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Φωτεινόσ Παντογνώςτθσ 

Άρησ Τςιατοφχασ – Συντονιςτήσ 1ου ΕΠΑ.Λ. Δάφνησ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίςια του πιλοτικοφ προγράμματοσ «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑΛ» καταςκευάςτθκε από 

τουσ μακθτζσ του 1ου ΕΡΑΛ Δάφνθσ ζνα παλιό παιχνίδι ο Φωτεινόσ Ραντογνϊςτθσ. Στόχοσ 

ιταν να εμπλακοφν ςτθν καταςκευι όςο το δυνατόν περιςςότεροι μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοί από όλεσ τισ Τάξεισ. Κελιςαμε να αξιοποιθκοφν οι διαφορετικζσ προςωπικζσ 

ικανότθτεσ κάκε μακθτι και να διαμορφωκεί ζνα ομαδικό περιβάλλον εργαςίασ. Με αυτι 

τθν δράςθ δεν επιδιϊξαμε τα παιδιά να μάκουν να χειρίηονται κατςαβίδια, τρυπάνια, 

κολλθτιρια, 3D εκτυπωτζσ και άλλα εργαλεία αλλά να αναπτφξουν αυτοεκτίμθςθ και 

κετικζσ ςτάςεισ ηωισ όπωσ «Κάκε φορά που προςπακϊ και καταφζρνω κάτι, νιώκω ότι 

μπορώ, ότι αξίηω και αυτό με βοθκά να ξαναπροςπακιςω». 

 

Ειςαγωγι 

Τθν ςχολικι χρονιά 2017 – 2018 αποφαςίςαμε να καταςκευάςουμε το παλιό παιχνίδι 

«Φωτεινόσ Παντογνώςτθσ» ςτο μάκθμα τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςτθν Τεχνολογία (Αϋ 

Τάξθ).  

 

χεδιαςμόσ – τοχοκεςία 

Αρχικόσ ςτόχοσ ιταν να εμπλακοφν ςτθν καταςκευι όςο το δυνατόν περιςςότερα παιδιά 

τθσ Αϋ Τάξθσ άλλα και μακθτζσ τθσ Βϋ και τθσ Γϋ Τάξθσ. 

Θ εμπλοκι όλων των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτθν Αϋ Τάξθ αλλά και των υπολοίπων 

εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. Συνεπϊσ οι μακθτζσ ςυμμετείχαν όχι μόνο μζςα από το 

μάκθμα τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςτθν Τεχνολογία αλλά και μζςα από άλλα μακιματα. 

Ο ςχεδιαςμόσ : 

Ραρουςίαςθ του παιχνιδιοφ ςτουσ μακθτζσ και ομόφωνθ ςυμφωνία για τθν καταςκευι του. 

Αγορά απαραίτθτων υλικϊν 

Δθμιουργία ομάδων και ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και ζργου προσ υλοποίθςθ. 

Επίδειξθ του τρόπου εργαςία και αντίςτοιχθ υλοποίθςθ από τθν κάκε ομάδα. 
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Ανάκεςθ εργαςιϊν και ςε άλλεσ ομάδεσ, εκτόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ, όπωσ ςτθν 

Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων (Φωτογραφία – 3D ςχεδίαςθ) 

Υλοποίθςθ καταςκευισ και επίδειξθ ςτθν Αϋ Τάξθ. 

Επίδειξθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου (ιδιαίτερα Αϋ Τάξθσ). 

Ρροςδιοριςμόσ των Ρροδιαγραφϊν των 20  ερωτιςεων και απαντιςεων. 

Ανάκεςθ ςε εκπαιδευτικοφσ  να δθμιουργιςουν οι μακθτζσ ςτο μάκθμα τουσ 20 ερωτιςεισ 

και 20 αντίςτοιχεσ απαντιςεισ για τον φωτεινό Ραντογνϊςτθ.  

Σχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ με  κατάλλθλο λογιςμικό του κεματικοφ φφλλου με τισ ερωτιςεισ 

– απαντιςεισ. 

Δθμιουργία οπϊν ςτα κεματικά φφλλα (ςυνεργαςία με τον Τομζα των Μθχανολόγων). 

Επίδειξθ και χριςθ τθσ τελικισ ζκδοςθσ του παιχνιδιοφ. 

