
3o Γυμνάσιο Κηφισιάς
Συμμετοχή στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ST3dM

που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας(ΕΔΙΦΕΤ)
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Ομάδα LookUp
Αγγελίνας Φίλιππος

Γαρεφαλιδάκης Κωνσταντίνος 
Γεροστάθης Γεώργιος 

Διαμαντή Όλγα 
Ζαφειροπούλου Βρέττα Χριστίνα



 Είμαστε μια ομάδα 5 μαθητών/τριών της Β Γυμνασίου που γνωριστήκαμε, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Amusing «Adapting Museums for Educational Inclusive Goals».

 Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία, μουσεία, καθώς και μια ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην 
τρισδιάστατη εκτύπωση. Οι χώρες προέλευσης των εταίρων είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Λιθουανία. 
Εκτός από το 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, την Ελλάδα εκπροσωπεί στο εν λόγω πρόγραμμα και ο Φάρος Τυφλών της 
Ελλάδος (Μουσείο Αφής).

Ποιοι είμαστε

Κύριος σκοπός του προγράμματος Amusing είναι η 
κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση ατόμων με 
προβλήματα όρασης, με την αξιοποίηση της 
τρισδιάστατης σχεδίασης (3D design), σάρωσης (3D 
scanning) και εκτύπωσης (3D printing).

Επιδίωξη είναι να δοθεί η δυνατότητα σε τυφλούς 
ανθρώπους να βιώνουν την τέχνη αγγίζοντας 
ακριβή και ανθεκτικά 3D printed αντίγραφα, τα 
οποία θα εκτίθενται όχι μόνο σε μουσεία αφής αλλά 
και σε συμβατικά μουσεία.



Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα της 3Dσχεδίασης και εκτύπωσης και να συμμετέχουμε στον 4ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ST3dM που διοργανώνει το ΕΔΙΦΕΤ/ΑΠΘ από:

 περιέργεια και ενδιαφέρον για την τεχνολογία της 3D σχεδίασης και εκτύπωσης,

 ύπαρξη ενός 3D εκτυπωτή στο σχολείο μας, τoυ Craftbot plus,

 διάθεση για σχεδίαση μέσω διαφορετικών μορφών διδασκαλίας, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων,

 επιθυμία να συμβάλλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Αθήνα



Ομάδα LookUp

 Ονομάσαμε την ομάδα μας LookUp γιατί
συνήθως κοιτάμε ψηλά για να δούμε τους
φτερωτούς μας φίλους να πετάνε αλλά και γιατί
όταν κοιτάμε ψηλά ονειρευόμαστε!

 Συμμετέχουμε στη μεσαία κατηγορία Γυμνασίου
«Ο κοινόχρηστος χώρος», για να εντοπίσουμε
σημεία/θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον
χώρο και αποτελούν προβλήματα αειφόρου
ανάπτυξης και σχεδιάζουμε μια κατασκευή που
βοηθά στην επίλυσή του!

 Επιλέξαμε την σχεδίαση μιας ταΐστρας που θα
λύνει το πρόβλημα σίτισης των πτηνών, κυρίως
την περίοδο του χειμώνα, εξασφαλίζοντας
παράλληλα την επιβίωσή τους.



Διεπιστημονικότητα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΪΣΤΡΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

BΙΟΛΟΓΙΑ-
ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)



Η ομάδα LookUp  
δημιούργησε animated βίντεο, 
στο μάθημα της Πληροφορικής, 

στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των μαθητών

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους για να δείτε τα βίντεο

Animaker
https://app.animaker.com/animo/XWF1N4XUytnk3IR0/
https://app.animaker.com/animo/aLuLJdpUo59wEdME/
https://app.animaker.com/video/NAH7ESU9XZ1B3B6Z
https://app.animaker.com/animo/RrSNALB7lB2qLS64/

Δημιουργία 
animated βίντεο

https://app.animaker.com/animo/XWF1N4XUytnk3IR0/
https://app.animaker.com/animo/aLuLJdpUo59wEdME/
https://app.animaker.com/video/NAH7ESU9XZ1B3B6Z
https://app.animaker.com/animo/RrSNALB7lB2qLS64/


Βόλτα στο πάρκο
Επίσκεψη της ομάδας μας στο Πάρκο Αδαμών, προκειμένου να δούμε από κοντά 
το φυσικό περιβάλλον και τον χώρο που θα φιλοξενηθούν οι ταΐστρες μας.



Το σκεπτικό σχεδίασης της ταΐστρας πουλιών

ΠΑΡΚΟ ΑΔΑΜΩΝ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΡΟΥΠΕΛ)

Η πλούσια βλάστηση της περιοχής μαζί με 
την ενεργή παρουσία των φτερωτών μας 
φίλων

Το νέο διαμορφωμένο πάρκο στις Αδάμες  

O μεγάλος αριθμός πουλιών στην περιοχή 
μας

Τη διαπίστωση ότι η τροφή αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση των 
πουλιών



Σχεδίαση στο χαρτί



Ο σχεδιασμός βήμα-βήμα



Η υλοποίηση 
της τελικής ιδέας

Εργονομική σχεδίαση

Διαφανής χώρος αποθήκευσης τροφής για να 
γίνεται εύκολα αντιληπτό πότε πρέπει να 
προστεθεί τροφή

Καπάκι ασφαλείας που προστατεύει από τη 
βροχή

Ανοίγματα γύρω-γύρω για εύκολη πρόσβαση 
των πουλιών στην τροφή

Ανοίγματα στη βάση του χώρου αποθήκευσης 
τροφής και μια πυραμίδα, για να γλιστράει μικρή 
ποσότητα τροφής όταν χρειάζεται  

Χωρίς αιχμηρά σημεία ώστε να μην υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού των πουλιών

Με γατζάκια στη σκεπή ώστε να μπορεί να 
κρεμαστεί στα κλαριά των δέντρων



Τα πλεονεκτήματα 
της σχεδίασης



Η ομάδα μας “επί το έργο”



Το έργο είχε θετικά αποτελέσματα και πρόσφερε
πολλαπλά οφέλη σε όλους μας.

Συγκεκριμένα, εμείς οι μαθητές είχαμε την
ευκαιρία

 να δουλέψουμε ομαδικά,

 να έρθουμε σε επαφή με εναλλακτικές
διδακτικές τεχνικές,

 να αναδείξουμε τα ταλέντα μας και τη
δημιουργικότητα μας,

 να αποκτήσουμε απαραίτητες ψηφιακές
ικανότητες,

 να εξοικειωθούμε με τις νέες τεχνολογίες,

 να αναπτύξουμε κριτική και δομημένη σκέψη
μέσα από την επίλυση προβλημάτων,

 ενώ παράλληλα ευαισθητοποιηθήκαμε σε
περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τα οφέλη



 Η ιδέα της σχεδίασης μιας ταΐστρας πουλιών
είναι μια πρωτοποριακή ιδέα, η οποία θα
βοηθήσει την επιβίωση των πτηνών της
περιοχής μας και θα τα διευκολύνει να
αντιμετωπίσουν προβλήματα σίτισης.

 Μέσω της συμμετοχής μας, γινόμαστε μέλη
μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας, μιας κοινωνίας
της οποίας τις προκλήσεις καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε με ανάληψη ουσιαστικών
δράσεων.

Η εμπειρία





Σας ευχαριστούμε!

Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες 
που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

ST3dM 2022


