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Επιλεγμένες 
Διευθύνσεις 

              Στο 12ο τεύχος του Ε.Δ. η επικαιρό- 
              τητα έχει την τιμητική της αφού  
              υπάρχει πληθώρα ανακοινώσεων 
για εκδηλώσεις και διαγωνισμούς. Επιση-
μαίνουμε την έναρξη της 2ης Περιόδου Ε-
πιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε βασικές δε-
ξιότητες των ΤΠΕ. Στα εκπαιδευτικά θέματα 
μπορείτε να διαβάσετε για το Ίδρυμα Ευγε-
νίδου και τις παραστάσεις που προβάλλο-
νται αυτόν τον καιρό στο Ψηφιακό Πλανη-
τάριο, όπως είναι για παράδειγμα η νέα 
ψηφιακή παράσταση για μικρούς και μεγά-
λους, με εορταστικό άρωμα και τον επίκαι-
ρο τίτλο: «Το Άστρο των Χριστουγέννων».  
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. 
 
Για το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Ηλείας 
Νίκος Αδαμόπουλος 

 

 

¸ 10 Ιανουαρίου 2008 Λήξη υποβολής προτάσεων  
για εισηγήσεις κάθε είδους 4o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Διδακτική της Πληροφορικής» 

º 11 Ιανουαρίου 2008 Λήξη υποβολής  
περιλήψεων εισηγήσεων 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 

½ 30 Ιανουαρίου 2008 Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 1ος Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος  
«Μάγοι της Επιστήμης» 

À 31 Ιανουαρίου 2008 Λήξη δηλώσεων συμμετοχής 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Πρωτοπόροι Δάσκαλοι» 

¸ 3 Φεβρουαρίου 2008 Λήξη υποβολής λύσεων  
Α΄ Φάσης 20ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής 

º 12 Φεβρουαρίου 2008 Εκδηλώσεις - Εορτασμός  Παγκόσμια Ημέρα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο 2008 

½ 28 - 30 Μαρτίου 2008 Εργασίες συνεδρίου (Πάτρα) 4o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Διδακτική της Πληροφορικής» 

À 12 Απριλίου 2008 Παρουσίαση εργασιών  
& απονομή βραβείων (Πάτρα) 

Διαγωνισμός ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ: «Eρευνώ και Μαθαίνω: Νέα 
Υλικά - Νανοτεχνολογία - Ενέργεια - Περιβάλλον» 

¸ 9 - 11 Μαΐου 2008 Εργασίες συνεδρίου (Νάουσα) 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 

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

Περιεχόμενα 
Νέα & ανακοινώσεις 

10 Χρόνια Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ολυμπίας 

Σεμινάριο «Αξιοποίηση Τεχνικών  
Ασύγχρονης και Εξ’ Αποστάσεως 
Διδασκαλίας» 

Πρόσκληση εθελοντών του OLPC 
1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό  
Συνέδριο Ημαθίας 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βράβευσης 
Σχολικών Δικτυακών Τόπων – 2008 

1ος Διαγωνισμός Επιστημονικού  
Πειράματος «Μάγοι της Επιστήμης» 

2η Περίοδος Επιμόρφωσης  
εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικά θέματα 
Εκπαιδευτικό Κοινωφελές  
Ίδρυμα Ευγενίδου 

Παραστάσεις και Ταινίες Θόλου  
στο Ψηφιακό Πλανητάριο 

Τεχνικά θέματα 
Βοηθητική εφαρμογή «Push 'n' Pop» 
για διανομή και συλλογή αρχείων 
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 Σελίδα 2  
 

 Νέα & ανακοινώσεις 
10 Χρόνια Φεστιβάλ  

Κινηματογράφου Ολυμπίας 
του Βασίλη Αγγελόπουλου 

α 10 χρόνια του γιόρτασε φέτος 
το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέ-
ους», που διεξάγεται κάθε χρόνο 
στον Πύργο. Ένα φεστιβάλ που α-
πευθύνεται  σε μαθητές και μαθήτριες 
αλλά και σε νέους από ολόκληρο τον 
κόσμο. Έτσι, την εβδομάδα από 1 μέ-
χρι 8 Δεκεμβρίου «οι πιστοί του φε-
στιβάλ» είχαν την ευκαιρία να θαυ-
μάσουν 12 ταινίες μεγάλου μήκους, 
12 μικρού μήκους και 12 ταινίες ani-
mation με πρωταγωνιστές παιδιά από όλο τον κόσμο.  
Παράλληλα με την προβολή ταινιών λειτουργούσαν 
και πολλά εργαστήρια όπως μοντάζ, σκηνοθεσίας 
κ.λπ., ενώ έγιναν και πολλές εκδηλώσεις, όπως συναυ-
λίες, αφιερώματα και ημερίδες. Κατά τη διάρκεια της 
τελετής λήξης δόθηκαν και τα βραβεία τόσο της κριτι-
κής επιτροπής των μεγάλων όσο και της κριτικής επι-
τροπής των παιδιών. Από την κριτική επιτροπή των 
μεγάλων βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους 
μαζί με χρηματικό έπαθλο 5.000 € από το Ε.Κ.Κ. πήρε η 
ταινία «MUKHSIN» από τη Μαλαισία, βραβείο καλύ-
τερης ταινίας μυθοπλασίας μικρού μήκους μαζί με 
χρηματικό έπαθλο 1.500 € από το Ε.Κ.Κ. πήρε η ταινία 
«ΜΠΑΛΟΥΠΑ ΡΟΥΝΑ» από τη Νορβηγία και βρα-
βείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού 
μήκους μαζί με χρηματικό έπαθλο 1.500 € από την 
Γ.Γ.Ε. πήρε η ταινία «Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ» από τη Ρωσία. 
Από την κριτική επιτροπή των παιδιών βραβείο καλύ-
τερης ταινίας μεγάλου μήκους πήρε η ταινία «ΦΤΑΕΙ 
Ο ΦΙΝΤΕΛ» από τη Γαλλία, βραβείο καλύτερης ταινί-
ας μικρού μήκους μυθοπλασίας πήρε η ταινία «ΜΠΑ-
ΛΟΥΜΠΑ ΡΟΥΝΑ» από τη Νορβηγία και βραβείο 
καλύτερης ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων 
πήρε η ταινία «ΖΙΧΑΡΚΑ» από τη Ρωσία. Η φετινή 10η 
χρονιά ήταν αφιερωμένη στις πυρόπληκτες περιοχές 
της Ηλείας. 
URL: http://www.olympiafestival.gr 