Ιςτορικι Αναδρομι 

Ο Φωτεινόσ Ραντογνϊςτθσ είναι ζνα πολφ παλιό επιτραπζηιο παιχνίδι (επιμορφωτικοφ 

χαρακτιρα) ερωτιςεων – απαντιςεων το οποίο ζπαιηαν τα παιδιά όταν δεν υπιρχαν 

θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ. Το παιχνίδι είχε καρτζλεσ με ερωτιςεισ και απαντιςεισ. Κάκε 

καρτζλα είχε 20 ερωτιςεισ και 20 αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  
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Ρόςθ γνϊςθ κρφβεται ςτο ταλαιπωρθμζνο από τον χρόνο κουτί! Τα ηωγραφιςμζνα ηϊα και 

φυτά ςε προδιακζτουν για το μαγικό ταξίδι! Φυςικά δεν λείπουν και τα επιτεφγματα του 

ανκρϊπινου μυαλοφ!  

Σε μια εποχι που οι υπολογιςτζσ  και τα smartphone δεν είχαν ακόμα ειςβάλει ςτα ςπίτια 

μασ, ζνα πρωτοποριακό για τα δεδομζνα τθσ εποχισ παιχνίδι γνϊςεων εντυπωςίαςε γενιζσ 

και γενιζσ! Αυτι θ πρωτόγονθ "υπολογιςτικι διάταξθ" χάρισ  τθν φπαρξθ  ενόσ  τυπωμζνου 

κυκλϊματοσ με αλουμινόχαρτο, ζδινε τθν εντφπωςθ ότι μπορεί να κάνει κάποιεσ λογικζσ 

πράξεισ καταλαβαίνοντασ ουςιαςτικά δυο καταςτάςεισ (True ι False) και ανάλογα με το 

input να εξάγει το αποτζλεςμα που ςθματοδοτοφταν με το άναμμα (ι μθ) ενόσ λαμπτιρα. 

Οι διάφορεσ χάρτινεσ καρτζλεσ τοποκετοφνταν επάνω ςτθν πλακζτα με το κφκλωμα και 

είχαν  ανακατεμζνεσ  ερωτιςεισ και απαντιςεισ διαφορετικϊν κεματολογιϊν. 

Ο παίχτθσ είχε ςτθν διάκεςθ του μια διάταξθ που αποτελοφνταν από μια μπαταρία δυο 

καλϊδια και ζνα λαμπτιρα. Τα δυο καλϊδια κατζλθγαν ςε μεταλλικζσ ακίδεσ. Θ καρτζλα 

που ιταν τοποκετθμζνθ επάνω ςτθν πλακζτα είχε διάφορεσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ με 

ανακατεμζνθ - "τυχαία ςειρά" - ϊςτε να μθν προκφπτει εφκολα  θ ςωςτι αντιςτοίχιςθ τουσ! 

Αν ικελε ο παίκτθσ να δοκιμάςει να δϊςει μια απάντθςθ ςε κάποια από τισ ερωτιςεισ τότε 

το μόνο που ζπρεπε να κάνει ιταν να ακουμπιςει τθν μια ακίδα ςτθν τρυποφλα τθσ 

ερϊτθςθσ και τθν άλλθ ακίδα ςε αυτι τθσ απάντθςθσ που κεωροφςε πικανόν  ςωςτι! 

Αν θ απάντθςθ του ιταν ςωςτι, τότε θ μπαταρία κα τροφοδοτοφςε το λαμπάκι μζςω του 

κυκλϊματοσ που ζκλεινε και αυτό κα άναβε επιβεβαιϊνοντασ το ςωςτό τθσ απάντθςθσ. Σε 

διαφορετικι περίπτωςθ το λαμπάκι κα παρζμενε ςβθςτό αφοφ ερϊτθςθ και απάντθςθ δεν 

μποροφςαν να κλείςουν το κφκλωμα και άρα δεν κα τροφοδοτοφνταν. Εδϊ κα πρζπει να 

ποφμε ότι το τυπωμζνο κφκλωμα φυςικά δεν είχε τθν δυνατότθτα να αλλάξει τθν διάταξθ 

των αγωγϊν του και ζτςι είχαμε τον περιοριςμό ότι οι ςωςτζσ και οι λάκοσ απαντιςεισ κα 

είχαν ακριβϊσ τισ ίδιεσ κζςεισ ακόμα και ςτισ   καινοφριεσ καρτζλεσ ανεξάρτθτου 

κεματολογίασ. Ππωσ και να ζχει πάντωσ,  ο φωτεινόσ παντογνϊςτθσ πετφχαινε τον ςκοπό 

του που δεν ιταν άλλοσ από τθν μετάδοςθ γνϊςεων με πολφ διαςκεδαςτικό μάλιςτα 

τρόπο. 

