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Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον Διαγωνισμό Σχολικών Βραβείων το 

σχολείο μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να κατασκευάσει  ένα ηλεκτροκίνητο 

αναπηρικό αμαξίδιο , προκαλώντας έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών μας για : 

• Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας 

• Να ενθαρρυνθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών . 

• Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις μεθόδους έρευνας και αναζήτησης 

τρόπων επίλυσης προβλημάτων. 

• Να αναπτύξουν ικανότητες έρευνας συλλογής, αξιολόγησης και ορθής 

χρήσης της πληροφορίας. 

• Να έλθουν σε επαφή με τις μεθόδους οργάνωσης εργασίας και τις 

διαδικασίες παραγωγής προϊόντων σε πραγματικές συνθήκες. 

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

• Να αποκτήσουν εμπειρίες από την οργάνωση και διαχείριση ενός σχεδίου 

εργασίας . 

Η επιλογή  της συγκεκριμένης εργασίας έγινε με αφορμή την αναπηρία 

συμμαθητή των παιδιών, μετά από τροχαίο ατύχημα, και με την προϋπόθεση η 

εργασία τους να παραχωρηθεί στο συμμαθητή τους για την διευκόλυνσή του  

στις μετακινήσεις του. 

Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην καλή διάθεση των μαθητών, την αγάπη και το 

μεράκι για δουλεία, για έρευνα και αναζήτηση, για παρουσίαση και έκθεση του 

έργου που θα τους κάνει να νιώσουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και υπερήφανοι 

για το δημιούργημά τους, αλλά  προπάντων στην ευαισθησία των μαθητών για 

τους ανθρώπους εκείνους που μας έχουν ανάγκη και με πολλή αγάπη και 

ανθρωπιά σκύβουν στο πρόβλημα τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα στις 

μέρες μας άνθρωποι και ιδιαίτερα μαθητές να δείχνουν όχι μόνο ζήλο και 

αγάπη, αλλά να έχουν τις ευαισθησίες και να νιώθουν συγκινήσεις για τους 

ανθρώπους δίπλα μας. 

Ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν πολύ μεγάλος και πολλές φορές 

πιεστικός προκειμένου το έργο τους να τελειώσει το συντομότερο για να το 

παραχωρήσουν στο συμμαθητή τους. 

Οι μαθητές αγωνιούν για το αποτέλεσμα που δε θα είναι μόνο ικανοποίηση, 

αλλά και ανακούφιση, γιατί προσπάθησαν να αποδείξουν πως πράγματι 

πρόσφεραν με το δικό τους κόπο και το δικό τους αγώνα ομαδικά και 
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αδελφωμένα κάπου βοήθεια στο συμμαθητή τους που τόσο τον συμμερίζονται, 

τον σκέπτονται και του συμπαραστέκονται. 

Οι μαθητές όπως πάντα διαθέτοντας όλη τους τη δύναμη, την εφευρετικότητα, 

το ταλέντο τους, γευόμενοι τη νέα τους εμπειρία πάνω στις σπουδές τους, εκτός 

από τον απώτερο σκοπό που είναι η χαρά και η εξυπηρέτηση του συμμαθητή 

τους, θα νιώσουν ότι επιτελούν και ένα έργο που πάνω από όλα είναι 

απαραίτητο στην εποχή μας, ένα έργο με κοινωνικό σκοπό, κοινωνικό 

χαρακτήρα,  δίνοντας έτσι την αφορμή και το κίνητρο και για άλλα κοινωνικά 

έργα, με ανθρωπιστικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. 

 

Η σημαντικότερη εμπειρία απ όλη την κατασκευή θεωρούμε ότι είναι η 

κατασκευή των πολυεστερικών   καλυμμάτων και ο τρόπος επεξεργασίας τους. 

Η  εμπειρία αυτή μπορεί να τους χρειαστεί : 

1. Στην κατασκευή εξαρτημάτων που οι ίδιοι σχεδιάζουν. 

2. Στην επισκευή χαλασμένων εξαρτημάτων. 

