
 

Ενημερωτικό Δελτίο 
ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
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Τεχνικά  
θέματα 

  

Επιλεγμένες 
Διευθύνσεις 

Στο 8ο τεύχους του Ε.Δ. μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε για το εξαήμερο Σεμινάριο που δι-
οργανώθηκε από το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. του 
1ου Γραφείου Δ.Ε. Ν. Ηλείας για τους κα-
θηγητές Πληροφορικής, για τη 2η Ημερίδα 
«Διδακτική της Πληροφορικής» που διορ-
γανώθηκε από το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Αχαΐ-
ας, για τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων 
του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας του επόμε-
νου σχολικού έτους, για την εγκατάσταση 
εργαστηρίων Πληροφορικής σε τρία Ειδικά 
Δημοτικά Σχολεία του νομού, και για το ει-
δικό αφιέρωμα στη Σύγχρονη έρευνα στη  
Διδακτική της Πληροφορικής στο τελευταίο 
τεύχος του περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ στην Εκ-
παίδευση. 

 

 

Θέλοντας να δώσουμε μια πιο καλοκαιρινή αίσθηση, κλείνουμε το 
τελευταίο Ε.Δ. του σχολικού έτους με μία παρουσίαση του έργου 
«Βιονικό Χέρι» του 1ο Τ.Ε.Ε. Πύργου και της συμμετοχής του σε 
διάφορους σχολικούς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις. 
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που στήριξαν με οποιοδή-
ποτε τρόπο την προσπάθειά μας. Θα είμαστε κοντά σας πάλι από το 
Σεπτέμβριο. 
 

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι 
 
Για το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας 
Νικόλαος Αδαμόπουλος 

 

 

6  Ημερολόγιο  ý 
10 Ιουλίου 2007 Λήξη λειτουργίας ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σχολικό έτος 2006-7 

1 Σεπτεμβρίου 2007 Έναρξη λειτουργίας ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σχολικό έτος 2007-8 

4-7 Οκτωβρίου 2007 Εργασίες συνεδρίου (Πάτρα) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας 
και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 

Για την πιο έγκαιρη ενημέρωσή σας και για περισσότερες πληροφορίες προτείνουμε να επισκέπτεσθε συχνά  
το δικτυακό τόπο του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet 

Περιεχόμενα 
Νέα & ανακοινώσεις 
Σεμινάριο από το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Ν. Ηλείας 
για τους καθηγητές  
Πληροφορικής 

2η Hμερίδα «Διδακτική της  
Πληροφορικής» από το  
ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. Αχαΐας 

Πλήρωση θέσεων ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  
Ν. Ηλείας 

Εγκατάσταση εργαστηρίων  
Πληροφορικής σε Ειδικά  
Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ηλείας 

Περιοδικό «ΘΕΜΑΤΑ στην  
Εκπαίδευση» - Ειδικό αφιέρωμα: 
Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική 
της Πληροφορικής 

Εκπαιδευτικά θέματα 
Παρουσίαση του έργου «Βιονικό 
Χέρι» από το 1ο Τ.Ε.Ε. Πύργου 
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 Σελίδα 2  
 

 Νέα & ανακοινώσεις 
Σεμινάριο από το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  

του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Ν. Ηλείας  
για τους καθηγητές Πληροφορικής 
ο ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. του 1ου Γραφείου Δ.Ε. Ν. Ηλείας 
διοργάνωσε τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Χρήση 

των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία 
στο σχολείο από τους καθηγητές Πληροφορικής». Το 
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών 
από τις 5 έως 7-6-2007 και επαναλήφθηκε από τις 19 
έως 21-6-2007, ενώ το παρακολούθησαν 24 συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20. Δίδαξαν ο Βασίλης Νταλού-
κας, κλάδου ΠΕ19, Υπεύθυνος του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., και 
η Ελένη-Φωτεινή Αλικανιώτη, κλάδου ΠΕ20, Τεχνικός 
Υπεύθυνος του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν χρήσιμα θέματα για 
τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων και τους καθηγητές 
Πληροφορικής γενικότερα, όπως: 
1η ημέρα (Εγκατάσταση λογισμικού): 
ü Διαχείριση partitions και δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας σκληρών δίσκων, Norton Ghost, Parti-
tion Magic, Master BootRecord 

ü Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, Windows 
98, Windows 2000, Windows XP, Edubuntu Linux 

ü Εκπαιδευτικό λογισμικό μέσα από το Innotek 
VirtualBox (open source virtual machine) 

ü Εγκατάσταση Open Source και Freeware 
λογισμικού 

ü Παρουσίαση του Hiren’s – Ultimate CD 
2η ημέρα (TCP/IP – Υλικό): 
ü TCP/IP, πρωτόκολλα: HTTP, FTP, DHCP, 

IMAP, POP3, SMTP 
ü Συσκευές του εργαστηρίου, Netmod, 

Router, Splitter, Modem 
ü Δομημένη καλωδίωση 
ü PSTN, ISDN και ADSL συνδέσεις 
ü Ασύρματα δίκτυα, διασύνδεση ασύρματου 

Router και ασύρματης USB κάρτας δικτύου 
ü Μετατροπή CD σε ISO αρχεία, διαχείριση 

ISO αρχείων, δημιουργία boot δισκετών 
ü Thin client τερματικά 

3η ημέρα (Διαδικτυακά προγράμματα): 
ü EasyPHP 
ü Χρήση του CopperMine για δημιουργία γκαλερί 
φωτογραφιών 

