
ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΨΨ ΗΗ ΣΣ     

ΣΣ χχ οο λλ ιι κκ οο φφ   ΕΕ ρρ γγ αα ςς ττ ηη ρρ ιι αα κκ οο φφ   ΚΚ ζζ νν ττ ρρ οο υυ   (( ΣΣ .. ΕΕ .. ΚΚ .. ))   ΆΆ μμ φφ ιι ςς ςς αα σσ  

Τάξη   : Βϋ      Κφκλοσ : Τεχνολογικόσ  

Τμήμα   : ΒΗ (Ηλεκτρολόγων)   Τομζασ : Ηλεκτρολογίασ  

Εργαςτήριο  : Ηλεκτρικοί Αυτοματιςμοί και Στοιχεία Ηλεκτρονικισ  

Ϊρα αναχϊρηςησ : 11:35 

Ϊρα επιςτροφήσ : 13:00 

Αριθμόσ μαθητϊν : Οκτϊ (8) 

Τόποσ επίςκεψησ : Ειδικό Εργαςτιριο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Άμφις-

ςασ (Χρ. Μαχαιρά 36, Άμφιςςα, 33100)  

Μεταφορικό μζςο : Πεηοί 

Συνοδοί καθηγητζσ : Κωνςταντίνοσ Δραγογιάννθσ (Δόκιμοσ εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ17.04)  

Σκοπόσ Επίςκεψησ : Ενθμζρωςθ μακθτϊν ςχετικά με τουσ θλεκτρικοφσ αυτοματιςμοφσ κερμοκθπίου. 

Ημερομηνία  : 4 Απριλίου 2012 

Στόχοι   : Γνωςτικοί ςτόχοι: α) Περιιγθςθ και ξενάγθςθ ςτο κερμοκιπιο του Ειδικοφ Εργα-

ςτθρίου Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Άμφιςςασ, β) επζκταςθ γνϊςεων του ςχο-

λείου ςε κζματα αυτοματιςμϊν κερμοκθπίων, γ) ακαδθμαϊκι μόρφωςθ των μακθτϊν και δ) διεφρυνςθ ε-

παγγελματικοφ ορίηοντα μακθτϊν. Κοινωνικοί ςτόχοι: α) Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και επικοινωνία με 

ςυμμακθτζσ, ειδικοφσ ι άλλουσ επιςκζπτεσ και β) αλλαγι ςτάςεων ωσ προσ τα τεχνολογικά κζματα. Συναι-

ςθηματικοί ςτόχοι: α) Διαςκζδαςθ και ευχαρίςτθςθ των μακθτϊν / επιςκεπτϊν. 

Διάχυςη αποτελεςμάτων: Με τθν ενλόγω διδακτικι επίςκεψθ επιδιϊκονται τα ακόλουκα αποτελζςματα: 

α) Σφνταξθ ζκκεςθσ – αναφοράσ από το ςυνοδό εκπαιδευτικό, β) ενθμζρωςθ των υπολοίπων μακθτϊν του 

Σ.Ε.Κ. Άμφιςςασ για τισ δραςτθριότθτεσ του ενλόγω εργαςτθρίου και γ) ενθμζρωςθ του Συλλόγου των Διδα-

ςκόντων του Σ.Ε.Κ. Άμφιςςασ. 

Παρατηρήςεισ  : Στθν επιτυχία τθσ διδακτικισ επίςκεψθσ κα ςυμβάλλουν: α) Η ενεργόσ ςυμμετοχι 

των μακθτϊν και β) ο Διευκυντισ του  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφιςςασ (κ. Κων/νοσ Δάνιςκασ). 

O Διευκυντισ 

 

Ηλίασ Αναγνϊςτου 

κλ. ΠΕ 17.02  

O εκπαιδευτικόσ 

 

Κωνςταντίνοσ Δραγογιάννησ, M.Sc. 

κλ. ΠΕ 17.04 

 


