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Περίληψη 
Το Πρόγραµµα Τεχνοµάθεια στοχεύει στη γνωριµία και ενασχόληση των µαθητών της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τις Νέες Τεχνολογίες και τον Τεχνολογικό Πολιτισµό, µε 

σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές να ασχοληθούν µε τη µελέτη ενός πρωτότυπου 

τεχνολογικού θέµατος της επιλογής τους, να καλλιεργήσουν τη δηµιουργικότητα και τις 

δεξιότητές τους, να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας, οµαδικότητας, συνέπειας, να συνδέσουν 

τις γνώσεις που αποκτώνται στο πλαίσιο των διαφόρων µαθηµάτων του σχολείου µε την 

εκπόνηση του έργου και να αποκτήσουν δεξιότητες και τεχνογνωσία που θα τους φανούν 

χρήσιµες στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

 Το Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου Χανίων (πρώην  Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων) έχει 

συµµετάσχει σε τρεις υλοποιήσεις του προγράµµατος (Τεχνοµάθεια Ι, ΙΙ, V). Η εµπειρία αυτή 

δείχνει τη σηµασία και τα  αποτελέσµατα της εφαρµογής µεθόδων Βιωµατικής και 

Συνεργατικής µάθησης και µάλιστα των Σχεδίων Εργασίας στους µαθητές. Η συµµετοχή του 

σχολείου στο πρόγραµµα µε θέµα «Σύστηµα καταγραφής σεισµολογικών δεδοµένων και 

παρουσίαση τους σε δυναµική ιστοσελίδα» αναπτύσσεται εδώ.  

Λέξεις κλειδιά: Τεχνοµάθεια, Σχέδια Εργασίας, Σεισµολογικά δεδοµένα. 

 

1. Εισαγωγή 

Το Πρόγραµµα Τεχνοµάθεια θεσπίστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας το 1994 και υλοποιείται από το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και 

Μουσείο Τεχνολογίας, µε στόχο τη γνωριµία και ενασχόληση των µαθητών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τις Νέες Τεχνολογίες και τον Τεχνολογικό 

Πολιτισµό (Τεχνοµάθεια IV, 2004, Τεχνοµάθεια V, 2006). 
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 Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας 

(ΕΠΑν) και διανύει τον πέµπτο κύκλο υλοποίησης σε Επαγγελµατικά (Τ.Ε.Ε. / 

ΕΠΑ.Λ.) και Γενικά Λύκεια και Σχολεία Ειδικής Αγωγής της χώρας µας. 

 Σκοπός του είναι να δώσει τη δυνατότητα στις σχολικές οµάδες, να ασχοληθούν µε 

τη µελέτη ενός τεχνολογικού θέµατος της επιλογής τους, το οποίο να διακρίνεται για 

την πρωτοτυπία και την εφευρετικότητα του και για τη δυνατότητα εφαρµογής και 

πρακτικής αξιοποίησής του. Με την ενασχόληση αυτή των µαθητών επιδιώκεται η 

κατανόηση της εξέλιξης της τεχνολογίας, τους τρόπους παραγωγής, την οικονοµία, 
την κοινωνία και τον πολιτισµό. 

 Στόχος του Προγράµµατος είναι οι µαθητές µε τη συµµετοχή τους να αναπτύξουν 

οµαδικό πνεύµα εργασίας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να έρθουν σε επαφή µε την 
έρευνα και να γνωρίσουν τη σχέση της µε την ανάπτυξη και την εξέλιξη της 

Τεχνολογίας. Να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, έρευνας, αξιολόγησης και 

χρήσης της πληροφορίας και των πηγών της ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι στη µάθηση. 

Να γνωρίσουν τον τεχνολογικό πολιτισµό, την οργάνωση, τα προϊόντα και τις 

διαδικασίες παραγωγής (Τσιαντής, 2001) και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη λογική χρήση της τεχνολογίας για τη λύση κοινωνικών 

προβληµάτων. Να τους δοθούν ευκαιρίες καλλιέργειας των κλίσεων και των ταλέντων 

τους και ανάπτυξης δηµιουργικότητας,, πρωτοβουλίας, υπευθυνότητας και κριτικού 

ενδιαφέροντος.  