Σεμινάριο «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης 
και Εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλίας» 
ο 1ο Γραφείο Δ.Ε. Ν. Ηλείας πραγματοποιεί σεμι-
νάριο με θέμα: «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης 

και Εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το περι-
βάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης moodle». Λαμβάνουν 
μέρος εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πληροφορικής, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών 
Σπουδών. Το σεμινάριο υλοποιείται από 10-12-2007 
μέχρι 15-6-2008 και διεξάγεται στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιά-
δας και στο ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών. 

Πρόσκληση εθελοντών του OLPC  
 ομάδα εθελοντών του OLPC (One 
Laptop Per Child) του Πανεπιστή-

μιου Πατρών και ΕΑΙΤΥ, καλεί όσους 
ενδιαφέρονται να συμβάλουν στο έργο 
της που αφορά: 
ü στον εξελληνισμό του προγραμματιστικού περιβάλ-
λοντος Squeak/eToys, 

ü στη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού για το 
μάθημα των μαθηματικών Δημοτικού και Γυμνασί-
ου με χρήση του περιβάλλοντος Squeak, 

ü στην ενίσχυση της δικτυακής παρουσίας του portal 
για το OLPC με περαιτέρω υλικό, 

να επικοινωνήσουν με την ομάδα εθελοντών. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες:   
URLs: http://olpc.cti.gr 
            http://olpc.ellak.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας 
 

    2ο ΕΠΑ.Λ. Πύργου 
    (περιοχή Κοκκιλώνι), 27100 Πύργος 
 

    Τηλ:  26210-27316 
    Fax:  26210-20761 
    Email:  
 

Υπεύθυνος: 
    Αδαμόπουλος Νικόλαος 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: 
    Αγγελόπουλος Βασίλειος 
    Δαούσης Δημήτριος 
  

 

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

    2ο  ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας 
    Επαρχ. δρόμος Αμαλιάδας-Σαβαλίων, 27200 Αμαλιάδα 
 

    Τηλ:  26220-24837 
    Fax:  26220-22802 
    Email:  
 

Υπεύθυνος: 
     Ζαφειρόπουλος Διονύσιος 
Τεχνικοί Υπεύθυνοι: 
     Αλικανιώτη Ελένη 
     Νικολόπουλος Ανδρέας 
  

Τ 

Τ

Η 

Ü 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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 Σελίδα 3  
 

 
ο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 
με θέμα: «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του 

παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης» διοργανώνεται στη Νάουσα 
από 9 έως 11 Μαΐου 2008 από τις Ενώσεις: 
ü Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές 
Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» (http://ekped.gr)  

ü Ένωση Ελλήνων Φυσικών - Παράρτημα Ημαθίας  
ü Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) (http://e-diktyo.eu) 

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρά-
ξης, σε στελέχη της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την ανάπτυξη των σχετι-
κών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει όσο το 
δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς σε επαφή με το 
εκπαιδευτικό λογισμικό, το διαδίκτυο και τη χρήση 
τους στις αίθουσες διδασκαλίας και τα σχολικά εργα-
στήρια. Επιπλέον, να γνωστοποιήσει τις εξελίξεις και 
τις τάσεις στην παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφια-
κού υλικού στην εκπαίδευση.  
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει:  
ü Εκπαιδευτικό λογισμικό (ψηφιακά εκπαιδευτικά 
πακέτα, νέα εκπαιδευτικά λογισμικά, Ελεύθερο Λο-
γισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, συνοδευτι-
κό πολυμεσικό υλικό των νέων βιβλίων Δημοτικού 
& Γυμνασίου). 

ü Εκπαιδευτικές πύλες, δικτυακοί τόποι σχολικών μο-
νάδων, εκπαίδευση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο   

ü Θέματα δημιουργίας, αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισμικού και διδακτικής μεθοδολογίας  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιη-
θούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), 
tutorials,  προφορικές ανακοινώσεις, παρουσιάσεις α-
φισών και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματο-
λογία του συνεδρίου που θα πλαισιώνονται από πα-
ράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων. Τονίζεται ότι θα 
δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα της εκπαιδευτικής 
πράξης με τη διεξαγωγή  μεγάλου αριθμού εργαστηρι-
ακών δραστηριοτήτων, για τις οποίες οι συμμετέχοντες 
σύνεδροι θα πρέπει να προεγγραφούν.  
Στους συνέδρους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακο-
λούθησης, τα πρακτικά και οπτικοί δίσκοι με το εκπαι-
δευτικό λογισμικό και τις εισηγήσεις του συνεδρίου. 
Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους 
να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη θεματολογία 
του Συνεδρίου. Για να παρουσιαστεί μια εργασία στο 
συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 
τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Υποβολή πε-
ριλήψεων εισηγήσεων έως 11 Ιανουαρίου 2008 και υ-

ποβολή πλήρων κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή 
κριτών έως 22 Φεβρουαρίου 2008. 
URL: http://naousa08.ekped.gr 

 

χει επισημανθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς, παι-
δαγωγούς και ερευνητές των ΤΠΕ η παιδαγωγική 

