Π ΙΡ Μ ΣΙΚΟΝΥΟΛ ΙΟ
Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΤΝΘ  ΛΟΝΙΚ 
ΓΤΜΝ ΙΟΝ– Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

πκ έηβ βΝΛ δ κυλΰέαμ
Γυηθα έκυΝ– Γ θδεκτΝΛυε έκυ
Π δλαηα δεκτΝξκζ έκυΝΠαθ πδ

βηέκυΝΘ

αζκθέεβμ

ΰδαΝ κΝξκζδεσΝΈ κμΝβί14-15

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄Ν

ΥΟΛΙΚ Ν Χ
1έΝΥΟΛΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ 
1έ1έΝΠκζδ δ

δεΪΝΠλκΰλΪηηα α

1έ1έ1έΝΜ ζκπκδβηΫθβΝΠκέβ β
 κΝ πκζδ δ

δεσΝ πλσΰλαηηαΝ «Μ ζκπκδβηΫθβΝ Πκέβ βμΝ πδ τξγβεαθΝ κδΝ εΪ πγδΝ

εα αΰλαφάΝεαδΝ υ βηα κπκέβ βΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ υΰΰλαφδεάμΝπαλαΰπΰάμΝ βμΝΘ
απσπ δλαμΝ

δαγ ηα δεάμΝ πκζδ δ ηδεάμΝ

επαέ

σξκδμΝ α)Ν

αζκθέεβμΝ

λ υθα,Ν

κΝπζαέ δκΝηδαμΝ

υ βμΝ πθΝ ηαγβ υθήΝ - λδυθ,Ν ί)Ν ΠαλαΰπΰάΝ πλπ σ υππθΝ

ζκΰκ ξθδευθΝ ε δηΫθπθΝ απσΝ κυμΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΝ πμΝ απσ κεκΝ βμΝ η ζΫ βμΝ βμΝ υΰΰλαφδεάμΝ παλαΰπΰάμΝ βμΝ
Θ

αζκθέεβμέΝ ιδκπκέβ βΝ

ξθδευθΝ βηδκυλΰδεάμΝ ΰλαφάμ,Ν ΰ) υθ λΰα έαΝ η Ν υΰΰ θάΝ ΌηδζκΝ βηδκυλΰδεάμΝ

ΓλαφάμΝ κυΝΠλσ υπκυΝΠ δλαηα δεκτΝξκζ έκυΝΠαθ πδ
η Ν κθΝΌηδζκΝΟλξά
1έ1έβέΝ ά

αζκθέεβμέΝ ζζβζ πέ λα βΝεαδΝ )Ν υθ λΰα έαΝ

λαμΝ κυΝΠΠΠΘέ

Ν κΝσθ δλκμΝΟτΰεκΝΚαηπλΫ

 σξκδΝ κυΝ δα ξκζδεκτ,Ν δαγ
κπ δεκαεκυ

βηέκυΝΘ

ηα δεκτΝ πκζδ δ

δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ά αθμΝ α)Ν δα τθ

δευθΝ πλαε δευθΝ αφάΰβ βμ,Ν ί)Ν απκ έηβ βΝ λσζκυΝ ζκΰκ ξθέαμΝ

πκζυ λκπδεάμήκπ δεκαεκυ

βΝ ΰζπ

δευθΝ εαδΝ

βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ κπ δεάμΝ εαδΝ

δεάμΝ βη δκζκΰέαμ,Ν Ν ΰ)Ν παλαΰπΰάΝ αιδκζκΰδεκτΝ – ελδ δεκτΝ ζσΰκυ,Ν )Ν εαζζδΫλΰ δαΝ

Κλδ δεκτΝ Γλαηηα δ ηκτΝ ηΫ πΝ παφάμΝ η Ν πκζυ λκπδεΪΝ ε έη θα,Ν )Ν αθΪπ υιβΝ οβφδαεκτΝ ΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ
αιδκπκέβ βΝ λΰαζ έπθΝWϋψβέί,Ν

)Ν βηδκυλΰέαΝ αδθέαμΝεαδΝ φαληκΰάΝ

η Ν βΝ ξλά βΝ εα ΪζζβζκυΝ ζκΰδ ηδεκτέΝ Ν πέ υιβΝ πθΝ

βθΝπλΪιβΝ βμΝθ καπκε βγ έ αμΝΰθυ βμΝ

σξπθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ κφ έζ αδΝ

βΝ υθ λΰα έαΝ

επαδ υ δευθΝ η αιτΝ κυμ,Ν ηαγβ υθΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ επαδ υ δευθ-ηαγβ υθΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ αφάθ δαΝ πθΝ
ΦτζζπθΝ

λΰα έαμΝ εαδΝ ίβηΪ πθΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ πκζδ δ

πλκΰλΪηηα κμέΝ

υ εκζέ μΝ πλκεζάγβεαθΝ απσΝ κθΝ

ΠζβλκφκλδεάμΝπαζδΪμΝ ξθκζκΰέαμ)Νη Ναπκ Ϋζ
δΪγ

βΝ κυΝ α κηδεκτΝ ξλσθκυΝ πθΝ ηαγβ υθΝ

ηαΝκΝ

ξθκζκΰδεσΝ

ικπζδ ηκτΝ κυΝ

ξκζ έκυΝ ( λΰα

δεκτΝ
άλδκΝ

σξκμΝ βηδκυλΰέαμΝ αδθδυθΝθαΝ πδ υξγ έΝη θΝαζζΪΝη Ν βΝ

κΝ πέ δΝ εαδΝ σξδΝ

κΝ ξκζ έκΝ σππμΝ έξ Ν αλξδεΪΝ πλκίζ φγ έέΝ

πδπζΫκθΝ βηδκυλΰάγβεαθΝαπσΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ βμΝί’ΝΓυηθα έκυΝπ λαδ ΫλπΝπλκ

κεέ μΝ(Μ Ϊφλα βΝσζπθΝ πθΝ
1

ΦτζζπθΝ λΰα έαμΝ

αΝαΰΰζδεΪ,Νη ζζκθ δεάΝ υθ λΰα έαΝη Ν ξκζ έκΝ ιπ λδεκτ,Ν βηδκυλΰέαΝ ξ δευθΝδ

εζπ)έΝ ΟΝ ξ δα ησμΝ πθΝ φτζζπθΝ λΰα έαμΝ παλκυ δΪ

βεαθΝ

κζκΰέπθΝ

κΝ υλππαρεσΝ υθΫ λδκΝ ΰδαΝ βθΝ βζ ε λκθδεάΝ

ηΪγβ βΝ
(European Conference on E-Learning, ECEL 2014, http://academic-conferences.org/pdfs/ECEL/ECEL2014Abstract-booklet.pdf)
1έβέΝΝ υλππαρεΪΝΠλκΰλΪηηα α
1έβέ1έΝeTwinning (ηΝΫλΰαμΝη Νδε ζέα,ΝΙ αζέα,ΝΚτπλκ,ΝΠκλ κΰαζέα,ΝΙ αζέα)
1έβέ1έ1έΝ ΠλσΰλαηηαΝ eTwinningμΝ Ν η Ν ξκζ έκΝ βμΝ ΙΚ ΛΙ Ν εαδΝ έ ζκΝ Emotional Intelligence: The Body
Language and the internet Communication”Ν η Ν βΝ υηη κξάΝ γίΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ λδυθΝ επαδ
υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ ξκζ έκΝ ISISΝ ΟεέΝ RapisardiΟΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ΰδαΝ ββ

υ δευθέΝ

Ν

υθ ξάΝ ξλκθδΪέΝ ΣκθΝ Οε υίλδκΝ βί1ζΝ

κζκεζβλυγβεαθΝκδΝ λΰα έ μΝ κυΝΫλΰκυΝβί1γ-βί1ζΝη Ν έ ζκΝ«Mediterranean: the Land of Myths and Legends”Νη Ν
βθΝκάη λβΝ επαδ υ δεάΝ πέ ε οβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκηΪ αμΝ

βθΝΚα ΪθδαΝ βμΝδε ζέαμέΝυΰε ελδηΫθα,Ν υηη

βζΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ΝεαδΝ ’ΝΛυε έκυΝεαδΝγΝ επαδ υ δεκέέΝΌζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαπκ
αΝ ηΫζβΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμΝ κυΝ

αέλκυέΝ

ξ δΝ πλκΰλαηηα δ

έξαθΝ

κζάμΝφδζκι θάγβεαθΝαπσΝ

έΝ κάη λβΝ επαδ υ δεάΝ πέ ε οβΝ κυΝ

αδλδεκτΝ ξκζ έκυΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ βί1ηΝ η Ν βΝ φδζκι θέαΝ κυμΝ απσΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ επαδ

υ δεκτμΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝέ
1έβέ1έβέΝΠλσΰλαηηαΝeTwinning η Ν κΝ ξκζ έκΝITES "Pertini-MontaleΟΝ βμΝΙ αζέαμΝεαδΝ έ ζκ,
“VolunteensμΝ weΝ canΝ changeΝ theΝ worldΞΝ δet's do itΞ”Ν ΟΝ εκπσμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ έθαδΝ βΝ φαληκΰάΝ
γ ζκθ δευθΝ λΪ

πθΝ εαδΝ λα

βθΝ πλΪιβΝ

βλδκ ά πθΝ ηΫ αΝ εαδΝ ΫιπΝ απσΝ κΝ ξκζ έκέΝ  κΝ ΫλΰκΝ υηη ΫξκυθΝ ΫιδΝ (θ)Ν

επαδ υ δεκέΝ κυΝΠΠΘΝεαδΝβζΝηαγβ ΫμΝ βμΝίΝΓυηθα έκυέΝΠλκ
σζ μΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ σ κΝ εαδΝ

Ν Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ βμΝ

κεέαΝ κυΝΫλΰκυΝ έθαδΝβΝ πΫε α άΝ κυΝ σ κΝ

Ν

υλυπβμέΝ ΓδαΝ βθΝ πση θβΝ ξκζδεάΝ ξλκθδΪΝ

πλκΰλαηηα έα αδΝαθ αζζαΰάΝ επαδ υ δευθΝ πδ εΫο πθέ
έ1έβέ1έγέΝΠλσΰλαηηα eTwinning: “TracingΝandΝsharingΝourΝmusicΝroots”έΝ Πλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝ δαγ ηα δεσΝ
ΫλΰκΝΠζβλκφκλδεάμΝ– Μκυ δεάμΝπκυΝυζκπκδάγβε Ν

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝΓυηθΪ δκΝ ΰέκυΝΘ κ υλκυΝ βμΝΠΪφκυΝ

βθΝ ΚτπλκέΝ πδ δυξγβε Ν βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ ηκυ δευθΝ ηαμΝ λδαυθΝ

Ν ΫθαΝ πκζδ δ ηδεσΝ πζαέ δκ, βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ

ιδκ ά πθΝ αιδκπκέβ βμΝ πθΝ ΣΠ ,Ν βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ πλκΰλαηηα δ
ηκυ δευθΝ

δευθΝ

ιδκ ά πθ,Ν βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ

ιδκ ά πθ,Νεέαέ

1.2.1.4. Πλσΰλαηηα eTwinning: «Music: Σhe soul of people». Σκ πλσΰλαηηα υζκπκδάγβε
υθ λΰα έα η

α

ξκζ έα Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa,

Πκλ κΰαζέαμ εαδ ZΝŠΝJέϋέΝPurkyněΝaΝZUŠΝδibochoviceΝ κυ Libochovice βμΣ
κυμΝηκυ δεκτμΝ κυμΝκλέακθ μΝεαδΝ θ πζΪεβ αθΝ

κυ S.Pedro do Sul βμ

ξέαμ. ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ δ τλυθαθΝ

Ν πκδεκ κηβ δεΫμΝπκζυπκζδ δ ηδεΫμΝ ηπ δλέ μΝ αιδκπκδυθ αμΝ

η Να φΪζ δαΝ δμΝΣΠ
1.2.1.5. Πλσΰλαηηα eTwinningΝ “InΝ ourΝ streetsΝ andΝ canalsμΝ myΝ town,Ν myΝ life,Ν myΝ heritage”έΝ ΣκθΝ
Οε υίλδκΝ κυΝβί1ζΝ κΝ ξκζ έκΝηαμΝι εέθβ

ΝπλσΰλαηηαΝ δα δε υαεάμΝ υθ λΰα έαμΝ eTwinning η Ν κΝLiceo lin-

guistic edella scienzeumane NiccolòTommaseo βμΝ

θ έαμέΝΟδΝηαγβ ΫμΝαθ ΪζζαιαθΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ ηπ δλέ μΝ

απσΝ βθΝεαγβη λδθάΝαπάΝ κυμ,ΝεαδΝπαλάΰαΰαθΝεαδΝαθΪλ β αθΝυζδεσΝ

Ν ξΫ βΝη Νγ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ δμΝκπκέ μΝ

πΫζ ιαθΝκδΝέ δκδμΝ(‘ΣκΝ ξκζ έκΝηκυ’,Ν‘ΣκΝ πηΪ δσΝηκυΝήΝβΝγΫαΝαπσΝ κΝπαλΪγυλσΝηκυ’,Ν‘ Ν δα λκηάΝαπσΝ κΝ πέ δΝ
ηκυΝ