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η εργασία και τα αποτελέσµατα του έργου που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος Τεχνοµάθεια το σχολικό έτος 

2007-2008 από  οµάδα καθηγητών και µαθητών της Α Λυκείου του Γενικού Λυκείου 
Ακρωτηρίου, µε το έργο «Σύστηµα καταγραφής σεισµολογικών δεδοµένων και 

παρουσίαση τους σε δυναµική ιστοσελίδα» και µε βασική αρχή τη βιωµατική / 

συνεργατική προσέγγιση της γνώσης και τη χρήση των Σχεδίων Εργασίας.  

2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

 Η βιωµατική µάθηση έρχεται να αντιπαρατεθεί στις παραδοσιακές παιδαγωγικές 
εµπειρίες. Ο εκπαιδευόµενος ή ο παιδαγωγούµενος εµπλέκεται ο ίδιος στην 

µελετώµενη πραγµατικότητα και δεν αποτελεί ακροατή του διδάσκοντος. Η ενεργή 

συµµετοχή αποτελεί βασικό στοιχείο της βιωµατικής µάθησης.  

Ο τρόπος αυτός µάθησης συνδέεται µε σηµαντικά ρεύµατα της Ιστορίας της 

Παιδαγωγικής, όπως “learning by doing” του Dewey, τη µάθηση µέσω ανακάλυψης 

του Bruner, τη µέθοδο project του Frey, την εκπαίδευση ικανοτήτων ζωής, τη δια βίου 

εκπαίδευση κλπ.  

Έτσι, η βιωµατική µάθηση «ακουµπά» στη διερευνητική µάθηση και τη µέθοδο 

επίλυσης προβληµάτων και η ενεργός συµµετοχή αποτελεί βασικό στοιχείο της. Η 

εµπειρία δείχνει πως οι βιωµατικές µέθοδοι οδηγούν σε µακροβιότερη διατήρηση της 
γνώσης, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στην επίλυση προβληµάτων, σε θετικότερη 

στάση και θέληση για µελλοντική µάθηση, σε σύγκριση µε τις µεθόδους παθητικής 

µάθησης (Καµαρινού, 1999).  
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Συνεργατική Μάθηση είναι ένα σύστηµα µεθόδων µάθησης, στο οποίο οι µαθητές 

εργάζονται µε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µέσα σε µικρές οµάδες για την 

επίτευξη κοινών στόχων. Η αλληλεπίδραση εκδηλώνεται ως αµοιβαία βοήθεια, 

ανατροφοδότηση, ανταλλαγή υλικού, κ.ά.. Η αλληλεξάρτηση υφίσταται όταν η οµάδα 

για να επιτύχει το έργο της χρειάζεται και εξασφαλίζει τη συµβολή του κάθε µέλους 
της και αντίστροφα, κάθε µέλος επιτυγχάνει το στόχο του µόνο αν και τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Με την ευρύτερή της έννοια, η 

συνεργατική µάθηση µπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω σε ένα 

συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η ατοµική µάθηση µέσω των 

συνεργατικών διεργασιών. Αποτελεί δε, ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα της 

µαθησιακής διαδικασίας καθώς δίνει ώθηση σε µια ανεξάρτητη και 

αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση (Slavin, 1995). Σε µία εργασία κατά την οποία τα µέλη 

της οµάδας αλληλεπιδρούν, οι µαθητές µαθαίνουν να επικοινωνούν τις ιδέες τους και 
να διαµορφώνουν θέσεις και επιχειρήµατα µέσα από διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Αναδεικνύονται «κρυφά ταλέντα» και ενισχύεται η αυτοαντίληψη των µαθητών µε 

χαµηλή αυτοπεποίθηση και ιστορικό χαµηλών ακαδηµαϊκών επιδόσεων (Kelly, 1984). 

