Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος

A΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε.
2 ώρες /εβδοµάδα

Αθήνα, Απρίλιος 2001

Μάθηµα: «Εργασιακό Περιβάλλον».
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του µαθήµατος, Εργασιακό περιβάλλον του τοµέα, έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους µαθητές / µαθήτριες µε τον
επαγγελµατικό χώρο στον οποίο θα ασκήσουν το επάγγελµα τους, τοµείς απασχόλησης, επαγγελµατικές υποχρεώσεις και τις ειδικές γνώσεις
για κάθε ειδικότητα, µε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής του εργασιακού χώρου για την αποφυγή ατυχηµάτων, καθώς επίσης µε
τις προοπτικές που διαγράφονται για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και δυνατότητες εξέλιξης.
Ώρες ∆ιδασκαλίας : 2 (ΘΕΩΡΙΑ)
Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση:
♦ Να περιγράφουν τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (Τοµείς Κλωστοϋφαντουργίας &
Ένδυσης).
♦ Να γνωρίζουν τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις και τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, τον µηχανολογικό
εξοπλισµό των διαφόρων σταδίων παραγωγής και επεξεργασίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
♦ Να εξοικειωθούν µε το Εργασιακό Περιβάλλον του τοµέα (µε επισκέψεις στον εργασιακό χώρο).
♦ Να τηρούν κανόνες υγιεινής & ασφάλειας στον εργασιακού χώρου για την αποφυγή ατυχηµάτων.
♦ Να γνωρίζουν τα µέτρα πρόληψης προστασίας του περιβάλλοντος για την αποφυγή περιβαλλοντικών προβληµάτων από την εγκατάσταση
και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
♦ Να γνωρίζουν το νοµοθετικό πλαίσιο και διαµορφώνουν επαγγελµατική ηθική και δεοντολογία .
♦ Να γνωρίζουν τις προοπτικές που προδιαγράφονται για την επαγγελµατική αποκατάσταση τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Γ. ΜΕΣΑ -ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος είναι απαραίτητα:
Το βιβλίο του µαθήµατος, προβολέας διαφανειών, διαφάνειες, συσκευή προβολής διαφανειών, τηλεόραση, συσκευή video και Η/Υ για την
παρουσίαση CD-Rom.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διδάσκοντες οφείλουν να έχουν µια ευελιξία µέσα στο πλαίσιο του προτεινόµενου προγράµµατος σπουδών, ώστε να το προσαρµόζουν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να αναφέρουν τους κυριότερους
σταθµούς της εξέλιξης της
Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας.
♦ Να αναφέρουν τους κυριότερους
κλάδους της Κλωστοϋφαντουργίας
♦ Να τοποθετούν χωροταξικά τις
κυριότερες κατηγορίες
κλωστοϋφαντουργικών βιοµηχανιών
και να τις συνδέουν µε την ύπαρξη
των αντιστοίχων πρώτων υλών.

1.1 Παρουσίαση του τοµέα
κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης

Κλωστήριο

♦

Υφαντήριο

♦

Πλεκτήριο

♦

Βαφείο- Τυποβαφείο Φινιριστήριο

♦

Έτοιµο Ένδυµα

Η αξιολόγηση περιλαµβάνει:

♦ Προβολή διαφανειών

¾ Γραπτή δοκιµασία µε
ερωτήσεις (Σωστού-Λάθους,
Πολλαπλής Επιλογής,
Κλειστού Τύπου, Κρίσεως).

♦ Προβολή βίντεο ή

1.2 Κυριότεροι κλάδοι της
Κλωστοϋφαντουργίας
♦

♦ Βιβλίο µαθήµατος

♦

Παρουσίαση CD-ROM

¾ Παρουσίαση των εργασιών

♦ Βιβλιογραφική Εργασία :

1.3 Το παρόν και το µέλλον της
Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας
♦

Επίδραση της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της οικονοµίας
στην παραγωγή νέων και
βελτιωµένων κλωστ/κών
προϊόντων.