κΝ ξκζ έκ’,Ν‘Μθβη έαΝ βμΝπσζβμΝηκυΝπκυΝίλέ εκθ αδΝεκθ ΪΝ

κΝ ξκζ έκΝηκυ’,Ν‘ γδηαΝ κυΝ σπκυΝηκυ’)έΝ
2

1έβέβέΝΝ

ζφκπκδά

δμΝ– υθ λΰα έ μΝΝ(Σκυλεέα,ΝΓ ληαθέα)

ζφκπκέβ βΝ η Ν κΝ ξκζ έκΝ Bilfen πθΝ

έ1έβέβέ1έ

ΪθπθΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ κΝ ΫλΰκΝ «Digital Natives

communicate via pigeons”έΝ  κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ΫλΰκυΝ αυ κτΝ υηη

έξαθΝ 1ίίΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ (ηίΝ απσΝ κΝ

εΪγ Ν ξκζ έκ)Ν βζδεέαμΝ 1γ-1ιΝ υθΝ εαδΝ εκπσμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ά αθΝ βΝ πδεκδθπθέαΝ η Ν αζζβζκΰλαφέαΝ πθΝ θΫπθΝ βμΝ
οβφδαεάμΝ πκξάμΝ ξπλέμΝ βθΝ απκεΪζυοβΝ πθΝ πλκ ππδευθΝ
υπ υγτθπθΝ επαδ
δΪ
Ϋ

βηαΝ

κδξ έπθΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ ηΫ πΝ πθΝ τκΝ

υ δευθΝ πθΝ τκΝ ξκζ έπθέΝΠλαΰηα κπκδάγβεαθΝ Ϋ

ΪλπθΝ ηβθυθΝ εαδΝ η Ν βθΝ απκ

κζάΝ ζίίΝ υθκζδεΪΝ πδ

λδμΝαθ αζζαΰΫμΝ πδ

κζυθΝ

ΝξλκθδεσΝ

κζυθέΝ Ν απκ έηβ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

δι Ν κθΝ θγκυ δα ησΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ΰδαΝ βθΝ πλσεζβ βΝ πδεκδθπθέαμΝ ηΫ πΝ αζζβζκΰλαφέαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ
υθα σ β αΝπκυΝ κυμΝ σγβε ΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝφέζκυμΝη ΝαζζβζκΰλαφέαΝεαδΝθαΝαθ αζζΪικυθΝαπσο δμΝεαδΝζέΰαΝ
κδξ έαΝ ΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυμ,Ν κΝ ξκζ έκ,Ν βθΝ πσζβΝ κυμΝ βΝ ξυλαΝ κυμΝ η Ν βθΝ εζα

πλσΰλαηηαΝ κζκεζβλυγβε Ν η Ν βθΝ απκ
παθα

κζάΝ

κδξ έπθΝ πδεκδθπθέαμΝ (

κξκγΫ β βΝΰδαΝ βθΝ εΝθΫκυΝ υθ λΰα έαΝ βΝθΫαΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝ
A.1.2.2.2.

βθΝ

δεάΝ αζζβζκΰλαφέαέΝ ΣκΝ

ζ υ αέαΝ αθ αζζαΰά)Ν εαδΝ βθΝ

Νπζαέ δκΝΫλΰκυΝeTwinning.

πέ ε οβΝ ηαγβ υθΝ κυΝ ύYεσχSIUεΝ ψϋIΝ STέΝ χσσχΝ ΣΟΤΝ χUύSψURύΝ

κΝ ΠΠΠΘΝ

κΝ

πζαέ δκΝ ΫθαλιβμΝ πλκΰλΪηηα κμΝ αθ αζζαΰάμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ηαμΝ η Ν κΝ ΰ ληαθδεσΝ ξκζ έκΝ εαδΝ Ν 1βΝ ηαγβ υθΝ κυΝ
ΰ ληαθδεκτΝ ξκζ έκυΝ πκυΝ δ Ϊ εκθ αδΝ λξαέαΝ ζζβθδεΪΝ εαδ ηαγβ υθΝ βμΝ ΄Ν εαδΝ ΄Ν Λυε έκυΝ κυΝ ξκζ έκυΝ πκυΝ
δ Ϊ εκθ αδέΝ

Ν πδεκδθπθέαΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ι εέθβ

Γ ληαθκέΝ ηαγβ ΫμΝ πδ εΫφγβεαθΝ βΝ Θ
Πκζδ δ ησ, κυμΝ ι θΪΰβ αθΝ

Ν αλξδεΪΝ ηΫ πΝ δα δε τκυέΝ πσΝ β1Ν ΫπμΝ βιΝ Μαλ έκυΝ κδΝ

αζκθέεβΝ εαδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ηαμΝ κυμΝ Ϋφ λαθΝ

Ν παφάΝ η Ν κθΝ ζζβθδεσΝ

βθΝ πσζβΝ εαδΝ κυμΝ σγβε Ν βΝ υθα σ β αΝ θαΝ αά κυθΝ βθΝ εαγβη λδθσ β αΝ εαδΝ θαΝ

ΰθπλέ κυθΝ βΝ θκκ λκπέαΝ πθΝ υθκηβζέεπθΝ κυμέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ηαμΝ κυμΝ υπκ Ϋξγβε Ν εαδΝ κυμΝ
εαζπ σλδ

Ν

κΝ ξκζ έκΝ ηαμΝ

βθΝ βηΫλαΝ

βμΝ ξκζδεάΝ

κλ άμΝ

βμΝ βηβμΝ Μαλ έκυΝ

βθΝ κπκέαΝ εαδΝ

παλαεκζκυγκτ αθέ
1.2.3. υλππαρεσ Πλσΰλαηηα “InspiringΝScienceΝEducation”έ
ΣβΝ ξκζδεάΝ ξλκθδΪΝ βί1ζ-βί1ηΝ κΝ ΠΠΠΘΝ υηη
ϋducation”Νη Ν κυμΝζΝ επαδ υ δεκτμΝΦυ δευθΝ πδ

πβΰυθΝπκυ παλΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ

κΝ υλππαρεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ “InspiringΝ ScienceΝ

βηυθΝ(ΚκυεκυζΪΝΚέ, ΠΪζζαΝ έ,ΝΠ λέ κυΝ έΝεαδΝΦπ δΪ κυΝ

κΝ“InspiringΝScienceΝϋducation”ΝπαλΫξ δΝπλσ ία βΝ
σζκΝ κθΝεσ ηκΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ πθΝΦυ δευθΝ πδ

έξ Ν

Νonline,Ν δα λα δεΪΝ λΰαζ έαΝεαδΝοβφδαεΫμΝπβΰΫμΝαπσΝ

βηυθ,Νβζ ε λκθδεΪΝ λΰαζ έαΝ επαέ υ βμΝεαδΝ δα δε υαευθΝ

κυμΝηαγβ ΫμΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝη αιτΝ κυμΝ( θ σμΝεδΝ ε σμΝ κυΝ ξκζ έκυ)Ν

άΝεαδΝη Νφκλ έμΝπΫλαθΝ κυΝ ξκζ έκυέ
 αΝ πζαέ δαΝ βμΝ υηη κξάμΝ ηαμΝ
αθαπ τ

κΝ υλππαρεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ ξλβ δηκπκδά αη Ν κΝ ύo-δab,Ν κΝ κπκέκΝ

δΝΫθαΝκζκεζβλπηΫθκΝ επαδ υ δεσΝπ λδίΪζζκθΝπκυΝυπκ

δα Ϊι πθΝεαδΝ δεκθδευθΝπ δλαηΪ πθΝ
εΫθ λα,Ν πδ

βθΝ επαδ

βηκθδεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ εαδΝ παθ πδ

ωϋRσ,Ν κθΝ υλππαρεσΝΟλΰαθδ ησΝ δα

βλέα δΝεαδΝ θδ ξτ δΝ βΝξλά βΝ πδ

υ δεάΝ δα δεα έαΝ αΝκπκέαΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝΰθπ

βηκθδευθΝ

ΪΝ λ υθβ δεΪΝ

άηδα,Ν σππμΝ κΝ υλππαρεσΝ ΚΫθ λκΝ ΠυλβθδευθΝ λ υθυθΝ –

άηα κμΝ- ϋSχΝεέΪέ

1έγέΝΛκδπΪΝΠλκΰλΪηηα αΝΧΤέΠΟέΠ ΙέΘέ,Ν

,Ν άηκμ,ΝΠλπ κίκυζέ μΝ κυΝξκζ έκυΨ

1έγέ1έΝΚΛΙΚΝΠλκ Ϊ υ ΫΝ κΝ(ΝκΫηίλδκμΝβί14-ΜαδκμΝβί1η)έ
ΟΝ σηδζκμΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ Ν υηη
υπκξλ υ

έξ Ν η Ν βΝ λΪ βΝ «ΚΛΙΚΝ ΠΡΟΣ Σ Τ Ν αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ

δμ»Ν σ κΝη Ν βΝ λΪ βΝ κυμΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ ξκζ έκυΝσ κΝεαδΝ

βθΝΫεγ

βΝφπ κΰλαφέαμΝ

κΝπζαέ δκΝ

3

βμΝ λΪ βμΝ αυ άμΝ
Θ

βθΝ κπκέαΝ απΫ πα

Ν κΝ βκΝ ίλαί έκΝ εαζτ λβμΝ φπ κΰλαφέαμΝ πθΝ Γυηθα έπθΝ θα κζδεάμΝ

αζκθέεβμΝη Ν βΝφπ κΰλαφέαΝ«ΣΟΝ ΙΚ ΙΩΜ ΝΣ ΝΝ ΙΡ Ν »Ν
1έγέβέΝγκμ Νυξ λδθσμΝΜαλαγυθδκμΝεαδΝ1ίκμ δ γθάμΝΜαλαγυθδκμΝ άηκυΝΘ
Ν κηΪ αΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ εαδΝ ηΫζβΝ βμΝ

ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμΝ

επαδ υ δεκέΝ(κ)Ν κυΝΠΠΘ)Ν κΝΪίία κΝ1κΝΟε πίλέκυΝβί1ζΝ

αζκθέεβμ
υηη

έξαθΝ (ζίΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ

κθΝγκΝΝυξ λδθσΝΜαλαγυθδκΝΘ

αζκθέεβμΝεαδΝ

κΝ1ίκ δ γθάΝΜαλαγυθδκέΝΝΝ

δμΝηΝ πλδζέκυΝβί1ηΝ

1έγέγέΝΩΡ ΝΚυ δεαΝβί14
υλππαρεάΝ ί κηΪ αΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ (11-1ιή1ίήβί1ζ)Ν εαδΝ ί κηΪ αΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ (κ-14/12/2014).
 κΝ πζαέ δκΝ λΪ

πθΝ η Ν έ ζκ« ί κηΪ αΝ ΠζβλκφκλδεάμμΝ

επαδ υ δεκέΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝκδΝηαγβ ΫμΝΝ
επσθβ βΝ λα

βλδκ ά πθΝ

έα αθΝ

λαΝ Κυ δεα»Ν (ΤΠ ΙΘΝ 1ζκίβγήΓβή1λ-09-βί1ζ)Ν κδΝ

βθΝαθΪ διβΝ βμΝ βηδκυλΰδεσ β αμΝηΫ πΝ κυΝ ΤΝη Ν βθΝ

αΝ ηαγάηα αΝ ΣΠ Ν κυΝ Γυηθα έκυ,Ν εαδΝ φαληκΰυθΝ Πζβλκφκλδεάμ,Ν Ν πδ

ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ ΠκζυηΫ πθΝ κυΝ Λυε έκυΝ εαγυμΝ εαδΝ

άηβμΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ ΟηέζπθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ η Ν βθΝ

αιδκπκέβ βΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δα δε υαεάμΝπζα φσληαμΝ«HourofCode».
1έγέ4έΝ ί κηΪ αΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝ(ββ ί κηΪ αΝΟε πίλέκυΝβί14)έΝ
Μ Ν βΝ λΪ βΝ Ο Ϊζ Ν έέέΝ ξλυηαΝ
Π λδίαζζκθ δεάμΝ

επαέ

υ βμΝ

βΝ απάΟΝ κΝ κηΪ αΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ υηη
Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ

άηκΝ Θ

έξ Ν

βθΝ

ί κηΪ αΝ

αζκθέεβμΝ πκυΝ ηαμΝ παλ έξ Ν αΝ φυ ΪΝ εαδΝ

κηκλφτθαη Ν βθΝ αυζάΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ηαμέΝ Ν Ν ββΝ ί κηΪ αΝ κυΝ Οε πίλέκυΝ Ϋξ δΝ εαγδ λπγ έΝ απσΝ κΝ ΤΠ ΙΘΝ πμΝ
« ί κηΪ αΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμ»Ν
επαέ υ βμ,Ν κδΝ Τπ τγυθκδΝ ξκζδευθΝ λα
δκλΰαθυ κυθΝ θβη λπ δεΫμΝ λΪ

έ1έγέηέΝ Τ

βθΝκπκέαΝεαζκτθ αδΝσζαΝ αΝΚΠ ,ΝκδΝΤπ τγυθκδΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝ
βλδκ ά πθΝ εαδΝ σζαΝ αΝ ξκζ έαΝ ήγηδαμΤΝ ήγηδαμΝ επαέ υ βμΝ θαΝ