Η βιωµατική και η συνεργατική µάθηση µπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος 

εφαρµογής, στα Σχέδια Εργασίας (Frey, 1999). Τα Σχέδια Εργασίας βοηθούν το 

µαθητή να στοχαστεί, να συνθέσει γνώσεις από διάφορες γνωστικές περιοχές και να 

ενεργήσει πάνω στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προϊόντος. Ενώ η 

παραδοσιακή εκπαίδευση αναλώνεται στη µηχανιστική µελέτη κατακερµατισµένων 
γνώσεων, το Σχέδιο Εργασίας παρέχει ευκαιρίες για δηµιουργική σύνθεση διαφόρων 

επιµέρους γνώσεων και δεξιοτήτων, σε ένα ενιαίο, πλήρες και τελικό αποτέλεσµα 

(Χαλκιά, 1999).  

Τα χαρακτηριστικά ενός Σχεδίου Εργασίας είναι τα εξής: Αναφέρεται στην επίλυση 
ενός σύνθετου προβλήµατος, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις καταστάσεις και 

τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Επιδιώκει οι µαθητές να είναι οι ίδιοι 

υπεύθυνοι για τη δουλειά τους. Προϋποθέτει συνδυασµό γνώσεων και πρακτικών από 
διάφορες γνωστικές περιοχές. Οι µαθητές θέτουν στόχους και καθορίζουν διαδικασίες 

που οδηγούν στην υλοποίησή τους, επινοούν τρόπους δράσης για την επίλυση 

προβληµάτων, αξιοποιώντας γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες που ήδη κατέχουν, ενώ 

ταυτόχρονα επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες. Αυτοοργανώνονται µε σκοπό να 

υλοποιήσουν το στόχο τους σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, κατασκευάζοντας 
χρονοδιαγράµµατα και κατανέµοντας στα µέλη της οµάδας τις σχετικές ενέργειες. 

Ανταλλάσσουν πληροφορίες και ενηµερώνονται για τις δραστηριότητες των µελών 

και τα προβλήµατα που συναντούν. 

 Η διαδικασία µελέτης και επεξεργασίας Σχεδίων Εργασίας, µετατρέπει τους µαθητές 
από καταναλωτές ασύνδετων πληροφοριών, σε παραγωγούς γνώσης. Ταυτόχρονα οι 

µαθητές εφοδιάζονται µε προσωπικές ποιότητες όπως: η ικανότητα να συνεργάζονται, 

να επικοινωνούν και να αποδέχονται τα άλλα µέλη της οµάδας, η συνειδητοποίηση 
της αποτελεσµατικότητας της οµαδικής εργασίας, η αυτοπειθαρχία, η υπευθυνότητα, 

η ανάπτυξη αποκλίνουσας (φαντασία, έµπνευση) και συγκλίνουσας (λογική, νοητική 

πειθαρχία) σκέψης, η συνειδητοποίηση συστήµατος προσωπικών αξιών και η διάθεση 

για δηµιουργία. 
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 Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια ενός Σχεδίου Εργασίας πρέπει να παραµένει όσο 

το δυνατόν αφανής, χωρίς όµως να µένει αµέτοχος. Βοηθά στον προγραµµατισµό, 

ελέγχει τη εξέλιξη του έργου, παρεµβαίνει όταν οι µαθητές χρειάζονται βοήθεια και 

στήριξη. Μια τέτοια πρακτική προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό που λειτουργεί ως 

ισότιµος συνεργάτης των µαθητών του, ως δηµιουργός ενός περιβάλλοντος πλούσιου 
σε ερεθίσµατα και προβληµατισµούς, ως σύµβουλος και συµπαραστάτης τους. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να ενισχύει την ικανότητα των µαθητών να ερευνούν, να 

βρίσκουν πληροφορίες, να λύνουν  προβλήµατα, να παίρνουν αποφάσεις, να 

συνεργάζονται και να προχωρούν σε δηµιουργικές συνθέσεις. Έτσι το κέντρο βάρους 

µετατίθεται από το δάσκαλο, στους µαθητές και από την ατοµική µορφή εργασίας, 

στην συλλογική (Katz et al., 1995). Μέσα σε αυτή τη διαδικασία δηµιουργούνται 

κατάλληλες συνθήκες που προκαλούν στους µαθητές προβληµατισµούς και διάθεση 

για αναζήτηση και δηµιουργία και τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν ένα πιο 
δυναµικό ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία. 

Σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθητών, υιοθετήθηκε το µοντέλο αυτοαξιολόγησης 

και αξιολόγησης από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό σε συνεργασία µε το µαθητή, ενώ 
την ολοκλήρωση κάθε Έργου ακολουθεί η αξιολόγηση της οµάδας και αξιολόγηση 

του Σχεδίου Εργασίας από τους ίδιους τους µαθητές. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

αφορούν στην κατανόηση του θέµατος, την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφορίας, 

την απόκτηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων, την ποιότητα του τελικού προϊόντος, τη 

στάση ως προς τη διαδικασία του Σχεδίου Εργασίας και χρησιµοποιούνται κατάλληλα 
δοµηµένα ερωτηµατολόγια και ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Σηµαντικό εργαλείο 

αξιολόγησης κατά τη εξέλιξη των Έργων, αποτελεί και η παρατήρηση και συζήτηση 

µε τους µαθητές σε εβδοµαδιαία βάση, σε σχέση µε τα παραπάνω κριτήρια καθώς και 

η τήρηση ηµερολογίου και η δηµιουργία φακέλου εργασιών (portfolio). (Νιάρρου 
κ.α., 2008) 

3. Τεχνοµάθεια V «Σύστηµα καταγραφής σεισµολογικών 
δεδοµένων και παρουσίαση τους σε δυναµική ιστοσελίδα»  

Το 2007-2008 υλοποιήθηκε το Πρόγραµµα Τεχνοµάθεια στο Γενικό Λύκειο 
Ακρωτηρίου. Η αρχική ιδέα για την ενασχόληση µε το Πρόγραµµα, προέκυψε µέσα 

από την ανάγκη για µία διαθεµατική, σφαιρική και διερευνητική προσέγγιση της 

γνώσης των αντικειµένων της σεισµολογίας και της Πληροφορικής από τους µαθητές 

αλλά και από την ανάγκη να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την καθηµερινή 

τους ζωή και τη µελλοντική επαγγελµατική τους εξέλιξη, όπως δεξιότητες 

προφορικού και γραπτού λόγου σε επίπεδο συγγραφής και παρουσίασης, η ικανότητα 

χρήσης πολλαπλών πηγών και εργαλείων πληροφόρησης, η ικανότητα συνεργασίας 

µέσα σε οµάδες, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων, η 
απόκτηση τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχµής, κ.α..  

Έτσι µε σύµφωνη γνώµη καθηγητών και µαθητών που συµµετείχαν στο Έργο, 

επιλέχθηκε ως θέµα η  εγκατάσταση ενός εκπαιδευτικού σεισµογράφου στο χώρο του 

σχολείου και η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µε πληροφορίες για τους σεισµούς 
και τα σεισµικά όργανα καθώς και παρουσίαση των σεισµολογικών δεδοµένων σε 

δυναµική ιστοσελίδα  
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Οι στόχοι που τέθηκαν µετά από συζήτηση των µελών της οµάδας, ήταν η απόκτηση 

νέων γνώσεων, απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων σε θέµατα φυσικών καταστροφών 

όπως οι σεισµοί. 