ü Χρήση του Joomla (open source λογισμικό για δη-
μιουργία ιστοτόπων) 

ü FTP servers & clients 
Οι επιμορφούμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν 
πρακτική εξάσκηση στα θέματα που παρουσιάστηκαν. 
Έτσι, έλαβαν αντίγραφα ασφαλείας από σκληρούς δί-
σκους, έκαναν αναβάθμιση στο υλικό των υπολογι-
στών, εγκατέστησαν διάφορα λειτουργικά συστήματα 
και άλλο λογισμικό, κατασκεύασαν καλώδια δικτύου, 
έστησαν ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο χρησιμοποι-
ώντας κατάλληλο εξοπλισμό, έμαθαν για τη δημιουρ-
γία ιστοτόπων με τη βοήθεια PHP εφαρμογών, κ.ά. Ε-
πίσης, έγινε γνωριμία με το forum του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
για τη διενέργεια δημόσιων συζητήσεων και την α-
νταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 
Οι επιμορφούμενοι πήραν CD με το Linux και άλλο 
Open Source και Freeware λογισμικό, καθώς και ση-
μειώσεις με τα θέματα που αναπτύχθηκαν. 
Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο υπάρχουν 
στο δικτυακό τόπο του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εκεί έχουν α-
ναρτηθεί και οι σημειώσεις του σεμιναρίου, οι οποίες 
θα ενημερώνονται τακτικά, και πληθώρα υλικού για 
την ευκολότερη δημιουργία των ιστοτόπων σχολείων. 
URL: http://dide.ilei.sch.gr/plinet1 

 

ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας 
 

    Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
    Τάκη Πετροπούλου 4, 27100 Πύργος 
 

    Fax:  26210-83007, 83008 
    Email:  
 

Υπεύθυνος: 
    Αδαμόπουλος Νικόλαος (τηλ. 26210-27316, 83001) 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: 
    Αγγελόπουλος Βασίλειος (τηλ. 26210-83003) 
    Δαούσης Δημήτριος (τηλ. 26210-32794) 
  

 

ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 1ου Γραφείου ΔΕ Ηλείας 
 

    1ο Γραφείο Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
    25ης Μαρτίου 23, 27200 Αμαλιάδα 
 

    Fax:  26220-22802 
    Email:       Skype: grde.ilei 
 

Υπεύθυνος: 
    Νταλούκας Βασίλειος (τηλ. 26220-38017, 22778 - εσ. 8) 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: 
    Αλικανιώτη Ελένη (τηλ. 26230-33307) 
    Μπράτης Γεώργιος (τηλ. 26230-42749) 
  

Τ 
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 Σελίδα 3  
 

2η Hμερίδα «Διδακτική της Πληροφορικής» 
από το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. Αχαΐας 
ραγματοποιήθηκε η 2η Hμερίδα «Διδακτική της 
Πληροφορικής» που διοργάνωσε το ΚΕ. 

ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. Αχαΐας σε συνεργασία με την Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα 18-6-2007 στις 4 το 
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην ΕΛ-
ΚΕΠΑ. 
Παρουσιάσθηκαν τα εξής θέματα: 
ü Προσομοίωση ηλιακής τροχιάς με χρήση αλγορίθ-
μων και ρομποτικής 

ü Εκπαιδευτική αξιοποίηση υλικού διαθέσιμου στο 
διαδίκτυο: Χρήση Java Applets και Ελεύθερα Δια-
θέσιμο λογισμικό 

ü Δημιουργία πολυμεσικών διαδραστικών τεστ 
ü Μαθαίνουμε πληροφορική παίζοντας; Μια μελέτη 
περίπτωσης για τη Γ’ Γυμνασίου 

ü Εργονομικές προσεγγίσεις 
ü Προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις και δρα-
στηριότητες μάθησης για την Πληροφορική στο Γυ-
μνάσιο από το νέο διδακτικό πακέτο Πληροφορικής 
Γυμνασίου 

ü Συμπεράσματα από την επίδοση των μαθητών στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις, στο μάθημα της Ανάπτυ-
ξης Εφαρμογών 

ü Thin Clients: Μια πρόταση για τη λειτουργία πα-
λαιών εργαστηρίων πληροφορικής 

ü Ηλεκτρονικό εμπόριο - Υπηρεσίες και προοπτικές 
ανάπτυξης 

ü «Ένας υπολογιστής για κάθε μαθητή» One Laptop 
Per Child 

ü Η Επιμόρφωση των Καθηγητών Πληροφορικής 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε Στρογγυλό τραπέζι: «Θέ-
ματα και προβλήματα που απασχολούν το σύγχρονο 
Εκπαιδευτικό Πληροφορικής». 
Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα μπορείτε 
να βρείτε στο δικτυακό τόπο του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. 
Αχαΐας. 
URL: http://www.dide.ach.sch.gr/keplhnet 

Πλήρωση θέσεων ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν. Ηλείας 
ύμφωνα με το έγγραφο 5669/4-6-2007 της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας 