♦

Συγκριτικά στοιχεία για την
εξέλιξη της
Κλωστοϋφαντουργικής
βιοµηχανίας στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. «Η
Κλωστοϋφαντουργία ¾ Παρουσίαση των µαθητών
στην τάξη προφορικά ή µε
Σήµερα στον Ελληνικό Χώρο»
δηµιουργία πόστερς ή
Συλλογή στοιχείων σχετικά µε
σκίτσων:
τις δραστηριότητες του τοµέα
Εµπειρίες και παρατηρήσεις ,
και
δυναµικότητα
των
απορίες
από τις επισκέψεις
επιχειρήσεων,
από
το
στους
βιοµηχανικούς
χώρους
βιοµηχανικό
επιµελητήριο,
στατιστική υπηρεσία, κλπ.
¾ Παρουσίαση των µαθητών
στην τάξη τα όσα
Παρουσίαση των εργασιών.
αποκόµισαν από τις διαλέξεις
Παρουσίαση
των
των ειδικών. Προφορικά ή µε
αποτελεσµάτων
στην
δηµιουργία πόστερς ή
ιστοσελίδα του σχολείου.
σκίτσων
2. «Η
Κλωστοϋφαντουργία
Σήµερα στην Ελλάδα και την
Ε.Ε.» Συλλογή πρόσφατων
στατιστικών στοιχείων από τα
γραφεία της Ε.Ε. ή µέσω
διαδικτύου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΛΑ∆ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
♦ Να περιγράφουν τους χώρους
παραγωγής και βοηθητικούς χώρους
ενός Κλωστηρίου, Υφαντηρίου,
Πλεκτηρίου, Βαφείου, Παραγωγής
Ετοίµου Ενδύµατος.
♦ Να αναφέρουν το βασικό εξοπλισµό
της καθεµιάς ειδικότητας του τοµέα.
♦ Να αναφέρουν

2.1 Περιγραφή του χώρου κάθε µιας
ειδικότητας του τοµέα :
♦ Κλωστήριο
♦ Υφαντήριο
♦ Πλεκτήριο
♦ Βαφείο- Φινιριστήριο
♦ Έτοιµο Ένδυµα
2.2 Μηχανολογικός Εξοπλισµός
2.3 Περιγραφή των γνωστικών
αντικειµένων ανά ειδικότητα Εδικές γνώσεις
2.4 Κύριες Επαγγελµατικές
δραστηριότητες ανά ειδικότητα του
τοµέα
2.5 Προσόντα και επαγγελµατική
αποκατάσταση

♦ Προβολή διαφανειών

12

♦ Προβολή βίντεο ή
♦ Παρουσίαση CD-ROM
♦ Ανάγνωση σχετικών άρθρων από
Τεχνολογικά ή Κλαδικά
Περιοδικά.
♦ Επίσκεψη σε αντίστοιχη
βιοµηχανική µονάδα ή σε
καθετοποιηµένη επιχείρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
♦ Να αναφέρουν τις πηγές κινδύνου
στη βιοµηχανία της
Κλωστοϋφαντουργίας
♦ Να απαριθµούν τα επαγγελµατικά
ατυχήµατα
♦ Να αναγνωρίζουν τα διεθνή
σύµβολα κινδύνου
♦ Να αναφέρουν τα κατάλληλα µέτρα
για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση των κινδύνων
♦ Να παρέχουν ορισµένες πρώτες

3.1 Κίνδυνοι στο χώρο της
Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης
♦ Μηχανικά Ατυχήµατα
♦ Χηµικά ατυχήµατα
♦ Ηλεκτρικά Ατυχήµατα
♦ Πυρασφάλεια
♦ Επαγγελµατικές Ασθένειες

♦ Προβολή διαφανειών
♦ Προβολή βίντεο ή
♦

Παρουσίαση CD-ROM
(σχετικά µε τα βιοµηχανικά
ατυχήµατα και µέτρα
πυρασφάλειας)

3.2 Ατοµική Προστασία και πρώτες
βοήθειες.

♦ Ανάγνωση σχετικών άρθρων από
Τεχνολογικά ή Κλαδικά Περιοδικά
.

3.3 Νοµοθεσία που αφορά την
ασφάλεια των εργαζοµένων.

♦ ∆ιάλεξη από γιατρό ή νοσηλευτή
σε κέντρο υγείας ή νοσοκοµείο.
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♦ Προβολή Πίνακα .

♦ Να αναφέρουν τους κυριότερους ν

♦ ∆ιάλεξη από τεχνικό ασφαλείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
♦ Να αναφέρουν τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα που προκύπτουν από
την εγκατάσταση και λειτουργία
µιας βιοµηχανικής µονάδας του
τοµέα.
♦ Να αναφέρουν τα µέτρα προστασίας
του περιβάλλοντος
♦ Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά
των οικολογικών προϊόντων
♦ Να κατονοµάζει τα κυριότερα
οικολογικά προϊοντα

4.1 Περιβαλλοντικά προβλήµατα από

την λειτουργία βιοµηχανιών του
τοµέα

♦ Προβολή βίντεο ή

4.2 Μέτρα προστασίας του

περιβάλλοντος
4.3 Οικολογικά Κλωστοϋφαντουργικά

προϊόντα και Περιβάλλον

♦ Προβολή διαφανειών
♦ Παρουσίαση CD-ROM (π.χ.
περιβαλλοντικά προβλήµατα ,
συστήµατα προστασίας του
περιβάλλοντος)
♦ Ανάγνωση σχετικών άρθρων από
Τεχνολογικά ή Κλαδικά Περιοδικά
.
♦ Συζήτηση µε θέµα:
1.

