   ΕΙΚΟΝΑ 6-7 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : το σχέδιο θα δοθεί και σε ηλεκτρονική µορφή. 



Μάθηµα 7. Κατευθυνόµενη διδασκαλία (Directed instruction), 
για την διδασκαλία του µαθήµατος:  «Σχεδίαση ηλεκτρικού 
πίνακα διαµερίσµατος και υποµνήµατος» 
 

Συνολικές ώρες µάθησης: 5 Ώρες µε παρουσία εισηγητή: 5 

 
Σκοπός 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και τα µειονεκτήµατα µιας «κατευθυνόµενης 
διδασκαλίας». 
 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν µέσω 
της παρουσίασης παραδειγµατικής διδασκαλίας µε χρήση του 
λογισµικού AutoCad, όπως επίσης µέσω της αναζήτησης και 
µελέτης σχετικού υλικού στο διαδίκτυο το οποίο και θα 
παρουσιάσουν µε τη χρήση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

 

 

Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν τα βασικά γνωρίσµατα µιας 
«κατευθυνόµενης διδασκαλίας» αλλά και θα µπορούν να  
σχεδιάσουν θεµατικές ενότητες ή και να εφαρµόσουν 
δραστηριότητες στη διδακτική τους πρακτική.  
Θα µπορούν επίσης να αξιοποιούν το λογισµικό Microsoft 
PowerPoint. 

 
Έννοιες – Κλειδιά 
 

 

� Κατευθυνόµενη ∆ιδασκαλία (directed instruction) 

 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

 

Η ενότητα που ακολουθεί εστιάζει στην κριτική θεώρηση του 
µοντέλου της «κατευθυνόµενης διδασκαλίας».  
 
Γνωστοποιείται το πλαίσιο της πρακτικής εφαρµογή του.  
 
Οι εκπαιδευόµενοι, συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 
χωρίζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων , εξετάζουν τις θεωρίες 
που ερµηνεύουν την κατευθυνόµενη προσέγγιση στη µάθηση και 
τη διδασκαλία και ευαισθητοποιούνται στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του λογισµικού Microsoft PowerPoint. 

 
 



 



1. ∆ιδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικού πίνακα 
διαµερίσµατος και υποµνήµατος» 

 
Θα γίνει παραδειγµατική διδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικού πίνακα 
διαµερίσµατος», βασισµένη σε προσέγγιση κατευθυνόµενης µάθησης. 
 
∆ιάρκεια διδασκαλίας: πέντε (5) ώρα 
 
Τµήµα: Τοµέας Ηλεκτρολογικός 

 
Σκοπός: Να µάθουν οι µαθητές τις δυνατότητες του λογισµικού και τις γενικές αρχές 
λειτουργίας αυτού. 

 
Η διδασκαλία της επιλεγµένης ενότητας θα ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζουν κατευθυνόµενου τύπου προσεγγίσεις.  
 

 
∆ιδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικού πίνακα διαµερίσµατος και 

υποµνήµατος» 
 

Φάση 
Προσανατολισµού 

(orientation) 

α) Ο εκπαιδευτικός δίνει µε 
λίγα λόγια µια γενική εικόνα 
της ενότητας που θα διδάξει  
(τι πρόκειται να µάθουν). 
 
β) Ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
στους µαθητές γιατί το 
συγκεκριµένο µάθηµα είναι 
χρήσιµο. 
 
γ) Ο εκπαιδευτικός εξηγεί πώς 
η ενότητα αυτή συνδέεται µε 
προηγούµενες που ήδη 
γνωρίζουν. 

α) Η θεµατική αυτή αφορά στη 
σχεδίαση ηλεκτρικού πίνακα 
διαµερίσµατος  και 
υποµνήµατος µε το λογισµικό 
AutoCad. 
 
β) Γιατί στην επαγγελµατική 
τους σταδιοδροµία θα κληθούν 
να σχεδιάσουν µε Η/Υ. 
 
 
γ) Στην εισαγωγική αυτή 
δραστηριότητα θα χρησιµο-
ποιηθούν τακτικές που οι 
µαθητές έχουν ήδη  συναντήσει 
στο θεωρητικό µάθηµα. 

Φάση 
Παρουσίασης 
(presentation). 

α) Αρχικά, παρέχονται 
επεξηγήσεις και γίνεται 
γνωστός ο τρόπος εκκίνησης 
και ρύθµισης του λογισµικού. 
Ο τρόπος παρουσίασής του 
ακολουθεί τη βήµα-βήµα 
(step-by-step) παρουσίασης. 
 
β) Ακολουθούν αρκετά 
παραδείγµατα που σχετίζονται 
µε τη ρύθµιση αλλά και µε τις 
δεξιότητες που απαιτούνται. 
 
 
 

α) Ο µαθητής πρώτα εξοικειώ-
νεται µε το περιβάλλον του 
λογισµικού και µετά χρησιµο-
ποιεί τις κατάλληλες ρυθµίσεις 
που απαιτούνται από το 
πρόγραµµα. 
 