παραμένουν κενές, και θα καλυφθούν με ετήσια θητεία 
για το σχολικό έτος 2007-8, οι ακόλουθες θέσεις των ΚΕ. 
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.: 
Διεύθυνση & 2ο Γραφείο Δ.Ε.: 
ü Δύο (2) θέσεις Τεχνικών Υπευθύνων 
1ο Γραφείο Δ.Ε.: 
ü Μία (1) θέση Υπευθύνου του ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
ü Δύο (2) θέσεις Τεχνικών Υπευθύνων 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19-20, οι 
οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στις αντίστοιχες 
θέσεις να υποβάλλουν αιτήσεις και βιογραφικό σημεί-
ωμα μέχρι τις 25-6-2007, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης για το ΠΥΣΔΕ. Αίτηση μπορούν να 
υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20, 
ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας, με δικαίωμα μετάθεσης 
στην περίπτωση που επιλεγούν και με λήψη μορίων 
αυτών της οργανικής τους θέσης. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί επαρκής αριθμός 
αιτήσεων τότε θα αποσπαστούν από τις αντίστοιχες 
περιοχές εκπαιδευτικοί των προαναφερθέντων κλάδων 
χωρίς αίτησή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, πα-
ράγραφος 2 της σχετικής 65854/Γ7/3-7-2006 Υπουργι-
κή Απόφαση με θέμα «Επιλογή και Αρμοδιότητες  των 
Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ. 
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των  ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.» η ο-
ποία βρίσκεται αναρτημένη στο URL: 
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet. Στην ίδια απόφαση 
περιγράφονται τα καθήκοντα των Υπευθύνων και Τε-
χνικών Υπευθύνων, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας 
των ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 
URL: http://dide.ilei.sch.gr 

Εγκατάσταση εργαστηρίων Πληροφορικής σε 
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ηλείας 
λοκληρώθηκε η εγκατάσταση Εργαστηρίων Πλη-
ροφορικής στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Αμα-

λιάδας, Κρεστένων και Λεχαινών, στα πλαίσια του υ-
ποέργου 6 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συμπληρω-
ματικών Εργαστηρίων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής» του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υ-
πολογιστικού και Ειδικού Εξοπλισμού στις Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής». 
Ο εξοπλισμός αποτελείται από 1 εξυπηρετητή, 4 σταθ-
μούς εργασίας, 1 εκτυπωτή Laser, 1 εκτυπωτή Inkjet, 1 
σαρωτή, 1 UPS, 1 δρομολογητή ADSL/ISDN, 1 switch, 
υποδομή δομημένης καλωδίωσης και λογισμικό.  
Επίσης, περιλαμβάνεται ειδικός εξοπλισμός, όπως πλη-
κτρολόγια μεγάλων πλήκτρων, πλέγματα απομόνωσης 
πλήκτρων, ποντίκια με μοχλό (joystick), ποντίκια με 
μπίλια (trackball), κ.ά. 
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Για το Ενημερωτικό Δελτίο:  
ü Τα προηγούμενα τεύχη του Ε.Δ. υπάρχουν διαθέσι-
μα σε μορφή PDF και HTML στο URL: 
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet. 

ü Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν το Ε.Δ. μέσω του 
προσωπικού τους e-mail μπορούν να μας στείλουν 
ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Προσθήκη στη λί-
στα διανομής του ΕΔ». Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
της λίστας διανομής δε χρησιμοποιούνται για άλλο 
σκοπό και δεν κοινοποιούνται. Ομοίως, υπάρχει 
δυνατότητα για διαγραφή από τη λίστα. 

ü Είναι ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις, απόψεις, α-
νακοινώσεις, ειδήσεις, άρθρα κ.λπ. που θα θέλατε 
να μας στείλετε ώστε να συμπεριληφθούν στο Ε.Δ. 
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Περιοδικό «ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση»  
- Ειδικό αφιέρωμα: Σύγχρονη έρευνα στη  
Διδακτική της Πληροφορικής 
ο 3ο τεύχος του τόμου 7 (2006) του Περιοδικού 
«ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση» που κυκλοφόρησε 

είναι αφιερωμένο στη Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική 
της Πληροφορικής. Περιέχονται τα εξής άρθρα: 
ü «Ο προγραμματισμός ως μαθησιακή δραστηριότητα: από 
τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη γνώση παιδαγωγικού πε-
ριεχομένου», Βασίλης Κόμης και Αθανάσιος Τζιμο-
γιάννης. 

ü «Μελέτη της χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων προ-
γράμματος σε εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματι-
σμού», Νικόλαος Τσέλιος, Άλκης Γεωργόπουλος, 
Παναγιώτης Πολίτης, Φανή Πύρζα, Αστέριος Φα-
νίκος, Δώρα Κουμπούρη και Βασίλης Κόμης. 

ü «Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλό-
ντων προγραμματισμού Η/Υ: Τεχνολογικές και Παιδαγω-
γικές προβολές», Γιώργος Φεσάκης και Αγγελική Δη-
μητρακοπούλου. 

ü «Η Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματι-
σμού με τον Μικρόκοσμο objectKarel: εμπειρίες, προβλη-
ματισμοί και προτάσεις», Στέλιος Ξυνόγαλος. 

ü «Μια διδακτική προσέγγιση για την εκμάθηση των βασι-
κών εννοιών και αρχών του Αντικειμενοστραφούς Προ-
γραμματισμού», Σταυρούλα Γεωργαντάκη και Συ-
μεών Ρετάλης. 

ü «Ο εννοιολογικός χάρτης στη διδασκαλία του μαθήματος 
της Πληροφορικής: Μια πιλοτική διερεύνηση», Ευαγγε-
λία Γουλή, Αγορίτσα Γόγουλου και Μαρία Γρηγο-
ριάδου. 