 

Τλοποίθςθ 

Ο Φωτεινόσ παντογνϊςτθσ για όλουσ εμάσ που τον γνωρίςαμε και παίξαμε μαηί του  κα 

αποτελεί πολφτιμθ ανάμνθςθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που αποφαςίςαμε να καταςκευάςουμε 

αυτό το παιχνίδι ςτο ςχολείο μασ.  

Αρχικά ψάχνοντασ τθν αποκικθ μου βρικα αυτό το παλιό παιχνίδι. Ρροςπάκθςα να παίξω 

αλλά δεν δοφλευε. Χρειάςτθκε να γίνει μια μικρι επιςκευι ϊςτε να ξαναλειτουργιςει. Στθν 

ςυνζχεια αφοφ ςυνεννοικθκα με τθν ςυνάδελφο Μπζτυ Χρονοποφλου θ οποία διδάςκει το 

μάκθμα «Ερευνθτικι Εργαςία ςτθν Τεχνολογία» δϊςαμε ςε μακθτζσ τθσ Αϋ Τάξθσ να 
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παίξουν το παιχνίδι. Ρροσ ζκπλθξθ μασ τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν όπωσ ενκουςιαηόμαςταν 

και εμείσ  όταν παίηαμε μικροί με αυτό το παιχνίδι. Ραρόλο που τα παιδιά αυτά ζχουν τισ 

εμπειρίεσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με τα πολφ εντυπωςιακά video games ζδειξαν ζνα 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον για ζνα αναλογικό παιχνίδι. Αυτό μασ ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ. 

Στθν ςυνζχεια εξθγιςαμε ςτα παιδιά το ςκεπτικό του project και τα ρωτιςαμε αν ικελαν 

να καταςκευάςουν ζνα δικό τουσ Φωτεινό Ραντογνϊςτθ. Θ απάντθςθ ιταν ομόφωνθ και 

ςτθν ςυνζχεια ςυμφωνιςαμε για το πϊσ κα το καταςκευάςουμε, κάναμε το απαραίτθτο 

ςυμβόλαιο και ςτο επόμενο μάκθμα ξεκινιςαμε. 
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Τλικά 
 

                                                             
1 λαμπάκι με τθ βάςθ του    1 μπαταρία 9 Volt & 1 μπαταρια 9Volt λθγμζνθ        Καλϊδιο 
 

                      
2 βφςματα μπανάνα     40 βίδεσ & 80 παξιμάδια   40 ροδζλεσ     Χαρτοταινία        Χαρτόνι 

        
             Ψαλίδι                          Κοφτάκι θλεκτρονικϊν                      Κατςαβίδι                Κοπίδι 

          
             Δραπανοκατςάβιδο                     Κολλθτιρι                        Καλάι                   Σγρόμπιά 

              
3D εκτυπωτισ                           PLA filament         Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ             Χαρτί Α4 
 

             
                  Σφυρί                                  Βίδεσ                            Ξφλο διάςταςθσ Α4 
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Βιματα 
 
Αρχικά ςχεδιάςαμε και εκτυπϊςαμε ςε δφο φφλλα χαρτιοφ Α4 το προςχζδιο με τισ κζςεισ 
των 40 οπϊν (Σχιμα 1). 

 
(Σχήμα 1) 

Στθν ςυνζχεια χρθςιμοποιϊντασ το πρϊτο προςχζδιο και τον φωτεινό Ραντογνϊςτθ 
ςθμειϊςαμε πάνω ςτο προςχζδιο τισ οπζσ που δθμιουργοφν ηευγάρι ερϊτθςθσ – 
απάντθςθσ. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίηουμε ποιεσ τρφπεσ κα ςυνδεκοφν με καλϊδιο  ϊςτε 
να κλείνουν κφκλωμα (Σχιμα 2). 
 

