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Αν ακούγοντας τη λέξη 
«Μουσείο» το πρώτο πράγµα 
που έρχεται στο µυαλό σας 
είναι η απλή (και βαρετή 
ίσως) παράθεση εκθεµάτων 
είναι καιρός να αναθεωρήσε-
τε. Οι δικτυακοί τόποι των 
περισσότερων µουσείων προ-
σφέρουν πλέον τις συλλογές 
τους σε υψηλής ανάλυσης 
φωτογραφίες, παρέχουν δυ-
νατότητες βίντεοξεναγήσε-
ων και φυσικά ενσωµατώνουν 

Μηχανές Αναζήτησης για να βρείτε εύκολα και γρήγορα 
αυτό που ψάχνετε.  Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε σε 
δύο πρωτοποριακές προσπάθειες: την europeana.eu και 
τη διάθεση κάποιων από τα αριστουργήµατα του µουσείου 
Prado της Μαδρίτης µέσω της εφαρµογής Google Earth. 

 
www.europeana.eu 

Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό δικτυακό τόπο πολιτισµού 
και ιδεών, µία online ψηφιακή βιβλιοθήκη και τράπεζα ο-
πτικοακουστικού υλικού. Αποτελεί ένα πολύ φιλόδοξο 
πρόγραµµα που υποστηρίζεται θερµά από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η δηµιουργία της europeana.eu εγκρίθηκε οµό-
φωνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άνοιξε τις εικονι-
κές πύλες της για πρώτη φορά το Νοέµβριο του 2008. 
Την πρώτη µέρα δέχτηκε πάνω από 10 εκατοµµύρια 
“χτυπήµατα” την ώρα µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει. 
Επανήλθε τον Φεβρουάριο του 2009 πιο ισχυρή και παρα-
µένει µέχρι και σήµερα σε beta έκδοση αν και πλήρως λει-
τουργική. 
Η europeana.eu είναι µία Μηχανή Αναζήτησης που µιλάει 
όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και 
ελληνικά. Έτσι µπορεί κάποιος να αναζητήσει στη µητρική 
του γλώσσα, ανάµεσα σε περίπου 4,5 εκατοµµύρια ψηφια-
κά τεκµήρια από µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και οπτικο-
ακουστικές συλλογές της Ευρώπης, εικόνες από πίνακες, 
σχέδια, χάρτες, αντικείµενα µουσείων, σκαναρισµένα 
κείµενα/βιβλία/περιοδικά/εφηµερίδες, βίντεο, ραδιοφωνι-
κές – τηλεοπτικές εκποµπές κλπ.. Η συλλογή της euro-
peana.eu εµπλουτίζεται συνεχώς και στόχος είναι να εν-
θαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ευρωπαϊκοί 
φορείς να διαθέσουν το ψηφιακό τους περιεχόµενο. Πά-

ντως και µε δεδοµένο ότι η europeana.eu βρίσκεται ακόµα 
στην αρχή η χρήση της αγγλικής, γαλλικής και γερµανικής 
γλώσσας, οδηγεί σε περισσότερα αποτελέσµατα. 
Ιδιαίτερα εύχρηστη και εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα 
αναζήτησης και επισκόπησης των αποτελεσµάτων µε χρήση 
της Λωρίδας Χρόνου (Timeline). Όπως µπορείτε να παρατη-
ρήσετε και στις Εικόνες 1 & 2  η αναζήτηση στη Λωρίδα 
Χρόνου µε λέξεις κλειδιά “Ελλάδα” και “Greece” επέστρεψε, 
µεταξύ άλλων, ένα σπάνιο έγγραφο που αφορά τις επιπτώ-
σεις της συνθήκης της Ανδριανούπολης στην Ελλάδα κα-
θώς και εικόνες της Αθήνας του 1819.  

 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την 3λεπτη video-
παρουσίαση της europeana.eu στο youtube στη διεύθυνση 
http://tinyurl.com/6gedrm 
Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε: 
http://tinyurl.com/dzw57p (Άρθρο-Παρουσίαση από την 

Ψηφιοπο ίηση  πολ ιτ ισµ ι κού  
υλ ικού  
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Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων) 
http://tinyurl.com/bkjkzc (Άρθρο-Παρουσίαση από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) 
http:/ /en.wikipedia.org/wik i/Europeana (Άρθρο-
Παρουσίαση από τη Wikipedia) 
 

Το µουσείο Prado της Μαδρίτης στο Google Earth 
∆εκατέσσερα αριστουργήµατα που φυλάσσονται στο µου-
σείο Prado (Museo Nacional del Prado),  ένα από τα µεγα-
λύτερα µουσεία του κόσµου, είναι πλέον διαθέσιµα σε ει-
κόνες υπερυψηλής ανάλυσης, από την εφαρµογή Google 
Earth. Πρόκειται για έργα των Ρούµπενς, Ελ Γκρέκο, Γκό-
για  Βελάσκεθ κ.α. τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά ηλεκτρονικά µέσω της δηµοφιλούς εφαρµογής της 
Google. Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε (εκατοντάδες 
λήψεις εστιασµένες σε µικρές λεπτοµέρειες του πίνακα) 
δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να θαυµάσει κάποιο 
από τα έργα ολόκληρο ή να κάνει zoom και να εντοπίσει 
λεπτοµέρειες που πιθανόν να µην είναι ορατές από το 
ανθρώπινο µάτι. Για να δείτε και εσείς τα δεκατέσσερα 
αριστουργήµατα θα πρέπει, µέσω του Google Earth, να 
φτάσετε στη Μαδρίτη και να  εντοπίσετε το διπλανό πλαί-
σ ι ο .                                                (Βλ. Εικόνα 1) 
 
 