Το Περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση» στοχεύει 
μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί 
να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις επι-
στημονικές κοινότητες των θεματικών περιοχών τις 
οποίες καλύπτει με σκοπό την πολύπλευρη προσέγγιση 
των προβλημάτων της εκπαίδευσης. Το περιοδικό είναι 
τετραμηνιαίο. Τα άρθρα του δημοσιεύονται στην Ελ-
ληνική γλώσσα μετά από κρίση και αναφέρονται σε 
θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς όλων 
των βαθμίδων, καθώς και τους ερευνητές των αντίστοι-
χων θεματικών περιοχών. Στόχος του περιοδικού είναι 
η κοινοποίηση στον αναγνώστη πρωτότυπων ερευνη-
τικών εργασιών και κριτικών θεωρήσεων. Το περιοδικό 
δημοσιεύει επίσης βιβλιοκριτικές, ανακοινώσεις Συνε-
δρίων, Ημερίδων και γενικώς νέα που ενδιαφέρουν τις 
αντίστοιχες επιστημονικές κοινότητες. 
Στις σελίδες του περιοδικού παρουσιάζονται εργασίες 
από τις εξής θεματικές περιοχές: 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: 
ü Αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση εκ-
παιδευτικού λογισμικού σε όλα τα γνωστικά αντι-
κείμενα. 

ü Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων πληροφορικών 
συστημάτων υλικού και λογισμικού για αξιοποίησή 
τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

ü Έρευνα σε όλους τους τομείς της πληροφορικής 
στην εκπαίδευση. 

ü Θεωρητική και ιστορική θεμελίωση της εκπαίδευσης 
με τη βοήθεια της πληροφορικής. 

Διδακτικής και Ιστορίας των Μαθηματικών: 
ü Νέες ιδέες που συνεισφέρουν στη βελτίωση της δι-
δασκαλίας των Μαθηματικών. 

ü Θεωρητικά θέματα αιχμής που αναφέρονται στη 
διαδικασία μάθησης στα Μαθηματικά και τη σημα-
σία των κοινωνικών και πολιτισμικών επιρροών. 

ü Μελέτες σχετικές με τη σύνδεση της διδασκαλίας 
των Μαθηματικών με την Ιστορία των Μαθηματι-
κών αλλά και με άλλα γνωστικά πεδία: φυσική, βι-
ολογία, τεχνολογία, τέχνη, ψυχολογία, ανθρωπο-
λογία, φιλοσοφία. 

ü Ζητήματα εκπαίδευσης των δασκάλων των Μαθη-
ματικών και τους θεσμικούς, κοινωνικούς, πολιτι-
σμικούς και γνωστικούς παράγοντες που την επη-
ρεάζουν. 

Ιστορίας & Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών 
στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: 
ü Κατανόηση της φύσης της επιστήμης και της δομής 
των επιστημονικών θεωριών. 

ü Συζήτηση για τη φιλοσοφική, πολιτισμική, θρη-
σκευτική, ψυχολογική και ηθική διάσταση της σύγ-
χρονης επιστημονικής πρακτικής. 

ü Εξέλιξη των επιστημονικών εννοιών εισάγοντας την 
ιστορική διάσταση στη διδακτική των Φυσικών Ε-
πιστημών. 

ü Διερεύνηση των σύγχρονων φιλοσοφικών και κοι-
νωνιολογικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Δι-
δακτική των Φυσικών Επιστημών. 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών: 
ü Κριτικές εκθέσεις ερευνητικών δεδομένων σχετικά 
με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και πα-
ρουσιάσεις νέων θεωρήσεων σχετικά με την έρευνα 
και την πρακτική της διδασκαλίας των φυσικών ε-
πιστημών. 

ü Καινοτόμες ή πρωτότυπες ιδέες ιδιαίτερης σπου-
δαιότητας για όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών. 

ü Μελέτες σχετικές με την ανάπτυξη και τη φύση μιας 
καινοτομίας ή πρωτότυπης προσέγγισης, καθώς και 
την αξιολόγηση της εφαρμογής τους στη διδακτική 
πράξη. 

ü Εμπειρικές μελέτες σχετικά με τα προγράμματα 
σπουδών και τη διδασκαλία των φυσικών επιστη-
μών, την οργάνωση και λειτουργία διδακτικών 
προγραμμάτων και μεθοδολογιών και την αποτελε-
σματικότητα ειδικών διδακτικών πρακτικών. 

Ο όρος «Φυσικές Επιστήμες» περιλαμβάνει: Φυσική, 
Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, Επιστήμες της Γης, Οι-
κολογία, κ.λπ. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
URL: http://earthlab.uoi.gr/themata/index.html 

Τ 
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 Εκπαιδευτικά θέματα 
Παρουσίαση του έργου «Βιονικό Χέρι» από το 

1ο Τ.Ε.Ε. Πύργου 
των Νίκου Αδαμόπουλου και Θανάση Πανόπουλου 

ο «Βιονικό Χέρι» είναι ένας ηλεκτρομηχανικός 
βραχίονας, ελεγχόμενος είτε από Η/Υ είτε από χει-