 
β) Αναφέρονται παραδείγµατα 
που αναδεικνύουν τα πλεονε-
κτήµατα σχεδίασης µε Η/Υ.  
Αναφέρονται, επίσης, οι 
διαφορετικές δεξιότητες που 
απαιτούνται σε σχέση µε την 
παραδισιακή σχεδίαση. 



 
γ) Μπορούν να αναφερθούν ή 
και να χρησιµοποιηθούν και 
λογισµικά που είναι συναφή µε 
αυτό.  
 
 
δ) Στο τέλος της φάσης αυτής, 
ο εκπαιδευτικός κάνει διάφορες 
ερωτήσεις για να διαπιστώσει, 
αν οι µαθητές κατανόησαν 
αυτά που τους είπε. 
 

 
γ) Υπάρχουν διάφορα 
λογισµικά, που κάποια από αυτά 
είναι ελεύθερα διαθέσιµα στο 
διαδίκτυο,  µε τα οποία 
µπορούµε να σχεδιάσουµε. 
 
δ) π.χ. γιατί νοµίζετε ότι οι 
περισσότεροι επαγγελµατίες 
σχεδιάζουν µε Η/Υ και όχο µε το 
χέρι όπως έκαναν παλαιότερα; 
Ποιες δεξιότητες νοµίζετε ότι 
πρέπει να έχει ένας σχεδιαστής 
µε Η/Υ; 
Υπάρχει περίπτωση να είναι πιο 
καλή η σχεδίαση στο χέρι; 

Φάση 
∆οµηµένων, 

Καθοδηγούµενων 
και Ανεξάρτητων 

Πρακτικών 
(structured, 
guided, and 
independent 
practice). 

α) Ο εκπαιδευτικός προτείνει 
µια δραστηριότητα.  
 
 
 
β) Ο εκπαιδευόµενος 
καθοδηγείται σε κάθε βήµα της 
προσπάθειάς του. Η σωστή 
απάντηση ενισχύεται και τα 
λάθη διορθώνονται. 
 
 
 
γ) Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευόµενος εργάζεται 
περισσότερο µόνος του. Οι 
προσπάθειές του πάλι 
ελέγχονται και διορθώνονται 
τα λάθη του. 
 
δ) Τέλος, τους δίνεται σχεδόν 
µόνο η εκφώνηση του 
προβλήµατος και οι 
εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να 
µπορούν να το επιλύσουν µε 
ελάχιστη βοήθεια από τον 
εκπαιδευτικό. 

α) Η δραστηριότητα που θα µας 
απασχολήσει αφορά την σχεδί-
αση ηλεκτρικού πίνακα ενός 
διαµερίσµατος. 
 
β) Η δραστηριότητα χωρίζεται 
σε επιµέρους ρυθµίσεις που 
καταρχήν εκτελεί ο 
εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια 
καθοδηγεί τους εκπαιδευό-
µενους να τις επαναλάβουν και 
διορθώνει τα λάθη τους. 
 
γ) Στη συνέχεια ο εκπαιδευ-
όµενος ρυθµίζει µόνος του το 
σύστηµα. Οι προσπάθειές του 
πάλι ελέγχονται και 
διορθώνονται τα λάθη του. 
  
 
δ) Ο εκπαιδευόµενος ρυθµίζει 
µόνος του το σύστηµα ένα 
παραπλήσιο σύστηµα µε αυτό 
που διδάχθηκε στην 
προηγούµενη φάση από την 
αρχή χωρίς βοήθεια. 
 

 



∆ιδασκαλία µε θέµα «Σχεδίαση ηλεκτρικού πίνακα 
διαµερίσµατος και υποµνήµατος» 

 

Η ∆ραστηριότητα αφορά την εξοικείωση του µαθητή µε το λογισµικό και τις 
δυνατότητες που έχει.  
 
Η ∆ραστηριότητα αποτελείται από τρεις επιµέρους δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι βασικές δεξιότητες στο χειρισµό του 
προγράµµατος και συγκεκριµένα στην σχεδίαση µε σύµβολα που είναι αποθηκευµένα 
σε Blocks ή µεταφέρονται από άλλο σηµείο. 
Οι δραστηριότητες αυτές φαίνονται στον πίνακα VI-1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VI.1-1 

∆ραστηριότητα 1 ∆ηµιουργία ηλεκτρικού πίνακα 

∆ραστηριότητα 2 Σύνδεση των εξαρτηµάτων του πίνακα 

∆ραστηριότητα 3 Εισαγωγή κειµένου στον πίνακα 

∆ραστηριότητα 4 ∆ηµιουργία υποµνήµατος σε ηλεκτρικό σχέδιο 

 
 