αξία και η χρησιμότητα των Σχολικών δικτυακών τό-
πων. Εδώ και μερικά χρόνια το ΥΠΕΠΘ, μέσω του Πα-
νελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), προσφέρει σε όλες 
τις σχολικές μονάδες της χώρας τη δυνατότητα να α-
ποκτήσουν παρουσία στο διαδίκτυο. Η αξιοποίηση της 
αξιόλογης προσφοράς του ΠΣΔ από τα σχολεία επαφί-
εται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όποτε έχουμε 
κάποιο αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με το 
μεράκι ενός εκπαιδευτικού.   
Η «Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές 
Επιστήμες "Μιχάλης Δερτούζος"» και η «Ελληνική Έ-
νωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 
σε συνεργασία με το ΠΣΔ, προκηρύσσουν διαγωνισμό 
για την βράβευση σχολικών δικτυακών τόπων Δημοτι-
κών, Γυμνασίων και Λυκείων οι οποίοι φιλοξενούνται 
σε διακομιστές του ΠΣΔ. Ο σκοπός του διαγωνισμού 
είναι η ηθική και υλική επιβράβευση των σχολικών 
μονάδων και των εκπαιδευτικών – δημιουργών που 
διατηρούν δικτυακούς τόπους υψηλού επιπέδου. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί σχολικοί 
δικτυακοί τόποι που φιλοξενούνται σε διακομιστές του 
ΠΣΔ την 31 Δεκεμβρίου 2007 και έχουν ενημερωθεί 
επαρκώς μέσα στο 2007. Αξιολογητές θα είναι εκπαι-
δευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που έχουν 
επιλεγεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο έλεγχος 
και η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων θα διεξαχθεί 
το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2008. 
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στα 
πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέ-
δριου Ημαθίας. Έτσι, συνεχίζεται η προσπάθεια που 
ξεκίνησε με τη βράβευση σχολικών δικτυακών τόπων 
Δημοτικών Σχολείων στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των 
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007). 
Ελπίζουμε πως η καθιέρωση της ετήσιας βράβευσης 
στα συνέδρια Σύρου και Ημαθίας αυτών των Ενώσεων 
θα οδηγήσει και άλλες σχολικές μονάδες να προχωρή-
σουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη ευελ-
πιστούμε αυτή η βράβευση να καθιερωθεί ως θεσμός – 
κίνητρο έτσι ώστε ολοένα και περισσότεροι σχολικοί 
δικτυακοί τόποι να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες υψηλού επιπέδου με ποιοτικό παιδαγωγικό περιε-
χόμενο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτή-
ρια αξιολόγησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του 
1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας. 

Τ 

Έ
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 Σελίδα 4  
 

1ος Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος 
«Μάγοι της Επιστήμης» 
ο CAID (Centre of Applied Industrial 
Design) είναι μια μη κερδοσκοπική ε-

ταιρεία η οποία διοργανώνει, σε συνεργα-
σία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, τον 1ο Δια-
γωνισμό Επιστημονικού Πειράματος «Μά-
γοι της Επιστήμης», στις 12 και 13 
Απριλίου 2008, στην Αθήνα, ώστε να: 
ü προσελκύσει την προσοχή των νέων στην επιστήμη 
και να εξάψει την περιέργεια των παιδιών για το 
πείραμα και τη γνώση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
θετική σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία, 

ü προτείνει νέα ταλέντα από διαφορετικά επιστημο-
νικά πεδία. 

O διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και 
καθηγητές, αλλά κυρίως σε παιδιά και νέους. Πρόκει-
ται, ουσιαστικά, για μία διοργάνωση που στόχο της έ-
χει τη διάδοση της επιστήμης, τη μετάδοση της επιθυ-
μίας για επιστημονική γνώση και την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των νέων στο επιστημονικό γίγνεσθαι. 
Απαραίτητη θεωρείται η παρουσία των γονιών με την 
οποία θα επιτευχθεί η περαιτέρω συμμετοχή τους στον 
ενδεχόμενο επιστημονικό προσανατολισμό των παι-
διών. Σίγουρα, ο διαγωνισμός θα επιβραβεύσει τους 
ταλαντούχους νέους επιστήμονες και καθηγητές, θα 
«εμπνεύσει» τους καθηγητές κατά τη διδασκαλία των 
μαθημάτων τους και θα τους παρακινήσει στην αναζή-
τηση πρωτότυπων τρόπων διδασκαλίας. Γενικά, ο θε-
σμός θα προωθήσει την επικοινωνία της επιστήμης βα-
σιζόμενος, πάντοτε, στο πρόγραμμα σπουδών του 
Υπουργείου Παιδείας. 
Ο διαγωνισμός αφορά σε επιστημονικά πειράματα τα 
οποία απευθύνονται σε νέους και παιδιά και προβάλ-
λουν επιστημονικά φαινόμενα ή θεωρίες με εύσχημο 
τρόπο. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες καλούνται να 
παρουσιάσουν την πρωτότυπη ιδέα ενός επιστημονι-
κού πειράματος στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε νέους 
και παιδιά. Θα φιλοξενηθούν νέοι επιστήμονες, δά-
σκαλοι και καθηγητές σχολείων, για να καταδείξουν τη 
μαγεία της επιστήμης και τις εφαρμογές της στην κα-
θημερινή ζωή, έτσι ώστε να παρακινηθεί η εκμάθηση 
μέσα από το παιχνίδι, την εμπειρία και το πείραμα. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγε-
νίδου, όπου θα προβλεφθούν συγκεκριμένες κατα-
σκευές (τραπέζια, εξοπλισμός, κ.λπ.) και εγκαταστά-
σεις, προκειμένου να δοθούν στους συμμετέχοντες τα 
απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των προτεινόμενων 
πειραμάτων.  
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το ευρύ κοινό και θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση έναρξης του διαγωνισμού, 
ενώ θα προσκληθούν προσωπικότητες από τον επιστη-
μονικό χώρο και τα ΜΜΕ, για να συνδράμουν με το 
δικό τους τρόπο. Ακόμα, θα γίνουν, παράλληλα, εργα-
στήρια και «στρογγυλά τραπέζια» για περιορισμένο 
αριθμό επισκεπτών, όπου θα τεθούν θέματα που απα-
σχολούν τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης.  