 
Με διπλό κλικ πάνω του εµφανίζονται σε µικρογραφίες οι 
δεκατέσσερις  πίνακες  για να διαλέξετε ποιον επιθυµείτε 
να δείτε µε φόντο το τρισδιάστατο κτήριο του µουσείου. 
(βλ. Εικόνα 2)      
Η επιλογή ενός πίνακα έχει σαν αποτέλεσµα αρχικά να 
εµφανιστεί ένα παράθυρο µε πληροφορίες (ζωγράφος, 
διαστάσεις κλπ.). (βλ. Εικόνα 3). Επιλέγοντας το σύνδε-
σµο «Browse pictures in ultra high resolution» η εφαρµογή  

 
 
θα ανοίξει την υπερυψηλής ανάλυσης φωτογραφία του πί-
νακα ενώ ταυτόχρονα θα σας «µεταφέρει» στην αίθουσα 
του µουσείου που φυλάγεται ο πίνακας.  
∆είτε την όλη προσπάθεια στο σχετικό βίντεο του youtube 
στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/76g5jj  
Στo δικτυακό τόπο του µουσείου στη διεύθυνση: 
www.museodelprado.es/en µπορείτε επιλέγοντας Τhe 
Collection —> On-Line Gallery να δείτε και άλλα έργα που 
φυλάσσονται εκεί. 
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Το Open-AudIT (www.open-audit.org) είναι µια εφαρµογή 
ΕΛ/ΛΑΚ η οποία αποτυπώνει το υλικό και το λογισµικό των 
υπολογιστών ενός δικτύου. Είναι γραµµένη σε php και 
µπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Windows και Linux. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λει-
τουργία της εφαρµογής είναι να υπάρχουν εγκατεστηµέ-
να:  
- mysql (www.mysql.com),  
- php (www.php.net),  
- apache (www.apache.org).  
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πακέτο xampp 
(www.apachefriends.org) το οποίο παρέχει τη δυνατότη-
τα εγκατάστασης της mysql, της php και του apache µε 
απλό και εύκολο τρόπο σε περιβάλλον Windows.  
 
H διαδικασία εγκατάστασης είναι απλή και περιλαµβάνει 
τα παρακάτω βήµατα: 
- Μεταφόρτωση (download) της εφαρµογής από κάποια 
από τις παρακάτω τοποθεσίες: 
http://www.open-audit.org/downloads.php 
http://tinyurl.com/yd4uuty  
 
- Εγκατάσταση της εφαρµογής ακολουθώντας τις οδηγί-
ες εγκατάστασης, ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα 
που διαθέτει ο υπολογιστής που θα αποτελέσει τον εξυπη-
ρέτη της εφαρµογής (Windows: http://tinyurl.com/
yhbxdao, Linux: http://shot1.org/?p=24)  
  
- Υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων.  Άνοιγµα του αρχεί-
ου list_export_config.php (το οποίο βρίσκεται µέσα στο 
φάκελο openaudit) µε έναν text editor (π.χ. Σηµειωµατάρι-
ο, ConText, leafpad κλπ.). Στη γραµµή 100 του αρχείου  
κάνουµε εισαγωγή µίας νέας γραµµής (την 101)  στην 
οποία προσθέτουµε την ακόλουθη δήλωση: 
  $this_config=$this_config.’utf8 = “y” ‘.$config_newline 

 
(βλ. Εικόνα 1) και αποθηκεύουµε το αρχείο. 
 

 
Εκκίνηση της εφαρµογής. 
Ανοίγουµε έναν φυλλοµετρητή και πληκτρολογούµε στη 
γραµµή διευθύνσεων: http://localhost/openaudit  και θα εµ-
φανιστεί  η αρχική ιστοσελίδα της εφαρµογής (βλ. Εικόνα 
2).   
 

 
∆ιαδικασία αποτύπωσης υλικού και λογισµικού. 
Για να αποτυπώσουµε το υλικό και το λογισµικό του τοπικού 
υπολογιστή (εξυπηρέτη) επιλέγουµε από το µενού  Admin 
την επιλογή  Audit My Machine (βλ. Εικόνα 3).  
 
 

Open-AudIT — Αποτύπωση υλικού & 

λογισµικού των Η/Υ του δικτύου σας 
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Στη συνέχεια θα εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που 
θα µας ζητά να εκτελέσουµε ή να αποθηκεύσοµε ένα αρ-
χείο vbs (Εικόνα 4). Επιλέγουµε «Εκτέλεση» και η αποτύ-
πωση ξεκινάει.    

 
Για  την αποτύπωση υλικού και λογισµικού των υπολογι-
στών του δικτύου ακολουθούµε την εξής διαδικασία: 
Έστω ότι ο υπολογιστής που έχει εγκατασταθεί η εφαρ-
µογή (εξυπηρέτης) έχει την TCP/IP διεύθυνση: 
10.84.22.11. Πηγαίνουµε στον υπολογιστή που θέλουµε 
να καταγράψουµε (πελάτης), ανοίγουµε ένα φυλλοµετρη-
τή και στη γραµµή διευθύνσεων πληκτρολογούµε: 
http://10.84.22.11/openaudit. Θα εµφανιστεί η αρχική ι-
στοσελίδα της εφαρµογής από όπου ακολουθούµε τα ίδια 
βήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω (Admin, Audit My 
Machine). Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλους τους 
υπολογιστές του δικτύου που επιθυµούµε να αποτυπώ-
σουµε. Αν όµως υπάρχει  υπολογιστής µε λειτουργικό 
σύστηµα Windows 98 θα πρέπει, πριν τη αποτύπωσή του,  
να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήµατα: 
-  µεταφόρτωση (download) από τη διεύθυνση:  
http://tinyurl.com/yfryw6a  και εγκατάσταση στον υπο-
λογιστή που έχει Windows 98 του WMI (Windows Man-
agement Interface) 
-  Έναρξη  Ρυθµίσεις  Πινάκας Ελέγχου  Προσθα-
φαίρεση προγραµµάτων  Βοηθήµατα. Προσθέτουµε το 

Windows Script Host (αν είναι ήδη εγκατεστηµένο δεν αλλά-
ζουµε τίποτα). 
Για να δούµε τα αποτελέσµατα της καταγραφής  αρκεί να 
επιλέξουµε από την αρχική ιστοσελίδα της εφαρµογής τον 
υπολογιστή και το ερώτηµα / φίλτρο που επιθυµούµε. (π.χ. 
υλικό, εγκατεστηµένο λογισµικό, χρήστες κλπ.) (βλ. Εικόνα 
5). 