δμΝεαδΝ ε βζυ

δμΝ υαδ γβ κπκέβ βμΝΰδαΝ βθΝΠ λδίαζζκθ δεάΝ επαέ υ βέ

ΝΝΜΫλαΝεα ΪΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ(β4ή1ίήβί1η)έΝ

Ν κηΪ αΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ κυΝ ΠΠΘΝ η Ν αφκληάΝ βθΝ Παΰεσ ηδαΝ ηΫλαΝ εα ΪΝ βμΝ Παξυ αλεέαμΝ
(βζή1ί),Ν

έα

Ν

βθΝαθαΰεαδσ β αΝ βμΝ π

υπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεΪζ
ε βζυ

δμ,ΝπκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

άμΝ δα λκφάμΝεαδΝΪ εβ βμΝΰδαΝαθγλυπκυμΝσζπθΝ πθΝβζδεδυθέ ΣκΝΝ
Ν αΝ ξκζ έαΝσζβμΝ βμΝξυλαμΝθαΝπλαΰηα κπκδά κυθΝ θβη λπ δεΫμΝ

κΝπλσΰλαηηαΝ«ΚκδθπθδεσΝξκζ έκ»έ

1έγέθέΝ υλππαρεάΝηΫλαΝΠλκ α έαμΝΠλκ ππδευθΝ(βκή1ήβί1η)Ν
ΣκΝυηίκτζδκΝΤπκυλΰυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ υλυπβμΝΫξ δΝεαγδ λυ
πμΝ υλππαρεάΝ ηΫλαΝΠλκ
πθΝ πλκ ππδευθΝ

α έαμΝΠλκ ππδευθΝ

δ,ΝαπσΝ κΝβίίι,Ν βθΝβκβΝΙαθκυαλέκυΝ

κηΫθπθέΝΜ ΝαφκληάΝ βθΝλβΝ υλππαρεάΝβηΫλαΝπλκ

κηΫθπθΝ (βκΝ ΙαθκυαλέκυΝ βί1η)Ν δκλΰαθυγβε Ν απσΝ βθΝ λξάΝ Πλκ

α έαμΝ

α έαμΝ
κηΫθπθΝ

Πλκ ππδεκτΝ Χαλαε άλαΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ α)Ν θβη λπ δεάΝ βη λέ αΝ η Ν αυ σξλκθβΝ

υθα σ β αΝ υηη κξάμΝ

Ν βζ δΪ ε οβΝ εαδΝ ί)Ν ηαγβ δεσμΝ δαΰπθδ ησμΝ αφέ αμΝ εαδΝ ίέθ κΝ η Ν γΫηαΝ βθΝ

πλκ

α έαΝ πθΝ πλκ ππδευθΝ

 δμΝ υκΝαθπ ΫλπΝ λΪ

δμΝ υηη

κηΫθπθΝ

κΝ δα έε υκΝ εαδΝ ε θ λδεσΝ τθγβηαΝ «εΫφ κηαδΝ πλδθΝ βηκ δ τ πΞ»Ν

έξαθΝκδΝ επαδ

υ δεκέΝΠζβλκφκλδεάμΝ κυΝξκζ έκυΝεαδΝηαγβ ΫμΝΓυηθα έκυΝεαδΝ

Λυε έκυΝ κυΝξκζ έκυέ
1έγέιέΝ ηΫλαΝ

φαζκτμΝ δα δε τκυΝβί1ηΝ Ν1ββΝβηΫλαΝα φαζκτμΝ δα δε τκυΝ κλ Ϊ

βε Νπαΰεκ ηέπμΝ βθΝ

Σλέ βΝ 1ίΝ Φ ίλκυαλέκυΝ βί1ηέΝ ΣβθΝ ί κηΪ αΝ λΝ - 1ηΝ Φ ίλκυαλέκυΝ βί1ηΝ υζκπκδάγβεαθΝ

αΝ ηαγάηα αΝ
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ΠζβλκφκλδεάμΝ σζπθΝ πθΝ Ϊι πθΝ πκδεέζ μΝ λΪ
δαΰπθδ ησμΝ αφέ αμ,Ν αζζβζ πδ λα
πδζκ δεΫμΝδ

δμΝ ΰδαΝ βθΝ α φαζάΝ ξλά βΝ κυΝ δα δε τκυΝ η αιτΝ πθ κπκέπθΝ

δεΫμΝ παλκυ δΪ

δμ,Ν βηδκυλΰέαΝ παδΰθδ δυθΝ η Ν εαδΝ ξπλέμΝ βΝ ξλά βΝ Τ,Ν

κ δαζΫι δμέ

1έγέκέΝΠαΰεσ ηδαΝ ί κηΪ αΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ
υηη κξάΝ

βθΝ Παΰεσ ηδαΝ ί κηΪ αΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ βί1ηΝ η Ν έ ζκΝ « Ν επαέ

σξκΝ ιαθΪΞ»έΝ
ε

Ν λΪ βΝ αυ άΝ θ Ϊ

αδΝ

Ν δ γθάΝ ε

λα έαΝ ΰδαΝ βθΝ επαέ υ β»Ν εαδΝ υθ κθέα αδΝ

ηαγβ ΫμΝεαδΝηαγά λδ μΝαπσΝλ1ίΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ
Θ

αζκθέεβμΝ

λα

υηη

βλδσ β μ,Ν

έξ Ν θ λΰΪΝ η Ν λΪ

κθΝ

λα έαΝ πκυΝ δκλΰαθυθ αδΝ απσΝ βθΝ «Παΰεσ ηδαΝ

βθΝ ζζΪ αΝ απσΝ βθΝ χctionχidέΝ υηη

έξαθΝ επαδ υ δεκέΝ

μΝαπσΝσζβΝ βθΝ ζζΪ αέΝΣκΝΠ δλαηα δεσΝξκζ έκΝΠαθ πδ

δμΝ εα ΪΝ βθΝ ί κηΪ αΝ απσΝ βιΝ

βηέκυΝ

πλδζέκυΝ ΫπμΝ Ν γΝ Μα κυέΝ ΟδΝ

δμΝ κπκέ μΝ ΫζαίαθΝ ηΫλκμΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ ΟηέζκυΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ αζζΪΝ εαδΝ κηΪ αμΝ

ηαγβ υθΝΝ κυΝΰ1Νΰυηθα έκυ,Ν υθ κθέ
ΣκΝ υζδεσΝ πθΝ λΪ

πθΝ παλα σγβε Ν

ίέθ κΝπκυΝγαΝ αιδ Ϋο δΝ
κυΝΟ

υ βΝ

βεαθΝαπσΝ τκΝ επαδ υ δεκτμΝ(ΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝφδζσζκΰκΝ κυΝΠΠΘ)έΝ
βθΝ χctionχidΝ εαδΝ κδΝ ζΫι δμΝ απκ υπυγβεαθΝ

βΝΝΫαΝΤσλεβΝεαδΝγα παλα κγ έΝηΫ πΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ

δμΝ φπ κΰλαφέ μΝ εαδΝ
έαμΝ

κΝ

Ν τθκ κΝεκλυφάμΝ

έΝ(http://education.actionaid.gr/gaw15feedback εαδΝhttp://actionaideducation.tumblr.com.)
1έγέλέΝ ΟΤΛ ΝΣΩΝΝ Φ

ΩΝ

Ν δα δεα έαΝκζκεζβλυγβε Ν πδ υξυμΝη Ν βθΝ υγτθβΝφδζκζσΰκυΝ κυΝΠΠΠΘΝεαδΝαπσΝ κΝξκζ έκΝεζβλυγβε Ν
ΰδαΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ

βΝίκυζάΝ πθΝ φάίπθΝβΝηαγά λδαΝ βμΝ ΄ΝΛυε έκυΝΘ κφΪθκυμΝΠαλα ε υάέ

1έγέ1ίέΝΠαθ ζζάθδ μΝ επαδ υ δεΫμΝΣβζ δα εΫο δμΝ
1έγέ1ίέ1έ

έπιβΝ ζ ε λκθδεκτΝ ΰεζάηα κμέΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ

Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ζ ε λκθδεκτΝ

ΰεζάηα κμΝ δκλΰΪθπ

βησ δαμΝ ΣΪιβμΝ εαδΝ Πλκ

α έαμΝ κυΝ Πκζέ β,Ν βΝ

Ν βη λέ αΝ ηΫ πΝ βζ δΪ ε οβμΝ η Ν γΫηαμΝ «

δα έε υκ»Ν βθΝ ΠΫηπ βΝ ίβ-10-βί1ζΝ υλαΝ 11μίίΝ πέηέΝ ΣκΝ ξκζ έκΝ ηαμΝ υηη
αέ β βμΝ απσΝ βθΝ υπκ δ υγτθ λδαΝ κυΝ ξκζ έκυ)Ν
ζζΪ αέΝυηη

έαμΝεαδΝ

δ τγυθ βΝ

έπιβμΝ

φαζάμΝ πζκάΰβ βΝ

κΝ

έξ Ν (εα σπδθΝ Ϋΰελδ βμΝ ξ δεάμΝ

βθΝ βζ δΪ ε οβΝ η Ν βΝ υηη κξάΝ ξκζ έπθΝ απσΝ σζβΝ βθΝ

έξαθΝηαγβ ΫμΝ βμΝΰ’ΝΓυηθα έκυΝπκυΝ ε έθβΝ βθΝυλαΝ έξαθΝηΪγβηαΝΣΠ Ν(ΰ1α)έ

1έγέ1ίέβέΝΠαθ ζζάθδκΝWebinarΰδαΝ κθΝ κλ α ησΝ πθΝ1ίΝξλσθπθΝeTwinning
 δμΝ ιΝ Μα κυΝ βί1ηΝ εαζΫ
λα

βλδσ β μ

βεαθΝ σζκδΝ κδΝ eTwinnersΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ

δεσΝwebinarΝΝη ΝβίκΝ ξκζ έαΝεαδΝη ΝπΪθπΝαπσΝζίίίΝηαγβ Ϋμέ ΣκΝξκζ έκΝηαμΝ υηη

η Ν1ηΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ΄ΝΛυε έκυΝεαδΝκδΝλΝ βμΝ ΄ΝΛυε έκυΝπκυΝ υηη
βμΝΜ

Ν δΪφκλ μΝ

κλ α ηκτΝ πθΝ 1ίΝ ξλσθπθΝ κυΝ eTwinningέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ γθδεάμΝ Τπβλ

δκλΰΪθπ αθΝ κλ α
(11-1κήγήβί1η)Ν

κΝ ξκζ έκΝ κυμΝ

έξαθΝ

βθΝ επαδ υ δεάΝ πέ ε οβΝ

έαμΝ
έξ Ν

βΝδε ζέαΝ

κΝπζαέ δκΝ κυΝΰδαΝββ υθ ξάΝξλκθδΪΝΫλΰκυΝeTwinningΝη ΝγΫηαΝαλξδεΪΝ κυμΝητγκυμΝεαδΝγλτζκυμΝ

κΰ έκυΝεαδΝηαγβ ΫμΝ βμΝίΝΓυηθα έκυΝ(βζ)ΝπκυΝ υηη

έξαθΝ

κΝθΫκΝΫλΰκΝeTwinningη Ν βθΝΙ αζέαΝεαδΝγΫηαΝ

κθΝ γ ζκθ δ ησέ

βέΝΟΜΙΛΟΙΝΚ ΙΝΟΣΟΜΙ ΝΚ ΙΝ

ΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣ Σ Ν

βέ1έΝΝ βηδκυλΰδεάμΝΓλαφάμΝ
ΟΝ ΌηδζκμΝ

βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμΝ κυΝ Πλσ υπκυΝ Π δλαηα δεκτΝ ξκζ έκυΝ Παθ πδ

βηέκυΝ Θ

αζκθέεβμΝ

ζ δ κυλΰ έΝφΫ κμΝΰδαΝ λέ βΝ υθ ξάΝξλκθδΪέΝΌηπμΝ βΝ βηδκυλΰδεάΝΓλαφάΝεαδΝβΝαιδκπκέβ άΝ βμΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ
κυΝ υθ ξκτμΝ ΰλαπ κτΝ ζσΰκυΝ

θΝ έθαδΝ πλσ φα βΝ κτ Ν πλσ εαδλβΝ λα

βλδσ β αΝ ΰδαΝ κΝ ΠέΠέέΠέΘέΝ

υΝ εαδΝ
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πΫθ Ν ξλσθδαΝ αιδκπκδ έ αδΝ η Ν πδζκ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ πδηΫλκυμΝ λα

βλδσ β μΝ

βΝ δ α εαζέαΝ πθΝ

φδζκζκΰδευθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν η Ν αιδκ βη έπ αΝ απκ ζΫ ηα α,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ βηκ δ υ έΝ
π λδκ δεΪΝ εαδΝ βη λέ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ

αΝ ΜΜ Ν (λα δσφπθκΝ λέηκΝ fmΝ βμΝ ΡΣγ,Ν πκζδ δ

Ν πδ

βηκθδεΪΝ

δεσΝ magazinoν

ΡΣγ,Ν

θ κεδηαθ ΫλΝ«πκυ άΝΜθάηβμ»)έ
 κΝ ΠέέΠέΘέΝ ζ δ κτλΰβ αθΝ Ϋ

λαΝ ηάηα αΝ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ΟηέζκυΝ βηδκυλΰδεάμΝ Γλαφάμ,Ν

