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ΠροΓρΑΜΜΑ β́ ΚΥΚλΟΥ

ΕργαστήριΟ διδαΚτιΚήσ  
& ΕπιστήμΟλΟγιασ ΦΥσιΚων 
Επιστήμων Και ΕΚπαιδΕΥτιΚήσ 
τΕχνΟλΟγιασ,
ΠΑιδΑΓωΓιΚο τΜήΜΑ  
δήΜοτιΚής ΕΚΠΑιδΕυςής, 
ΠΑνΕΠιςτήΜιο Αθήνων

ινστιτΟΥτΟ  
νΕΟΕλλήνιΚων ΕρΕΥνων,
ΕθνιΚο ιδρυΜΑ ΕρΕυνων

Έκθεση, Επιστημονικές παρουσιάσεις 
και εκπαιδευτικά προγράμματα

Η έκθεση «Άβαξ | Πλευρές των υπολογιστών στην Ελλάδα», 
αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης ζητημάτων από την τεχνο-
λογική ιστορία της Ελλάδας καθώς και θεμάτων που σχετίζο-
νται με την επιστημονική και τεχνολογική πολιτιστική κληρο-
νομιά.

Μέσα από την ιστορία των μηχανών υπολογισμού και των υπο-
κειμένων που τις δημιουργούν και τις διαχειρίζονται, ξετυλί-
γεται το νήμα της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της χώ-
ρας, της πορείας και του ρόλου του τεχνολογικού εξοπλισμού 
και της καινοτομίας, υποδηλώνονται συλλογικές ιδέες και εθνι-
κοί προσανατολισμοί.

Η έκθεση πλαισιώνεται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εργα-
στήρια δραστηριοτήτων για σχολικές ομάδες καθώς και από μια 
σειρά μορφωτικών εκδηλώσεων. Επιχειρεί με αυτόν τον τρό-
πο να συμβάλει στην επικοινωνία της επιστήμης με την κοινω-
νία, στη διερεύνηση δημιουργικών πρακτικών μάθησης και στην 
κοινωνική εγρήγορση, κυρίως των παιδιών και των νέων, ως 
προς ζητήματα επιστημονικής κληρονομιάς. 

Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιείται μία σειρά επιστημονι-
κών παρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων 
και ξένων ομιλητών.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος συνεργασίας Hephaestus-Hellenic Philosophy, 
History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny 
(7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., RegPot-2008-1)  
που πραγματοποιείται με ευθύνη του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Εργαστηρίου  
Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών  
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος  
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.



ή διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της πληροφορικής 
στην Ελλάδα μέσα από τις διαφημίσεις:  
ζητήματα κοινωνικού φύλου στην ιστορία  
της κατασκευής χρηστών υπολογιστών
χαρά Κώνστα, Εκπαιδευτικός, υπ. διδάκτωρ στο τμήμα Μ.ι.θ.Ε., 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

πέρα από το ιδεολόγημα περί καθολικού υπολογιστή: 
πτυχές της ιστορίας κοινοτήτων προσαρμογής 
λογισμικού στην Ελλάδα
Θοδωρής λέκκας, Εκπαιδευτικός, υπ. διδάκτωρ στο τμήμα Μ.ι.θ.Ε., 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

από τη ρητορική στα όρια των τεχνικών υπολογισμού: 
συνδυάζοντας την ιστορία των ατμομηχανών  
και των υπολογιστών
Φωτεινή τσαγλιώτη, φυσικός, υπ. διδάκτωρ στο τμήμα Μ.ι.θ.Ε., 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 τρίτη 10 ιανουαρίου 2012

σύντομη Εισήγηση
Ευθύμιος νικολαΐδης, δ/ντής Ερευνών, ι.ν.Ε/Ε.ι.Ε, 
Επιστ. υπεύθυνος του προγράμματος Hephaestuς 

τhe History of Computing in Europe
Girolammo Rammuni, Centre National des Arts et Metiers

A New Technology in a new world order: Computing  
in Czechoslovakia in the early postwar years
Helena Durnova, Faculty of Education, 
Department of Mathematics, Masaryk University

 τρίτη 17 ιανουαρίου 2012

Ομιλία από την
μαρουδιώ Κεντούρη, Επικεφαλής του τομέα τηλεπικοινωνιών 
και Επιχειρήσεων Κοινής ωφέλειας της ιΒΜ Ελλάς Α.Ε 