ριστήριο, που προσομοιάζει τις κινήσεις του ανθρώπι-
νου χεριού. Είναι μια εποπτική κατασκευή που δείχνει 
αρχές λειτουργίας, υλικά και λογισμικό που χρησιμο-
ποιούνται στη ρομποτική. Το χέρι μπορεί να κινείται 
πάνω - κάτω, αριστερά - δεξιά και με τα δάχτυλά του 
να παίζει μελωδίες σε παιδικό πιανάκι. 
Το έργο δημιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2005-6 
από τους μαθητές Βράπη 
Σελντιόν, Μαντά Πανα-
γιώτη και Παναγόπουλο 
Ηλία του τομέα Ηλε-
κτρολογίας και Γεωρ-
γούλη Κωνσταντίνα, Γι-
αννοπούλου Νικολέττα 
και Τριαντοπούλου Ελ-
πίδα του τομέα Πληρο-
φορικής με τη βοήθεια 
και την επίβλεψη των 
καθηγητών τους Θανά-
ση Πανόπουλου και Νί-
κου Αδαμόπουλου αντί-
στοιχα. Η ομάδα του τομέα Ηλεκτρολογίας δημιούρ-
γησε την κατασκευή, ενώ η ομάδα του τομέα Πληρο-
φορικής το λογισμικό ελέγχου. 
Η χρηματοδότηση του έργου έγινε κατά το μεγαλύτερο 
μέρος από το πρόγραμμα «Δαίδαλος», στα πλαίσια της 
πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Ε-
πίδειξης και Βράβευσης Εκπαιδευτικών Έργων» Μαθη-
τών των Δημοσίων ΤΕΕ και ΣΕΚ του Γ΄ ΚΠΣ με συγ-
χρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 
Το 1ο Τ.Ε.Ε. Πύργου συμμετείχε με το έργο αυτό σε 
διάφορους σχολικούς διαγωνισμούς και άλλες εκδη-
λώσεις όπου διακρίθηκε και έλαβε αρκετά βραβεία. 
Ηλεκτρομηχανικά μέρη του βιονικού χεριού 
Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των τμημάτων 
της ηλεκτρομηχανικής κατασκευής: 
Σερβοκινητήρας. Χρησιμοποιείται για την κίνηση του 
χεριού αριστερά – δεξιά. Είναι ένα ηλεκτρικό μοτέρ 
από υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου με γραναζομειω-
τήρα στροφών που στρέφει τον άξονά του σε επιθυμη-
τή γωνία. Μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος καθορίζε-
ται αυτή η γωνία με μία μεταβλητή αντίσταση. Ένας 
συγκριτής δίνει την κατάλληλη τάση στο μοτέρ που 
στρέφοντας τον άξονά του στρέφει μία δεύτερη μετα-
βλητή αντίσταση. Όταν εξισωθούν οι δύο μεταβλητές, 
ο κινητήρας σταματάει στην επιθυμητή γωνία. 

Πνευματικός μυς. Χρησιμοποιείται για την κίνηση του 
χεριού πάνω – κάτω. Πρόκειται για ένα κοινό μπαλόνι 
τοποθετημένο μέσα σε δικτυωτό πλέγμα, που φουσκώ-
νει με πεπιεσμένο αέρα και συστέλλεται κατά μήκος με 
δύναμη. Μοιάζει πολύ με τη λειτουργία του ανθρώπι-
νου μυ και πλεονεκτεί του κυλίνδρου-εμβόλου στα ε-
ξής: 1) Είναι μικρός, ελαφρύς και δυνατός (σηκώνει 400 
φορές το βάρος του περίπου), 2) είναι εύκαμπτος (λει-
τουργεί και τυλιγμένος σε γωνίες), και 3) είναι στεγα-
νός (λειτουργεί και μέσα στο νερό). 
Ποδοκομπρεσέρ. Χρησιμοποιείται για την παροχή πε-
πιεσμένου αέρα στον πνευματικό μυ. Είναι ιδιοκατα-
σκευή με πλαστικό μπουκάλι αναψυκτικού, στο οποίο 
αποθηκεύεται αέρας συμπιεζόμενος από απλή τρόμπα 

ποδιού στις 4 ατμό-
σφαιρες. 
Ηλεκτροβαλβίδα. Χρη-
σιμοποιείται για τον έ-
λεγχο της παροχής πε-
πιεσμένου αέρα στον 
πνευματικό μυ. Δίνο-
ντας ηλεκτρική τάση 
στον ηλεκτρομαγνήτη 
που διαθέτει, έλκεται 
μία βαλβίδα που επι-
τρέπει τη δίοδο αέρα ή 
υγρού υπό πίεση. 
Ηλεκτρομαγνήτες. 
Χρησιμοποιούνται για 
την κίνηση των δακτύ-
λων πάνω – κάτω. Πρό-
κειται για 5 ιδιοκατα-

