
Ανάπτυξη μηχανής αποτύπωσης  3D - 2D μοντέλων με 

οδήγηση από Η/Υ και χρήση ανακυκλούμενων πολυμερών 

(3D Printer – CNC – Laser )

Το 12ο ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ 3D ΕΠΟΧΗ
Υλοποίηση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του έργου «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»

Σχέδια Δράσης για τα ΕΠΑΛ

• Καλλιέργεια της καινοτομίας

• Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας

• Προώθηση της επιχειρηματικότητας

• Εμβάθυνση  στις νέες τεχνολογίες

Χρηματοδότηση και Συντονισμός: 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

• Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο

Τεχνολογίας «Noesis»

Συνεργαζόμενα σχολεία και φορείς:

• Δήμος Θεσσαλονίκης 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική 

Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ομάδα στόχος 

• Οι μαθητές της Α’ Τάξης που συνεργάστηκαν με

μαθητές της Β’ και Γ’ και υποστηρίχθηκαν από

εκπαιδευτικούς στην συναρμολόγηση και την

σχεδίαση δοκιμίων σε διάφορες εφαρμογές

Χαρακτηριστικά του έργου Αναλυτικός τίτλος του έργου

• 2318,80 €

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου

• Μελέτη και σχεδίαση προγραμματιζόμενης μηχανής με σκοπό την 3D

εκτύπωση και την χάραξη μοντέλων για διάφορες εφαρμογές.

• Μηχανολογική κατασκευή της μηχανής από έτοιμα κομμάτια του 

εμπορίου, με βάση τα σχέδια της προηγούμενης φάσης.

• Ηλεκτρολογική – ηλεκτρονική εφαρμογή των ελεγκτών και προσάρτηση 

αισθητήρων. Εύρεση κατάλληλου υλισμικού και λογισμικού 

καθοδήγησης

• Εύρεση - δημιουργία μοντέλων και διαδικασία προετοιμασίας των 

προγραμμάτων καθοδήγησης – Παραγωγή 3D αντικειμένων.  

Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης

στο πλαίσιο του έργου ΜΝΑΕ

Σχολικό Έτος 2019-2020

Θεματικές περιοχές 

• Εφαρμοσμένη μηχανολογία

• Πληροφορική και Βιομηχανικό Design

• Εφαρμογές στην Βιοτεχνολογία

• Επιχειρηματικότητα

• Πολιτισμός

Κίνητρα & Στόχοι

• Η συνεργασία της Α’ τάξης με όλους τους 

τομείς 

• Η βιωματική και συνεργατική μάθηση

• Η  ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης και της 

αναζήτησης πληροφοριών για ένα σκοπό.

• Η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας σε 

τομείς νέων τεχνολογιών και τη επαφή με 

αυτές

• Η επαφή με τον τομέα της πληροφορικής –

τεχνολογίας με νέο διαφορετικό τρόπο.

• Η εξωστρέφεια 

Προϋπολογισμός του έργου