Ο διαγωνισμός καλεί νέους επιστήμονες, δασκάλους 
και καθηγητές από όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο, να 
σκεφτούν και να εκτελέσουν μια πρωτότυπη ιδέα 
πειράματος η οποία θα απευθύνεται κυρίως σε παι-
διά. Οι συμμετέχοντες καλούνται, εκτός από την πα-
ρουσίαση του πειράματός τους, να συνομιλούν με το 
κοινό και να απαντούν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις που 
θα τεθούν, κυρίως, από τα παιδιά. Σχετικά επιστημο-
νικά πεδία θεωρούνται: φυσική, χημεία, μαθηματικά, 
μηχανική, βιολογία, γεωλογία, περιβάλλον, φυτολο-
γία, νέες τεχνολογίες και πληροφορική.  
Οι συμμετέχοντες θα βραβευθούν για τις παρουσιάσεις 
των πειραμάτων τους, ενώ οι πέντε καλύτερες παρου-
σιάσεις και ιδέες θα αποσπάσουν ισάριθμα χρηματικά 
έπαθλα των 1.500 €. Τέλος, το CAID με βάση τον αριθ-
μό συμμετοχών θα προσφέρει οικονομική υποστήριξη 
για κάθε συμμετέχοντα για την κάλυψη αναγκών.  
Προθεσμία συμμετοχής: 30 Ιανουαρίου 2008. 
URL: http://www.caid.gr 

2η Περίοδος Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε 
βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

φορά στο έργο επιμόρφωσης Α’ επιπέδου με τίτλο 
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σε Βασικές Δεξιότητες 
Των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) Στην Εκπαίδευση» (Έργο ΙΙ). Σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 9186/10-12-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ η η-
μερομηνία έναρξης των μαθημάτων της 2ης Περιόδου 
Επιμόρφωσης ορίζεται στις 4 Φεβρουαρίου 2008. 
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να επιμορφω-
θούν θα μπορούν μετά από τις διακοπές των Χριστου-
γέννων να δηλώσουν τη σειρά προτίμησής τους για τα 
προγράμματα επιμόρφωσης από αυτά που θα έχουν 
ανακοινωθεί. Ενημέρωση για όλες οι διαδικασίες που 
προβλέπονται για την επιμόρφωση θα αποστέλλεται 
από την Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Ηλείας (ΕΕ) στις 
Διευθύνσεις, τα Γραφεία και τις Σχολικές Μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επί-
σης, έγκαιρη ενημέρωση και περιγραφή των διαδικα-
σιών θα υπάρχει διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΕ. 
Σε κάθε περίπτωση τα βασικά έντυπα που αφορούν στο 
φυσικό αντικείμενο επιμόρφωσης θα συμπληρώνονται 
και θα εξάγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα της 
Πράξης (MIS), στη διεύθυνση: http://epimorfosi.cti.gr. 
Επισημαίνεται ότι σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα 
που αφορούν στο έργο αποτελεί η ΥΑ 6855/7-11-2006 
η οποία είναι αναρτημένη στην ενότητα Ανακοινώσεις 
του MIS αλλά και στο δικτυακό τόπο της ΕΕ. 
Με την ευκαιρία, η ΕΕ ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρ-
φωσης της 1ης Περιόδου Επιμόρφωσης (Μάιος έως 
Ιούλιος 2006) ότι μπορούν να παραλάβουν το εκπαι-
δευτικό υλικό της επιμόρφωσης (βιβλίο, CD, κ.λπ.) από 
τη Γραμματεία της Επιτροπής κατόπιν συνεννοήσεως. 
URL: http://epimil35.ilei.sch.gr 

Τ 

Α
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Εκπαιδευτικά θέματα 

Εκπαιδευτικό Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου 
ο κοινωφελές 
Ίδρυμα Ευγενί-

δου συστάθηκε το 
1956 με τη μορφή 
του νομικού προ-
σώπου ιδιωτικού 
δικαίου, υλοποιώ-
ντας τη διαθήκη 
του αείμνηστου ε-
θνικού ευεργέτη 
Ευγένιου Ευγενίδη. Η δραστηριότητα του Ιδρύματος 
έχει στόχο να συμβάλλει στην επιστημονική και τεχνι-
κή εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας. Στον πολυχώρο 
του λειτουργούν το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, η τε-
χνική και επιστημονική Βιβλιοθήκη, το Εκδοτικό Τμή-
μα και σύγχρονες Εκθέσεις Επιστήμης & Τεχνολογίας. 
Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο. Σαράντα χρόνια μετά τη 
δημιουργία του πρώτου Πλανηταρίου στην Ελλάδα 
από το Ίδρυμα Ευγενίδου, ο υπερσύγχρονος διάδοχός 
του λειτουργεί από το Νοέμβριο 2003. Αν το παλαιό 
Πλανητάριο ήταν μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα 
και ένα από τα πλέον σύγχρονα Πλανητάρια της επο-
χής του, το Νέο Πλανητάριο με διάμετρο 25 μέτρα και 
επιφάνεια θόλου 950 τ.μ. είναι το μεγαλύτερο και κα-
λύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό Πλανητάριο στον κόσμο. 
Το Νέο Πλανητάριο είναι αμφιθεατρικό και κεκλιμένο 
κατά 23,5 μοίρες ως 
προς το επίπεδο. 
Το Νέο Πλανητά-
ριο συνδυάζοντας 
όλες τις δημιουργι-
κές και τεχνικές δυ-
νατότητες που πα-
ρέχουν σήμερα τα 
σύγχρονα οπτικοα-
κουστικά μέσα και 
οι νέες τεχνολογίες, αφηγείται την ιστορία της επιστή-
μης με τρόπο συναρπαστικό. Το κοινό δεν είναι απλώς 
ένας θεατής σε μια ρεαλιστική σκηνογραφία αλλά 
μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα και να 
καθορίσει ακόμη και την εξέλιξη του. Επειδή οι κινού-
μενες εικόνες που βλέπει δεν είναι προκαθορισμένες 
αλλά παράγονται σε πραγματικό χρόνο το κοινό μπο-
ρεί να αλληλεπιδρά με το χώρο και να καθορίζει την 
συμπεριφορά του ανάλογα. Για παράδειγμα, σε κάποιο 
ταξίδι σε έναν πλανήτη, μπορεί να επιλέγει κατά βού-
ληση μια συγκεκριμένη διαδρομή ή να δει με λεπτομέ-
ρεια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του 
πλανήτη. Είναι δυνατό να πετάξει πάνω από μια πόλη, 
ή να καταδυθεί στα νερά του ωκεανού, ή να περπατή-
σει πάνω σε μια πλανητική επιφάνεια χρησιμοποιώ-
ντας απλά εργαλεία όπως είναι τα διαδραστικά κου-
μπιά που βρίσκονται εγκατεστημένα στο πλάι των 
καθισμάτων. 