 

Πρέπει να τονίσουμε  ότι η κατασκευή μας προέρχεται από 

επαναχρησιμοποιούμενα  υλικά. Σε ποσοστό 60 % και πλέον αποτελείται από 

υλικά και μηχανισμούς που προέρχονται από παλιούς κατεστραμμένους  

μηχανισμούς διαφόρων κατασκευών.  Όπως: 

• Τροχοί 

• Πιρούνια  ποδηλάτου 

• Τιμόνι  ποδηλάτου 

• Κάθισμα  γραφείου 

• Μηχανισμός φρένων 

• Σύνδεσμοι 

• Ακραξόνια τροχών 
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Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και να αναδείξουμε με το έργο μας είναι : 

Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης . 
o Ότι δηλαδή κανένας μηχανισμός ,κανένα εξάρτημα δεν πάει 

χαμένο και δεν πρέπει  να  πετάγεται  και να ρυπαίνει το 
περιβάλλον, αλλά μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε κάποια  
άλλη κατασκευή. 

Η φύση χρειάζεται, απαιτεί προστασία, φροντίδα, θωράκιση. Εμείς είμαστε 

εκείνοι, που θα οπλιστούμε με όλα εκείνα τα μέσα, ώστε όχι μόνο να γίνουμε 

φύλακες και υπερασπιστές της, αλλά στρατιώτες μιας εκστρατείας που θα 

πολεμήσει με θάρρος και τόλμη εκείνους που όχι μόνο δεν τη σέβονται, αλλά 

την εκδικούνται και τη μάχονται. Αυτά λοιπόν τα παιδιά είναι έτοιμα να 

εξουδετερώσουν, να εξαφανίσουν και να πολεμήσουν ό,τι την καταστρέφει, 

αλλά και πανέτοιμα να αγωνιστούν και να προσφέρουν ό,τι την ωφελεί και την 

ομορφαίνει. 

o Ότι μια κινητήρια μονάδα (μηχανή), μπορούμε να την 
χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες  κατασκευές   όπως : 

• Χορτοκοπτικό μηχάνημα 

• Ραντιστικό  μηχάνημα 

• Αντλία υγρών 

• Μεταφορική ταινία 

• Φορητή γεννήτρια 

• Μπετονιέρα 

• Μηχανή  που τινάζει ελιές κ.λ.π. 

 

Τα υλικά και οι μηχανισμοί αφού επιλέχθηκαν, καθαρίστηκαν, 

αποσυναρμολογήθηκαν, ελέγχθηκαν, επισκευάσθηκαν,  συναρμολογήθηκαν    

και    προσαρμόστηκαν   από    τους    μαθητές. 

Από το άλφα έως το ωμέγα ,το έργο μας δημιουργήθηκε ομαδικά από τους 

μαθητές στο εργαστήριό μας, έχοντας αμεσότατη σχέση με το πρόγραμμα των 

σπουδών τους εμπλουτίζοντάς τους επιπλέον με πρωτοφανείς γι΄ αυτούς 

εμπειρίες δημιουργίας. 
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Αυτό το έργο έγινε από τους μαθητές μας με πραγματικό ενδιαφέρον, ζήλο 

και μεράκι. Γι’ αυτούς θα είναι κάτι που θα νιώθουν τόσο υπέροχα, γιατί δεν 

είναι μόνο προσφορά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη, αλλά και μια πολύτιμη 

εμπειρία γι’ αυτό που δημιούργησαν και θα νιώθουν υπερήφανοι και 

ικανοποιημένοι για το δημιούργημά τους. 

Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι εκείνο που περίμεναν οι μαθητές, είναι το 

αποτέλεσμα της φιλότιμης ανθρώπινης προσπάθειας και σκληρής δουλειάς των 

μαθητών μας οι οποίοι αφιέρωσαν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο τους και 

δούλεψαν με μεράκι , ενθουσιασμό , και συγκίνηση για εκείνο που τους άγγιξε, 

έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 65 ημέρες. Γιατί οι μαθητές είναι 

ευαίσθητοι και με ευχαρίστηση και καλή  διάθεση προσφέρουν, όταν υπάρχει 

ανάγκη στον άνθρωπο. 