 
Τα αποτελέσµατα της καταγραφής µπορούν να εξαχθούν  
σε pdf ή/και σε csv αρχείο. Το pdf που παράγει η εφαρµογή 
δεν εµφανίζει σωστά τους ελληνικούς χαρακτήρες  και για 
αυτό προτείνεται η εξαγωγή σε csv αρχείο και στη συνέχεια 
η επεξεργασία του µε ένα υπολογιστικό φύλλο (βλ. Εικόνα 
6). 

 
Γίνεται κατανοητό ότι µε το Open AudIT παρέχεται η δυνα-
τότητα στους υπεύθυνους ΣΕΠΕΗΥ να αποτυπώσουν το 
υλικό και το εγκατεστηµένο λογισµικό των υπολογιστών 
του ΣΕΠΕΗΥ εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και προπαντός 
ανέξοδα.   
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε από 
το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.Ευβοίας για την κατα-
γραφή του δικτύου  της ∆/θµιας Εκπ/σης  (70 υπολογιστές, 
ετερογενή λειτουργικά συστήµατα, κλπ. ιδιαιτερότητες) µε 
απόλυτη επιτυχία. 
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∆ιαβάζοντας διαφηµιστική καταχώριση εµπορικής εταιρεί-
ας που αφορά  λογισµικό εφαρµογών αυτοµατισµού γρα-
φείου, διαπιστώσαµε ότι µεταξύ άλλων γίνεται αναφορά 
στο Βιβλίο Πληροφορικής Γυµνασίου µε τον ισχυρισµό ότι 
διδάσκεται το διαφηµιζόµενο προϊόν της εµπορικής εται-
ρείας.  Ως εµπλεκόµενα µέλη στη συγγραφή και αξιολόγη-
ση  του διδακτικού πακέτου Πληροφορικής Α΄,Β΄,Γ΄ Γυ-
µνασίου θέλουµε να κάνουµε τις εξής διευκρινίσεις: 
Το βιβλίο Πληροφορικής Γυµνασίου ακολουθώντας το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Πλη-
ροφορικής (∆.Ε.Π.Π.Σ. - ΦΕΚ 304/13-03-2003)   δεν απο-
τελεί βιβλίο κατάρτισης για κανένα συγκεκριµένο προϊόν 
λογισµικού. Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται και στο Βιβλί-
ο Εκπαιδευτικού στη σελίδα (12): 
«σύµφωνα µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ ανάµεσα στους βασικούς στό-
χους του µαθήµατος Πληροφορικής στο Γυµνάσιο είναι: 
 Η κατανόηση διαχρονικών εννοιών Πληροφορικής. 
 Η ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης των πληροφο-
ριών που καθηµερινά βοµβαρδίζουν τους µαθητές από 
διάφορες πηγές και µέσα ενηµέρωσης.  
 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων µοντελοποίησης και τεχνικών 
επίλυσης προβληµάτων. 
 Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνο-
λογιών ως εργαλείου µάθησης και σκέψης. 

Μέσα σε αυτό το διδακτικό πλαίσιο η ανάπτυξη δεξιοτή-
των σε συγκεκριµένα πακέτα εφαρµογών δεν είναι αυτο-
σκοπός του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο. 
Το διαθέσιµο λογισµικό που υπάρχει στο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής πρέπει να µετατρέπεται σε εκπαιδευτικό εργα-
λείο µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Πληροφορικής και 
να εξυπηρετεί τους µαθησιακούς στόχους της διδασκαλί-
ας.» 
Ως εκ τούτου στο βιβλίο Πληροφορικής Γυµνασίου, για 
την υποστήριξη του µαθήµατος και την επίτευξη των σκο-
πών και στόχων που προσδιορίζονται στο Α.Π.Σ., παρου-
σιάζονται µόνο ορισµένες βασικές λειτουργίες και δυνα-
τότητες των εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου µε πα-
ραδείγµατα από διάφορα γνωστά πακέτα εφαρµογών µε-
ταξύ των οποίων και το διαφηµιζόµενο.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη διδασκαλία του 
µαθήµατος Πληροφορικής στο Γυµνάσιο µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί οποιοδήποτε αξιόπιστο από τα διαθέσιµα προϊό-
ντα λογισµικού υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζει τους 

µαθησιακούς  σκοπούς και στόχους, όπως αυτοί προσδιορί-
ζονται από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, που αποτελεί την 
επίσηµη θέση της πολιτείας, να διαθέτει φιλικό γραφικό πε-
ριβάλλον επικοινωνίας για τους µαθητές, να είναι εξελληνι-
σµένο και να ενδυναµώνει τα αναπαραστασιακά  µοντέλα 

των µαθητών για την Πληροφορική.  
 
