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Α. Θεωρητικό Πλαίσιο 
 Ο διαγωνισμός καινοτόμου βιομηχανικού προϊόντος Industrial Technologies for Schools 2014 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Industrial Technologies, το οποίο 
διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής και Θεωρίας 
Μηχανών του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη 
διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης (Industrial Technologies for Schools 2014) η ομάδα κάθε σχολείου 
έπρεπε να σχεδιάσει ένα καινοτόμο βιομηχανικό προϊόν και να γράψει ένα report στα Αγγλικά σύμφωνα 
με τα πρότυπα ενός επιστημονικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια οι εργασίες των ομάδων παρουσιάστηκαν 
κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου και κρίθηκαν από διεθνή επιστημονική επιτροπή. Τα βραβεία 
στις τρεις καλύτερες ομάδες δόθηκαν από την κ. Clara de la Torre, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Έρευνα και την Τεχνολογία. Η ομάδα του σχολείου μας κέρδισε την 1η θέση στο 
διαγωνισμό προτείνοντας το καινοτόμο "έξυπνο" ιατρικό βραχιόλι i-MED. 
  
 
 
 

Β. Εφαρμογή 
Στο Ζάννειο ΠΠΛ αποφασίστηκε η ομάδα που θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό να αποτελείται από 

μαθητές των ομίλων Μαθηματικών – Πληροφορικής, Βιοτεχνολογίας - Μικροβιολογίας και Ρομποτικής. 
Έτσι σχηματίστηκε μια ομάδα 20 μαθητών οι οποίοι με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών των 
ομίλων ανέλαβαν την υλοποίηση των παραδοτέων.  

Η ομάδα έθεσε ως πρώτο στόχο την ανεύρεση μιας πρωτοποριακής ιδέας για ένα καινοτόμο 
προϊόν ή μια υπηρεσία που θα αντιμετωπίζει κάποιο σύγχρονο πρόβλημα. Έγιναν 2 συνεδριάσεις της 
ολομέλειας όπου με την μέθοδο του brainstorming (ιδεοθύελλα) προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το 
ζήτημα. Αναπτύχθηκαν έτσι 5 διαφορετικές ιδέες από ομάδες μαθητών, οι οποίες στη συνέχεια τέθηκαν 
σε ψηφοφορία. Στη συνέχεια ανατέθηκε σε δύο μικρές ομάδες να αναπτύξουν τις δύο επικρατέστερες 
ιδέες, οι οποίες τέθηκαν σε νέα ψηφοφορία μετά από 1 εβδομάδα. Η ιδέα που επικράτησε αφορούσε την 
δημιουργία ενός έξυπνου ιατρικού βραχιολιού το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός νοσοκομείου. 



 
Αφού αποφασίστηκε ποια ιδέα θα αναπτυχθεί για το συνέδριο, ακολούθησαν δύο ακόμη συνεδρίες 

όπου αναζητήθηκαν ιδέες από τους μαθητές και τους υπεύθυνους καθηγητές για την ανάπτυξη του 
αντίστοιχου προϊόντος. Έγινε αναζήτηση στην βιβλιογραφία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
νοσοκομεία και για τους τρόπους που έχουν προταθεί για την επίλυσή τους μέχρι σήμερα. Επίσης 
αναζητήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο προϊόν και ένα 
κατάλληλο όνομα που θα περιγράφει το προϊόν και θα μπορούσε να το προωθήσει στην αγορά. Η ομάδα 
κατέληξε στις εξής προτάσεις: 

1. Το ιατρικό βραχιόλι με τον τίτλο i-MED θα έχει ως βασικό σκοπό την παρακολούθηση 
των ζωτικών σημείων του ασθενούς. Θα μπορεί (μέσω σύγχρονων μη επεμβατικών 
τεχνικών που ανακαλύφθηκαν στη βιβλιογραφία) να μετράει πίεση, θερμοκρασία, 
καρδιακούς παλμούς, επίπεδα οξυγόνου και σακχάρων στο αίμα κ.λπ.  