 

Η κατασκευή μας δεν είναι μια αφηρημένη εφαρμογή . Αντικαθιστά τον 
ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα  σε παραγωγή. Φανταστείτε την ψυχολογία 

των μαθητών βλέποντας απλά μέταλλα και υλικά δια μέσου της σκέψης τους και 

της χειρονακτικής τους εργασίας να μετατρέπονται σε μια αυτόνομη και 

παραγωγική μονάδα. 

Οι μαθητές με φιλότιμο και συγκίνηση, έχοντας όλοι τους συναισθηματισμούς και 

ευαισθησίες είναι έτοιμοι να προσφέρουν αυτό που όχι μόνο θα εξυπηρετήσει έναν 

άνθρωπο και θα τον βοηθήσει σημαντικά, αποσκοπώντας και σ’ έναν κοινωνικό 

ανθρώπινο σκοπό, αλλά θα τους αφήσει και κάτι πολύτιμο: εμπειρίες , ικανοποίηση 
και ένα ευχάριστο συναίσθημα ότι με το έργο τους και την προσφορά τους 
έδωσαν χαρά, αγάπη και ανακούφιση σε κάποιον που είχε την ανάγκη τους και 
τη συμπαράστασή τους για να νιώθει ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι 
και ιδιαίτερα κάποια παιδιά που αγωνίζονται και δίνουν αγάπη και χαρά σε 
ανθρώπους που ελπίζουν και περιμένουν βοήθεια και στήριξη και σκύβουν με 
ευαισθησία και πραγματικό ενδιαφέρον στο πρόβλημά τους. 

Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου οφείλουμε να τονίσουμε ότι είχαμε την 

αμέριστη ηθική, υλική και οικονομική συμπαράσταση της Δ/νσης του ΣΕΚ 

Μεσολογγίου όπως και όλων συναδέλφων μας.   
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΕΡΓΟΥ 
 

Παπαθανασίου  Σωτήριος: Μηχανολόγος ΠΕ17 
     Σαμαράς Δημήτριος         : Ηλεκτρολόγος ΠΕ17 
 

ΟΜΑΔΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

1. Σχώρης Δημήτριος 
 

10. Κυτέας    Γεώργιος 

2. Βασιλόπουλος Νικόλαος 11. Λαζοδήμος Γεώργιος 
 

3. Γλιάτσος Αθανάσιος 12. Μπέστιας Γεώργιος 
 

4. Σοφιανός Μιχάλης 13. Μέμος  Γεράσιμος. 
 

5. Γραβάνης Αλέξιος 14. Μπάκας Ιωάνης 
 

6. Μπάκας Βασίλειος 15. Μπέστιας Λάμπρος 
 

7. Μπράτσικας Δημήτρης 16. Ντελής Σπυρίδων 
 

8. Γκούβρας Νικόλαος 17. Καλύβας Γεώργιος 

9. Καραπαναγιώτης Χρήστος 18. Γιγκλάς Σπυρίδων 
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ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

 
Κινητήρας 
Τύπος 
Ισχύς / στροφές 
Θέση 

Ηλεκτροκινητήρας 
Συνεχούς ρεύματος 24V 
380W/3200min 
Πίσω / διαμήκης 
 

Μετάδοση κίνησης 
 
 

Πίσω τροχοί 

Τροχοί 
Ζάντες 
Ελαστικά 

4 
Ατσάλινες  12΄΄ 
ΚENDA 3.5-12΄΄ 
 

Διαστάσεις 
Μήκος / Πλάτος /Ύψος 
Μετατρόχιο (εμπρός /πίσω) 
Μεταξόνιο 
Βάρος 

 
1350 / 66 / 950  mm 
990/970 mm 
1930 mm 
85 kg 
 

Φρένα 
 

Μηχανικά Πίσω 
 

Διεύθυνση Μηχανική 

Ταχύτητα 20 km/h 

Αυτονομία 8 h 
 

 
 

 
 
 
 