Ο βασικός εξοπλισμός του Νέου Πλανηταρίου έχει 
προσαρμοστεί πλήρως στις νεώτερες εξελίξεις των ο-
πτικοακουστικών παραστάσεων και της νέας υψηλής 
τεχνολογίας συνδυάζοντας αρμονικά την ψηφιακή τε-
χνολογία με την σύγχρονη αναλογική παρουσίαση 
ταινιών και διαφανειών μεγάλης επιφάνειας. Έτσι, χά-
ρη στην εγκατάσταση συστήματος προβολής κινημα-
τογραφικών ταινιών μεγάλης επιφάνειας, οι μεγάλες 
διεθνείς παραγωγές ταινιών τύπου IMAXTM και 
OMNIMAXTM προβάλλονται πλέον και στη χώρα μας. 
Με το σύστημα αυτό προβάλλονται ταινίες 70/15 που 
έχουν δεκαπλάσια επιφάνεια εικόνας από τις ταινίες 
που προβάλουν οι συμβατικοί κινηματογράφοι. Η ευ-
κρίνεια, η φωτεινότητα της εικόνας και το τεράστιο μέ-
γεθος της ημισφαιρικής οθόνης κάνει τους θεατές να 
έχουν την ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται εκεί αυτοπρο-
σώπως. Έτσι, οι ταινίες αυτές μεταφέρουν τους θεατές 
στην άκρη του κρατήρα ενός ηφαιστείου της Χαβάης, 

στην κορυφή του 
Έβερεστ, σε κατα-
δύσεις στις Αυ-
στραλιανές ακτές ή 
και σε έναν περί-
πατο στο Διάστημα 
και τη Σελήνη. 
Εκτός όμως από τις 
διεθνείς υπερπα-
ραγωγές το Νέο 

Πλανητάριο έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει και 
ελληνικές παραγωγές χάρη στην πληθώρα των νέων 
οπτικοπροβολικών συστημάτων του. Ο ηλεκτρομηχα-
νικός Αστρικός Προβολέας Zeiss του παλαιού Πλανη-
ταρίου παραμένει ως μουσειακό έκθεμα στο φουαγιέ, 
ενώ τη θέση του παίρνουν τα υπερσύγχρονα Ψηφιακά 
Συστήματα Αστρικών Προβολών DigistarTM και 
Digital SkyTM. Τα συστήματα αυτά έχουν την δυνατό-
τητα παρουσίασης δεκάδων χιλιάδων άστρων έτσι ό-
πως φαίνονται από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη 
μας, του ηλιακού συστήματος, αλλά και από οποιοδή-
ποτε άλλο άστρο σε απόσταση εκατοντάδων ετών φω-
τός από τη Γη. Η πλοήγηση γίνεται σε δευτερόλεπτα 
δίνοντας έτσι στους θεατές την ψευδαίσθηση μεταφο-
ράς τους σε τρισδιάστατα ταξίδια με μία μηχανή του 
χώρου και του χρόνου. Τα δύο αστρικά προβολικά συ-

στήματα υποβοη-
θούνται από το σύ-
στημα S-M 
ProjectionTM κινή-
σεων και εμφάνι-
σης των διαφόρων 
αντικειμένων του 
Ηλιακού μας Συ-
στήματος, όπως του 
Ήλιου, της Σελήνης 

και των πλανητών. Το σύστημα αυτό έχει την ικανότη-
τα να προσομοιώνει τις κινήσεις των αντικειμένων αυ-
τών χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν ή το μέλλον, ενώ 
συγχρόνως μπορεί να αποδίδει επακριβώς την εμφάνι-
ση που έχουν τα αντικείμενα αυτά όπως φαίνονται κα-

