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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ:  Β Γυμνασίου 

ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:  Οργάνωση Σύγχρονων Παραγωγικών Μονάδων. 

Παραγωγικοί τομείς, Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σωτήριος Ματακιάς 
 

1.Διδακτικός στόχος:  
(α) Οι μαθητές να γνωρίσουν τους Παραγωγικούς τομείς. 

(β) Οι μαθητές να αντιληφθούν το πνεύμα του μαθήματος: απόκτηση γνώσεων με 

αυτενέργεια και με δική τους πρωτοβουλία  

(γ) Οι μαθητές να κατανοήσουν πως έχουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων και ελευθερία 

έκφρασης στον προφορικό και γραπτό τους λόγο. 

(δ) Οι μαθητές να καλλιεργήσουν την ικανότητα αναζήτησης και επιλογής των 

απαραίτητων πληροφοριών από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία ή το internet, για το 

θέμα που επέλεξαν. 

 

 

2.Σκοπός: 
(α) Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τη φύση του μαθήματος. Οι πιο πολλοί πιστεύουν 

ότι θα κατασκευάσουν απλώς μία μακέτα - η οποία μάλιστα μπορεί να είναι μία 

πολυκατοικία, ή μια εκκλησία ή ένα γήπεδο. Άλλοι γνωρίζουν ότι θα μελετήσουν μία 

βιομηχανία, και έχουν αρνητική προδιάθεση γιατί πιστεύουν πως η μελέτη μιας 

βιομηχανίας θα είναι βαρετή.  

(β) Ο καθηγητής προσπαθεί να αλλάξει σταδιακά αυτήν την αντίληψη των μαθητών και 

να τους πείσει πως αφενός η οργάνωση–διοίκηση και αφετέρου η παραγωγική 

λειτουργία μιας βιομηχανίας, προσφέρουν πολλές, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες 

γνώσεις. 

(γ) Οι μαθητές να διαπιστώσουν πως η μελέτη μιας βιομηχανίας αποτελεί το πεδίο για 

συνεργασία και για πρωτότυπη δημιουργική δουλειά.  

(δ) Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον νέο αυτόν τρόπο μάθησης και, ειδικά στο σχολείο 

μας που δεν διαθέτει εργαστήριο τεχνολογίας, πρέπει να αντιληφτούν πως θα 

πορεύονται μόνοι τους. 

(ε) Οι μαθητές θα πρέπει να ανακοινώσουν τις σχετικές εργασίες στην τάξη. 

 

 

 

 

3.Διδακτική προσέγγιση: 
Επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική και σε κάποιο μικρότερο βαθμό η καθοδηγητική 

μέθοδος. Οι μαθητές χωριστήκαν από το προηγούμενο μάθημα σε τρεις ομάδες και κάθε 

ομάδα ανέλαβε την μελέτη και παρουσίαση ενός παραγωγικού τομέα και μιας 

βιομηχανίας αυτού του παραγωγικού τομέα. 
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4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις: 
Στην αίθουσα διδασκαλίας χρειάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και 

ηχεία. 

 

 

5.Σύντομη περιγραφή: 
Κάθε ομάδα θα έχει προετοιμάσει μια σύντομη περιγραφή του τομέα της και μια εργασία 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο που να ανήκει στον τομέα που ανέλαβε.  

 

 

6.Δομή μαθήματος: 

 Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας. 

 (α) Οι ομάδες έχουν προετοιμάσει τρεις παρουσιάσεις, μία βιομηχανία από κάθε 

τομέα και μια περιγραφή του κάθε τομέα. Στην βιομηχανία που επέλεξαν να 

παρουσιάσουν θα πρέπει να αναφέρουν και τα εξής: απαραίτητες πρώτες ύλες,  

στάδια παραγωγής,  προϊόντα και ύψος παραγωγής, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

(σιλό, υψικάμινοι, δεξαμενές, χώροι παραγωγής, τι είδους μηχανήματα 

χρησιμοποιούνται),  προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί η τοποθεσία της βιομηχανίας 

(πχ κοντά σε λιμάνι ή εθνική οδό ή αεροδρόμιο),  οικονομικά στοιχεία (έσοδα, 

ισολογισμός), προσωπικό, ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργίας της, 

απόβλητα ή ρύποι κλπ. Οι ομάδες επίσης θα πρέπει στην παρουσίασή τους να 

αναφερθούν και στις διαφορές της σύγχρονης βιομηχανίας που παρουσιάζουν σε 

σχέση με μια αντίστοιχη παλαιότερη, ώστε να συγκρίνουν τα στάδια παραγωγής με 

την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε σχέση με τα στάδια παραγωγής στο 

παρελθόν. Το παράδειγμα που δίνεται για τις βιομηχανίες σιτάλευρου είναι οι 

σύγχρονοι ηλεκτροκίνητοι μύλοι από χάλυβα σε σχέση με τους παλαιότερους 

πέτρινους ανεμόμυλους. 