αΝ κπκέαΝ

φκδ κτ αθΝκΰ σθ αΝπΫθ Ν(κη)Νηαγβ Ϋμή λδ μΝεαδΝ π ΪΝ(ι)Νπαλα βλβ ΫμέΝΟδΝηαγβ Ϋμή- λδ μΝξπλέακθ αδΝη Νελδ άλδκΝ
βθΝβζδεέαΝ

αΝ λέαΝ ηάηα α,Ν θυΝζ δ κυλΰ έΝεαδΝΫθαΝηδε σΝβζδεδαεΪΝ ηάηαμΝ

Μαγβ Ϋμή λδ μΝ

βηκ δεκτΝ ( ΄,Ν

΄Ν εαδΝ  ΄Ν

βηκ δεκτ),Ν Μαγβ Ϋμή λδ μΝ Γυηθα έκυΝ (α΄Ν εαδΝ ί΄Ν Γυηθα έκυ),Ν

Μαγβ Ϋμή λδ μΝ Γυηθα έκυΝ - Λυε έκυΝ (ΰ΄Ν Γυηθα έκυΝ -

΄Ν Λυε έκυ)Ν εαδΝ Μδε σΝ ηάηαΝ (η Ν ηαγβ Ϋμή λδ μ απσΝ ΄Ν

βηκ δεκτΝΫπμΝ ΄ΝΛυε έκυ)έΝ
ΟδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΝ παλαεκζκτγβ αθΝ η Ν θγκυ δα ησΝ αΝ ηαγάηα αΝ εαδΝ κδΝ απκυ έ μΝ κυμΝ έθαδΝ ζΪξδ
ξκυθΝΰέθ δΝ

ε κέΝεαδΝπαλα βλβ ΫμμΝηαγβ Ϋμή λδ μΝπκυΝπαλαεκζκυγκτθΝ βθΝ λα

Οηέζκυ,ΝαζζΪΝ άζπ αθΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝη ΪΝ κθΝΝκΫηίλδκέΝ
εαδΝ

μέΝ

βλδσ β αΝεαδΝ αΝηαγάηα αΝ κυΝ

θΝ υθυπκζκΰέακθ αδΝ

βΝ τθαηβΝ πθΝΟηέζπθΝ

θΝΫζαίαθΝί ίαέπ βΝ υηη κξάμέ
ΟΝΌηδζκμΝ βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμΝΫξ δΝ βΝ δεάΝ κυΝδ

οβφδαεΪΝ ε έη θΪΝ κυμΝ (πκζυη

κ

ζέ α,Ν

βθΝκπκέαΝκδΝηαγβ Ϋμή- λδ μΝ βηκ δ τκυθΝ αΝ

δεΪΝ εαδΝ πκζυ λκπδεΪ,Ν εσηδεμ,Ν λαΰκτ δα,Ν εέ έσέ)έΝ ε έΝ βηκ δ τ αδΝ εαδΝ κΝ

ΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Οηέζκυ,Ν κδΝ αθαεκδθυ

δμΝ ζκΰκ ξθδευθΝ δαΰπθδ ηυθΝ εέ έζέΝ Τπ τγυθκμΝ ΰδαΝ κθΝ

ξ δα ησΝ εαδΝ βΝ υθ άλβ άΝ βμΝ έθαδΝ κΝΓδυλΰκμΝ ΡκυίΪμ,Ν πζβλκφκλδεσμ,Ν ιπ λδεσμΝ υθ λΰΪ βμΝ κυΝ ΟηέζκυέΝ
Ι

κ

ζέ αΝΟηέζκυμΝhttp://dimgrafi.blogspot.gr.
βέβέΝΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝΧVolunteens)
ΟΝ σηδζκμΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ (Volunteens)Ν ζ δ κτλΰβ

Ν φΫ κμΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ αζζΪΝ βΝ κηΪ αΝ πθΝ

φάίπθΝ γ ζκθ υθΝζ δ κυλΰ έΝΰδαΝ λέ βΝ υθ ξάΝξλκθδΪέΝ ΝκηΪ αΝ πθΝVolunteens δ λτγβε Ν βΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝ
2012-βί1γΝ η Ν αφκληάΝ ξ δεάΝ λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝ η Ν γΫηαΝ « φβίκδΝ εαδΝ γ ζκθ δ ησμ»έΝ ΣαΝ ηΫζβΝ πθΝ Volunteens βθΝ πλυ βΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝ ά αθΝ 1θΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ Ν Λυε έκυΝ θυΝ
σζπθΝ πθΝ Ϊι πθΝ Γυηθα έκυΝ εαδΝ Λυε έκυΝ η Ν γ ζκθ δεΫμΝ λΪ

βθΝ π λυ δθάΝξλκθδΪΝά αθΝ ιβΝ ηαγβ ΫμΝ

δμΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ ξκζ έκέΝ  βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

φ δθάμΝ ξκζδεάμΝ ξλκθδΪμΝ βΝκηΪ αΝ πθΝ Volunteens π λδζΪηίαθ Ν 1ίβΝηαγβ ΫμΝ σζπθΝ πθΝ Ϊι πθΝ θυΝ κΝσηδζκμΝ
πκυΝ ζ δ κτλΰβ

Ν εΪγ Ν ΠΫηπ βΝ 1ζμγί-1θμίίΝ απκ ζκτθ αθΝ απσΝ γηΝ ηαγβ ΫμΝ σζπθΝ πθΝ Ϊι πθΝ πζβθΝ βμΝ αΝ

Γυηθα έκυΝ εαδΝ γΝ ηαγβ ΫμΝ απσΝ ΪζζαΝ ξκζ έαέΝ ΟΙΝ Volunteens άλγαθΝ
υαδ γβ κπκδάγβεαθΝ

βθΝ πλκ

Ν παφάΝ η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ “ γ ζκθ δ ησμ”,Ν

α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βθΝ Ν εκδθπθδεάΝ πλκ φκλΪ,Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ

αθΪπ υιβ,Ν εαζζδΫλΰβ αθ,Ν Ν βηδκυλΰδεΫμΝ δεαθσ β μΝ ξλά βμΝ πθΝ θΫπθΝ

ξθκζκΰδυθ,Ν αθΫπ υιαθΝ

ξ δα ηκτ,Ν υζκπκέβ βμ,Ν αιδκζσΰβ βμ,Ν παθα κξκγΫ β βμΝ γ ζκθ δευθΝ λΪ

ιδσ β μΝ

πθ,Ν ΫηαγαθΝ Ν θαΝ αεκτθΝ εαδΝ θαΝ

αεκτΰκθ αδ,Ναπκ ΫξγβεαθΝ βΝ δαφκλ δεσ β αΝ βμΝ εΫοβμ,ΝαθΫπ υιαθΝεκυζ κτλαΝ υθ λΰα έαμ,ΝάλγαθΝ

Ν παφάΝ

η Ν γ ζκθ δεκτμΝφκλ έμέΝ
ΟΝΌηδζκμΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ(Volunteens)Ν

έα

Ν

αΝ δεαδυηα αμΝθαΝ έηαδΝ ΰυΝ(the Right to BEME),

θαΝ έηαδΝξαλκτη θκμΝ(the Right to BE HAPPY),ΝθαΝαεκτΰκηαδΝ(the Right to BE HEARD),ΝθαΝηαγαέθπΝ(the Right to
LEARN), θαΝ υθ λΰΪακηαδΝ(the Right to WORK TOGETHER),ΝθαΝαπΝ
πκζζαπζΫμΝ λα

βλδσ β μ,Ν θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ ξκζ έκυ,Ν εαδΝ υηη κξάΝ

εαδΝ ίλαί έαέΝ ΟΝ ξ δα ησμΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ λΪ

Ν δλάθβΝ(the Right to LIVE in PEACE)Νη Ν
Ν δαΰπθδ ηκτμΝ απκ πυθ αμΝ παέθκυμΝ

πθΝ πδ τξγβεαθΝ η Ν κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ ηαγβ υθΝ βμΝ Γ΄Ν
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Λυε έκυΝ(

Ν υθ λΰα έαΝη Ν βΝ δ Ϊ εκυ αΝ κυΝΟηέζκυ),Νυπ τγυθπθΝ πθΝθΝκηΪ πθΝ κυΝκηέζκυέΝΟδΝVolunteensΝ

κυΝ ΠΠΘΝ δκλΰΪθπ αθΝ εαδΝ υζκπκέβ αθΝ
η

κΰ δαεάΝ αθαδηέα

Θ

ε ηίλέκυΝ βί1ζΝ γ ζκθ δεάΝ αδηκ κ έα ΰδαΝ αΝ παδ δΪΝ η Ν

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ ηκθΪ αΝ γ ζκθ δεάμΝ δηκ κ έαμΝ κυΝ Ιππκελα έκυΝ Νκ κεκη έκυΝ

αζκθέεβμέΝΣαΝηΫζβΝ κυΝΟηέζκυΝ υηη

Let’s Do itΞΞΞ”η Ν ξκζ έκΝ βμΝ Ι αζέαμ,Ν
λΪ

δμΝ 1ιΝ

δμΝ εαδΝ πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ

έξαθΝη αιτΝΪζζπθΝ

κΝΫλΰκΝeTwinning “Wecan change the world!

κΝ πλσΰλαηηαΝ α ζφκπκέβ βμΝ η Ν ξκζ έκΝ βμΝ Σκυλεέαμ,Ν

Ν θα κζδεάμΝ Θ

πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθ,Ν ηαγβ άμΝ βμΝ

Ν πκζζαπζΫμΝ

αζκθέεβμ,Ν κυΝ άηκυΝ εαδΝ κυΝ ΤΠ ΙΘέΝ ΜΫζκμΝ βμΝ κηΪ αμΝ

’Ν Λυε έκυΝ βηδκτλΰβ

thess.thess.sch.gr/volunteens/)Ν εαδΝ παλΪζζβζαΝ βΝ

Ν βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ ΟηέζκυΝ (http://lyk-aei-

βησ δαΝ παλκυ έαΝ κυΝ ΟηέζκυΝ π

εκδθπθδευθΝ δε τπθΝ(https://www.facebook.com/ VOLUNTEENS.PPSPTH)ΝεαδΝ

τξγβΝ ηΫ πΝ πθΝ

κΝtwitter, Youtube, slideshare.

βέγέΝΝΜαγβηα δευθ
ΟΝ ΌηδζκμΝ Μαγβηα δευθΝ κυΝ ΠέέΠέΘέΝ ζ δ κυλΰ έΝ φΫ κμΝ ΰδαΝ Ϋ αλ βΝ υθ ξάΝ ξλκθδΪέΝ έθαδΝ ΫθαμΝ δ
σηδζκμΝ κυΝ ξκζ έκυΝπκυΝπαλσ δΝ δαεσπβε ΝΰδαΝεΪπκδαΝξλσθδαΝ παθα υ

άγβε Ν κΝβί11,Ν

κλδεσμΝ

Ν γ ζκθ δεάΝίΪ βέΝ

ΣαΝ υκΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝπλκίζΫπ δΝεαδΝεαθκθέα δΝκΝθσηκμΝΰδαΝ αΝΠλσ υπαΝΠ δλαηα δεΪΝ
πζαέ δαΝ πθΝ κηέζπθΝ αλδ
εΪγ Ν

αΝ

έαμέΝ ΣκθΝ ΌηδζκΝΜαγβηα δευθΝ παλαεκζκτγβ αθΝ θγΝ ηαγβ ΫμέΝ ΣαΝηαγάηα αΝΰέθκθ αθΝ

υ ΫλαΝ 1κέίί-βίέίίΝ εαδΝ αΝ παλαεκζκτγβ αθΝ ηαγβ ΫμΝ βησ δπθΝ εαδΝ δ δπ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν ΰ πΰλαφδεΪΝ

εα αθ ηβηΫθκδΝ απσΝ κΝ Ωλαδσεα

λκΝ πμΝ εαδΝ κΝ ΣλδΪ δέΝ Λ δ κτλΰβ αθΝ Ϋ

πθΝηαγβ υθΝ σξκδΝΛ δ κυλΰέαμΝ κυΝΟηέζκυΝά αθμΝ δ αΰπΰάΝ
πέζυ βμΝ ΰλέφπθ,Ν πλκ κδηα έαΝ ΰδαΝ ηαγβηα δεκτμΝ

λαΝ ηάηα αΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ βζδεέαΝ

ΝθΫ μΝηαγβηα δεΫμΝΫθθκδ μ,Ν εηΪγβ βΝη γσ πθΝ

δαΰπθδ ηκτμΝ εαδΝ πδ υξάμΝ

δαπλαΰηΪ υ βΝγ ηΪ πθΝΆζΰ ίλαμ,ΝΓ πη λέαμ,Νυθ υα

facebook

Ν αυ κτμ,Ν

δεάμΝεέΪέ,Ν αφκηκέπ βΝ βμΝτζβμΝ βμΝ ΪιβμΝφκέ β βμΝ

εαδΝ ηΫλκυμΝ βμΝ τζβμΝ βμΝ πση θβμΝ ΪιβμέΝ ΟδΝ κη έμΝ πθΝ Μαγβηα δευθΝ
λδγηβ δεάΝ – Άζΰ ίλα,Ν Γ πη λέα,Ν Γλέφκδ,,Ν υθ υα