«περιβάλλον &
κλωστοϋφαντουργία»

2. «Οικολογικά
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
και περιβάλλον» ∆ηµιουργία
οµάδων µαθητών , η κάθε οµάδα
θα εκθέσει τις απόψεις της και θα
τις υποστηρίξει
♦ Επίσκεψη σε αντίστοιχη
βιοµηχανική µονάδα µε συστήµατα
προστασίας του περιβάλλοντος π.χ.
Βιολογικό καθαρισµό αποβλήτων
βαφείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
♦ Να αναφέρουν τις τρόπους εύρεσης
εργασίας
♦ .Να ιεραρχούν τις προσωπικές τους
αξίες
♦ Να εκτιµήσουν τη σηµασία των
διαπροσωπικών σχέσεων.
♦ Να αποκτήσουν επαγγελµατική
ηθική και δεοντολογία .
♦ Να αναφέρουν τα δικαιώµατα και
τους περιορισµούς που προκύπτουν
από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
♦ Να αποκτήσουν εχεµύθεια σε
θέµατα επαγγελµατικού
ανταγωνισµού.
♦ Να αποκτήσουν δεξιότητες στην
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων,
υπεύθυνη στάση απέναντι στον
πελάτη, τον εργοδότη και τους
συναδέλφους.
♦ Να συνειδητοποιήσουν τα νέα
εργασιακά δεδοµένα στις σύγχρονες
κοινωνίες.

4.1 Εργασία – Προβλήµατα
Ανεργίας.
4.2 Τεχνολογία και Κοινωνία
4.3 Τρόποι Εύρεσης εργασίας
4.4 Επαγγελµατική Συµπεριφορά
4.5 Κώδικας Επαγγελµατικής
Συµπεριφοράς.
♦ Ελεύθερος Επαγγελµατίας
♦ Μισθωτός – Εργοδότης
♦ Ευθύνη προς τον πελάτη
♦ Ευθύνη προς τον εργοδότη
♦ Ευθύνη προς τους συναδέλφους
4.6 ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας.
Βιοµηχανικός Ανταγωνισµός.

♦ Προβολή διαφανειών
♦ Προβολή βίντεο
♦ Παρουσίαση νοµοθετικών πλαισίων
και Ευρωπαϊκών κανονισµών
♦ Ανάγνωση σχετικών άρθρων από
Τεχνολογικά ή Κλαδικά Περιοδικά
♦ ∆ιάλεξη από ειδικό(κοινωνιολόγο ή
ψυχολόγο της σχολικής ) µε θέµα
«∆ιαπροσωπικές σχέσεις στη
σύγχρονη κοινωνία- Επαγγελµατική
συµπεριφορά»
♦ Συζήτηση µε θέµα «Προσωπικές
αξίες και επαγγελµατικών στόχων».
∆ηµιουργία οµάδων µαθητών : η
κάθε οµάδα θα εκθέσει τις απόψεις
της και θα τις υποστηρίξει
♦ Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εργασίας
♦ Ατοµική άσκηση στη σύνταξη
βιογραφικού σηµειώµατος
♦ Παιχνίδι ρόλων µε θέµα
«Συνέντευξη για πρόληψη»
♦ Επικοινωνία µε συνδικαλιστικά
όργανα και επαγγελµατικά σωµατεία
και ενώσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
♦ Να αναφέρουν τις δυνατότητες τους
για συνέχιση σπουδών.

5.1

Σπουδές και προοπτικές
εξέλιξης

♦ Να αναφέρουν τις συναφείς
επαγγελµατικές ειδικότητες µε τις
οποίες σχετίζονται ως εργαζόµενοι

5.2

Συνεχής εκπαίδευση και
κατάρτιση

5.3

Συναφείς ειδικότητες και
επαγγελµατικοί τίτλοι.

♦ Να εκτιµούν πως µπορούν να
επηρεάσουν το επάγγελµα τους οι
σύγχρονες αλλαγές συναφών
ειδικοτήτων.

♦ Προβολή διαφανειών
♦ Παρουσίαση και ανάλυση των
προοπτικών που προδιαγράφονται
για την επαγγελµατική
αποκατάσταση των µαθητών
♦ Παρουσίαση νοµοθετικών πλαισίων
♦ Ανάγνωση σχετικών άρθρων από
Τεχνολογικά ή Κλαδικά Περιοδικά .
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