 Στο Έργο συµµετείχαν 2 καθηγητές  σχολείου ένας καθηγητής πληροφορικής 

υπεύθυνος του έργου και µια καθηγήτρια Φυσικός και 7 µαθητές / τριες της Α 

Λυκείου  

Η επιλογή των µαθητών από το σύνολο που εκδήλωσε ενδιαφέρον συµµετοχής, έγινε 

µε κριτήριο την δέσµευση τους για συνέπεια στη συµµετοχή στην οµάδα εργασίας και 

στις ανάγκες του προγράµµατος, µε δεδοµένο ότι οι συναντήσεις λαµβάνουν χώρα 

εκτός ωρών διδασκαλίας. Η απασχόληση της οµάδας καθορίστηκε σε τρεις ώρες σε 

εβδοµαδιαία βάση, σε χρόνο κοινά αποδεκτό, ώστε να διευκολύνεται η παρουσία 
όλων. Ανάλογα µε τη φάση εκτέλεσης του Έργου, υπήρξαν και συναντήσεις εντός 

σχολικού χώρου για την πραγµατοποίηση αυτοψίας στα κτίρια που θα εγκατασταθεί ο 

σεισµογράφος  και το GPS και εκτός σχολείου για έρευνα αγοράς µε σκοπό την αγορά 

εξοπλισµού υπολογιστών και δικτύωσης, και για επίσκεψη στο εργαστήριο 

Γεωφυσικής και σεισµολογίας του ΤΕΙ Κρήτης για γνωριµία µε τους σεισµογράφους 
και επίλυση αποριών. 

 Με τη συνεργασία καθηγητών και µαθητών, το Έργο χωρίστηκε σε 11 φάσεις, οι 

οποίες διεξήχθησαν γραµµικά ή και παράλληλα, ανάλογα µε το θέµα τους. Οι φάσεις 

αυτές, µε τις προβλεπόµενες ενέργειες της κάθε µίας, απεικονίζουν συνοπτικά τον 

τρόπο σχεδίασης και οργάνωσης του Σχεδίου Εργασίας.  

1) ∆ιαµόρφωση πλαισίου δράσης οµάδας κατανοµή εργασιών  

2) Έρευνα στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο για θέµατα σεισµών και 

σεισµογράφων.   

3) Επίσκεψη και έλεγχος στα κτήρια όπου θα τοποθετηθεί ο  σεισµογράφος, το 

GPS και ο δικτυακός εξοπλισµός για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο του σχολείου .  

4) Επίσκεψη σε καταστήµατα, Εκπόνηση µειοδοτικού διαγωνισµού για την αγορά 
του εξοπλισµού, Παραλαβή και καταγραφή νέου εξοπλισµού.  

5) Εγκατάσταση του σεισµογράφου Τοποθέτηση κεραίας GPS Σύνδεση µε το 

τοπικό δίκτυο υπολογιστών του σεισµογράφου, Καταγραφή διαδικασιών.  

6) Έλεγχος σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού, εγκατάσταση 

του λογισµικού και εκµάθηση της λειτουργίας του συστήµατος.  

7) Εξοικείωση µε το περιβάλλον συγγραφής ιστοσελίδων και εκµάθηση τρόπων 

συγγραφής δυναµικών ιστοσελίδων .  

8) Επίσκεψη στο Εργαστήριο Γεωφυσικής και σεισµολογίας του ΤΕΙ Κρήτης για 
ενηµέρωση και επίλυση προβληµάτων.  

9) Υλοποίηση του δικτυακού τύπου σε HTML, PHP και JAVA Script. 

∆ηµοσίευση των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο µε διεύθυνση http://lyk-

akrot.chan.sch.gr/texnomatheia. (σχήµα 1)  
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σχήµα 1:Ο δικτυακός τόπος του προγράµµατος 

10) Παρουσίαση του Έργου στους µαθητές, το Σύλλογο ∆ιδασκόντων, το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και εκπροσώπους φορέων, στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και τον τοπικό τύπο 

11) ∆ηµιουργία DVD µε τις δράσεις του έργου και δίφυλλου  µε µέτρα 

προστασίας για τους σεισµούς, δηµιουργία  και διάθεσή του στο ευρύ κοινό και 
τέλος, παρουσίαση του Έργου στην Έκθεση Νέων Ερευνητών τον Οκτώβρη του 

2008 στη Θεσσαλονίκη. 