υηη κξάΝ

κυμΝ κπκέκυΝ Ϋΰδθ Ν ηίΪγυθ βΝ ά αθμΝ

δεά,Ν γ πλέαΝ παδΰθέπθΝ εέΪέΝ ΟΝ ΌηδζκμΝ

κΝ δα έε υκμΝ α)Ν
ί)δ

https://www.facebook.com/groups/omilosmathimatikonpspth/

κζσΰδκμΝ

http://piramatikoomilosmaths.blogspot.gr/
βέ4έΝMUN
ΟΝ σηδζκμΝ λβ κλδευθΝ αΰυθπθΝ
πλκ Ϊ

πθΝ εαδΝ αθ τλ

θ δαφΫλκθ κμέΝ

βΝ ζτ

αθΝβΝΰζυ

βθΝ ΰΰζδεάΝ έξ Ν πμΝ
πθΝ

πΪθπΝ

αΝ κυΝdebateΝ

σξκΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πδξ δλβηΪ πθ,Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ

Ν γΫηα αΝ παΰεσ ηδκυΝ εκδθπθδεκτ-κδεκθκηδεκτ-πκζδ δεκτΝ

βθΝκπκέαΝηυάγβεαθΝεαδΝ ια εάγβεαθΝκδΝηαγβ ΫμΝεαδΝβΝΰζυ

δπζπηα έαμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκέβ αθΝ κδΝ ηαγβ Ϋμ– τθ λκδΝ

αΝ βμΝ

κΝ 1γκΝ ηαγβ δεσΝ υθΫ λδκΝ κυΝ Μκθ ΫζκυΝ θπηΫθπθΝ

γθυθ(εUσ)Ν έ Ν υηη κξάΝ κυμΝ υπάλι Ν δ δαέ λαΝ πδ υξάμΝ εαδΝ πκδεκ κηβ δεάέΝ θ απκελέγβεαθΝ η Ν η ΰΪζκΝ
θγκυ δα ησΝεαδΝυπ υγυθσ β αΝ
Ο

Ν αΝκπκέαΝΫπλ π ΝθαΝπλκ

κυμΝσλκυμΝ υηη κξάμΝπκυΝπλκςπσγ
ΰΰέ κυθΝηΫ αΝαπσΝ δμΝγΫ

πκυΝ πΫζ ιαθΝ θαΝ επλκ ππά κυθΝ

Ν ε θάΝΫλ υθαΝ πΪθπΝ

ΝγΫηα αΝ κυΝ

δμΝ βμΝΡπ έαμΝεαδΝ βμΝΓ ληαθέαμ,ΝπκυΝά αθΝκδΝξυλ μΝ

κΝ υθΫ λδκέΝ ΟδΝ ηαγβ Ϋμ,Ν

Ν τθκζκΝ 1λ,Ν απΫ πα αθΝ κε υΝ ίλαί έαΝ

εαζτ λπθΝ υθΫ λπθΝ εαδΝ κηδζβ υθέΝ ΣαΝ κφΫζβΝ βμΝ ηπ δλέαμΝ κυμΝ αυ άμΝ υπάλιαθΝ πκζζαπζΪέΝ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ
ιΪ εβ αθΝ βθΝ αΰΰζδεάΝ
λ υθυθ αμ,Ν

κΝ ΰλαπ σΝ εαδΝ πλκφκλδεσΝ ζσΰκ,Ν

πδξ δλβηα κζκΰυθ αμ,Ν

αηφδ ίβ υθ αμ,Ν

Ν πέπ κΝ advanced,Ν υθ λΰΪ
ελδ δεΪλκθ αμ,Ν

υηηαξυθ αμ,Ν

βεαθΝ

Ν κηΪ μ,Ν

απκφα έακθ αμ,Ν

οβφέακθ αμ,Ν ηΫ αΝ απσΝ βηκελα δεΫμΝ δα δεα έ μΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ απκ κξάμΝ κυΝ δαφκλ δεκτέΝ πΫε β αθΝ
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ΰθυ

δμΝ πΪθπΝ

αΝ ία δεσ λαΝ αβ άηα αΝ πκυΝ απα ξκζκτθΝ βθΝ αθγλππσ β αΝ πκυΝ γαΝ κυμΝ ίκβγά κυθΝ θαΝ

ΰέθκυθΝ θ λΰκέΝπκζέ μΝαυ κτΝ κυΝεσ ηκυέ
βέηέΝΝΟλξά

λαμΝΓυηθα έκυΝ- Λυε έκυ

ΟΝ ΌηδζκμΝ Ολξά
 δμΝ

δ αε δεΫμΝ

λαμΝ Γυηθα έκυ-Λυε έκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ ΰδαΝ ζβΝ υθ ξάΝ ξλκθδΪ,Ν
υλ μΝ

κυΝ

ΟηέζκυΝ

Ολξά

λαμ,Ν

αΝ

παδ δΪΝ

Ν έπλβΝ ί κηα δαέαΝ ίΪ βέΝ

η ζΫ β αθΝ

ληάθ υ αθΝ

εαδΝ

ίδθ κ εσπβ αθήβξκΰλΪφβ αθΝΫλΰαΝπκζζυθΝ ζζάθπθΝεαδΝιΫθπθΝ υθγ υθέΝΚα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1ζ-βί1ηΝκδΝ
ηαγβ Ϋμή λδ μΝ κυΝΟηέζκυ,ΝπαλΪζζβζαΝη Ν δμΝ υθ ξ έμΝηκυ δεΫμΝ ηφαθέ
βμΝ τθγ

βμΝ εαδΝ θκλξά

ί ζ έπ αθΝ δμΝ υθγΫ

λπ βμέΝ υθΫγ

αθΝ γΫηα αΝ ηδθδηαζδ

δμΝ κυμΝηΫξλδΝ βθΝεα ΪζβιβΝ

βμΝ ζδεάμΝηκλφάμΝ βμΝ τθγ

 κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ΟηέζκυΝ Ολξά

δεάμΝ ηκυ δεάμ,Ν π δλαηα έ

κΝεαζτ λκΝ υθα σΝαπκ Ϋζ

βμέΝ βΝ υθΫξ δαΝ θκλξά

ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ θκλξά

δμΝ κυμ,Νΰθυλδ αθΝεαδΝ δμΝία δεΫμΝαλξΫμΝ
βεαθ,Ν δσλγπ αθ,Ν

ηαΝεαδΝ ΫζκμΝ βμΝεα αΰλαφάμΝ

λπ αθ,Νεα ΫΰλαοαθΝ βΝ τθγ

άΝ κυμΝ

Νπαλ δ κτλαΝ

λπ βμΝSIψϋδIUSΝβΝεαδΝ βθΝβξκΰλΪφβ αθέ

λαμΝ Γυηθα έκυ-Λυε έκυΝ κδΝ 1ιΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΝ η ζΫ β αθ,Ν ληάθ υ αθΝ εαδΝ

βξκΰλΪφβ αθήίδθ κ εσπβ αθΝΫλΰαΝ ζζάθπθΝεαδΝιΫθπθΝ υθγ υθ,Νυζκπκέβ αθΝπζάγκμΝ υθαυζδυθΝ(Σ ζζσΰζ δκΝ
λυηαΝ Σ ξθυθΝ έΠέΘέ,Ν Μκυ

έκΝ υααθ δθκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν έγκυ αΝ « ζΫιαθ λκμΝ

Πθ υηα δεσΝΚΫθ λκ,ΝΘΫα λκΝ άηκυΝΝ Ϊπκζβμ-υε υθ),Ν υηη
«TracingΝ andΝ SharingΝ κurΝ εusicalΝ Roots»,Ν υηη
«Μ ζκπκδβηΫθβΝπκέβ β»,Ν υθ λΰΪ
ΌηδζκΝ Ολξά
θκλξά

λαμ-Χκλπ έαμΝ

λπ βμ,Ν υθΫγ

έξαθΝ

κΝΫλΰκΝe-TwinningΝ κυΝξκζ έκυ,Νη Ν έ ζκΝ

κΝ Πκζδ δ

δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν η Ν έ ζκΝ

βεαθΝη Ν κΝΠέΓέΠ έΜ Κέ,Ν κθΝΌηδζκΝ βηδκυλΰδεάμΝΓλαφάμΝΠέέΠέΘέΝεαδΝ κθΝ

βηκ δεκτΝ ΠέέΠέΘέ,Ν ΰθυλδ αθΝ

αθ,Ν θκλξά

δμΝ ία δεΫμΝ αλξΫμΝ

βμΝ

τθγ

λπ αθ,Ν ληάθ υ αθΝ εαδΝ βξκΰλΪφβ αθΝ γΫηα αΝ ηδθδηαζδ

ΫηαγαθΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ θκλξά
θ ξση θβΝη ζζκθ δεάΝ ηπ λδ

έξαθΝ

ζηκτακμ»,Ν αφκπκτζ δκΝ

βμΝ εαδΝ

δεάμΝ ηκυ δεάμ,Ν

λπ βμΝ SIψϋδIUSΝ β,Ν απΫε β αθΝ φσ δαΝ εαδΝ θβηΫλπ βΝ ΰδαΝ

α πηΫθβΝ θα ξσζβ βΝη Ν βΝηκυ δεάέ

ΣαΝπκζζαπζΪΝκφΫζβΝ βμΝ υηη κξάμΝ πθΝπαδ δυθΝ
κΝυοβζσμΝίαγησμΝ πδ υξέαμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝγ

κθΝΌηδζκΝΟλξά

ηκτΝκ βΰ έΝ

λαμΝΓυηθα έκυ-Λυε έκυΝΠέέΠέΘέΝεαδΝ

βθΝ υθΫξδ βΝεαδΝ πΫε α άΝ κυέ

βέθέΝΌηδζκμΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝΓυηθα έκυ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ κυΝ κηέζκυΝ αΝ παλαεκζκτγβ αθΝ υ

βηα δεΪΝ 1κΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ Γυηθα έκυΝ (λΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ α’Ν

Ϊιβμ,Ν κΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ ί’Ν ΪιβμΝ εαδΝ 1Ν ηαγβ άμΝ βμΝ ΰ’Ν Ϊιβμ)έΝ Παλσ δΝ κΝ αθ δε έη θκΝ κυΝ κηέζκυΝ έθαδΝ υοβζάμΝ
υ εκζέαμΝ ΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ βζδεδαεάΝ κηΪ α,Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ά αθΝ πκζτΝ απβλσέΝ ΟΝ σΰεκμΝ βμΝ
τζβμΝπκυΝεαζτφγβε ΝεαδΝκΝίαγησμΝ πέ υιβμΝ πθΝ
βΝ ιάμμΝ Ν κηάΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

σξπθΝά αθΝπκζτΝδεαθκπκδβ δεκέέΝ ΝτζβΝπκυΝεαζτφγβε Ν έθαδΝ

βΝ C,Ν κδΝ θ κζΫμΝ δ σ κυΝ – ισ κυ,Ν κδΝ αλδγηβ δεΫμ η αίζβ Ϋμ,Ν βΝ θ κζάΝ

εξυλβ βμ,ΝβΝ θ κζάΝ πδζκΰάμΝif,ΝκδΝ θ κζΫμΝπλκεαγκλδ ηΫθκυΝεαδΝηβΝπλκεαγκλδ ηΫθκυΝπζάγκυμΝ παθαζάο πθΝ
for εαδΝwhile αθ έ

κδξα,ΝβΝ πέζυ βΝυπκζκΰδ

κδΝ πέθαε μ,Ν αΝ αλξ έα,Ν βΝ δ αΰπΰάΝ
δαετηαθ βΝ

δμΝ πδ σ

δευθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝκδΝ φαληκΰΫμΝηαγβηα δευθΝυπκζκΰδ ηυθ,Ν

κθΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ ΫιυπθπθΝ υ ε υυθΝ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ project έΝ Ν

δμΝ πθΝηαγβ υθΝά αθΝαλε ΪΝη ΰΪζβΝεαδΝ κΝφαδθση θκΝαυ σΝαθ δη ππέ

δμΝ αλξΫμΝ βμΝ δαφκλκπκδβηΫθβμΝ δ α εαζέαμέΝ ΚΪπκδκδΝ ηαγβ ΫμΝ ΫξκυθΝ εαζτο δΝ π λδ
πλκίζ πση θβέΝ τκΝηαγβ ΫμΝ βμΝί’Ν ΪιβμΝ άζπ αθΝ υηη κξάΝ
βεαθΝ

σ λβΝ τζβΝ απσΝ βθΝ

κθΝπαθ ζζάθδκΝ δαΰπθδ ησΝΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝ

ΠΤΝ εαδΝ Ν πΫλα αθΝ η Ν πδ υξέαΝ βθΝ α΄Ν φΪ βΝ θυΝ κΝ ΫθαμΝ απσΝ αυ κτμΝ πΫλα
δαΰπθδ ηκτέΝ Σλ δμΝ λΰα έ μΝ πκυΝ πλκ κδηΪ

Ν η Ν πδ υξέαΝ εαδΝ βΝ ί’Ν φΪ βΝ κυΝ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ κηέζκυΝ υπκίζάγβεαθΝ