σκευασμένους σωληνοειδείς ηλεκτρομαγνήτες που κι-
νούν τα δάχτυλα τραβώντας τένοντες, όπως ακριβώς 
και οι ελκτικοί μύες των ανθρώπινων δακτύλων. 
Χειριστήριο. Οι παραπάνω ηλεκτρικοί ενεργοποιητές, 
δηλαδή ο σερβοκινητήρας, η ηλεκτροβαλβίδα και οι 5 
ηλεκτρομαγνήτες, ελέγχονται είτε από Η/Υ είτε από 
ιδιοκατασκευασμένο χειριστήριο μορφής παλάμης. Το 
χειριστήριο διαθέτει μεταβλητές αντιστάσεις σε κάθε 
δάχτυλο και στον κατακόρυφο άξονα που το στηρίζει, 
αλλά και μπουτόν για τον έλεγχο της ηλεκτροβαλβί-
δας. 
Interface. Είναι το ηλεκτρονικό κύκλωμα που σχεδιά-
στηκε για τη σύνδεση της παράλληλης θύρας του Η/Υ 
με τους παραπάνω ενεργοποιητές. Από τις 8 ψηφιακές 
εξόδους της θύρας (ακροδέκτες 2 έως 9) παρέχεται τάση 
περίπου 3,5 ή 0 Volt, για το λογικό 1 ή 0 αντίστοιχα. 
Όπως φαίνεται και στο σχετικό σχηματικό διάγραμμα, 
η τάση αυτή ενεργοποιεί τα μικρά τρανζίστορ Τ1 που 
άγουν και έτσι ανάβουν τα Led2 μέσω των αντιστάσε-
ων R2. Επίσης, πολώνεται η βάση των τρανζίστορ ι-
σχύος Τ2 που άγουν και έτσι ενεργοποιούνται οι 5 ηλε-
κτρομαγνήτες L για την κίνηση των δακτύλων του 
χεριού, η ηλεκτροβαλβίδα V για το φούσκωμα του 
πνευματικού μυ και την ανύψωση του αντιβραχίου, 
και το ρελέ C για τον έλεγχο του σερβοκινητήρα και 
την κίνηση του χεριού αριστερά – δεξιά. 

Τ 
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Λογισμικό ελέγχου & προγραμματισμού των κινή-
σεων του βιονικού χεριού 
Για τον έλεγχο του χεριού μέσω Η/Υ αναπτύχθηκε εκ 
του μηδενός από την ομάδα του έργου κατάλληλο λο-
γισμικό για χρήση του από το παραθυρικό περιβάλλον 
των Windows. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε το 
προγραμματιστικό περιβάλλον της Visual Basic 6. 
Ο κώδικας του λογισμικού δεν ξεπερνάει τις 1000 
γραμμές εντολών. Για τον έλεγχο της παράλληλης θύ-
ρας του Η/Υ χρησιμοποιήθηκε το αρχείο βιβλιοθήκης 
inpout32.dll, το οποίο μπορεί εύκολα να αναζητήσει 
κανείς από το διαδίκτυο, όπως και τη σχετική τεκμηρί-
ωση για τον τρόπο χρήσης του. 
Μέσω του λογισμικού είναι δυνατός ο έλεγχος όλων 
των δυνατών κινήσεων του χεριού, ενώ ταυτόχρονα 
αυτές απεικονίζονται με γραφικό τρόπο μέσα στο πα-
ράθυρο της εφαρμογής. Ο έλεγχος μπορεί να είναι χει-
ροκίνητος ή αυτόματος με τους εξής τρόπους:  
ü Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στα απεικονιζόμενα 
μέρη του χεριού οπότε και πραγματοποιείται αλλα-
γή της κατάστασής τους.  

ü Πατώντας πλήκτρα από το 
πληκτρολόγιο που αντιστοι-
χίζονται στα κινούμενα μέρη 
του χεριού. 

ü Συντάσσοντας και εκκινώ-
ντας πρόγραμμα ελέγχου το 
οποίο περιέχει κατάλληλες 
εντολές που έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να είναι δυνατός ο εύ-
κολος χρονοπρογραμματι-
σμός όλων των δυνατών επι-
θυμητών κινήσεων των 
τμημάτων του χεριού.  

Ειδικά μέσω της τελευταίας με-
θόδου ελέγχου είναι δυνατή α-
κόμα και η εντελώς αυτόματη ε-
κτέλεση από το βιονικό χέρι ενός 
μουσικού κομματιού πάνω σε 
ένα μικρό πιανάκι. 
Υπάρχει δυνατότητα για αποθή-

κευση των προγραμμάτων ελέγ-
χου ώστε να είναι δυνατή η επα-
ναχρησιμοποίησή τους απλά α-
νοίγοντάς τα. Κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ενός προγράμματος εί-
ναι δυνατή η προσωρινή διακοπή 
και η συνέχιση της εκτέλεσής του. 
Επίσης, η αλλαγή του ρυθμού της 
εκτέλεσης των εντολών που πε-
ριέχει. 
Στο λογισμικό είναι δυνατός ο 
καθορισμός των εξής ρυθμίσεων: 
α) των πλήκτρων που θα αντι-
στοιχούν στην αλλαγή της κατά-
στασης των 8 ακροδεκτών εξόδου 
της παράλληλης θύρας (για τον 
χειροκίνητο έλεγχο των κινήσεων 

του χεριού μέσω του πληκτρολογίου), και β) της διεύ-
θυνσης του ελεγκτή της παράλληλης θύρας (ανάμεσα 
στις $3BC, $378 και $278). Οι αλλαγές σε αυτές τις ρυθ-
μίσεις αποθηκεύονται ώστε να μην απαιτείται κάθε 
φορά ο επανακαθορισμός τους. 
Η χρησιμοποίηση του λογισμικού είναι δυνατή ακόμα 
και χωρίς την παρουσία της ηλεκτρομηχανικής κατα-
σκευής του χεριού, αφού εξομοιώνει με οπτικό τρόπο 
τις αντίστοιχες κινήσεις του. 
Δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου 
Ακολουθούν οι εντολές και οι παράμετροί τους που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ενός προ-
γράμματος ελέγχου: 
ü Οι εντολές ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ, 

ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ και ΜΙΚΡΟΣ συνδυάζονται με τις 
παραμέτρους ΠΑΝΩ (για κίνηση του αντίστοιχου 
δακτύλου προς τα πάνω), ΚΑΤΩ (για κίνηση προς 
τα κάτω) και ΚΑΤΩ ΓΙΑ ##### (##### είναι η 
διάρκεια σε χιλιοστά του δευτερολέπτου όπου το 
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αντίστοιχο δάχτυλο θα παραμείνει στην κάτω θέση 
πριν αυτό ανέβει προς τα πάνω χωρίς την μεσολά-
βηση άλλης εντολής). 