2. Επιπλέον θα περιέχει και ένα ειδικό εξάρτημα (βελόνα) όπου μέσω κατάλληλων 
αντιδραστηρίων θα μπορεί να κάνει και άλλες εξετάσεις αίματος αν αυτό καταστεί 
αναγκαίο από το ιατρικό προσωπικό. Ανακαλύψαμε τεχνικές που κάνουν εξετάσεις 
αίματος με ιδιαίτερα μικρό κόστος (όπως στο Vchip) και ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. 

3. Η συσκευή θα είναι κατασκευασμένη από οξείδια του γραφενίου ώστε να έχει αυξημένη 
αντοχή και μειωμένο βάρος. Επιπλέον θα ενσωματώνει την τεχνολογία των εύκαμπτων 
οθονών στις οποίες θα απεικονίζονται οι ιατρικές μετρήσεις. 

4. Η συσκευή θα συνδέεται με τον κεντρικό Η/Υ του νοσοκομείου μέσω ειδικής θύρας wifi 
ώστε να μπορεί να ανασύρει τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενούς 
και να το ενημερώνει αν καταστεί απαραίτητο. 

5. Πέραν των ιατρικών λειτουργιών της, η συσκευή θα περιέχει και μονάδα GPS για τον 
εντοπισμό της θέσης του ασθενούς. Η μονάδα κρίθηκε απαραίτητη ειδικά για ασθενείς με 
εγκεφαλικές και νευρολογικές διαταραχές ή μικρά παιδιά. 

6. Τέλος, η τροφοδοσία του i-MED θα γίνεται από μπαταρία η οποία θα μπορεί να 
επαναφορτίζει είτε ενσύρματα είτε ασύρματα ενσωματώνοντας τις τελευταίες σχετικές 
τεχνολογίες. 

Όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες του i-MED η ομάδα αποφάσισε τας εξής: 



1. E.D. Mode. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των νοσοκομείων είναι το αυξημένο 
κόστος των επειγόντων περιστατικών. Το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί, αν βρεθεί ένα 
σύστημα διαλογής των λιγότερο σημαντικών περιστατικών, τα οποία μπορεί να 
προωθούνται αλλού. Για το σκοπό αυτό η ομάδα πρότεινε κάθε ασθενής που θα εισέρχεται 
στα επείγοντα να φοράει μια συσκευή i-MED η οποία θα κάνει ένα απαραίτητο σύνολο 
εξετάσεων χαμηλού κόστους για να καθορίζει τη σημασία του περιστατικού. Η συσκευή θα 
αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού και θα προωθεί τα πολύ 
επείγοντα περιστατικά ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ενώ τα λιγότερο σημαντικά θα 
προωθούνται σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

2. Regular Mode. Αν ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για κάποια προγραμματισμένη 
διαδικασία (π.χ. εξετάσεις, παρακολούθηση, εγχείρηση, κ.λπ.) θα παραλαμβάνει κατά την 
είσοδό του και μια συσκευή i-MED. Ο ασθενής θα φοράει τη συσκευή στον καρπό του 
συνέχεια. Η συσκευή θα παρακολουθεί τις ζωτικές του λειτουργίες συνέχεια και θα 
ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό για οποιαδήποτε αλλαγή. Επίσης, η συσκευή θα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν μετρήσεις και να ληφθούν στατιστικά στοιχεία σε σχέση 
με κάποια φαρμακευτική αγωγή. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα την ιατρική έρευνα. 

3. The Off-site mode. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία ο ασθενής χρειάζεται τακτική 
ιατρική παρακολούθηση, αλλά δεν είναι απαραίτητη η συνεχής παραμονή του στο 
νοσοκομείο. Μέσω του i-MED η κατάσταση του ασθενούς μπορεί να παρακολουθείται 
συνεχώς και αν εντοπιστεί κάποια επικίνδυνη ανωμαλία το ιατρικό προσωπικό θα 
ειδοποιείται αμέσως και θα καθοδηγείται στην τοποθεσία που βρίσκεται ο ασθενής μέσω 
του GPS. Έτσι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα (καρδιά, νεοπλασματικά σύνδρομα, 
αυτοάνοσα, κ.λπ.) θα μπορούν να συνεχίζουν τη ζωή τους. 