Τ 
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θημερινά με τη βοήθεια των μεγαλύτερων επίγειων και 
διαστημικών τηλεσκοπίων του κόσμου. 
Στην παραγωγή πολυθεαμάτων χρησιμεύει επίσης και 
η εκτεταμένη σειρά ψηφιακών προβολικών συστημά-
των Digital Multimedia SystemTM, ενώ για τη διαδρα-
στική επικοινωνία των θεατών στις διάφορες παρα-
στάσεις έχουν εγκατασταθεί στα καθίσματά τους οι 
μονάδες ελέγχου SS Interactive ControlsTM. Έτσι, οι θε-
ατές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην εξέλιξη 
κατευθύνοντας τη ροή της παράστασης προς διαφορε-
τικές κατευθύνσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.  
Ένα ακόμη προβο-
λικό σύστημα ακτί-
νων λέιζερ Krypton 
Laser Projection 
SystemTM, που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά 
για την δημιουργία 
γραφικών αναπα-
ραστάσεων αστρο-
νομικών και φωτι-
στικών εφέ, 
συμβάλλει στην 
παραγωγή των πα-
ραστάσεων. Το σύστημα αυτό επικουρείται με την σει-
ρά του από το υπέρλαμπρο σύστημα προβολής 2πTM 
τεράστιων στατικών εικόνων που προέρχονται από τις 
διάφορες διαστημοσυσκευές που επισκέπτονται τους 
πλανήτες, καθώς επίσης και από τα όργανα καταγρα-
φής των απόμακρων αντικειμένων του Σύμπαντος. 
Όλα τα προβολικά συστήματα καθοδηγούνται πλήρως 
από το σύστημα αυτοματισμού SPICE AutomationTM, 
αφού τα επί μέρους στοιχεία μιας παράστασης προ-
γραμματίζονται εκ των προτέρων. Το σύστημα αυτο-
ματισμού ελέγχει επίσης και το νέο 7-κάναλο ψηφιακό 
σύστημα ήχου SS 6.1 Digital Surround Sound SystemTM 
συνολικής ισχύος 40.000 watt το οποίο μεταφέρει με 
την βοήθεια 44 ειδικών ηχείων τη μουσική και την α-
φήγηση στην αίθουσα προβολών. 
Με τα νέα αυτά συστήματα οι παραστάσεις του Νέου 
Ευγενιδείου Πλανηταρίου μετατρέπονται σε πολύπλο-
κες θεατρικές παραγωγές. Οι επισκέπτες φεύγουν από 
το Πλανητάριο συνεπαρμένοι από τη συμμετοχή τους 
σε ένα πανηγύρι των αισθήσεων χωρίς να συνειδητο-
ποιούν άμεσα ότι απέκτησαν νέες γνώσεις σαν αποτέ-
λεσμα της εμπειρίας τους αυτής.  
Βιβλιοθήκη. Λειτουργεί από το 1966 ως δανειστική και 
ανοιχτής πρόσβασης, με εξειδίκευση στην Τεχνολογία 
και τις Θετικές Επιστήμες. Σε καθημερινή βάση φιλοξε-
νούνται στους χώρους της και χρησιμοποιούν ελεύθερα 
τα ευρύχωρα αναγνωστήρια, τους υπολογιστές και το 
υλικό της μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμο-
νες, επαγγελματίες αλλά και άλλο κοινό. Η βιβλιοθήκη 
καταλαμβάνει 1.100 τ.μ., έχει 32.000 επισκέπτες το χρό-
νο, διαθέτει 47.000 βιβλία, 400 τίτλους έντυπων και η-
λεκτρονικών περιοδικών, 270 CD-ROMs και DVDs, 
260 βιντεοκασέτες, υπολογιστές για χρήση CD-ROMs 
και για πρόσβαση στο Internet, κ.ά. 

Εκδοτικό Τμήμα. Η πρώτη  δραστηριότητα του Ιδρύ-
ματος ήταν η έκδοση καταλλήλων τεχνικών εγχειριδί-
ων για τους μαθητές και σπουδαστές των Τεχνικών και 
Επαγγελματικών σχολών της χώρας. Οι 400 τίτλοι των 
βιβλίων που έχουν συγγραφεί και εκδοθεί και τα 
40.000.000 αντίτυπα που χρησιμοποίησαν και χρησι-
μοποιούν μαθητές και σπουδαστές από το 1957 μέχρι 
σήμερα συνέβαλαν και συμβάλλουν στην πρόοδο της 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως της χώρας 
μας. Οι νέες προτεραιότητες και ανάγκες που θέτει η 
σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας αλλά και οι και-
νούργιες δραστηριότητες του Ιδρύματος οδήγησαν 
στον επαναπροσδιορισμό και την εξειδίκευση των στό-
χων του Εκδοτικού Τμήματος. 
Σύγχρονες Εκθέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το 
Ίδρυμα Ευγενίδου δημιούργησε έναν πρότυπο εκθεσι-
ακό χώρο με σκοπό να συμβάλλει στην εκπαίδευση των 
νέων μέσα από μια σύγχρονη αντίληψη για τη διάδοση 
της γνώσης τόσο στο επιστημονικό όσο και στο τεχνο-
λογικό πεδίο. Στη νέα πτέρυγα, σε τρεις ορόφους συ-
νολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ., εγκαταστάθηκαν μόνιμα 
εκθέματα υπό τον τίτλο «Διαδραστική Έκθεση Επιστή-
μης και Τεχνολογίας». Απαρτίζεται από τρεις μόνιμες 
συλλογές διαρθρωμένες σε αντίστοιχες θεματικές ενό-
τητες: «Ύλη και Υλικά», «Επικοινωνία: Ήχος και Εικό-
να» και «Βιοτεχνολογία». Διαφορετικά υλικά με ποικί-
λες ιδιότητες και εφαρμογές, τεχνολογικές συσκευές και 
εργαλεία της καθημερινής ζωής, ομοιώματα ζωτικών 
στοιχείων των ζωντανών οργανισμών, περιμένουν τον 
επισκέπτη για να του αποκαλύψουν θεμελιώδη επι-
στημονικά αξιώματα και αρχές.  

Με αυτό το έργο 
εκσυγχρονίζεται 

και αναβαθμίζεται 
η εκθεσιακή και ε-
πικοινωνιακή υπο-
δομή του Ιδρύμα-
τος στον τομέα του 
τεχνολογικού πολι-
τισμού. Εφαρμόζε-
ται μουσειολογική 
άποψη αιχμής, με 
κυρίαρχο το στοι-
χείο της συμμετοχι-
κότητας και της 
λειτουργικότητας, 
με χρήση μέσων 