ü Η εντολή ΔΑΧΤΥΛΑ συνδυάζεται με τις παραμέ-
τρους ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για ταυτόχρονη κίνηση 
όλων των δακτύλων προς τα πάνω και κάτω αντί-
στοιχα. 

ü Η εντολή ΧΕΡΙ συνδυάζεται με τις παραμέτρους 
ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ για κίνηση 
του χεριού προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. 

Πίνακας Εντολών Προγράμματος Ελέγχου 
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΕΣΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΜΕΣΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣ 

ΠΑΝΩ  
ΚΑΤΩ  
ΚΑΤΩ ΓΙΑ ##### 

ΔΑΧΤΥΛΑ ΠΑΝΩ  
ΚΑΤΩ 

ΧΕΡΙ ΠΑΝΩ  
ΚΑΤΩ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΔΕΞΙΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ##### 
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ## ΦΟΡΕΣ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟ ### 
ΠΑΥΣΗ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ü Η εντολή ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ##### χρησιμοποιείται 
όταν υπάρχει ανάγκη για χρονική καθυστέρηση 
κατά την εκτέλεση διαδοχικών εντολών, οπότε και 
θα πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσά τους (##### 
είναι η διάρκεια σε χιλιοστά του δευτερολέπτου αυ-
τής της καθυστέρησης). 

ü Οι εντολές ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ## ΦΟΡΕΣ και ΕΠΟ-
ΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ χρησιμοποιούνται όταν 
ένα σύνολο εντολών πρέπει να εκτελεστεί πολλές 
φορές. Η πρώτη εντολή θα πρέπει να εισάγεται α-
μέσως πριν από την πρώτη εντολή αυτού του συνό-
λου, ενώ η δεύτερη αμέσως μετά από την τελευταία 
(## είναι ο αριθμός των επαναλήψεων). 

ü Η εντολή ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟ ### μεταβάλει την ερμη-
νεία (ως ποσοστό επί τις εκατό) για τις χρονικές 
διάρκειες στις εντολές που ακολουθούν. Έτσι π.χ. η 
εντολή ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟ 50 θα έχει ως αποτέλεσμα την 
εκτέλεση όλων των εντολών που ακολουθούν στο 
50% της ονομαστικής χρονικής διάρκειας, άρα με 
διπλάσια ταχύτητα. Είναι ένας εύκολος τρόπος για 
να επιταχυνθεί ή να επιβραδυνθεί η εκτέλεση των 
εντολών χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η τροπο-
ποίηση των αριθμών σε πάρα πολλές εντολές. 

ü Η εντολή ΠΑΥΣΗ προκαλεί προσωρινή διακοπή 
της εκτέλεσης των εντολών. Η συνέχιση της εκτέλε-
σης γίνεται κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο σχετικό 
κουμπί της εφαρμογής. 

ü Η εντολή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ μετακινεί όλα τα κινητά 
μέρη του χεριού στη φυσική τους θέση. Έτσι ανε-

βαίνουν όλα τα δάχτυλα και το χέρι μετακινείται 
κάτω και δεξιά. Εισάγεται συνήθως στην αρχή 
ή/και στο τέλος των προγραμμάτων ελέγχου. 

Μέσα στο λογισμικό δημιουργήθηκε κατάλληλο εργα-
λείο διαμόρφωσης και επεξεργασίας των εντολών του 
προγράμματος ελέγχου, ώστε να μην απαιτείται από το 
χρήστη η απομνημόνευση της ακριβούς σύνταξής τους 
αλλά ούτε καν η πληκτρολόγησή τους. 
Ακολουθεί ένα μικρό παρά-
δειγμα από τέτοιο πρό-
γραμμα ελέγχου: 
 
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ 3 ΦΟΡΕΣ 
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΚΑΤΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 1000 
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ΠΑΝΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 1000 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΑΥΣΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΙΑ 2000 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 4000 
ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΤΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 1000 
ΔΑΧΤΥΛΑ ΠΑΝΩ 
ΧΕΡΙ ΠΑΝΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 1000 
ΧΕΡΙ ΚΑΤΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 1000 
ΧΕΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΧΕΡΙ ΠΑΝΩ 
ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΤΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 3000 
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ 10 ΦΟΡΕΣ 
ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΑΤΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 200 
ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΑΝΩ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 200 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού  
Για τη δημιουργία της παρουσίασης του έργου χρησι-
μοποιήθηκε η εφαρμογή MS PowerPoint 2003. Για το 
σχεδιασμό των γραφικών αναπαραστάσεων του χεριού 
και των σχηματικών διαγραμμάτων του ηλεκτρονικού 
κυκλώματος χρησιμοποιήθηκε το MS Visio 2003. Για 
την ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών και τη 
δημιουργία του λογότυπου του έργου χρησιμοποιήθη-
κε το Corel Photo-Paint 12. 
Για την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του 
έργου δημιουργήθηκαν τρία DVD (για το διαγωνισμό 
του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, για το πρόγραμμα «Δαίδαλος» 
και για το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Πράγα), αφίσες, 
καθώς και ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο του σχολείου. 
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις 
Το έργο συμμετείχε στους παρακάτω σχολικούς διαγω-
νισμούς και εκδηλώσεις: 
Διαγωνισμός του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ. Η ομάδα έλαβε μέ-
ρος στο διαγωνισμό με τίτλο «Επιστημονικές & Τεχνο-
λογικές Εργασίες» για μαθητές Ενιαίων Λυκείων και 
ΤΕΕ των εκπαιδευτικών περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, όπου το «Βιονικό Χέ-
ρι» διακρίθηκε με το 1ο βραβείο. 
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Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 
2006 στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού 
Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργα-
σιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) του Ιδρύμα-
τος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). 
Εκθέσεις του προγράμματος «Δαίδαλος». Η ομάδα 
έλαβε μέρος στην Περιφερειακή Έκθεση Δυτικής Ελλά-
δας που έγινε στην Πάτρα στις 8 και 9 Μαΐου 2006. Το 
«Βιονικό Χέρι» ήταν ένα από τα 7 έργα που βραβεύθη-
καν και προκρίθηκαν για την τελική φάση. 