 
(Σχήμα 2) 

Στθν ςυνζχεια τοποκετιςαμε το δεφτερο προςχζδιο πάνω ςτο ξφλο και το ςυγκρατιςαμε 
με χαρτοταινία. 
Ζπειτα τοποκετιςαμε το ξφλο όπωσ φαίνετε ςτο Σχιμα 3 ϊςτε κάτω από το ξφλο να 
υπάρχει κενό κατά τθν διάρκεια που κα γίνονται οι τρφπεσ. Με αυτόν τον τρόπο δεν κα 
καταςτραφεί το κρανίο από το τρυπάνι. 
Ανακζςαμε ςε μια ομάδα να δθμιουργιςει τισ τρφπεσ. 
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(Σχήμα 3) 

 
Χρθςιμοποιϊντασ το Δραπανοκατςάβιδο με τρυπάνι 6mm κάναμε τισ 40 τρφπεσ ςτο ξφλο 
ακολουκϊντασ με πολφ μεγάλθ ακρίβεια το προςχζδιο (Σχιμα 4, 5,6, 7, 8). 

 
(Σχήμα 4) 

  
                                     (Σχήμα 5)                                                                         (Σχήμα 6) 
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                                     (Σχήμα 7)                                                                         (Σχήμα 8) 

 
Στθν ςυνζχεια κόψαμε ζνα χαρτόνι ςε διάςταςθ Α4 
Χρθςιμοποιϊντασ το Δραπανοκατςάβιδο με τρυπάνι 6mm κάναμε τισ 40 τρφπεσ ςτο χαρτόνι 
ακολουκϊντασ με πολφ μεγάλθ ακρίβεια το προςχζδιο (Σχήμα 9). 

 
(Σχήμα 9) 

 
Μια άλλθ ομάδα τοποκζτθςε ςε κάκε τρφπα του ξφλου από μία βίδα και τθν ςυγκράτθςε με 
μια ροδζλα και 2 παξιμάδια (Σχήμα 10, 11). 
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(Σχήμα 10) 

 
(Σχήμα 11) 

 
 
 
Μια μεγαλφτερθ ομάδα μακθτϊν με τθν βοικεια του 
πρϊτου προςχζδιου μζτρθςε το μικοσ των καλωδίων που 
κα ςυνδζςουν τα ηευγάρια των βιδϊν. Φροντίςανε να 
δϊςουν ζνα επιπλζον μικοσ από κάκε πλευρά ϊςτε να 
μπορζςει να διπλϊςει γφρω από τισ βίδεσ και ςτθν 
ςυνζχεια κόψανε τα καλϊδια με το κοφτάκι.  
Με το κοπίδι ξεγυμνϊςανε  τισ δφο άκρεσ κάκε καλωδίου 
(Σχιμα 12, 13, 14). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    (Σχήμα 12) 
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(Σχήμα 13)            (Σχήμα 14) 

 
Μια άλλθ ομάδα δίπλωςε τα ξεγυμνωμζνα καλϊδια γφρω από τισ ςωςτζσ βίδεσ και τα 
ςυγκράτθςε με το δεφτερο παξιμάδι (Σχιμα 15). 
 

 
(Σχιμα 15) 

 
Αφοφ ολοκλθρϊςαμε το κφκλωμα το τελικό αποτζλεςμα φαίνεται ςτο (Σχιμα 16). 
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(Σχήμα 16) 

 

 
χεδίαςθ και εκτφπωςθ με 3D εκτυπωτι. 

 
Για τθν ςχεδίαςθ και τθν εκτφπωςθ των 3D αντικειμζνων δοφλεψε θ ομάδα τθσ Ηϊνθσ 
Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Αϋ Τάξθσ με κζμα «Φωτογραφία και 3D εκτυπϊςεισ» 
ςτθν οποία διδάςκουν οι κακθγθτζσ Α. Τςιατοφχασ και Γ. Βλαςςοποφλου. Ηθτικθκε από 
τουσ μακθτζσ και βρουν ςτο διαδίκτυο ζτοιμα 3D μοντζλα για κικθ μπαταρίασ 9V και 
ςτιριγμα καλωδίων. Οι μακθτζσ βρικανε πολλά τζτοια μοντζλα και ςτθν ςυνζχεια αφοφ 
τουσ ζγινε παρουςίαςθ όλων επζλεξαν τα καταλλθλότερα.  
Τθν επόμενθ διδακτικι ϊρα τφπωςαν ςτον 3D εκτυπωτι με υλικό PLA τα επιλεγμζνα 
μοντζλα (μια κικθ μπαταρίασ και δφο ςτθρίγματα καλωδίων) (Σχιμα 17, 18, 19, 20, 21). 