 
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 3 μικρότερες ομάδες οι οποίες ανέλαβαν και μια διαφορετική 

εργασία σχετική με τα παραδοτέα που απαιτούσε ο διαγωνισμός. Η πρώτη ομάδα ανέλαβε την 
σημαντικότερη ίσως εργασία, αυτήν της συγγραφής του επιστημονικού report. Η συγγραφή έγινε στα 
αγγλικά χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του διαδικτύου για ανταλλαγή και διόρθωση αρχείων. Η όλη 
διαδικασία έγινε υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών, οι οποίοι επεσήμαιναν στην ομάδα τις 
μεθόδους που έπρεπε να ακολουθηθούν, διόρθωναν τα τυχόν ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, έκαναν 
την τελική επεξεργασία και σύνδεση των ιδεών. Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με τη δημιουργία ενός 
συνεδριακού poster και η τρίτη ομάδα με την παρουσίαση. Επειδή η παρουσίαση έπρεπε να γίνει στα 
αγγλικά έγιναν αρκετές σχετικές πρόβες ώστε οι μαθητές που θα παρουσίαζαν να αισθανθούν έτοιμοι. 
Και οι τρεις ομάδες χρησιμοποίησαν κατάλληλο οπτικό υλικό που δημιουργήθηκε για να γίνει αντιληπτή 
η ιδέα από το κοινό. Το οπτικό υλικό περιελάμβανε σχέδια, 3D αναπαραστάσεις και video.  
 
 

Γ. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργαστήριο 

Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών του τμήματος 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου οι μαθητές 
παρακολούθησαν επιδείξεις διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων. Επίσης πραγματοποιήθηκε (σε 
συνεργασία με τον όμιλο Μαθηματικών Πληροφορικής) και μια επίσκεψη στο UTech Lab του ιδρύματος 
Ευγενίδου, όπου οι υπεύθυνοι μίλησαν στην ομάδα για τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 
Τέλος όλη η ομάδα επισκέφθηκε το συνέδριο industrial Technologies 2014 όπου έγινε η παρουσίαση της 



ιδέας και η βράβευση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές επισκέφθηκαν περίπτερα διαφόρων 
Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. 
 
 
Δ. Αξιολόγηση 
 Η διαδικασία κρίθηκε ιδιαίτερα θετική από το σύνολο της εμπλεκόμενης ομάδας αλλά και από 
τους συμμετέχοντες καθηγητές. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές έμαθαν πως 
δημιουργείται ένα σωστό επιστημονικό άρθρο και πως πρέπει να παρουσιάζουν μια ιδέα ώστε να γίνει 
κατανοητή από τρίτους. Η παρουσία στο συνέδριο ήταν επίσης πολύ σημαντική γιατί έφερε τους μαθητές 
κοντά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων STEM (Science Technology Engineering Mathematics) 
που προήγαγαν τη διαθεματικότητα και τη συνεργασία για την παραγωγή ενός τεχνολογικού προϊόντος. 
 Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης υπήρξαν διάφορα προβλήματα ασυνεννοησίας μεταξύ των 
μελών των ομάδων των οποίων οι ιδέες «έχασαν» στην ψηφοφορία. Κάποιοι μαθητές δεν πίστευαν ότι με 
την προτεινόμενη ιδέα το σχολείο θα μπορούσε να διακριθεί. Εκεί οι καθηγητές τόνισαν ότι η ψηφοφορία 
και η τελική απόφαση ήταν υπόθεση αποκλειστικά των μαθητών, στην οποία οι υπεύθυνοι καθηγητές δεν 
ενεπλάκησαν. Επομένως θα έπρεπε να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές διαδικασίες και η ομάδα στο 
σύνολό της να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έγιναν αρκετές έντονες συζητήσεις 
στην ολομέλεια της ομάδας, αλλά τελικά οι μαθητές πείστηκαν να δουλέψουν ομαδικά και 
επιβραβεύτηκαν για την επιλογή τους. 
 
 
Ε. Παραδοτέα 

 Report στα αγγλικά με την παρουσίαση της ιδέας. 
 Poster συνεδρίου (στα αγγλικά). 
 Παρουσίαση σε PowerPoint (στα αγγλικά) για την ημέρα του συνεδρίου (εικόνες και video) 

Όλα τα παραδοτέα μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του ομίλου μαθηματικών Πληροφορικής 
(http://sima-club.weebly.com/2013---20142/i-med-industrial-technologies-20141) 
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