Από τη συγγραφική οµάδα 

 Αριστείδης Αράπογλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
(ΠΕ-19) Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

 Χρίστος Μαβόγλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-
19) Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

 Ηλίας Οικονοµάκος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-
20) Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

 Κωσταντίνος Φύτρος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-
20) Β/θµιας Εκπαίδευσης. 
 
Από την Οµάδα Κρίσης-Αξιολόγησης. 

 Κωσταντίνος Γιαλούρης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονι-
κού  Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

 Αντώνης Κωστάκος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής. 
Μέλος της οµάδας σύνταξης ∆.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ Πληροφο-
ρικής Γυµνασίου. 

 Ευστάθιος Κοκοβίδης,, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
(ΠΕ-19) Β/θµιας Εκπαίδευσης. 
 

 

 

. 
 

∆ιευκρίνιση  για τα διαθέσιµα πακέτα ε-
φαρµογών αυτοµατισµού γραφείου και το 

Βιβλίο Πληροφορικής Α’, Β’, Γ’ Γυµνασίου  
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Τάξη: Α΄Γυµνασίου 
Προηγούµενες γνώσεις: 
Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση του πληκτρολογίου, γνω-
ρίζουν επίσης πως να φορτώνουν ένα πρόγραµµα στον 
υπολογιστή. 
Οι µαθητές γνωρίζουν τι είναι και τι δυνατότητες παρέχει 
ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου και έχουν διδα-
χθεί ορισµένες από τις βασικές λειτουργίες όπως: να δη-
µιουργούν ένα κείµενο, να επιλέγουν γραµµατοσειρά, να 
κάνουν διορθώσεις, να αποθηκεύουν και να ανακαλούν 
ένα αποθηκευµένο κείµενο. 
 
Εκπαιδευτικοί στόχοι: 
Στόχοι γνώσεων  
Οι µαθητές µετά το πέρας της διδασκαλίας θα πρέπει να 
είναι ικανοί : 
 Να περιγράφουν  τις έννοιες δηµιουργία, αντιγραφή, 
αποκοπή. 
 Να διακρίνουν τη διαφορά τους, καθώς και πότε χρησι-
µοποιούνται. 
 Να χρησιµοποιούν τις διαδικασίες αριστερής, δεξιάς 
και πλήρους στοίχισης  για τη µορφοποίηση παραγρά-
φων. 

 
Στόχοι δεξιοτήτων 
Οι µαθητές µετά το πέρας της διδασκαλίας θα πρέπει να 
είναι ικανοί :  
 Να επιλέγουν ένα τµήµα κειµένου. 
 Να µεταφέρουν ή να αντιγράφουν το επιλεγµένο κείµε-
νο σε συγκεκριµένη θέση µε τις διαδικασίες αποκοπής 
και επικόλλησης ή αντιγραφής και επικόλλησης. 
 Να χρησιµοποιούν τις διαδικασίες αριστερής δεξιάς και 
πλήρους στοίχισης  για τη µορφοποίηση παραγράφων.  

 
Στόχοι στάσεων 
Οι µαθητές µετά το πέρας της διδασκαλίας θα πρέπει να 
είναι ικανοί :  

 Να αντιλαµβάνονται τα πλεονεκτήµατα ενός επεξεργα-
στή κειµένου και να αναπτύσσουν θετική στάση σε ότι 
αφορά τη χρήση του. 
 Να αναγνωρίσουν ότι δεν αρκεί µόνο η γνώση των λει-
τουργιών που παρέχει ένας επεξεργαστής κειµένου αλλά 
η καλλιέργεια δεξιοτήτων για  τη σωστή χρήση και αξιο-
ποίησή τους 

 
Μεταγνωστικές δεξιότητες 
Οι µαθητές µετά το πέρας της διδασκαλίας θα πρέπει να 
είναι ικανοί :  
 Να αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε τον οποίο είναι οργα-
νωµένες σε µενού οι εντολές ενός οποιουδήποτε επεξερ-
γαστή κειµένου ώστε µέσα από τα µενού να µπορούν να 
επιλέγουν την εντολή ή λειτουργία που χρειάζονται, χω-
ρίς να χρειαστεί να τις αποµνηµονεύσουν. 
 Να αναγνωρίζουν τις οµοιότητες στον τρόπο οργάνωσης 
µεταξύ των διαφόρων εργαλείων λογισµικού γενικής χρή-
σης ώστε να µεταφέρουν και να εφαρµόζουν γνώσεις 
από ένα πακέτο λογισµικού στα υπόλοιπα. 

Οι στόχοι προσδιορίστηκαν µε βάση το Πρόγραµµα Σπου-
δών αλλά και τις δυνατότητες και το επίπεδο της τάξης. 
Εστιάζουν στην απόκτηση διαχρονικών κυρίως γνώσεων και 
µεθοδολογικών δεξιοτήτων καθώς και στην καλλιέργεια της 
κριτικής ικανότητας. 
 
Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές και µέσα που έχουν επιλεγεί είναι 
πιο πρόσφορες για τη συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο γιατί 
αφενός µεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον και ενισχύουν την 
ενεργητική στάση των µαθητών και αφετέρου απεικονίζουν 
µε τον ρεαλιστικότερο τρόπο το περιβάλλον στο οποίο θα 
κληθούν να εφαρµόσουν το αντικείµενο της διδασκαλίας 
αυτής.  
Οι Εκπαιδευτικές Τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν (µε ποι-
α διαδοχική σειρά και πόσα λεπτά θα διαρκέσει η καθεµία) 
περιγράφονται στον Πίνακα 1: 
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  45  ́
Θεµατική  ενότητα :   Επεξεργα-

σία  κειµένου  

Γράφει  ο Αντώνης Κωστάκος 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα σχέδιο µαθήµατος στη θεµατική ενότητα «Επεξεργασία Κειµένου για την Α’ Γυ-
µνασίου προκειµένου να αναδειχθούν οι διαφορές µεταξύ των διδακτικών στόχων ενός προγράµµατος κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης στην Πληροφορική στο Γυµνάσιο. Ευελπιστούµε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος θα αποτελέσει αφόρµη-
ση για αναστοχασµό από την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε στα επόµενα τεύχη του ΨΗΦΙΟΥ να παρουσιαστούν σχετικές 
θέσεις και απόψεις. 