υθΫ λδκΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Κ θ λδεάμΝ Μαε κθέαμΝ εαδΝ παλκυ δΪ

βε Νη ΝίΪ βΝ

βεαθέΝ ΌζκδΝ κδΝ

κΝ ικ Μαγβ δεσΝ

υηη Ϋξκθ μΝ

κθΝ σηδζκΝ
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υζκπκέβ αθΝ εΪπκδκΝ projectέΝ

ε βζυγβε Ν δ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κυμΝ ηαγβηα δεκτμΝ υπκζκΰδ ηκτμΝ εαδΝ

υζκπκδάγβεαθΝ ξ δεΪΝprojectsέΝ κΝπζαέ δκΝαυ σΝυπάλι Ν υθ λΰα έαΝη Νηαγβηα δεκτμΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ
βέιέΝΌηδζκμΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝΈιυπθπθΝυ ε υυθΝΛυε έκυ.
 κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ΟηέζκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ αΝ ιάμμΝ α)Ν δ αΰπΰάΝ

βΝ ΰζυ

κηάΝαεκζκυγέαμ,Ν κηάΝ πδζκΰάμ,Ν κηάΝ παθΪζβοβμ,Νπέθαε μΝηέαμΝεαδΝ τκΝ δα
αιδθσηβ βΝπδθΪεπθ,Νί)Ν ηίΪγυθ βΝ

βΝΰζυ

αΝJavaΝεαδΝ κθΝαθ δε δη θκ

Ϊ

αΝ ω,Ν η αίζβ Ϋμ,Ν πέθαε μ,Ν
πθ,Ναθααά β βΝ

Νπέθαε μ,Ν

λ φάΝπλκΰλαηηα δ ησ,Νΰ)Ν δ αΰπΰάΝ

κΝ π λδίΪζζκθΝ ProcessingΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ΰλαφδευθΝ εαδΝ πλκ κηκδυ

πθ,Ν )Ν δ αΰπΰάΝ

βΝ ΰζυ

αΝ κυΝ

ηδελκ ζ ΰε άΝχrduinoΝεαδΝυζκπκέβ βΝprojectΝ

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝσηδζκΝΣ ξθκζκΰέαμ,Ν )Νυζκπκέβ βΝ φαληκΰυθΝ

ΰδαΝ εδθβ ΪΝ η Ν ζ δ κυλΰδεσΝ τ

κΝπ λδίΪζζκθΝ χppInventorέΝ ΰδθαθΝ ξ δεΫμΝ παλκυ δΪ

λΰα δυθΝ

βηαΝ χndroidΝ

κΝ ικΝ Μαγβ δεσΝ υθΫ λδκΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Κ θ λδεάμΝ Μαε

αφκηκέπ αθΝπζάλπμΝ βΝ δ αξγ έ αΝτζβ,Νη Ν ιαέλ

βΝ βΝΰζυ

κδξ έα,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝία δεΫμΝΫθθκδ μΝ κυΝαθ δε δη θκ

δμΝ λδυθΝ

κθέαμέΝ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ υηη

έξαθΝ

αΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝJava, βμΝκπκέαμΝ αΝία δεΪΝ

λ φκτμΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝΫΰδθαθΝαθ δζβπ ΪΝαπσΝσζκυμΝ

κυμΝ ηαγβ Ϋμ,Ν αζζΪΝ ησθκΝ π λέπκυΝ κδΝ ηδ κέΝ απσΝ αυ κτμΝ εα Ϊφ λαθΝ θαΝ

ηίαγτθκυθΝ

βΝ ΰζυ

αΝ

Πλκΰλαηηα δ ηκτΝJava.
βέκέΝΌηδζκμΝΦυ δεάμ
εκπσμΝ κυΝ ΟηέζκυΝ Φυ δεάμΝ ΤΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ά αθΝ βΝ τθ

βΝ πθΝ δαφσλπθΝ θθκδυθΝ βμΝ Φυ δεάμΝ η Ν

φαδθση θαΝ βμΝ εαγβη λδθσ β αμΝ ηΫ αΝ απσΝ π δλαηα δεΫμΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν απζΪΝ υζδεΪΝ
αζζΪΝεαδΝη Νξλά βΝ δεκθδευθΝ λΰα
κθΝσηδζκΝ υηη

πθέΝΚα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1ζΝ– 2015,

έξαθΝ1λΝηαγβ Ϋμή λδ μΝαπσΝ βΝ ’ΝΓυηθα έκυΝπμΝ βθΝ ’ΝΛυε έκυ,ΝκδΝκπκέκδΝ υηη

δ ιαΰπΰάΝ π δλαηΪ πθΝ εαδΝ
δεκθδεΪΝ λΰα

βλέπθΝεαδΝοβφδαευθΝπλκ κηκδυ

έξαθΝ

βθΝ

βθΝ ληβθ έαΝ πθΝ παλα βλκτη θπθΝ φαδθκηΫθπθ,Ν αζζΪΝ πδπζΫκθΝ ξλβ δηκπκέβ αθΝ

άλδαΝ εαδΝ πλαΰηα κπκέβ αθΝ η λά

δμΝ

κΝ λΰα

άλδκΝ κυΝ Queensland

αΝ πζαέ δαΝ κυΝ

υλππαρεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Inspiring Science LearningέΝ ΜΫ αΝ απσΝ βΝ δα δεα έαΝ αυ ά,Ν
ηαγβ Ϋμή λδ μΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ

σξκμΝ ά αθΝ κδΝ

ιδσ β μΝ π δλαηα δ ηκτΝ εαδΝ θαΝ ικδε δπγκτθΝ η Ν βθΝ π δλαηα δεάΝ δα δεα έα,Ν

αζζΪΝεαδΝθαΝ ληβθ τ κυθΝγΫηα αΝαπσΝ βθΝεαγβη λδθάΝ κυμΝαπάΝη Ν βΝίκάγ δαΝ βμΝΦυ δεάμ,Ν υθ δ β κπκδυθ αμΝ
σ δΝβΝΦυ δεάΝ έθαδΝπαθ κτΞΝ πδπζΫκθ,Ν

κΝπζαέ δκΝ κυΝΟηέζκυ,Νπλαΰηα κπκδάγβεαθΝ πδ εΫο δμΝ

Ν λΰα

άλδαΝ

κυΝ ηάηα κμΝ Φυ δεάμΝ κυΝ ΠΘΝ (ΣηάηαΝ Φυ δεάμ- ΣκηΫαμΝ ΠυλβθδεάμΝ Φυ δεάμΝ εαδΝ Φυ δεάμΝ  κδξ δπ υθΝ
πηα δ έπθ,ΝΣηάηαΝΦυ δεάμ-ΣκηΫαμΝ
πθΝ υθαθ ά

λκθκηέαμ)αζζΪΝεαδΝ

πθΝκδΝηαγβ Ϋμή λδ μΝπλκ κδηΪ

ΝΫεγ

βΝη ΝγΫηαΝ κΝCERNέΝ πέ βμ,Ν

βΝ δΪλε δαΝ

βεαθΝΰδαΝ δαΰπθδ ηκτμΝΦυ δεάμέ

βέλέΝΌηδζκμΝ υ κηα δ ηκτ
ΟΝΌηδζκμΝ« υ κηα δ ηκέ»ΝΝζ δ κτλΰβ

ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ φΫ κμΝ πέ βηαέΝΣκθΝπαλαεκζκτγβ αθΝπαδ δΪΝαπσΝ

βΝ Ν ‘Ν Γυηθα έκυΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βΝ ’Ν Λυε έκυέΝ ΣαΝ π λδ

σ λαΝ απ’Ν αυ ΪΝ ά αθΝ ικδε δπηΫθαΝ η Ν φδζκ κφέα εαδΝ

ξθκζκΰέαΝ βμΝ Ρκηπκ δεάμΝ (σXTΝ βμΝ δϋύτ),Ν αφκτΝ έξαθΝ ά βΝ παλαεκζκυγά
πλκβΰκτη θ μΝ ξκζδεΫμΝ ξλκθδΫμ,Ν
παλαεκζκυγά

δΝ

Γ ληαθδεάΝ ξκζάΝ Θ

κυΝ ηδελκ ζ ΰε άΝ Arduino,Ν

βθΝ αλξάΝ βμΝ ξλκθδΪμΝ κΝ ίδπηα δεσΝ
αζκθέεβμέΝ ΟΝ σηδζκμΝ ι εέθβ

απσΝΪζζκΝ ξκζ έκΝεαδΝηΫ αΝ

ξ δεΪΝ ηαγάηα αΝ δμΝ

ζ υ αέ μΝ Ϊι δμΝ κυΝ βηκ δεκτέΝ εσηβ,Ν αλε ΪΝ απσΝ αΝ παδ δΪΝ έξαθΝ

δΝ κθΝσηδζκΝΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ έξαθΝ ά βΝηδα ικδε έπ βΝη Ν βθΝΰζυ

κθΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ
παλαεκζκυγά

δμΝ

δΝ

θυΝ

Ϋ

ηδθΪλδκΝ

λ δμΝ ηαγβ ΫμΝ

αΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν
βμΝ ί’Ν ΰυηθα έκυΝ

κυμΝ υ κηα δ ηκτμΝ πκυΝ δκλΰΪθπ

έξαθΝ
Ν βΝ

Ν η Ν 1θΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμήθ μΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ,Ν η Ν ηδαΝ ηαγά λδαΝ

Ν υκΝηάθ μΝκΝαλδγησμΝη δυγβε Ν

Ν1βΝ θυΝπαλΫη δθ Ν

αγ λσμΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ πθΝ
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ηαγβηΪ πθέΝ ΣκΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ κλΰαθυγβε Ν η Ν λσπκΝ πκυΝ γαΝ πΫ λ π
ηαγβηΪ πθΝ θαΝ παλκυ δΪ κυθΝ

βησ δαΝ αΝ ΫλΰαΝ κυμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ

κυμΝ ηαγβ ΫμΝ

κΝ ΫζκμΝ πθΝ

υηη Ϊ ξκυθΝ η Ν αιδκπλΫπ δαΝ

Ν

δαΰπθδ ηκτμΝ λκηπκ δεάμ,Ν πζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ αυ κηα δ ηυθέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ π λδζΪηίαθ Ν αεσηβΝ δ α εαζέαΝ
κδξ έπθΝ βζ ε λκθδεάμΝ εαδΝ ία δευθΝ ΰθυ

πθΝ βζ ε λδ ηκτέΝΣαΝπαδ δΪΝαθΝ εαδΝ ηδελΪΝ

αθ απκελέγβεαθΝη Νδ δαέ λκΝαάζκΝεαδΝ αΝ πδ υξέαΝ
έγ θ κΝ απσΝ κθΝ επαδ

αΝ δΪφκλαΝεα α ε υα

Ν βζδεέαΝ αΝπ λδ

σ λα,Ν

δεΪΝπλκίζάηα αΝεαδΝα εά

δμΝπκυΝ

υ δεσΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξλκθδΪμέΝ λΰααση θαΝ

Ν κηΪ μΝ πθΝ 3-ζΝ α σηπθΝ εαδΝ

εαγκ βΰκτη θαΝαπσΝ ξ δεΪΝφτζζαΝ λΰα έαμΝεα α ε τα αθΝαυ κηα δ ηκτμΝσππμΝαυ σηα κΝΪθαηηαΝεαφ δΫλαμΝ
εαδΝ ζαηπ άλκμ,Ν θυΝ τθ
απκ ζ

αθΝ κθΝ ηδελκ ζ ΰε άΝ η Ν αδ γβ άλ μΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰλαφά,Ν π ι λΰα έαΝ εαδΝ Ϋε κ βΝ

ηΪ πθΝπκυΝ θ δαφΫλκυθΝ δμΝΦυ δεΫμΝ πδ

άη μΝσππμΝπέξέΝβΝη ζΫ βΝεέθβ βμΝ θσμΝαυ κεδθά κυΝη Ν βθΝ

ίκάγ δαΝαδ γβ άλαΝυπ λάξπθΝεαδΝβΝηΫ λβ βΝ κυΝCO2έΝ Ν ζ υ αέαΝ λα

βλδσ β αΝσππμΝηαμΝ θβηΫλπ

Ν κΝΙ ΠΝ

γαΝ τξ δΝ κθΝ ξαλαε βλδ ησΝ βμΝ εαδθκ σηκυΝ λΪ βμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ δΪξυ βΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ εαδΝ απσΝ ΪζζαΝ
ξκζ έαΝ βμΝ πδελΪ δαμέΝ ΣαΝ παδ δΪΝ υηη
βησ δαΝ

Ν ε θ λδεάΝ αθκδε άΝ ε άζπ βΝ

έξαθΝ

κΝ ικ Μαγβ δεσΝ υθΫ λδκΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ θυΝ παλκυ έα αθΝ

κΝ ξκζ έκΝ πζάγκμΝ απσΝ κυμΝ αυ κηα δ ηκτμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκέβ αθΝ

εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξκζδεάμΝξλκθδΪμέΝΜ Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝκηέζκυΝ υ κηα δ ηκτΝ βηδκυλΰάγβε ΝΫθαμΝπυλάθαμΝ
παδ δυθΝη Ν δΪγ