∆ραστηριότητα 1η:  
α) Περιγραφή: ∆ηµιουργία ηλεκτρικού πίνακα (εικόνα 7-1), που αποτελείται από: 
� 2 γραµµές φωτισµού 
� 2 γραµµές ρευµατοδοτών 
� 1 ενισχυµένη γραµµή ρευµατοδότη 
� 1 γραµµή θερµοσίφωνου 
� 1 γραµµή ηλεκτρικής κουζίνας 
� 1 γραµµή πλυντηρίου ρούχων 
� 1 ενισχυµένη γραµµή ρευµατοδότη 
� 1 εφεδρική γραµµή 
 



 
ΕΙΚΟΝΑ 7-1 

β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί επίδειξη από τον εκπαιδευτή ο οποίος 
ανοίγει ένα νέο σχέδιο στο AutoCad και εισάγει µέσα Blocks για την δηµιουργία µιας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης.  
Για την εισαγωγή των  Blocks, από την γραµµή εντολών επιλέγει: 

Insert > Block 
Οπότε εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της εικόνας 7-2. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7-2 

 



Όπου επιλέγει τον φάκελο όπου έχουν αποθηκευτεί τα Blocks και στη συνέχεια 
επιλέγει το αρχείο που επιθυµεί. Με το πλήκτρο ΟΚ εισάγει το Block του διακόπτη 
διαφυγής έντασης ηλεκτρικού πίνακα στον κάναβο του προγράµµατος (εικόνα 7-2). 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7-3 

 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Οι εκπαιδευόµενοι βοηθούµενοι από τον εκπαιδευτή 
εισάγουν ένα νέο Block στην κάναβο.  
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µεταφέρει στην κάναβο και τα 
υπόλοιπα υλικά, για να σχεδιάσει τον ηλεκτρικό πίνακα. 
 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 
 
∆ραστηριότητα 2η 
α) Περιγραφή: Σύνδεση των εξαρτηµάτων του πίνακα. 
 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής, ακολουθώντας την διαδικασία σχεδίασης γραµµών µε 
την εντολή: 

Draw >Line 
 
Ενώνει την παροχή της ∆ΕΗ µε τον διακόπτη φορτίου. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εντοπίζει ενώνει τον διακόπτη φορτίου µε την ασφάλεια. 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει τα παραπάνω βήµατα 
µέχρις ότου ενώσει όλα τα εξαρτήµατα. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 

 
∆ραστηριότητα 3η 
α) Περιγραφή: Εισαγωγή κειµένου στον πίνακα. 
 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής, ακολουθώντας την διαδικασία εισόδου κειµένου, µε τις 
εντολές: 

Draw > Text > Single Line Text 
ετοιµάζει το λογισµικό. 
 



Επιπλέον, από το Command επιλέγει την γραµµατοσειρά και το ύψος των γραµµάτων. 
Θα πρέπει να προσεχθεί γιατί το ύψος τον γραµµάτων θα πρέπει να δοθεί σε µέτρα. 
Στην εικόνα 7-4 βλέπετε ότι το ύψος είναι 0,2 µέτρα και για να είναι κάθετα τα 
γράµµατα, στη γωνία δίνουµε 90Ο 
 

 
 

   ΕΙΚΟΝΑ 7-4 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
γράφει το πρώτο κείµενο, εφ ‘ όσον µορφοποιήσει αυτά. 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει τα παραπάνω βήµατα 
µέχρις ότου ονοµάσει όλα τα εξαρτήµατα και τις γραµµές. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 

 
 
∆ραστηριότητα 4η 
α) Περιγραφή: ∆ηµιουργία υποµνήµατος σε ηλεκτρικό σχέδιο. 
Θα πρέπει να δηµιουργήσετε το υπόµνηµα για το ηλεκτρολογικό σχέδιο, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 7-4 
 



 
   ΕΙΚΟΝΑ 7-5 

 
β) Επίδειξη: Ο εκπαιδευτής, εισάγει το πρώτο Block στην κάναβο κα δίπλα γράφει 
την ονοµασία του. 
 
γ) Καθοδηγούµενη πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή 
εισάγει το Block και δίπλα γράφει το σχετικό κείµενο. 
 
δ) Ανεξάρτητη Πρακτική: Ο εκπαιδευόµενος επαναλαµβάνει τα παραπάνω βήµατα 
µέχρις ότου συµπληρώσει το υπόµνηµα. 

 
Ο σωστός χειρισµός των εκπαιδευοµένων ενισχύεται και τα λάθη διορθώνονται. 

 
 
 
 
 
 
 

 
∆ραστηριότητα 

 

Στην εικόνα 7-6 φαίνεται ένα πλήρες ηλεκτρικό σχέδιο. Οι εκπαιδευόµενοι θα 
πάρουν µία κάτοψη και θα σχεδιάσουν, µε την βοήθεια του AutoCad, σε 

µορφή σαν αυτή που έχει το σχέδιο της εικόνας 7-6. 

  

 



 

 

 

   ΕΙΚΟΝΑ 7-6 

 

 

 