παρουσίασης που βασίζονται στις πιο σύγχρονες παι-
δαγωγικές απόψεις. Μέσα από πραγματικές καταστά-
σεις πειραματισμού, σε ένα πλήρως διαδραστικό περι-
βάλλον, ο επισκέπτης δοκιμάζει τις γνώσεις, τη 
φαντασία και την εφευρετικότητά του. Πατάει κου-
μπιά, πληκτρολογεί, γυρίζει διακόπτες, συνδυάζει ει-
κόνες και ήχους, παρεμβαίνει στο εκθεσιακό περιβάλ-
λον, εξερευνά, ανακαλύπτει και μαθαίνει. 
Παράλληλα με τις μόνιμες εκθέσεις, στους χώρους του 
ιδρύματος φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις με θέμα-
τα επίκαιρου χαρακτήρα και θεματογραφία από τον 
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ευρύτερο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας («Ε-
πιστήμη των Ολυμπιακών Αθλημάτων», «Εξερευνώ-
ντας το Ηλιακό Σύστημα», «School Foresight», έκθεση 
ανακυκλωμένων υλικών του Ι.Βορρέ «Όταν το σκουπί-
δι κάνει όνειρα ... γίνεται λουλούδι!» κ.ά.). Οι περιοδι-
κές εκθέσεις ανανεώνουν, προσθέτουν σε ποικιλία και 
λειτουργούν συμπληρωματικά με τα μόνιμα εκθέματα. 
URL: http://www.eugenfound.edu.gr 

 Παραστάσεις και Ταινίες Θόλου  
στο Ψηφιακό Πλανητάριο 

το Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου 
προβάλλονται ψηφιακές παραστάσεις, που είναι 

παραγωγές του Ιδρύματος, αλλά και ταινίες μεγάλης 
επιφάνειας. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2008 θα προβάλ-
λονται: Το Άστρο των Χριστουγέννων, Από τη Γη στη 
Σελήνη, Δεινόσαυροι. Από τις 7 Iανουαρίου έως 20 
Απριλίου 2008 θα προβάλλονται: Από τη Γη στη Σελή-
νη, Μαύρες Τρύπες, Το Βίαιο Σύμπαν, Δεινόσαυροι, 
Πτήση, Αναζητώντας το Χωρόχρονο.  
Το Άστρο των Χριστουγέννων. Είναι μια νέα ψηφια-
κή παράσταση για μικρούς 
και μεγάλους, με εορταστι-
κό «άρωμα» και επίκαιρο 
τίτλο. Πρόκειται για μία 
νέα παραγωγή του Ιδρύμα-
τος Ευγενίδου, η οποία δη-
μιουργήθηκε εξ ολοκλήρου 
στην Ελλάδα, σε σενάριο, 
σκηνοθεσία και επιστημο-
νική επιμέλεια του Πανα-
γιώτη Σιμόπουλου. Αφορά 
στο γνώριμο και αγαπημέ-
νο Χριστουγεννιάτικο θέ-
μα, το οποίο όμως αποκτά 
μια επιστημονική και εκ-
παιδευτική διάσταση. Η 
παράσταση αναλαμβάνει 
να διερευνήσει με τη συμμετοχή του θεατή, μερικά από 
τα πιο δημοφιλή ερωτήματα για το ξεχωριστό εκείνο 
κοσμικό φαινόμενο που οδήγησε τους τρεις Μάγους. Τι 
ήταν τελικά εκείνο το «Άστρο»; Ήταν άραγε μετέωρο ή 
κομήτης; Νόβα ή σουπερνόβα; Μετεωρίτης ή βολίδα; 
Ισχύει άραγε η διατύπωση του Κέπλερ, πως επρόκειτο 
για συζυγία πλανητών; 
Από τη Γη στη Σελήνη. Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 
50 ετών από την επιτυχή εκτόξευση του Sputnik 1, του 
πρώτου τεχνητού δορυφόρου στο Διάστημα, η παρά-
σταση αυτή αναδεικνύει τις εντυπωσιακές όσο και ενα-
γώνιες προσπάθειες Σοβιετικών και Αμερικανών να 
πατήσουν για πρώτη φορά το πόδι τους στη Σελήνη. 
Πρόκειται για τα πρώτα βήματα του ανθρώπου σε έ-
ναν άλλο κόσμο εκτός της Γης. Τα βήματα αυτά απο-
δείχτηκαν πραγματικά «ένα γιγάντιο άλμα για την 
ανθρωπότητα», που άλλαξε τον κόσμο μας για πάντα, 
και θα παραμείνει αιώνια χαραγμένο στη μνήμη μας 
ως το πρώτο κεφάλαιο της Μεγάλης Περιπέτειας του 
ανθρώπου στο Διάστημα.  

Το Βίαιο Σύμπαν. Στην πρόσκαιρη ζωή μας στη Γη τί-
ποτε δεν μας φαίνεται τόσο μόνιμο και σταθερό όσο τα 
άστρα στον ουρανό. Χρόνια και χρόνια τώρα, τα ίδια 
άστρα, στους ίδιους αστερισμούς, λαμπυρίζουν σταθε-
ρά όσο κι ο Ήλιος. Τα πάντα εκεί πάνω μοιάζουν α-
ναλλοίωτα, γαλήνια και ειρηνικά! Κι όμως, αν επιχει-
ρούσαμε ένα ταξίδι ανάμεσα στα άστρα θα 
ανακαλύπταμε απτές αποδείξεις για το αντίθετο. Μια 
συνεχή δημιουργία και καταστροφή, σε ένα εξαιρετικά 
«Βίαιο Σύμπαν»! 
Αναζητώντας το χωρόχρονο. Πρόκειται για μια πρω-
τότυπη συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ευγενίδου και 
του Μεγάρου Μουσικής, όπου σχήματα, ήχοι και εικό-
νες συνδυάζονται μοναδικά σε ένα οπτικοακουστικό 
υπερθέαμα, με οδηγό την εμπνευσμένη μουσική του 
Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Μια περιπέτεια αναζήτη-
σης της σχέσης ανάμεσα στην Επιστήμη και την Τέχνη,  
που μεταφέρει το θεατή στο χώρο της «τέταρτης διά-
στασης», εκεί όπου τα όρια του χρόνου και του χώρου 
καταργούνται. Σε μια ονειρική συνάντηση τρισδιάστα-
της εικόνας και μουσικής, η διαδοχή των εικόνων και η 
δυναμική των σχημάτων και ουράνιων σωμάτων δημι-