βΝθαΝπλκξπλά κυθΝαεσηβΝπαλαπΫλαΝ βθΝ πση θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪέΝ Νυζκπκέβ βΝαυ άμΝ βμΝ

πδγυηέαμΝ κυμΝ σηπμΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ αλε κτμΝ παλΪΰκθ μΝ σππμΝ έθαδΝ βΝ αΰκλΪΝ πδπζΫκθΝ ικπζδ ηκτ,Ν κΝ
δαγΫ δηκμΝξυλκμΝεαδΝξλσθκμΝεέζπέΝ
βέ1ίέΝΝΡβ κλδεάμΝεαδΝ βηκ δκΰλαφέαμ
 κΝ πλυ κΝ

λΪηβθκΝ α ξκζβγάεαη Ν η Ν βΝ λβ κλδεάέΝ  κυμΝ

πδξ δλβηα κζκΰέαμ,Ν
α εάγβεαθΝ
βθΝ Ϋεγ

υηη

δ κτμΝ ζσΰκυμ,Ν

βζα άΝ

Ν ζσΰκυμΝ

έξαθΝ ηαγβ ΫμΝ απσΝ βΝ ί’Ν Γυηθα έκυέΝ  κυμΝ αυγσληβ κυμΝ ζσΰκυμΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ

βθΝ παλαΰπΰάΝπλκφκλδεκτΝ ζσΰκυΝη Ν γΫηαΝ ηδαΝζΫιβ,Ν ηδαΝφλΪ β,Ν ηδαΝπαλκδηέαέΝ ικδε δυγβεαθΝ η Ν

άΝ κυμΝ

Ν εκδθσ,Ν πλκ παγυθ αμΝ θαΝ εαζτοκυθΝ ξλσθκΝ γΝ ζ π υθέΝ Κα ΪΝ βΝ

δα δεα έαΝ αυ άΝ

θ λΰκπκδκτ αθΝ πλκ ππδεΪΝ ίδυηα α,Ν βΝφαθ α έαΝ εαδΝ η Ν βθΝ π λδΰλαφάΝ εαδΝ βθΝ αφάΰβ βΝ Ϋφ δαξθαθΝ κΝ ζσΰκΝ
κυμ,Ν κΝ κπκέκμΝ Ϋπλ π Ν θαΝ Ϋξ δΝ πλπ κ υπέα,Ν υθΫξ δαΝ εαδΝ κηάέΝ Ν ιΪ εβ βΝ
γ πλκτη ΝππμΝίκάγβ
κυμΝ εαδΝ

Ν κυμΝηαγβ ΫμΝηαμΝ

κΝηΪγβηαΝ βμΝΓζυ

αμ,ΝεαγυμΝεαδΝ

κυμΝ αυγσληβ κυμΝ ζσΰκυμΝ
βθΝ θ λΰκπκέβ βΝ

βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ αυ κ δεσθαμΝ κυμέΝ ΣβΝ φ δθάΝ ξκζδεάΝ ξλκθδΪΝ σγβε Ν Ϋηφα βΝ

ζσΰκυμ,ΝζσΰπΝ κυΝσ δΝπ λδ

ιδκ ά πθΝ

κυμΝ αυγσληβ κυμΝ

σ λκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝκηέζκυΝά αθΝηαγβ ΫμΝ βμΝα’ΝΓυηθα έκυΝεαδΝκδΝαυγσληβ κδΝζσΰκδΝ

αδλδΪακυθΝη Ν βθΝβζδεέαΝ κυμέΝ κυμΝαΰυθ μΝ πδξ δλβηα κζκΰέαμΝκδΝηαγβ ΫμΝξπλέακθ αθΝ

ΝκηΪ μΝεαδΝηΪγαδθαθΝΝ

θαΝαθ ζκτθΝ πδξ δλάηα αΝη Ν εκπσΝθαΝπ έ κυθέ
πσΝ κΝΜΪλ δκΝ κυΝβί1ηΝπμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ξκζδεάμΝξλκθδΪμΝκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝκηέζκυΝα ξκζάγβεαθΝευλέπμΝη Ν
κΝ εΫζκμΝ βμΝ βηκ δκΰλαφέαμέΝ ικδε δυγβεαθΝη ΝπκδεέζαΝΰλαηηα δαεΪΝ έ βΝεαδΝΫηαγαθΝ θαΝαπκεπ δεκπκδκτθΝ
βθΝ έ β βέΝ ΣΫζκμ,Ν ΫΰλαοαθΝ ε έη θαΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ φβί έα,Ν αΝ κπκέαΝ υηπ λδζάφγβεαθΝ

κΝ παλα κ ΫκΝ

υζδεσέ
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ κηέζκυΝ υθ λΰα
ικδε έπ αθΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν βθΝ

άεαη Ν η Ν βγκπκδκτμΝ εαδΝ γ α λκζσΰκυμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ

ξθδεάΝ βμΝ παλκυ έα βμΝ

Ν εκδθσ,Ν κθέακθ αμΝ αΝ εφλα

δεΪΝ κυμΝ ηΫ α,Ν

εαγυμΝεαδΝη Ν βηκ δκΰλΪφκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝπαλκυ έα αθΝ λσπκυμΝαθΪΰθπ βμΝηδαμΝ έ β βμέ

γέΝΚ ΙΝΟΣΟΜ Ν–

Ι Θ Μ ΣΙΚ Ν- Κ Λ Ν Ι

ΚΣΙΚ ΝΠΡ ΚΣΙΚ 
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γέ1έΝ φαληκΰάΝΠδζκ δεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ
ΣκΝπδζκ δεσΝΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ φαλησ

κΝΓυηθΪ δκ

βε Ν

κΝΓυηθΪ δκΝ

Ν σζαΝ αΝηαγάηα αΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ΠέΝ

θ δε δεΪΝαθαφΫλκθ αδμ
χγέ1έ1έΝ λξαέαΝ ζζβθδεΪΝί’ΝΓυηθα έκυ
θαζζαε δεάΝαιδκζσΰβ βΝ λξαέπθΝ ζζβθδευθΝαπσΝη Ϊφλα βΝ
δ πηΫθκμΝ

βΝί΄ΝΓυηθα έκυμΝΟΝγΪθα κμΝ κυΝΠα λσεζκυΝ

κΝπζαέ δκΝ κυΝελδ δεκτ,ΝοβφδαεκτΝεαδΝζκΰκ ξθδεκτΝΰλαηηα δ ηκτέΝ

γέ1έβέΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝΓλαηηα έαΝΰ’ΝΓυηθα έκυ
 κΝ πζαέ δκΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ βμΝ αλξαέαμΝ ζζβθδεάμΝ ΰλαηηα έαμΝ απσΝ η Ϊφλα βΝ
ξ δΪ

βΝ ΰ΄Ν Γυηθα έκυΝ

βε Ν εαδΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν εΝ παλαζζάζκυΝ δ α εαζέαΝ ( π Ϋηίλδκμ-ΜΪλ δκμ)Ν πθΝ υκΝ ξκζδευθΝ

ΰξ δλδ έπθΝ( ζΫθβΝ-

θγκζσΰδκΝΦδζκ κφδευθΝε δηΫθπθ)Νη Ν βΝηκλφάΝ θσμΝΟ δαζσΰκυΟΝαθγκζκΰβηΫθπθΝε δηΫθπθΝ

εαδΝγ ηα δεσΝΪικθαΝ βΝ κφδ

δεάΝεέθβ βΝ

γέβέΝ δαγ ηα δεΫμΝ επαδ

βθΝ λξαέαΝ ζζΪ αΝ

υ δεΫμΝ λΪ

κΝγΫα λκΝεαδ βΝφδζκ κφέαέ

δμ

γέβέ1έΝ «Οζυηπδ ησμ,Ν ηδαΝ δ ΫαΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθ»έΝ θ δε έη θαμΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝ Γζυ
Φυ δεάΝ ΰπΰάΝ(α΄ΝΓυηθα έκυ,Ν

εΫηίλδκμΝβί1ζ-ΜΪλ δκμΝβί1η)έ

γέβέβέ «ΣαΝ αΰΰ έαΝ αφβΰκτθ αδ»έΝ
Γυηθα έκυ,Νί΄ΝΓυηθα έκυ,Ν
γέβέγέ «Μ αθΪ

αΝ εαδΝ Γλαηηα έα,Ν

θ δε έη θαμΝ

λξαέαΝ

ζζβθδεάΝ Γλαηηα έα,Ν Ι

κλέαΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ (α΄Ν

εΫηίλδκμΝβί1ζ-Φ ίλκυΪλδκμΝβί1η)έ

μΝ

κΝ ξγ μΝ εαδΝ

κΝ άη λα»έΝ θ δε έη θαμΝ Κ έη θαΝ Ν κ ζζβθδεάμΝ Λκΰκ ξθέαμ,Ν Ι

κλέαΝ

λσ β αΝεαδΝζκΰκ ξθέα»έΝΝ θ δε έη θαμΝΚ έη θαΝΝ κ ζζβθδεάμΝΛκΰκ ξθέαμ,ΝΙ

κλέαΝ

(ί΄ΝΓυηθα έκυ,ΝΙαθκυΪλδκμΝβί1η)έ
γέβέ4έ «Θλβ ε υ δεάΝ

(α΄ΝΓυηθα έκυ,Νί΄ΝΓυηθα έκυ,ΝΦ ίλκυΪλδκμΝβί1η)έ
γέβέηέ « λξαέκμΝ ζζβθδεσμΝ πκζδ δ ησμ»έΝ Κλδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β»έΝ θ δε έη θαμΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝ Γζυ
Γλαηηα έα,ΝΙ

αΝ εαδΝ

κλέαέΝ( ΄ΝΛυε έκυ,ΝΙαθκυΪλδκμ-Φ ίλκυΪλδκμΝβί1η,Ν http://www.webquestnik.blogspot.gr/2015/05/2014-

2015-httpwww.html εαδΝhttp://www.slideshare.net/michailidisnikodimos/ss-48242259).

γέβέθέ «ΟδΝ φ υλΫ

δμΝ κυΝ

λπθα»έΝ Ν θ δε έη θαμΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝ Γζυ

α,Ν Φυ δεάέΝ (ί΄Ν Γυηθα έκυ,Ν

Φ ίλκυΪλδκμΝβί1η)έ
γέβέιέ « θγλυπδθαΝ δεαδυηα α»έΝ θ δε έη θαμΝ Ν κ ζζβθδεάΝ Γζυ

α,Ν Ν κ ζζβθδεάΝ Λκΰκ ξθέα,Ν Ι

κλέα,Ν

ΣΠ έΝ(ΰ΄ΝΓυηθα έκυ,ΝΜΪλ δκμΝβί15).
γέβέκέ « Ν φ τλ

βΝ κυΝHugo Cabret»έΝ θ δε έη θαμΝΝ κ ζζβθδεάΝΓζυ

α,ΝΝ κ ζζβθδεάΝΛκΰκ ξθέα,ΝΣΠ έΝ

(ΰ΄ΝΓυηθα έκυ,ΝΜΪλ δκμΝβί1η)έ
A3.2.9. δαγ ηα δεάΝ δ α εαζέαΝ
εσ ηκυέΝΠαλαζζβζέαΝαπ δεκθέ
εαδΝ κΰηα δευθΝαπσο πθέΝτθ

αΝηαγάηα αΝΦυ δεάμΝεαδΝΘλβ ε υ δευθ,Νη Ναθ δε έη θκΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ

πθΝεαδΝ υηίκζδ ηυθΝη αιτΝ πδ

άηβμΝεαδΝγλβ ε έαμέΝξκζδα ησμΝπαΰδπηΫθπθΝ

βΝη αιτΝ κυμέ

γέγέ1ίέΝ«ΣλΫφκηαδΝέέέΝΚδθκτηαδέέέΝαθαπ τ

κηαδ»έ δαγ ηα δεσΝ(ΣΠ -Φυ δεάΝ ΰπΰά)Νίδπηα δεσΝ λΰα

άλδκΝ

η Ν εκπσΝβθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝηαγβ υθΝΰδαΝ κυμΝεαθσθ μΝ δα λκφάμΝηΫ πΝ δα δε υαεάμΝΫλ υθαμέ
γέβέ11έΝ «ΣαΝ ζζβθδεΪΝ ηαγβηα δεΪΝ

βΝ ηκυ δεάΝ – ΣκΝ ηκθσξκλ κΝ κυΝ Πυγαΰσλα»,http://www.nano-

microέgrήomilosήςpοζβιέΝ Π δλαηα δεάΝ φαληκΰάΝ

δαγ ηα δεκτΝ -

δπηα δεκτΝ λΰα

βλέκυέΝ ΓθπλδηέαΝ η Ν αΝ

ευλδσ λαΝ βη έαΝ βμΝ εΫοβμΝεαδΝ πθΝγ πλδυθΝ βθΝ λξαέπθΝ ζζάθπθΝφδζκ σφπθΝπκυΝαφκλκτθΝ