(β) Στον Πρωτογενή τομέα προτείνονται Βιομηχανίες τροφίμων, ή παραγωγής ξυλείας 

ή άλλων προϊόντων με καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία.  

(γ) Στον Δευτερογενή τομέα υπάρχει μεγάλος αριθμός από παραδείγματα βιομηχανιών 

που παράγουν προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση, όπως για 

παράδειγμα η παραγωγή διαφόρων μορφών ενέργειας, παραγωγή καυσίμων ή πιο 

συνηθισμένων προϊόντων όπως: παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, μπύρας, 

πλαστικών, ρούχων, σοκολάτας κλπ.  

(δ) Στον Τριτογενή τομέα αν οι ομάδες δεν μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους 

προτείνονται από τον καθηγητή θέματα όπως για παράδειγμα μια μεγάλη 

επιχείρηση λογισμικού (Google, Yahoo, Microsoft) ή το αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος, ή ένα μεγάλο νοσοκομείο.  

 

 Δραστηριότητες ομάδων – μαθητών  
1. Κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένο χρόνο και για την καλύτερη αξιοποίηση ο 

μαθητής που εκτελεί χρέη Γενικού Δ/ντή ορίζει κάποιον υπεύθυνο 

προετοιμασίας του ψηφιακού υλικού. Κάθε ομάδα δίνει στον υπεύθυνο το υλικό 

της, δηλαδή τις φωτογραφίες ή το κείμενο ή το αρχείο PowerPoint, ή τα βίντεο 

που έχει προετοιμάσει. Ο υπεύθυνος ελέγχει το υλικό αυτό πριν το μάθημα, 

ώστε να σιγουρευτεί πως είναι συμβατό με το λογισμικό του σχολείου.   

2. Ο μαθητής που εκτελεί χρέη Γενικού Δ/ντή φροντίζει να τηρούνται τα χρονικά 

όρια ώστε και οι τρεις ομάδες να παρουσιάσουν την εργασία τους. 
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3. Οι μαθητές κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων προσέχουν και δεν 

διακόπτουν την παρουσίαση των ομιλητών, ενώ παράλληλα σημειώνουν στο 

τετράδιό τους τα βασικά σημεία της κάθε παρουσίασης. 

4. Στο τέλος των παρουσιάσεων κάθε μαθητής επιλέγει έναν τομέα και σημειώνει 

στο τετράδιό του τους λόγους αυτής της επιλογής. 

5. Τον τομέα που θα τον επιλέξουν οι περισσότεροι μαθητές θα τον θεωρήσουν ως 

βασικό τομέα της ομάδας (και των 15 μαθητών) και θα τον συμπεριλάβουν στην 

τελική γραπτή τους εργασία. Στο επόμενο μάθημα οι ομάδες των 5 μαθητών θα 

παρουσιάσουν και άλλες τρεις τουλάχιστον παραγωγικές μονάδες, που θα 

ανήκουν στον βασικό τομέα, ώστε να γίνει η τελική επιλογή της βιομηχανίας 

μέσα από ένα πλήθος 4-5 βιομηχανιών.  

 

 Αξιολόγηση μαθητών  
Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις εργασίες και τις πληροφορίες που 

ετοίμασε κάθε ομάδα. Επίσης θα παρακολουθήσει και την συζήτηση που γίνεται στο 

τέλος των παρουσιάσεων για την επιλογή του βασικού τομέα. 

 

 

7.Βιβλιογραφία: 
Οργάνωση των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων, Σχολικό  βιβλίο Τεχνολογίας Β’ 

Γυμνασίου, σελ. 18-33 

Οργάνωση των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων, Εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό 

βιβλίο: http://digitalschool.minedu.gov.gr//courses/DSGYM-B104/ 

Τα βίντεο από το εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο της Τεχνολογίας. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

B104/538/3544,14557/unit=69 
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