ουργούν μια συνεχή «έκ-
πληξη» στο θεατή, μια ε-
μπειρία που συμπληρώνε-
ται ιδανικά από την 
ηχογραφημένη συναυλία 
που ερμηνεύει η Καμεράτα-
Ορχήστρα των Φίλων της 
Μουσικής. 
Δεινόσαυροι. Στη νέα ται-
νία θόλου θα δούμε μερικά 
από τα πιο μεγάλα ζώα που 
περπάτησαν ποτέ πάνω στη 
Γη και κυριάρχησαν για 
περισσότερα από 
180.000.000 χρόνια, με φό-
ντο τη μακρινή Παταγονία 

της Νοτίου Αμερικής και ξεναγό το διάσημο παλαιο-
ντολόγο Ροντόλφο Κορία. Ακολουθώντας τα βήματα 
του τρομερού Γιγαντόσαυρου αλλά και του ανίκητου 
Αργεντινόσαυρου, σε μια  ρεαλιστική και ταυτόχρονα 
εντυπωσιακή τρισδιάστατη αναπαράσταση εικονικής 
πραγματικότητας, θα κατανοήσουμε καλύτερα τον ίδιο 
μας τον εαυτό και τον ρόλο μας πάνω σ’ αυτό τον πλα-
νήτη, σε μία κρίσιμη για όλους μας εποχή. 
Πτήση. Μια πανέμορφη ταινία θόλου, αφιερωμένη στη 
γοητεία που ασκεί στον άνθρωπο η ιδέα της πτήσης. 
Μια περιεκτική και υπέροχη εμπειρία σχετικά με την 
εξελικτική πορεία των εναέριων μεταφορών. Από τα 
αερόστατα του 19ου αιώνα και μέχρι τα διαστημό-
πλοια του 21ου αιώνα, η ταινία παραθέτει με ευαισθη-
σία το χρονικό της πτήσης τα τελευταία 100 χρόνια. 
Λόγω της πολιτισμικής της αξίας, η «Πτήση» έχει περι-
ληφθεί από τη Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέ-
σου στις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών, ενώ 
θεωρείται και ένα από τα εμπορικότερα ντοκιμαντέρ 
όλων των εποχών, με 100 εκατομμύρια θεατές διεθνώς. 

Σ 
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 Τεχνικά θέματα 
Βοηθητική εφαρμογή «Push 'n' Pop»  

για διανομή και συλλογή αρχείων 
του Νίκου Αδαμόπουλου 

ο «Push 'n' Pop» είναι μια freeware εφαρμογή λο-
γισμικού για διανομή και συλλογή αρχείων και 

φακέλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της 
λειτουργίας ενός Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορι-
κής, για την αντιγραφή στους σταθμούς εργασίας αρ-
χείων που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας δι-
δασκαλίας, ενός σχεδίου εργασίας, των θεμάτων και 
των αρχείων εργασίας μιας εργαστηριακής εξέτασης, 
κ.ά. Επίσης, για τη συλλογή όλων αυτών των αρχείων 
και φακέλων σε έναν υπολογιστή. 

 
Στις βασικές δυνατότητες της εφαρμογής Push 'n' Pop 
περιλαμβάνονται: 
ü Διανομή αρχείων και φακέλων (Push). Διανομή 
ενός ή περισσότερων αρχείων και φακέλων σε κα-
θορισμένη λίστα φακέλων. 

ü Συλλογή αρχείων και φακέλων (Pop). Συλλογή 
καθορισμένης λίστας αρχείων, ή φακέλων, ή του 
περιεχομένου φακέλων. 

ü Δημιουργία φακέλου (Create Folder). Δημιουργία 
νέου φακέλου παντού μέσα σε καθορισμένη λίστα 
φακέλων. 

ü Διαγραφή αρχείων και φακέλων (Delete). Δια-
γραφή καθορισμένης λίστας αρχείων, ή φακέλων, ή 
του περιεχομένου φακέλων. 

ü Εξερεύνηση φακέλων (Explorer). Πλήρης εξερεύ-
νηση καθορισμένης λίστας φακέλων (αποκοπή, α-
ντιγραφή επικόλληση, διαγραφή, μετονομασία, με-
τακίνηση, έλεγχος ιδιοτήτων, κ.λπ.). 

ü Έλεγχος επικοινωνίας με τους σταθμούς εργασίας 
(Ping).  

Για όλες τις παραπάνω λειτουργίες η καθορισμένη λί-
στα των αντικειμένων μπορεί να περιλαμβάνει  αρχεία 

και φακέλους του ίδιου του Η/Υ ή από άλλους υπολο-
γιστές του τοπικού δικτύου με την προϋπόθεση ότι υ-
πάρχουν δικαιώματα χρήσης τους. 
Υποστηρίζει λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης 
(drag ‘n’ drop) για τη διαμόρφωση της λίστας αντικει-
μένων, έχει δυνατότητα να παραμένει πάντα πάνω 
από τα άλλα παράθυρα (always on top), κάνει εκτίμη-
ση απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση κάποιας 
ενέργειας (time estimation), κ.ά. 

 
Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί από τον γράφοντα 
χρησιμοποιώντας την Microsoft Visual Basic .NET. Η 
τελευταία έκδοση είναι η 3.1.10.5, η οποία έχει τη μορ-
φή αρχείου εγκατάστασης των windows 
(PnP2006.msi). Η εφαρμογή απαιτεί την ύπαρξη του 
Microsoft .NET Framework στον υπολογιστή από όπου 
θα εκτελείται. Αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο τότε εί-
ναι δυνατή η ελεύθερη λήψη και εγκατάσταση του Mi-
crosoft .NET Framework Redistributable Package από 
τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/downloads. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμο-
γή, στιγμιότυπα κατά τη λειτουργία της, ελεύθερη λή-
ψη του αρχείου εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη: 
URL: http://users.sch.gr/adamopou/pnp 

Τ 