Αριστείδης Αράπογλου 



 
Πορεία της διδασκαλίας 
Σύνδεση µε τα προηγούµενα  και έλεγχος προηγούµενων 
γνώσεων 
Αρχικά ζητείται από τους µαθητές να φορτώσουν το πρό-
γραµµα επεξεργασίας κειµένου και στη συνέχεια να ανοί-
ξουν από το φάκελο “Τα έγγραφά µου” ένα έτοιµο κείµενο 
που έχει τοποθετηθεί εκεί, το οποίο περιλαµβάνει ορισµέ-
νες λέξεις που πρέπει να διορθωθούν και που απαιτούν 
αντικατάσταση ή διαγραφή ή προσθήκη χαρακτήρων χω-
ρίς να γνωρίζουν τη χρήση του διορθωτή. Στη συνέχεια 
ερωτώνται µε ποιον τρόπο θα γίνουν οι διορθώσεις αυτές 
και αφού δοθούν οι σωστές απαντήσεις ζητείται από τους 
µαθητές να κάνουν τις διορθώσεις και να αποθηκεύσουν 
το κείµενο 
 
Παρουσίαση των στόχων της ενότητας 
∆ίνεται το φύλλο εργασίας µε το κείµενο που έχουν ήδη 
στον υπολογιστή τους στο οποίο όµως έχει γίνει αντιγρα-
φή και µετακίνηση και στοίχιση παραγράφων. Ζητείται από 
τους µαθητές να αναστοχαστούν σχετικά µε το τι θα χρει-
αζόταν να κάνουν αν οι αλλαγές αυτές έπρεπε να γίνουν 
χειρόγραφα ή στη γραφοµηχανή.  Στη συνέχεια και αφού 
έχουµε πάρει τις απαντήσεις, αναφέρεται στους µαθητές  
ότι αυτό µπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα µε τη χρήση ε-

νός επεξεργαστή κειµένου και ότι µετά το τέλος της διδα-
σκαλίας θα µπορούν και αυτοί να εκτελούν τέτοιου είδους 
επεξεργασία σ' ένα κείµενο. 
 
Παρουσίαση της ενότητας 
Ζητείται από τους µαθητές να συγκρίνουν το ηλεκτρονικό 
κείµενο µε το φύλλο εργασίας και να σηµειώσουν τις αλλα-
γές που πρέπει να γίνουν. Κατόπιν  αναφέρεται στους µαθη-
τές ότι αυτές οι εσωτερικές διεργασίες µέσα σ' ένα κείµενο 
αποτελούν µια µορφή επεξεργασίας και τους ζητάµε να ε-
ντοπίσουν στη “γραµµή µενού” σε ποιο µενού θα µπορούσαν 
να βρίσκονται οι απαραίτητες εντολές, ώστε µε τον τρόπο 
αυτό να οδηγηθούν στο µενού επεξεργασία. Αφού ανοίξουν 
το µενού επεξεργασία και δουν τις εντολές Αποκοπή, Αντι-
γραφή, Επικόλληση, τους ζητάµε να χρησιµοποιήσουν τις 
εντολές αυτές και τους αφήνουµε για λίγο να πειραµατι-
στούν και να να ανακαλύψουν: 
α) ότι οι εντολές αυτές είναι διαθέσιµες µόνο όταν έχουµε 
επιλέξει ένα κείµενο  και  
β) τις διαφορές µεταξύ αποκοπής και επικόλλησης. 
Στη συνέχεια προχωράµε στη διαδικασία στοίχισης των πα-
ραγράφων και ζητάµε από τους µαθητές  να συγκρίνουν τη 
µορφή των δύο κειµένων  για να καταλήξουν στο ότι αλλά-
ζει η µορφή του, ώστε µε τον τρόπο αυτό να οδηγηθούν 
στο µενού µορφή και στις εντολές στοίχισης παραγράφων. 
 
Ανακεφαλαίωση—σύνδεση µε επόµενα 
Κατά την ανακεφαλαίωση ζητείται από τους µαθητές να 
αναστοχαστούν στον τρόπο που σκέφτηκαν για να επιλέ-
ξουν το µενού Επεξεργασία ή το µενού Μορφή αντίστοιχα. 
Η διδασκαλία ολοκληρώνεται µε µια σύντοµη ανακεφαλαίω-
ση και αναφορά στο τι θα διδαχθούν στην επόµενη ενότητα. 
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ΘΕΜΑΤΑ 
(Υποενότητες) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΚΑΘΕ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 
(σε λεπτά) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙ-
ΚΕΣ  ΤΕΧΝΙ-
ΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

Ανάκληση 
προηγούµε-
νων γνώσεων 
- εισαγωγή 

7’ 
 Ερωτήσεις 
– απαντή-
σεις 

 Υπολογιστές 

Παρουσίαση 
των στόχων 
της ενότητας 

3’ 