 Με τη βοήθεια του windows messenger µπορούσαµε να ανταλλάσουµε ιδέες για τις 

διάφορες φάσεις του έργου και αυτό έδωσε την ευελιξία για δραστηριοποίηση των 

µαθητών και σε χρόνο και χώρο εκτός των εβδοµαδιαίων συναντήσεων, όταν ο 

χρόνος τους, τους το επέτρεπε ή όταν για κάποιο λόγο δεν ήταν δυνατή η παρουσία 

τους σε κάποια συνάντηση. 

 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου υπήρξαν και δύσκολα προβλήµατα όπως 

αυτό της ανανέωσης του σεισµογραφήµατος ανά τακτά διαστήµατα και η ανάλυση 

του σεισµογραφήµατος ενός σεισµού που αντιµετωπίστηκαν είτε µε αναζήτηση 

πληροφοριών από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο είτε µε ερωτήµατα σε πιο 

ειδικούς. Μάλιστα για την ανάλυση ενός σεισµογραφήµατος χρησιµοποιήθηκε 
ελεύθερο λογισµικό όπως το winquake που µας βοήθησε να βρούµε το µέγεθος 

διάρκειας και την επικεντρική απόσταση του σεισµού µε κέντρο το σεισµογράφο. Ο 

εξοπλισµός που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου παραµένει στο σχολείο και θα 

αξιοποιηθεί στο µέλλον αφού το σχολείο θα συµµετέχει στο πρόγραµµα που 

οργάνωσε το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου µε τίτλο «Το Σεισµικό τόξο που µας ενώνει 
» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ και θα έχει διάρκεια τριών ετών (2008-2011) 

καθώς και  στο διεθνές πρόγραµµα IRIS Seismographs in Schools 

(http://www.iris.edu/hq/sis) που αφορά δίκτυο σχολείων  µε εκπαιδευτικούς 
σεισµογράφους  AS-1 και Guralp σε όλο τον κόσµο. 
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4. Περιγραφή του συστήµατος καταγραφής σεισµολογικών 
δεδοµένων 

Το σύστηµα περιλαµβάνει το σεισµόµετρο ηλεκτροµαγνητικού τύπου της  Guralp – 

CMG EDU µιας κατακόρυφης συνιστώσας µε έξοδο ανάλογη της ταχύτητας του 

εδάφους και ένα datalogger 24bit για τη συλλογή δεδοµένων. Αµφότερα βρίσκονται 
εγκατεστηµένα στο υπόγειο του σχολείου δίπλα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

συνδέεται σειριακά µε το datalogger   προκειµένου να  αδειάζει το buffer του και να 

δηµιουργεί µε κατάλληλο λογισµικό το σεισµογράφηµα δηλαδή τη γραφική 

παράσταση της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου. Το datalogger παίρνει δείγµατα 

από την έξοδο του σεισµόµετρου µε ρυθµό 125samples/sec. Το σύστηµα διαθέτει 
επίσης και GPS για καταγραφή της ώρας Greenwich από δορυφόρο µε κεραία 

τοποθετηµένη στην ταράτσα του κτηρίου και έξοδο που καταλήγει στον υπολογιστή 

µέσω του datalogger. Ο υπολογιστής συνδέεται µε το τοπικό δίκτυο του σχολείου για 

να υπάρχει πρόσβαση στο internet.  

 To λογισµικό που συνοδεύει το σεισµογράφο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή 

που βρίσκεται δίπλα στο σεισµόµετρο και περιλαµβάνει το πρόγραµµα Scream 4 που 

είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία του σεισµογραφήµατος ταχύτητας χρόνου και το 
πρόγραµµα Drumplot που οµαδοποιεί τα  δεδοµένα σε 24ώρη βάση και τις 24 

γραφικές παραστάσεις –σεισµογραφήµατα τις ανεβάζει µε µορφή εικόνας png (µε ftp) 

στο server του σχολικού δικτύου που φιλοξενεί τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου. 