 
Στην Πανελλήνια Έκθεση, η οποία έγινε και πάλι στην 
Πάτρα από 11 έως 13 Μαΐου 2006, συμμετείχαν τα 78 
καλύτερα έργα που επιλέχθηκαν, μέσω των Περιφερει-
ακών Εκθέσεων που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, από τα 
825 συνολικά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το 
«Βιονικό Χέρι» κέρδισε τις εντυπώσεις και διακρίθηκε 
μία ακόμα φορά. 
Οι εκθέσεις λειτουργούσαν στο χώρο του Παμπελο-
ποννησιακού Σταδίου και τις επισκεφθήκαν το σύνολο 
σχεδόν των σχολείων της Αχαΐας, αλλά και μεγάλος 
αριθμός επισκεπτών, αφού συμπεριλαμβάνονταν στο 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πάτρας ως Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πράγα. Η ομάδα του 
έργου συμμετείχε σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρά-
γα της Τσεχίας, που πραγματοποιήθηκε από 4 έως 8 Ι-
ουλίου 2006. Το ταξίδι αποτελούσε βραβείο για 10 ο-
μάδες σχολείων από όλη την Ελλάδα που τα έργα τους 
διακρίθηκαν στο πρόγραμμα «Δαίδαλος». 

Οι 54 συνολικά μαθητές και συνοδοί καθηγητές τους 
ξεναγήθηκαν στην Πράγα και επισκέφθηκαν μεταξύ 
άλλων το κάστρο Χράντσανυ με το παλάτι και τη γοτ-
θική μητρόπολη του Αγίου Βίτου, το Δρόμο των Αλχη-
μιστών, τη βασιλική του Αγίου Γεωργίου, τη Γέφυρα 
του Καρόλου με τα 30 αγάλματα, το δημαρχείο στην 
Πλατεία της Παλιάς Πόλης, η οποία θεωρείται μια από 
τις ωραιότερες της Ευρώπης με το φημισμένο Αστρο-
νομικό Ρολόι του 15ου αιώνα, τη Μάλα Στράνα, το Ε-
θνικό Μουσείο, και την όμορφη πόλη Κάρλοβυ Βάρυ.  

 
Τα μέλη των ομάδων απέκτησαν ενδιαφέρουσες και 
πρωτόγνωρες εμπειρίες από το ταξίδι και επέστρεψαν 
κατενθουσιασμένα. 
Έκθεση στην Κουρούτα. Η ομάδα έλαβε, επίσης, μέρος 
σε έκθεση στην Κουρούτα της Αμαλιάδας, στις 9 Αυ-
γούστου 2006, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Εβδομά-
δας Έκφρασης και Δημιουργίας του 1ου Φεστιβάλ Νε-
ολαίας Ηλείας. 
Συμπεράσματα και επίλογος 
Με τη δημιουργία του έργου δόθηκε η ευκαιρία στους 
μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, το 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, τις ικανότητες έρευνας, συλ-
λογής, αξιολόγησης και ορθής χρήσης της πληροφορί-
ας. Επίσης, να έρθουν σε επαφή με πρακτικές εφαρμο-
γές των γνώσεων που αποκτούν, να γνωρίσουν 
μεθόδους έρευνας και αναζήτησης τρόπων επίλυσης 
προβλημάτων, να αποκτήσουν εμπειρίες από την ορ-
γάνωση και διαχείριση ενός σχεδίου εργασίας (project), 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να καλλιεργήσουν τις 
κλίσεις και τα ταλέντα τους, κ.ά. 
Το έργο έτυχε μεγάλης δημοσιότητας από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής και κατέστη πολύ 
δημοφιλές στην τοπική κοινωνία. 
Οι υπεύθυνοι του έργου θεωρούν ότι η καλή πορεία 
και το αποτέλεσμα του έργου είναι εφαλτήριο για τη 
συνέχιση της προσπάθειάς τους και ελπίζουν να παρα-
κινήσουν κι άλλους μαθητές, αλλά και συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς, στη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκ-
δηλώσεις. 
URLs: http://1tee-pyrgou.ilei.sch.gr 
            http://www.my.ein.gr/daidalos 
            http://www.iceht.forth.gr/sxolikovraveio 