 
     (Σχήμα 17)             (Σχήμα 18) 
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 (Σχήμα 19) 

   
       (Σχήμα 20)              (Σχήμα 21) 

 
Τθν επόμενθ εβδομάδα αφοφ περιγράψαμε ςτουσ μακθτζσ τι κζλαμε να ςχεδιάςουν, 
χρθςιμοποιϊντασ το ελεφκερο λογιςμικό 123D Design ςχεδίαςαν το 3D μοντζλο τθσ βάςθσ 
πάνω ςτθν οποία κα τοποκετοφςαμε το λαμπάκι με τθν βάςθ του (Σχιμα 22, 23, 24). 
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     (Σχήμα 22) 

 
(Σχήμα 23) 

 
(Σχήμα 24) 



15 
 

Σελικι υνδεςμολογία 
 
Ζχοντασ τα πλαςτικά κομμάτια από τισ 3D εκτυπϊςεισ ξεκίνθςε θ τελικι ςυνδεςμολογία. 
Βιδϊκθκαν ςτο πλάι του ξφλου το πλαςτικό πλαίςιο ςτιριξθσ του λαμπτιρα και δίπλα θ 
κικθ τθσ μπαταρία. Στθν ςυνζχεια βιδϊκθκε θ βάςθ του λαμπτιρα και με το κολλθτιρι 
κωλφςαμε με καλάι τα δφο καλϊδια (ςτο + και ςτο -). (Σχιμα 20, 21, 22) Στθν άκρθ του 
αριςτεροφ καλωδίου με το κολλθτιρι κωλφςαμε το ζνα βφςμα μπανάνα.  
Ριραμε μια χαλαςμζνθ μπαταρία 9Volt και τθν ανοίξαμε ϊςτε να αποςπάςουμε το κλιπ 
(Σχιμα 25, 26) 
 

     
   (Σχήμα 25)           (Σχήμα 26) 

 

      
  (Σχήμα 27)       (Σχήμα 28) 
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(Σχιμα 29) 

 
Με το κολλθτιρι κωλφςαμε το δεξί καλϊδιο από το λαμπάκι ςτο ζνα κλιπ τθσ μπαταρίασ και 
το άλλο κλιπ τθσ μπαταρίασ με το δεξί καλϊδιο με το βφςμα μπανάνα. 
Τα καλϊδια με τα βφςματα μπανάνα τα ςυγκρατιςαμε πάνω ςτο ξφλο με τα ςτθρίγματα 
που εκτυπϊςαμε με τον 3D εκτυπωτι (Σχιμα 27, 28, 29). 
 

 
 
Το τελικό αποτζλεςμα φαίνεται ςτο Σχιμα 30. 
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(Σχήμα 30) 

 

 
Θεματικά Φφλλα 20 ερωτιςεων – 20 απαντιςεων 

 
Το επόμενο βιμα ιταν να δθμιουργθκοφν οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ του παιχνιδιοφ. 
Αφοφ δείξαμε το παιχνίδι ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και ιδιαίτερα ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτθν Αϋ Τάξθ, ζχοντασ δθμιουργιςει ζνα δοκιμαςτικό 
φφλλο ερωτιςεων απαντιςεων, τουσ ηθτιςαμε να ςυμμετάςχουν ςτο project. 
Συγκεκριμζνα τουσ ηθτιςαμε να επιλζξουν διδακτικζσ ενότθτεσ από μακιματα που 
διδάςκουν και να ηθτιςουν από τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν ερωτιςεισ και τισ 
αντίςτοιχεσ απαντιςεισ πάνω ςε αυτζσ τισ διδακτικζσ ενότθτεσ. Επίςθσ τουσ ηθτικθκε οι 
ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ να ζχουν μικρό μζγεκοσ ϊςτε να χωροφν ςτο κεματικό φφλλο. 
Τα αποτελζςματα ιταν εξαιρετικά!  
 
