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Ως το γεγονός της χρονιάς για τη Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε το 
εκπαιδευτικό τριήµερο των ηλεκτρολόγων εκπαιδευτικών µε θέµα: «Η ∆ιδασκαλία του 
Αυτοµατισµού στον Ηλεκτρολογικό Τοµέα των Τ.Ε.Ε.».  
Τόπος διεξαγωγής του τριηµέρου ήταν η µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου   και 2ου ΤΕΕ 
Αθήνας στην οδό Αχιλλέως 37 & Μυλλέρου (Μεταξουργείο). ∆ιεξήχθηκαν συνολικά 4 
συνεδριάσεις, από το απόγευµα της Παρασκευής 19 Μαρτίου έως το µεσηµέρι της Κυριακής 
21 Μαρτίου, η κάθε µια από τις οποίες διήρκεσε 4-5 ώρες. 
Η εκδήλωση αποσκοπούσε στη θεώρηση της πορείας εφαρµογής των νέων µαθηµάτων και 
βιβλίων, σχετικά µε τον Αυτοµατισµό, που εισήχθηκαν τα τελευταία χρόνια στα προγράµµατα 
σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τοµέα των ΤΕΕ, στην επισήµανση προβληµάτων και 
ελλείψεων, στην παροχή βήµατος στους εκπαιδευτικούς και τεχνικούς της πράξης για να 
παρουσιάσουν καινοτόµες δράσεις και απόψεις, στη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων και 
στην οµογενοποίηση της διδακτικής πρακτικής από σχολείο σε σχολείο. 
Την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του τριηµέρου είχαν οι σχολικοί σύµβουλοι των 
ηλεκτρολόγων µε έδρα την Αττική, Σταύρος Πάγκαλος, Χάρις Ορφανός, Βασίλης Τσίλης, 
Βασίλης ∆ηµητρόπουλος και Στέλιος Καραγιάννης µε τη συνεργασία του Παρέδρου του 
Παιδ. Ινστιτούτου κ. Ιγνάτιου Χατζηευστρατίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκδήλωση δεν είχε 
καµιά οικονοµική στήριξη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 
Χαρακτηριστικό του τριηµέρου ήταν η µεγάλη συµµετοχή των  ηλεκτρολόγων καθηγητών των 
Τεχνικών – Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), που ξεπέρασε κάθε προσδοκία των 
διοργανωτών (καταγράφηκαν πάνω από 350 άτοµα), παρά το εξειδικευµένο θέµα της 
εκδήλωσης. Οι µισοί περίπου από αυτούς είχαν έρθει µε δικά τους έξοδα από την περιφέρεια, 
ακόµη και από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 
Την έναρξη των εργασιών του τριηµέρου κήρυξε ο νέος Υφυπουργός Παιδείας κ. Γεώργιος 
Καλός, ο οποίος, στην οµιλία του, τόνισε τη σηµασία της πρωτοβουλίας σε έναν τεχνολογικό 
τοµέα αιχµής κρίσιµο για την ανάπτυξη της χώρας, όπως είναι ο Βιοµηχανικός Αυτοµατισµός, 
τοµέα µε τον οποίο και ο ίδιος είχε ασχοληθεί, επί σειρά ετών, µε την ιδιότητα του καθηγητή 
της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων. Αναφερόµενος στο Κυβερνητικό Πρόγραµµα για την Παιδεία 
που αφορά την Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση, επισήµανε ότι στόχος είναι να καταστεί 
η ∆ευτεροβάθµια Τ.Ε.Ε. ουσιαστικά, και όχι τυπικά, ισότιµη µε τη Γενική Εκπαίδευση, µέσω 
της αναµόρφωσης των προγραµµάτων σπουδών. Έτσι, ώστε να παρέχεται  στους µαθητές 
υψηλού επιπέδου  Γενική Παιδεία και Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση και όχι 
προγράµµατα Κατάρτισης που σκοπεύουν στην πρόωρη εξειδίκευση. Η Κατάρτιση σε 
συγκεκριµένες ειδικότητες, µπορεί να ακολουθεί µετά το τέλος της Λυκειακής βαθµίδας ή να 
διεξάγεται σε παράλληλους κλάδους. 
Χαιρετισµούς στην εκδήλωση απηύθυναν o ∆ιευθυντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας κ. Π. 
Χριστόπουλος, ο Ειδ. Γραµµατέας της Ο.Λ.Μ.Ε. κ. Θεόδωρος Καρλαύτης, ο αιρετός του 
ΚΥΣ∆Ε κ. ∆ηµ. Καρλαύτης, ο Πρόεδρος της Ο.Λ.Τ.Ε. κ. Ανδρέας Αλεξόπουλος, ο Γ. 
Γραµµατέας της Παν. Οµοσπονδίας Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) κ. Αθανάσιος Χάσκος και ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών κ.Σεραφείµ Τριβέλλας,. 
Μεγάλη ήταν και η συµµετοχή εισηγητών. Παρουσιάστηκαν συνολικά 38 εισηγήσεις από 
πανεπιστηµιακούς, εκπροσώπους εταιρειών που ασχολούνται µε το εµπόριο και τις 
κατασκευές στον τοµέα του Αυτοµατισµού, τεχνικούς της παραγωγής, σχολικούς συµβούλους 
και πολλούς «µάχιµους» εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα σχετικά µαθήµατα στα ΤΕΕ. 
Σηµειώνουµε τους καθηγητές του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 
Πατρών κ.κ  Ροβέρτο Κιγκ, Αντώνιο Τζέ , Σταύρο Κουµπιά, Σταµάτη Μάνεση και τους 
καθηγητές του Τµ. Αυτοµατισµού του ΤΕΙ Πειραιά κ.κ. Γ. Χαµηλοθώρη, Π. Μπούσλη και Γ. 
Πολίτη. 
 