Ερωτήσεις 
-
απαντήσεις 
Εισήγηση 

Φύλλο εργα-
σίας, Έτοιµο 
κείµενο, Υπο-
λογιστής 

Παρουσίαση 
της ενότητας 

20’ 
Κατευθυνό-
µενη ανα-
κάλυψη 

Φύλλο εργα-
σίας, Έτοιµο 
κείµενο, Υπο-
λογιστής 

Εφαρµογή σε 
προκατα-
σκευασµένο 
κείµενο 

10’ 
Πρακτική 
άσκηση Υπολογιστές 

Ανακεφαλαί-
ωση 
Σύνδεση µε 
επόµενα 

5’ Εισήγηση- 
διάλογος 

Πίνακας 
Υπολογιστής 

Πίνακας 1 



Το syncplicity είναι µία  υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού 
που προσφέρει  πρόσβαση στα αρχεία σας από παντού. 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα “online backup”  που θα ε-
κτιµήσουν ιδιαίτερα όσοι εργάζονται καθηµερινά σε δια-
φορετικούς υπολογιστές και δεν θέλουν να αναλώνονται 
στο «πήγαινε-έλα» των αρχείων τους µε τις εξωτερικές 
συσκευές αποθήκευσης. Ο συγχρονισµός είναι αυτοµατο-
ποιηµένος  και το µόνο που χρειάζεται  είναι να ρυθµίσετε 
το syncplicity, µε βάση τις ανάγκες σας, κατά τη διάρκεια 
της αρχικής εγκατάστασης.  
 
Ξεκινώντας.. 
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα: www.syncplicity.com  και 
εγγραφείτε για να δηµιουργηθεί ο λογαριασµός σας. Κά-
ντε Login, κατεβάστε το πρόγραµµα στον υπολογιστή σας 
και εγκαταστήστε το. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστα-
σης θα σας ζητηθεί να ορίσετε το είδος το συγχρονισµού. 
(αυτόµατος ή ρύθµιση από το χρήστη). Προτείνεται να 
επιλέξετε τη ρύθµιση από το χρήστη, ώστε να έχετε τη  
δυνατότητα επιλογής των φακέλων που θα παρακολουθεί-
τε µε το  syncplicity. 

 
Όταν ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση στο sys-

tem tray εµφανίζεται το εικονίδιο της εφαρµογής. Ανοί-

Syncplicity — Τα δεδοµένα σας 
παντού και πάντα  

Γράφει ο Αργύρης Τερζάκης 
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γουµε το πρόγραµµα και επιλέγουµε manage and share 
folders  όπου θα ορίσουµε  τους φακέλους που θα παρα-
κολουθεί η εφαρµογή. Από εδώ και πέρα κάθε φορά που 
αλλάζουν τα περιεχόµενα αυτών των φακέλων, το 
syncplicity κάνει upload τα νέα αρχεία. Όποτε θέλετε να 
έχετε πρόσβαση σε αυτά, απλά κάνετε login στο site. Να 

σηµειώσουµε ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε  
download και upload  µεµονωµένα αρχεία. 
 
Προχωρώντας... 
Αν θέλετε να συγχρονιστούν αυτά τα αρχεία σε κάποιον 
άλλο υπολογιστή (π.χ. τον φορητό σας) τα πράγµατα είναι 
πολύ απλά. Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραµµα και στο 
νέο υπολογιστή, ανοίξτε το και επιλέξτε manage and 
share folders. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. 
Στο πρώτο διαλέγουµε το φάκελο από τον αποµακρυσµέ-
νο υπολογιστή που περιέχει τα αρχεία µας και στο δεύτε-
ρο στάδιο επιλέγουµε έναν τοπικό φάκελο που θα κρατάει 
αυτά τα αρχεία. Από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται αυτό-
µατα.  Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για όσους φα-
κέλους θέλετε και για όσους υπολογιστές έχετε. Πραγµα-
τικά αυτή η δυνατότητα του προγράµµατος θα λύσει τα 
χέρια σε όσους «παίρνουν δουλειά» και στο σπίτι.. Κάθε 
φορά που κάποιος φάκελος προστεθεί σε έναν από τους 
δύο υπολογιστές, αυτόµατα ενηµερώνεται ο άλλος για 
τον αν θέλει να τον συµπεριλάβει. Μπορείτε ακόµα και να 
µοιραστείτε κάποιους φακέλους  µε φίλους και συναδέλ-
φους σας. Επιλέξτε από το µενού συντόµευσης του φακέ-
λου (στον υπολογιστή σας και όχι µέσα στο site) syncplic-
ity-share with others συµπληρώστε το email του χρήστη 
και ρυθµίστε τα δικαιώµατά του. Για µεµονωµένα αρχεία 
που θέλετε να δουν κάποιοι άλλοι µπορείτε µε δεξί κλικ 



και syncplicity-Get a shareable link να πάρετε ένα link που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο αρχείο. 
  
Για τους απαιτητικούς.. 
Στην καρτέλα configure syncplicity µπορείτε να ρυθµίσετε 
πόσο bandwidth θα αφιερώσετε στην εφαρµογή για τις 
εργασίες που της έχετε αναθέσει. Επιπλέον µπορεί να 
συνεργαστεί και µε άλλες εφαρµογές όπως google docs, 
zoho, picnic, scribd µε αποκορύφωµα το facebook. Μπο-
ρείτε να επιτρέψετε στο syncplicity να συνδέεται αυτόµα-
τα στο facebook και να σας ανεβάζει τις φωτογραφίες 
από τον υπολογιστή σας. Πιο συγκεκριµένα, αν δηµιουρ-
γήσετε ένα νέο φάκελο µε φωτογραφίες µέσα στο «Οι 
εικόνες µου», το syncplicity θα δηµιουργήσει ένα νέο al-
bum στο facebook µε όνοµα το όνοµα του φακέλου. Αυτό 
το album δεν µπορεί να το δει κανείς µέχρι εσείς να το 
επιτρέψετε µέσα από τις ρυθµίσεις του album στο face-
book. 
 