Οι εκπαιδευτικοί που αφοφ μου ζδωςαν τισ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ με χριςθ του 
λογιςμικοφ Photoshop τισ τοποκζτθςα πάνω ςτο προςχζδιο του φφλλου με τισ οπζσ. Σε 
αρκετά κεματικά φφλλα χρθςιμοποιικθκαν και εικονίδια ϊςτε το παιχνίδι να κεντρίηει το 
ενδιαφζρον των μακθτϊν και να διευκολφνεται θ εφρεςθ τθσ λφςθσ. 
 
Τζλοσ αφοφ τυπϊκθκαν τα κεματικά φφλλα με ζγχρωμο εκτυπωτι ζπρεπε να 
δθμιουργθκοφν οι τρφπεσ πάνω ςτα φφλλα ςτα κατάλλθλα ςθμεία. Εδϊ ηθτικθκε θ 
βοικεια του Σομζα Μθχανολογίασ όπου μασ πρόςφεραν τθν τεχνογνωςία τουσ και τθν 
υλικι υποδομι. μασ ζδωςαν μια Σγρόμπια 9mm και με τθν βοικεια ενόσ ςφυριοφ κάναμε 
τισ τρφπεσ ςε όλα τα φφλλα. 
Ραρακάτω δίνονται μερικά από τα κεματικά φφλλα που δθμιουργικθκαν. 
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Θεματικά Φφλλα με ερωτιςεισ και απαντιςεισ 
 

 
Γεωμετρία 
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Πληροφορική – Υλικό Υπολογιςτών 

 
Πληροφορική – HTML 
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Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ 

 
Πολιτική Παιδεία 
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Αρχζσ Οικονομίασ 

 
 

 
Δεφτεροσ Φωτεινόσ Παντογνώςτθσ 
 
Αφοφ ολοκλθρϊκθκε ο πρϊτοσ Φωτεινόσ Ραντογνϊςτθσ, ζχοντασ πια τθν εμπειρία και τθν 
επιτυχία του εγχειριματοσ προτάκθκε από τθν Ξζνια Φρονιμίδου θ οποία διδάςκει το 
μάκθμα τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςτθν Τεχνολογία να δθμιουργθκεί και ο δεφτεροσ 
Φωτεινόσ Ραντογνϊςτθσ όπωσ αρχικά είχε ςχεδιαςτεί. Μζςα ςε ςυντομότερο χρονικό 
διάςτθμα ολοκλθρϊκθκε και το δεφτερο project. Βζβαια υπιρχε θ εμπειρία άλλα και μια 
διαφορετικι ομάδα μακθτϊν.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΘΗΚΑΝ 
 
Για την καταςκευή του Κυκλώματοσ (Μάθημα : Ερευνητική Εργαςία ςτην Τεχνολογία): 
 
Τςιατοφχασ Άρθσ 
Φρονιμίδου Ξζνια 
Χρονοποφλου Μπζτι 
 
Για τισ 3D εκτυπώςεισ (Μάθημα : Ζώνη Δημιουργικών Δραςτηριοτήτων): 
 
Βλαςςοποφλου Γεωργία 
Τςιατοφχασ Άρθσ 
 
Για τα Θεματικά Φφλλα ςυνεργάςθηκαν οι εκπαιδευτικοί με τουσ μαθητζσ τουσ: 
 
Βλαςςοποφλου Γεωργία (Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ) 
Γεωργίου Λωάννθσ (Χθμεία) 
Κεοδωροποφλου Σταυροφλα (Ρολιτικι Ραιδεία) 
Κεοδωρόπουλοσ Γεϊργιοσ (Υλικό Υπολογιςτϊν) 
Ρρζκασ Θλίασ (Γεωμετρία x 2) 
Τςιατοφχασ Άρθσ (Υλικό Υπολογιςτϊν & HTML) 
Χριςτοποφλου Αγγελικι (Αρχζσ Οικονομίασ) 
 
Για τθν δθμιουργία οπών ςτα Θεματικά Φφλλα μασ πρόςφεραν τθν τεχνογνωςία τουσ και 
τα εργαλεία εκπαιδευτικοί του Μθχανολογικοφ Σομζα: 
 