 2

Η θεµατολογία του τριηµέρου κάλυψε τις εξής ενότητες: 
 Τάσεις ανάπτυξης των αυτοµατισµών στο µέλλον 
 Επιθυµητό επίπεδο σπουδών στους αυτοµατισµούς για τα ΤΕΕ 
 Κατάλληλη διδακτική προσέγγιση 
 Κατάλληλος εργαστηριακός εξοπλισµός 
 Παρατηρήσεις και προτάσεις για τα προγράµµατα σπουδών και τα βιβλία 
 Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα µαθήµατα του αυτοµατισµού. 

 
Μερικά από τα κύρια σηµεία των απόψεων που ακούσθηκαν και αποτυπώθηκαν από τον σχ. 
σύµβουλο Στ. Πάγκαλο, στο κλείσιµο του τριηµέρου, ως πρώτα συµπεράσµατα του 
τριηµέρου, είναι τα εξής: 
 
Σχετικά µε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον αυτοµατισµό: 

• Η τάση είναι τα βιοµηχανικά δίκτυα 
• Οι αυτοµατιστές του µέλλοντος δεν θα ασχολούνται κυρίως µε τη σχεδίαση 

κυκλωµάτων, αλλά µε τον προγραµµατισµό Η/Υ  
• Τα PLC θα παραµείνουν αρκετά χρόνια ακόµη στις εγκαταστάσεις, όπως έχουν 

παραµείνει και οι κλασσικοί αυτοµατισµοί µε ρελέ. 
• Πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ του διακριτού-ακολουθιακού αυτοµατισµού και των 

συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου. 
Σχετικά µε τα προγράµµατα και τα βιβλία των µαθηµάτων του αυτοµατισµού: 

• Γενικά είναι παραφορτωµένα σε ύλη, σε σχέση µε τις διαθέσιµες ώρες του 
προγράµµατος σπουδών. 

• Να γίνεται η ελάχιστη δυνατή χρήση µαθηµατικών. 
• Πρέπει να διδάσκεται πιο συστηµατικά το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο  
• Να περιληφθεί στα µαθήµατα και η διδασκαλία στοιχείων Ροµποτικής 
• Να περιορισθεί στα προγράµµατα η ύλη των Σ.Α.Ε. 
• Να γίνει προσπάθεια αναµόρφωσης των προγραµµάτων σπουδών σε µερικά 

µαθήµατα, ώστε η διδασκαλία του εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος να 
συµβαδίζει χρονικά µε την παράλληλη διδασκαλία του θεωρητικού µέρους. 

• Πρέπει να αυξηθούν οι ώρες του Εργαστηρίου των Αυτοµατισµών στη Β΄ Τάξη των 
ΤΕΕ µε αντίστοιχη µείωση των ωρών του Εργαστηρίου Ηλ. Εγκαταστάσεων. 

• Να εδραιωθεί µόνιµη σχέση συνεργασίας µεταξύ των Πανεπιστηµιακών Σχολών των 
Ηλεκτρολόγων και του Παιδ. Ινστιτούτου, προκειµένου να το βοηθήσουν στον 
προσδιορισµό των κατευθύνσεων αναµόρφωσης των προγραµµάτων. 

Σχετικά µε τη διδακτική πρακτική: 
• Πρέπει να δίνεται έµφαση στην κατανόηση βασικών εννοιών του αυτοµατισµού. 
• Η, όσο το δυνατόν µεγαλύτερη, χρήση του Η/Υ είναι κοµβικό σηµείο για την επίτευξη 

των διδακτικών στόχων, τόσο στο εργαστηριακό, όσο και στο θεωρητικό µέρος των 
µαθηµάτων. 