Μην ανησυχείτε.. 
Όσον αφορά το κοµµάτι της ασφάλειας των δεδοµένων, 
χρησιµοποιούνται ισχυροί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης 
(AES-256) και κλειδιά για την καταχώριση των δεδοµένων 
σας. 
 
Αποθηκευτικός χώρος... 
Με την εγγραφή σας δικαιούστε 2 GB χώρο αποθήκευσης 
στην δωρεάν έκδοση του προγράµµατος (Personal Edi-
tion). Αν επιθυµείτε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο υ-
πάρχουν εκδόσεις µε πληρωµή που προσφέρουν από 50 
GB χώρο και άνω. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.syncplicity.com   
http://blog.syncplicity.com 
http://tinyurl.com/d56bs2  
http://tinyurl.com/d4zcpp  
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 ∆ηµοσιεύθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οδηγία 
διδασκαλίας που αφορά το µάθηµα της Πληροφορικής της 
Γ' Γυµνασίου η οποία αναφέρει τα εξής:  
«Για την επίτευξη των στόχων της θεµατικής ενότητας 
‘Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα’, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο Α.Π.Σ. Πληροφορικής Γ΄ Γυµνασίου 
και υποστηρίζονται από το βιβλίο: Πληροφορική Α΄, Β΄, Γ΄ 
Γυµνασίου (σελ. 176 έως 202), ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε Logo like περιβάλλον, ελεύ-
θερης διανοµής, που εκείνος κρίνει κατάλληλο. Μπορεί, 
για παράδειγµα, να χρησιµοποιηθεί ο ‘Χελωνόκοσµος’  που 
περιέχεται στο εκπαιδευτικό λογισµικό ‘Αβάκιο’.» 
http://tinyurl.com/yj2w9to (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) 
http://t inyurl.com/ylm9m5z (∆ελτίο Τύπου από 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ν.Ευβοίας) 
 

  Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Ε.Κ.Π.Α. και η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Τ.Π.Ε. στην 
Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.) διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ∆ιδακτικής της Πληροφορικής στην Αθήνα 9-11 
Απριλίου 2010. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει 
το βήµα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά µε ερευνητι-
κές µελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεω-
ρητικά πλαίσια που σχετίζονται µε τη ∆ιδακτική της Πλη-
ροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Περισσότερες λεπτοµέρει-
ες θα βρείτε: www.etpe.gr 

 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας. 
 Βέροια—Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010.  
Οι παρακάτω ενώσεις εκπαιδευτικών: 
- Παράρτηµα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Ηµαθίας, 
- Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επι-
στήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος», 
- Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευ-
ση» (e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) 
διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 
Ηµαθίας µε θέµα: «Ψηφιακές και ∆ιαδικτυακές Εφαρµο-
γές στην Εκπαίδευση». Κύριος σκοπός του συνεδρίου 
είναι να αναδείξει τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που 
προτείνουν ή εφαρµόζουν στη διδασκαλία καινοτόµες ή 

ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πρακτικές µε χρήση των 
Τ.Π.Ε. Επιπλέον θα γίνει µια πρώτη εκτίµηση της καινοτό-
µου πρωτοβουλίας του Υπ.Ε.Π.Θ. για την ενσωµάτωση των 
Η/Υ και του εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης («Ψηφιακή Τάξη»). 
 

 Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών "Μιχάλης ∆ερτού-
ζος" και η "Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαί-
δευση" (e∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) σε συνεργασία µε το Πανελλήνιο 
Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) προκηρύσσουν ∆ιαγωνισµό για τη 
Βράβευση Σχολικών ∆ιαδικτυακών Τόπων ∆ηµοτικών, Γυ-
µνασίων και ΓΕΛ. Παράλληλα για πρώτη φορά θα δοθεί βρα-
βείο στον καλύτερο διαδικτυακό τόπο διοικητικής µονάδας 
(∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης). Η βράβευση θα 
πραγµατοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2010 σε παράλληλη εκ-
δήλωση στο πλαίσιο του "2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου Ηµαθίας". 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε: 
http://tinyurl.com/yf2bwsb (e∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) 
http://tinyurl.com/yk4l4lt (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτι-
κών «Μιχάλης ∆ερτούζος») 
http://tinyurl.com/yl7l7ud (Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο)  
 

 Η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµό-
νων και Επαγγελµατιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) σε 
συνεργασία µε τα τµήµατα Μηχα-
νικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Η/Υ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εφαρµοσµέ-
νης Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστηµίων και τµηµάτων 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµά-
των Α-ΤΕΙ, διοργανώνουν και φέτος τον 22ο Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες για 
τον κανονισµό και το θέµα του φετινού διαγωνισµού θα 
βρείτε: www.pdp.gr & www.epy.gr 
 

 15ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 
και ∆ιαστηµικής 2010. 
Η Εταιρεία Αστρονοµίας και ∆ιαστήµατος προκηρύσσει τον 
15ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Αστρονοµίας και ∆ια-
στηµικής 2010. Από φέτος, ο ∆ιαγωνισµός Αστρονοµίας 
προβλέπεται  να διεξαχθεί και στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ , και όχι µόνο 
στα ΛΥΚΕΙΑ, µε διαφορετικά, βέβαια, θέµατα. Ας σηµειω-
θεί, όµως, ότι στις φάσεις του διαγωνισµού που αφορούν 
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στους µαθητές Λυκείου, εκτός από γνώσεις Αστρονοµίας, 
απαιτούνται και γνώσεις Μαθηµατικών και Φυσικής.  ∆η-
λώσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορούν να υποβά-
λουν οι µαθητές και οι µαθήτριες στους διευθυντές των 
Γυµνασίων και των Λυκείων τους µέχρι την 25η Ιανουαρί-
ου 2010. Περισσότερες πληροφορίες για τις φάσεις του 
διαγωνισµού θα βρείτε: 
www.astronomos.gr 
http://tinyurl.com/yh5e29z  
 

 Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
προχώρησε σε επεξεργασία των αποτελεσµάτων της 
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των σχολείων 
όλων των βαθµίδων της χώρας, στο πλαίσιο µελέτης για 
τον προσδιορισµό και την παρακολούθηση των δεικτών 
του σχεδίου δράσης «i2010». Ειδικότερα, από την ανάλυ-
ση προκύπτουν τα εξής:  

• «Το σύνολο (100%) των σχολείων της χώρας είναι εξο-

πλισµένο µε Η/Υ 

• 16 µαθητές αντιστοιχούν κατά µέσο όρο σε κάθε Η/Υ - 

σαφώς βελτιωµένη η αναλογία στις αγροτικές περιοχές (7 
µαθητές) 

• Το 69% των σχολικών µονάδων συνδέεται ευρυζωνικά 

στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) 

• Πάνω από 5000 εκπαιδευτικά ιστολογία (blogs) έχουν 

δηµιουργηθεί µέσα από το ΠΣ∆ από µαθητές και εκπαι-
δευτικούς 

• Ανησυχίες εκφράζουν οι γονείς για τη χρήση των Η/Υ 

και του ∆ιαδικτύου από τα παιδιά τους 
Η διανοµή του Μαθητικού Φορητού Υπολογιστή σε 
120.000 µαθητές αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη διαµόρ-
φωση της σύγχρονης ‘‘Ψηφιακής Τάξης’’». Περισσότερες 
λεπτοµέρειες στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/ylaabc3  
 

 1ο Νεανικό φεστιβάλ 
Εικόνας µε χρήση κάµε-
ρας κινητού τηλεφώνου  
Το Μουσείο Κινηµατογρά-
φου Θεσσαλονίκης, το 
Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης µε την υπο-

στήριξη του Ινστιτούτου Νεότητας του Υπουργείου Παι-
δείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, διοργανώ-
νουν το 1ο Νεανικό Φεστιβάλ Εικόνας µε χρήση κάµερας 
κινητού τηλεφώνου. Το shootit απευθύνεται σε νέους ως 
25 ετών µε καλλιτεχνικές και κοινωνικές ανησυχίες που 
καλούνται να τις εκφράσουν ελεύθερα µέσα από 2 κατη-
γορίες (Φωτογραφία & Ταινία µικρού µήκους) αλλά µε 1 
κοινό θέµα. Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα, τους 
όρους συµµετοχής, τα έπαθλα, το χρονοδιάγραµµα  και 

λοιπές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: 
www.shootit.gr 
 

 «Η Μεγάλη Περιπέτεια» & «Ο Πυρετός του Χρώµατος» - 
∆ύο νέες παραγωγές από το Ίδρυµα Ευγενίδου. 
  

Στην «Μεγάλη Περιπέτει-
α» περιγράφονται, σύντο-
µα αλλά περιεκτικά, οι 
δραστηριότητες των ∆ια-
στηµικών Λεωφορείων τα 
τελευταία 30 χρόνια, η 

εκπαίδευση και οι συνθήκες διαβίωσης των αστροναυτών 
στο ∆ιάστηµα, η εµφάνιση και η εξέλιξη των ∆ιαστηµικών 
Σταθµών (Σαλιούτ, Σκάιλαµπ, Μιρ και ∆ιεθνής ∆ιαστηµικός 
Σταθµός), η προσφορά των απογόνων του Σπούτνικ για τη 
βελτίωση της ζωής στη Γη, οι ανακαλύψεις των τροχιακών 
µας αστεροσκοπείων για το Σύµπαν και οι περιπέτειες των 
«πρεσβευτών του ανθρώπου» στους πλανήτες και στους 
δορυφόρους του Ηλιακού µας Συστήµατος. «Η Μεγάλη Πε-
ριπέτεια» αποτελεί την δεύτερη παράσταση µιας τριλογίας 
(προηγήθηκε ήδη η παράσταση «Από τη Γη στη Σελήνη»), η 
οποία έχει ως σκοπό να περιγράψει τις διάφορες δραστη-
ριότητες του Ανθρώπου στο ∆ιάστηµα κατά το παρελθόν, 
το παρόν και το µέλλον. 

«Ο Πυρετός του Χρώµατος» 
παρακολουθεί τη σύντοµη, 
θυελλώδη ζωή και συνάµα τη 
σπουδαία καλλιτεχνική πορεία 
του Vincent Van Gogh  - από 
την ηλικία των 27 ως και τον 
τραγικό θάνατό του στα 37- 

τη δεκαετία εκείνη δηλαδή κατά την οποία ο παγκόσµιος 
πολιτισµός έγινε πλουσιότερος κατά 900 τουλάχιστον έργα 
του. Τα Μουσεία d`Orsay στη Γαλλία, καθώς και τα αντί-
στοιχα µουσεία Van Gogh και Kroller Muller στην Ολλανδία 
συνεργάζονται µε µια πλειάδα σπουδαίων παραγωγών για 
να προσφέρουν στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να απολαύσει 
στον τεράστιο Θόλο του Πλανηταρίου, το ζωγράφο που 
έφερε την µεγάλη επανάσταση στο χρώµα και να θαυµάσει 
µερικά από τα πιο σηµαντικά έργα στην ιστορία της Τέχνης. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες: 
http://tinyurl.com/ygjtmvc  (Αναλυτική περιγραφή των πα-
ραστάσεων του Ιδρύµατος Ευγενίδου) 
http://tinyurl.com/yjaoujr  (Οδηγίες για κρατήσεις) 
http://tinyurl.com/yjbyygh (Πρόγραµµα Παραστάσεων) 
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