Καμίτςοσ Αποςτόλθσ 
Καλφβασ Νικόλαοσ 
 
Θ δουλειά και των δφο ςυναδζλφωνα ςτο μάκθμα «Ερευνητική Εργαςία ςτην Τεχνολογία» 
τθσ Μπζτι Χρονοποφλου και τθσ Ξζνιασ Φρινιμίδου ιταν εξαιρετικι. Εργάςκθκαν με πολφ 
μεγάλο ενκουςιαςμοφ τον οποίο και μετζφεραν ςτουσ μακθτζσ τουσ. Πλα τα παιδιά το 
χάρθκαν πολφ και παράλλθλα απζκτθςαν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Ζμακαν να εργάηονται 
ομαδικά για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου. 
 

Στο μάκθμα τθσ «Ζώνησ Δημιουργικών Δραςτηριοτήτων» μαηί με τθσ Γεωργία 

Βαλςςοποφλου καταφζραμε να  κεντρίςουμε το ενδιαφζρον και τθν δθμιουργικότθτα των 

μακθτϊν μασ ϊςτε να δθμιουργιςουν τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ αφοφ πρϊτα απόκτθςαν 

τθν γνϊςθ ςχεδίαςθσ με τον υπολογιςτι. Γενικότερα  τα παιδιά επζδειξαν εξαιρετικι 

δθμιουργικότθτα, ζμπνευςθ και φανταςία. Ιταν ζνα μάκθμα που τουσ άρεςε πάρα πολφ. 

Για τθν καταςκευι των Θεματικών Φφλλων ανά μάκθμα αρκετοί ςυνάδελφοι 

ενκουςιάςτθκαν με τθν ιδζα και κατάφεραν να δθμιουργιςουν μαηί με τουσ μικροφσ τουσ 

μακθτζσ εξαιρετικά Κεματικά Φφλλα. Θ όλθ διαδικαςία είχε ιδιαίτερο ενδιαφζρον όταν 

ολοκλθρωνόταν το Κεματικό Φφλλο και το ζβλεπαν ενεργό πάνω ςτο παιχνίδι. 
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ΑΣΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΣΗΣΑ 

Αναδείχκθκε θ αξία του ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ για τθν επίτευξθ του αποτελζςματοσ. 

Αξιοποιικθκαν οι διαφορετικζσ προςωπικζσ ικανότθτεσ κάκε μακθτι και διαμορφϊκθκε 
ζνα ομαδικό περιβάλλον εργαςίασ. 

ΟΦΕΛΗ 

Δυναμικι ομάδασ  και ςυνεργαςία 

Διαχείριςθ χρόνου 

Ομαδικι αποτελεςματικότθτα 

Ομαδικι επικοινωνία - Αναπτφςςουν επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, όπωσ είναι θ ειλικρινισ 
επικοινωνία, θ άςκθςθ και θ αποδοχι κριτικισ, θ υπευκυνότθτα και ο αναςτοχαςμόσ 

Απόκτθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων 

Ζκφραςθ δθμιουργικότθτά 

Επίλυςθ προβλθμάτων 

Γνϊςεισ μθχανολογίασ, θλεκτρολογίασ, θλεκτρονικισ, πλθροφορικισ, 3D ςχεδίαςθσ και 
εκτφπωςθσ 

Δεξιότθτεσ όπωσ χριςθ δραπανοκατςάβιδου, κόλλθςθ με κολλθτιρι, ξεγφμνωμα καλωδίων, 

ςχεδίαςθ τριςδιάςτατων ςχεδίων, τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ, χριςθ μζτρου και 

υπολογιςμϊν.   

Αςφάλεια εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 

Απομάκρυνςθ ςτερεότυπων ςχετικά με το φφλλο και το επάγγελμα  

Ανάπτυξθ ςυναιςκθμάτων ευχαρίςτθςθσ, διαςκζδαςθσ και εκτόνωςθσ. 

Υιοκζτθςθ μια ςτάςθσ ηωισ που βαςίηεται ςε κετικζσ αξίεσ, όπωσ θ ευγενισ άμυλα, θ 

ςυνεργατικότθτα, θ αλλθλεγγφθ, θ προςπάκεια, θ ςτοχοκζτθςθ, θ υπομονι, θ επιμονι, θ 

πεικαρχία. 