• Τα εργαστήρια να προµηθευθούν εύχρηστα λογισµικά σχεδιασµού και 
προσοµοίωσης  

• Το περιβάλλον µάθησης πρέπει να είναι ελκυστικό για τους µαθητές. Να γίνονται 
προσπάθειες, ώστε το µάθηµα να έχει το χαρακτήρα του «παιχνιδιού» για τους 
µαθητές, µε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του εργαστηριακού εξοπλισµού  και 
των Η/Υ.  

• ∆εν πρέπει να δίνεται έµφαση στον προηγµένο προγραµµατισµό των PLCs, αλλά να 
περιορίζεται η διδασκαλία σε απλές εφαρµογές. 

• Στην εργαστηριακή εκπαίδευση, να δίνεται µεγαλύτερη προσοχή σε θέµατα όπως οι 
συνδέσεις των εξαρτηµάτων σε πραγµατικές συνθήκες, η συντήρηση του εξοπλισµού, 
η ανίχνευση βλαβών και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
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Σχετικά µε την προµήθεια του εργαστηριακού εξοπλισµού: 
• ∆εν απαιτούνται µεγάλα χρηµατικά ποσά για να κατασκευασθούν κατάλληλες 

εκπαιδευτικές διαταξεις. 
• Η προµήθεια του εργαστηριακού εξοπλισµού να γίνεται µε την ουσιαστική εµπλοκή 

στις σχετικές διαδικασίες, των εκπαιδευτικών των σχολικών εργαστηρίων και των 
σχολικών συµβούλων της ειδικότητας. 

• Πρέπει να γίνει προσπάθεια ενιαιοποίησης του βασικού εξοπλισµού από σχολείο σε 
σχολείο. 

• Να προωθηθεί και να εδραιωθεί µια µόνιµη και οργανωµένη σχέση συνεργασίας 
µεταξύ των σχολικών µονάδων και των εταιρειών διάθεσης του εργαστηριακού 
εξοπλισµού. 

Σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών: 
• Υπάρχει αναγκαιότητα συνεχούς επιµόρφωσης-ενηµέρωσης στα αντικείµενα του 

αυτοµατισµού λόγω των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών. 
• Να προωθηθεί και να ενισχυθεί θεσµικά και οικονοµικά το µοντέλο της ενδοσχολικής 

επιµόρφωσης, καθώς και η δηµιουργία δικτύου επιµόρφωσης µεταξύ των σχολείων 
όλης της χώρας. 

• Να γίνονται επιµορφωτικά προγράµµατα που θα προβλέπουν την απασχόληση των  
καθηγητών, για ένα διάστηµα, σε επιχειρήσεις 

 
Εκτός από τους Σχολικούς Συµβούλους των Ηλεκτρολόγων σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία 
των σκοπών του τριηµέρου διαδραµάτισαν και οι εκπαιδευτικοί του σχολικού συγκροτήµατος, 
όπου έλαβε χώρα το εκπαιδευτικό τριήµερο, οι οποίοι συναποτέλεσαν και την Οργανωτική 
Επιτροπή της εκδήλωσης: ο ∆/ντής του 1ου ΤΕΕ Αθήνας Α. Αλεξόπουλος, ο ∆/ντης του 12ου 
ΤΕΕ Αθήνας Αν. Σιδηρόπουλος, ο ∆/ντής του 4ου ΣΕΚ ΑθήναςΝ. Παπαδηµητρίου, ο 
Υπ/ντής του 4ου ΣΕΚ Μιλτ. Σακαλής και οι εκπαιδευτικοί του 12ου ΤΕΕ Γρηγόρης 
Χατζηγιαννάκος, Ανδρέας Σκιάνης και Π. Οικονόµου. 
 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες υλικών αυτοµατισµού: 

 FESTO Ελλάδας, Αυτοµατισµοί-Ηλεκτρονικά πεπιεσµένου αέρα. 
 Tecnopneumatic Α.Ε., Εφαρµογές πεπιεσµένου αέρα 
 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ-ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 
 UTECO Α.Β.Ε.Ε., Βιοµηχανικός και Ναυτιλιακός εξοπλισµός. 
 Ti-Soft, Λογισµικό για τεχνικές εφαρµογές. 

και η Α΄ Ε.Λ.Τ.Ε. Αθήνας. 
 
 
 
 
Τηλ. επικοινωνίας των Σχολικών Συµβούλων Ηλεκτρολόγων διοργανωτών: 
   Στ. Πάγκαλος   210-7210063 (και fax)  κιν.6936271754  

e-mail: spaga@tee.gr 
   Χ. Ορφανός  210-8825360  κιν.6936790759 

e-mail: oee@in.gr 
   Β. Τσίλης  210-9953075  κιν.6976649498 
      e-mail: vtsilis@sch.gr 
   Β. ∆ηµητρόπουλος 210-6390591  κιν.6974101899 
      e-mail: dimitro@sch.gr  
   Στ. Καραγιάννης  210-6461434  κιν.6936605492 

 
 