Η εικόνα αυτή ανανεώνεται κάθε 20 λεπτά και µε κατάλληλο κώδικα εµφανίζεται σε 

µια ιστοσελίδα δυναµικά. 

Σε περίπτωση σεισµού από την ιστοσελίδα βλέπουµε το σεισµογράφηµα και 

καταγράφουµε την ώρα και την ηµέρα που έγινε. Στη συνέχεια επισκεπτόµαστε τον 

υπολογιστή του σχολείου µε τη βοήθεια κατάλληλου προγράµµατος (teamviewer) από 

απόσταση και παίρνουµε το αρχείο που µας ενδιαφέρει. Ακολούθως µε το πρόγραµµα 
winquake βρίσκουµε το µέγεθος διάρκειας και την επικεντρική απόσταση µε 

ικανοποιητική ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής τα ανεβάζουµε στην 

ιστοσελίδα µας. 

6. Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Οι σκοποί που θέτει το πρόγραµµα Τεχνοµάθεια επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Οι 

µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε πρακτικές εφαρµογές των 

γνώσεων που αποκτούν στα σχολεία, να γνωρίσουν µεθόδους έρευνας και 

αναζήτησης τρόπων επίλυσης προβληµάτων, να αποκτήσουν εµπειρίες από την 
οργάνωση και διαχείριση ενός σχεδίου εργασίας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να 

καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, κ.ά. (Νιάρρου κ.α., 2008) 

Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους προσπάθειες συµβάλλει στην τόνωση της 
αυτοεκτίµησης των µαθητών, ειδικά των µικρών τάξεων,  καθώς διαπιστώνουν ότι 

µπορούν να τα καταφέρουν. Είναι άλλωστε γεγονός ότι πολλές φορές οι µαθητές δεν 

κινητοποιούνται από το φόβο της αποτυχίας. Έτσι, σταδιακά, µπορεί να αναπτύξουν 

πεποιθήσεις που να επηρεάσουν δυσµενώς την αυτοεκτίµησή τους δηµιουργώντας 

αµφιβολίες και άγχος (Boekaerts, 2003). Επίσης, οι µαθητές επέδειξαν 
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δηµιουργικότητα, επινοητικότητα, φαντασία, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και 

συνέπεια στο προγραµµατισµό και την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και κριτικό 

ενδιαφέρον για τα διάφορα τεχνολογικά και µη, θέµατα που αντιµετώπισαν. 

Ταυτόχρονα ανέδειξαν τις ικανότητες και τη διαφορετικότητά τους, λειτουργώντας 

όµως ισότιµα και µέσα σε ένα δηµοκρατικό  πλαίσιο συµµετοχής και συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Κατάφεραν επίσης να εργαστούν οµαδικά και να συσφίξουν τις 

µεταξύ τους σχέσεις αλλά και τις σχέσεις µε τους υπεύθυνους καθηγητές, µε αµοιβαία 

εµπιστοσύνη και σεβασµό.  

Τα µέλη της οµάδας εξοικειώθηκαν µε το φυσικό φαινόµενο των σεισµών 

περισσότερο, αφού κατάλαβαν πως δηµιουργείται και πως µπορεί να µετρηθεί  

Ακόµα, η αξιοποίηση και η προβολή του αποτελέσµατος εργασιών σαν αυτή, µπορεί 
να αποτελέσει ένα σηµαντικό κίνητρο για την συστηµατική και ένθερµη συµµετοχή 

των µαθητών στην υλοποίησή τους (Πολίτης, Καραµάνης, & Κόµης, 2001). 

Από την πλευρά της πολιτείας και των επιστηµονικών φορέων, είναι αναγκαία η 

συνεχής ανάληψη δράσεων οι οποίες θα στηρίζουν την ανάπτυξη τέτοιων εργασιών 
που εµπλουτίζουν και αναβαθµίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.(Αδαµόπουλος κ.α., 

2008) 

Οι στόχοι που τέθηκαν όταν ξεκινήσαµε  το έργο αυτό θεωρούµε ότι επιτευχθήκαν  σε 
µεγάλο βαθµό.  
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