Σθμαντικζσ δεξιότθτεσ ηωισ όπωσ θ διαχείριςθ του λάκουσ. 

Ανάπτυξθ αυτοεκτίμθςθσ και κετικϊν ςτάςεων ηωισ όπωσ «Κάκε φορά που προςπακϊ και 

καταφζρνω κάτι, νιώκω ότι μπορώ, ότι αξίηω και αυτό με βοθκά να ξαναπροςπακιςω». 

 

 



24 
 

ΧΕΗ ΣΟΤ PROJECT ΜΕ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ  

Ο Φωτεινόσ Παντογνώςτθσ δθμιουργικθκε ςτα πλαίςια των μακθμάτων τθσ Αϋ Τάξθσ 

«Ερευνθτικι Εργαςία ςτθν Τεχνολογία» και «Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων». 

Επίςθσ οι μακθτζσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ ιρκαν ςε επαφι με δεξιότθτεσ 

Τομζων και Ειδικοτιτων τθσ Βϋ και Γϋ Τάξθσ (Μθχανολογία, Θλεκτρολογία, Θλεκτρονικι και 

Ρλθροφορικι). 

Για τθν καταςκευι των Κεματικϊν Φφλλων με τισ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ ζχουμε 

εμπλοκι των μακθμάτων: 

Άλγεβρα και Γεωμετρία Αϋ Τάξθσ 

Χθμεία Αϋ Τάξθσ 

Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ Αγωγι Υγείασ Αϋ Τάξθ 

Ρολιτικι Ραιδεία Αϋ Τάξθ 

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Λςτότοπων Βϋ Τάξθ – Τομζασ Ρλθροφορικισ 

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιςτϊν Βϋ Τάξθ – Τομζασ Ρλθροφορικισ 

Αρχζσ Οικονομικισ κεωρίασ  Βϋ Τάξθ – Τομζασ οικονομίασ και Διοίκθςθσ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΘΕ PROJECT: Συνολικά 12  διδακτικζσ ϊρεσ (6 ςτο μάκθμα 

«Ερευνητική Εργαςία ςτην Τεχνολογία» και 4 ςτο μάκθμα «Ζώνη Δημιουργικών 

Δραςτηριοτήτων» και 2 ςτα μακιματα για τα Κεματικά Φφλλα). Ρρζπει να προςκζςουμε 

και τον χρόνο δθμιουργίασ των Κεματικϊν Φφλλων με το Photoshop κάτι το οποίο ιταν 

ιδιαίτερα χρονοβόρο (Κάκε φφλλο χρειάηονταν τουλάχιςτον  4 με 5 ϊρεσ ανάλογα με τα 

γραφικά που κα απαιτοφνταν) 

ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΘΕ PROJECT : 6 € (Τα ξφλα προζρχονται από πόρτα ντουλάπασ 

(ΛΚΕΑ) τθν οποία δεν αγοράςαμε και κόπθκαν ςε ξυλουργείο τθσ γειτονιάσ δωρεάν. Τα 

υπόλοιπα ξφλα που περίςςεψαν χρθςιμοποιικθκαν από τθν Ηϊνθ Δθμιουργικϊν 

Δραςτθριοτιτων – Φωτογραφία για τθν εκτφπωςθ φωτογραφιϊν πάνω ςε ξφλο. Τα 

εργαλεία προζρχονται από τον εξοπλιςμό των εργαςτθρίων  ι από προςωπικό εξοπλιςμό).  

ΤΜΜΕΣΟΧΗ:    10 μακθτζσ ςτθν «Ερευνητική Εργαςία ςτην Τεχνολογία» και 15 μακθτζσ 
ςτθν «Ζώνη Δημιουργικών Δραςτηριοτήτων» κακϊσ και πολλοί μακθτζσ για τθν καταςκευι 
των κεματικϊν φφλλων. 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ:   Τάξθ, Εργαςτιριο Θλεκτρολογίασ, Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 
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ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Ε ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ: Μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ : Επαγγελματικό Λφκειο, Γενικό Λφκειο και Γυμνάςιο  

ΣΤΠΙΚΟ ΕΤΡΟ ΗΛΙΚΙΑ : 13 - 18 

ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ : οπτικόσ, ψυχοκινθτικόσ  

 

Πηγζσ: 

http://turricanblog.blogspot.gr/2011/05/blog-post_24.html 
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