ή χρήση της πληροφορικής στις συλλογές του ιστορικού 
αρχείου της Εθνικής τράπεζας
Nίκος παντελάκης, διευθυντής ιστορικού Αρχείου Εθνικής 
τράπεζας της Ελλάδος

 τρίτη 24 ιανουαρίου 2012

ήλεκτρονικοί Υπολογιστές στην περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση / παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών
Εργαστήριο διδακτικής & Επιστημολογίας φυσικών Επιστημών, 
και Εκπαιδευτικής τεχνολογίας, Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ήλεκτρονικοί Υπολογιστές στη βιοϊατρική  
/ βιολογία συστημάτων-βιοπληροφορική
λεωνίδας αλεξόπουλος, Λέκτορας στο τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ε.Μ.Π

 τρίτη 31 ιανουαρίου 2012

ομιλητής από
διεθνές συμβούλιο μουσείων ICOM - Ελληνικό τμήμα

Εκθεσιακές & διδακτικές Εφαρμογές  
σε ζητήματα τεχνολογικής Κληρονομιάς
αλεξάνδρα λέκκα, Εκπαιδευτικός–Μουσειοπαιδαγωγός,
υπ. διδάκτωρ στο Εργαστήριο διδακτικής & Επιστημολογίας φυσικών 
Επιστημών και Εκπαιδευτικής τεχνολογίας, Π.τ.δ.Ε ,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ωρα Εναρξήσ 19.30΄ | ΕισΟδΟσ ΕλΕΥΘΕρή

χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του κύκλου  
σε κάθε ενδιαφερόμενο

ή έκθεση θα λειτουργεί στο ισόγειο του ΕιΕ
Ώρες λειτουργίας
Καθημερινά: 10.00΄- 20.00΄| σάββατο: 10.00΄- 14.00΄

τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται
τρίτη - πέμπτη: 10.30΄- 13.00΄
ςτα προγράμματα γίνονται δεκτές ομάδες έως 25 παιδιών κατόπιν συνεννόησης  
(210 3689567 από δευτέρα έως Πέμπτη 11.00΄-14.00΄)

 τρίτη 06 δεκεμβρίου 2011

Εγκαίνια Έκθεσης | ώρα 18.οο

Εφαρμογές της πληροφορικής  
στην ιστορία των Επιστημών 
Ευθύμιος νικολαΐδης, διευθυντής Ερευνών, 
ινστιτούτο νεοελληνικών Ερευνών/Ε.ι.Ε.,  
Επιστ. υπεύθυνος του προγράμματος Hephaestus 

Επιστήμη, τεχνολογία και Κοινωνία  
- μια πολύπλοκη σχέση και πώς θα τη διδάξουμε
Κωνσταντίνος σκορδούλης, Καθηγητής φυσικής 
& Επιστημολογίας φυσικών Επιστημών,  
Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής Εκπαίδευσης,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 τρίτη 13 δεκεμβρίου 2011

πληροφορική και εκπαίδευση στην Ελλάδα.  
Όψεις από τις απαρχές μέσα από σχετικές εκδόσεις
Άνθιμος χαλκίδης, Εκπαιδευτικός, δρ. Πληροφορικής στην 
Εκπαίδευση, Επιστ. συνεργάτης του Εργαστηρίου διδακτικής 
& Επιστημολογίας φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας, Ερευνητής στο Πρόγραμμα Hephaestus 

Εργαλεία γνώσης στην ψηφιακή εποχή
αναστάσιος μικρόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής στην 
Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου ιωαννίνων, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής 
Ένωσης των τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση
χρήστος παναγιωτακόπουλος, Αν. Καθηγητής Εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας, Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής Εκπαίδευσης  
Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος δς του ινστιτούτου  
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 τρίτη 20 δεκεμβρίου 2011

από τον υπολογιστή άνθρωπο στον υπολογιστή μηχανή: 
παρατηρήσεις στην ελληνική εμπειρία
τέλης τύμπας, Επίκ. Καθηγητής ιστορίας 
της τεχνολογίας στους νεότερους Χρόνους,  
τμήμα Μεθοδολογίας, ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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