βΝηκυ δεάΝεαδΝ
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αΝηαγβηα δεΪέΝΚα αθσβ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝηκθσξκλ κυΝ κυΝΠυγαΰσλαέΝ πκ τππ βΝηαγβηα δευθΝ ξΫ
πθΝφγσΰΰπθΝ βμΝεζέηαεαμ,Νεα α ε υάΝΜκθσξκλ κυ,Νπ δλαηα δ ησμΝεαδΝ ε Ϋζ
γέγέ1βέΝ «ΟΝ Ιηπλ

δκθδ ησμΝ

πζαέ δκΝεαδΝ αΝξαλαε βλδ

δμΝ δεα δεΫμΝ ΣΫξθ μΝ εαδΝ

δεΪΝ κυΝΙηπλ

υθΝη ζπ δυθΝ ’αυ σέ

βΝ Μκυ δεά»έ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ ΰθυλδ αθΝ κΝ δ

δκθδ ηκτΝη ζ υθ αμΝδηπλ

α η Ν ΫλΰαΝ αεα βηαρεάμΝ Ϋξθβμ,Ν εαδΝ ΰθυλδ αθΝ αΝ ξαλαε βλδ
υΰελέθκθ αμΝ απσ πα ηαΝ βμΝ λβμΝ

βΝΰθπ

δκθδ

δεΪΝ δεα

δεΪΝ κυΝ δηπλ

πθΝ

κλδεσΝ

δεΪΝΫλΰαΝεαδΝ υΰελέθκθ ΪμΝ
δκθδ ηκτΝ

βθΝ Μκυ δεάΝ

υηφπθέαμΝ κυΝ ψeethovenΝ η Ν απσ πα ηαΝ απσΝ κΝ ΫλΰκΝ «δacaΝ theΝ

draleengloutie»Ν κυΝϊebussyέ
χγέβέ1γέΝ δαγ ηα δεΪΝ ξΫ δαΝΫλ υθαμΝΜκυ δεάμ-Πλκΰλαηηα δ ηκτέ
γέβέ1γέ1έ« θΪπ υιβΝ παδξθδ δυθΝ ΰθυ

πθΝ ΰδαΝ κυμΝ ηκυ δεκτμΝ

δαγ ηα δεσΝ ξΫ δκΝΫλ υθαμΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝ– Μκυ δεάμ,Ν
Γυηθα έκυΝπλκΰλαηηΪ δ αθΝ λέαΝπαδξθέ δαΝΰθυ
κυΝ βίκυΝ αδυθαέΝ ΣαΝ παδξθέ δαΝ παλκυ δΪ

βηδκυλΰκτμΝ βμΝ Θ

κΝπζαέ δκΝ κυΝκπκέκυΝκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝί1Ν ηάηα κμΝ

πθΝΰδαΝ κυμΝ υθγΫ μΝεαδΝ κυμΝ
βεαθΝ

αζκθέεβμ»έΝ

δξκυλΰκτμΝ βμΝΘ

αζκθέεβμΝ

κΝ ικΝ Μαγβ δεσΝ υθΫ λδκΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Κ θ λδεάμΝ

Μαε κθέαμέ
γέβέ1γέβέ « βηδκυλΰέαΝπαδξθδ δυθΝΰθυ

πθΝΰδαΝ αΝηκυ δεΪΝλ τηα αΝ βμΝΘ

αζκθέεβμμΝ ληβθ υ Ϋμ εαδΝ

ηκυ δεΪΝ σλΰαθα»έΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ δαγ ηα δεσΝ ξΫ δκΝ Ϋλ υθαμΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ – Μκυ δεάμ,Ν
κυΝ κπκέκυΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ ίβίΝ ηάηα κμΝ Γυηθα έκυΝ πλκΰλαηηΪ δ αθΝ λέαΝ παδξθέ δαΝ ΰθυ
ληβθ υ ΫμΝ βμΝ Θ

αζκθέεβμΝ εαδΝ κΝ υθ υα ησΝ πθΝ ηκυ δευθΝ κλΰΪθπθΝ πκυΝ υθαθ υθ αδΝ

ηκυ δεΪΝ λ τηα αέΝ ΣαΝ παδξθέ δαΝ παλκυ δΪ

βεαθΝ

κΝ πζαέ δκΝ

πθΝ ΰδαΝ κυμΝ
Ν υΰε ελδηΫθαΝ

κΝ ικΝ Μαγβ δεσΝ υθΫ λδκΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Κ θ λδεάμΝ

Μαε κθέαμέ
γέβέ1γέγέΝ «δέvέΝ ψeethovenμΝ ΘΫηαΝ βμΝ λβμΝ υηφπθέαμΝ – η ζΫ β,Ν ε Ϋζ
ηκυ δεκτΝ

παδξθδ δκτΝ

κΝ

πλκΰλαηηα δ

δεσΝ

π λδίΪζζκθΝ

β,Ν εέθβ β,Ν εαδΝ βηδκυλΰέαΝ

Scratch»,Ν

httpμήήwwwέnano-

micro.gr/omilos/?page_id=341-13.
γέγέ14έΝ «Τπκζκΰδ ηκέΝ αλδγηβ δευθΝ εαδΝ ΰ πη λδευθΝ πλκσ πθΝ η Ν

φαληκΰάΝ

βΝ ΰζυ

αΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτΝω»έΝ θαπ τξγβε ΝηδαΝ φαληκΰάΝπκυΝ ε ζ έΝυπκζκΰδ ηκτμΝπκυΝαφκλκτθΝ δμΝαλδγηβ δεΫμΝεαδΝ
δμΝ ΰ πη λδεΫμΝ πλκσ κυμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν υπκζκΰέα δΝ εαδΝ ηφαθέα δΝ κυμΝ σλκυμΝ ηδαμΝ αλδγηβ δεάμΝ (άΝ
ΰ πη λδεάμ)Ν πλκσ κυέΝ πέ βμΝ δαίΪα δΝ ηδαΝ αεκζκυγέαΝ αλδγηυθΝ εαδΝ ζΫΰξ δΝ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αλδγηβ δεάΝ άΝ
ΰ πη λδεάΝπλσκ κέΝΠαλκυ δΪ

βε Ν

κΝικΝΜαγβ δεσΝυθΫ λδκΝΠζβλκφκλδεάμΝΚ θ λδεάμΝΜαε κθέαμ

γέγέ1ηέΝΝΚαζζδ ξθδεΫμΝ δαγ ηα δεΫμΝ λα βλδσ β μ.
γέγέ1ηέ1έ «Χλπηα δεάΝ δ α εαζέα»έΝ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ η ζΫ β αθΝ εαδΝ ΫεαθαθΝ πλαε δεΫμΝ α εά

δμΝ πΪθπΝ

Ν

δΪφκλ μΝ σο δμΝ κυΝ ξλυηα κμΝ (ξλπηα δεσμΝ ετεζκμ,Ν ηέιβΝ ξλπηΪ πθ,Ν σθκμ,Ν απσξλπ β,Ν υπκε δη θδεΫμΝ
ξλπηα δεΫμΝαληκθέ μ,ΝΫλΰκΝη Ν κυμΝ σθκυμΝεαδήάΝαπκξλυ

δμΝ θσμΝξλυηα κμ,ΝΫλΰκΝ η Νγ ληΪήουξλΪΝξλυηα α,Ν

πκυαθ δΰδ ησμΝεαδΝπκζζΪΝΪζζα)έΝΝΜΫλκμΝ κυΝηαγάηα κμΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν
κδΝ ηαγβ ΫμΝ ξλβ δηκπκέβ αθΝ δα δε υαεΫμΝ πβΰΫμΝ
υθ δ β κπκδυθ αμΝ Ϋ

Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ ξλπηα δεάΝ γ πλέαΝ

δΝ κθΝ πζκτ κΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

ξ δεάΝκλκζκΰέαΝ βθΝαΰΰζδεάΝΰζυ

αέΝ

αΝπζαέ δαΝ βμΝ λΪ βμΝωδIδέΝ

βθΝ δΪγ

βθΝ αΰΰζδεάΝ ΰζυ

δ,Ν
α,Ν

άΝ κυμΝ ΪθΝ ικδε δπγκτθΝ η Ν βθΝ

δ,Νη ζΫ β αθΝ βθΝπαλαΰπΰάΝεαδΝεα Ϊ αιβΝ πθΝξλπηΪ πθ,Ν δμΝφυ δεΫμΝ

δ δσ β ΫμΝ κυμ,Ν αΝξλπηα δεΪΝηκθ ΫζαΝ(Rύψ,ΝωεYK),Ν δμΝαληκθέ μΝξλπηΪ πθΝ(colorschemes)ΝεαδΝ δμΝ φαληκΰΫμΝ
κυμΝ ( δεα

δεΪΝ ΫλΰαΝ ήΝ

π λδεάΝ δαεσ ηβ βΝ ήΝ εάπκδΝ εέΪ),Ν κθΝ υηίκζδ ησΝ κυΝ ξλυηα κμΝ εαδΝ δμΝ φαληκΰΫμΝ
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π ι λΰα έαμΝ δεσθαμΝεαδΝξλυηα κμΝ(σππμΝ κΝPhotoshop)έΝΠαλΪζζβζα,ΝκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝΰ1ίΝπαλαεκζκτγβ αθ,Ν
αΝπζαέ δαΝ κυΝηαγάηα κμΝ πθΝαΰΰζδευθ,Ν δ δεάΝ θσ β αΝ κυΝίδίζέκυΝ κυμΝαφδ λπηΫθβΝ
γέγέ1ηέβέΝ«εyΝVanΝύogh»έ κΝπλυ κΝηΫλκμ,ΝπκυΝΫΰδθ Ν
απάΝ εαδΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ VincentΝ VanΝ ύoghΝ ηΫ αΝ απσΝ αδθέ μΝ (
πδ εΫο δμΝ

Νηκυ

έαΝ–εαδΝδ έπμΝ

κΝηκυ

εκζκτγβ αθΝ α εά
ίΪ βΝ δμΝ λΪ

αΝπζαέ δαΝ κυΝωδIδ,ΝκδΝηαγβ ΫμΝΰθυλδ αθΝ βΝ

αΝ αΰΰζδεΪ),Ν παλκυ δΪ

έκΝvanΝύoghΝ κυΝΆη

η ζΫ βΝ ε δηΫθκυΝ ΰλαηηΫθκυΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ ΰζπ

κΝξλυηαέ
δμΝ Powerpoint, δεκθδεΫμΝ

λθ αη- η ζΫ βΝ πδ

κζυθΝ κυΝVanΝύoghΝεαδΝ

δεσΝ πέπ κΝ πθΝ ηαγβ υθΝ απσΝ βθΝ εαγβΰά λδαΝ δεα

δμΝ ηπΫ π βμΝ η Ν ίΪ βΝ φτζζκ λΰα έαμ,Ν εαδΝ

Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ

δμΝ εαδΝ παδξθέ δα,Ν η Ν

δμΝ πκυΝ πλκ έθκθ αδΝ απσΝ κΝ ProjectΝ χrtΝ fulΝ ThinkingΝ κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ αθαπ υξγ έΝ

ώarvardέΝΣαΝηαγάηα αΝΫΰδθαθΝ
ΫλΰκΝ αφδ λπηΫθκΝ

αΝαΰΰζδεΪ,ΝπμΝ πέΝ κΝπζ έ

δευθέΝ

κΝ ΠαθήηδκΝ κυΝ

κθέΝ βΝ υθΫξ δαΝσζκδΝκδΝηαγβ ΫμΝΫφ δαιαθΝαπσΝΫθαΝ

κθΝ VanΝ ύoghμΝ έ Ν αθαπαλάΰαΰαθΝ εΪπκδκΝ ΫλΰκΝ κυ,Ν έ Ν Ϋφ δαιαθΝ δεσΝ κυμΝ η Ν ίΪ βΝ σ αΝ

έξαθΝηΪγ δΝΰδαΝ βθΝγ ηα κζκΰέαΝεαδΝ κυμΝ εφλα δεκτμΝ κυΝ λσπκυμέΝΣαΝΫλΰαΝ υΰε θ λυγβεαθΝ
εovieΝ εaker,Ν πκυΝ π θ τγβε Ν ηκυ δεΪΝ η Ν ε Ϋζ
παλκυ έα βΝαυ άΝαπκ Ϋζ

Νπαλκυ έα βΝ

βΝ λαΰκυ δκτΝ ΰδαΝ κθΝ VanΝ ύoghΝ απσΝ κηΪ αΝ ηαγβ υθέΝ Ν

Ν βθΝ υηη κξάΝ κυΝ ξκζ έκυΝηαμΝ

κΝ δ γθΫμΝ δαγ ηα δεσΝγ πλβ δεσΝεαδΝπλαε δεσΝ

υθΫ λδκΝ ‘ϊiscoverΝ theΝ worldΝ ofΝ coloursΝ withΝ VincentΝ vanΝ ύogh’,Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν

κΝ Καζζδ ξθδεσΝ

ΓυηθΪ δκΝ βμΝΛδγκυαθέαμΝŠiauliųΝSauliausΝSondeckioΝχrtsΝύymnasiumέΝ
γέγέ1ηέγέΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ
ΰλαηηα δ ηκτΝ
τθγ

αΝ ΄Ν Λυε έκυέΝ ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ δμΝ απαδ ά

δμΝβηΫλ μΝηαμΝεαδΝ κΝ θαζυ δεσΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθΝ( Π)Ν κυΝηαγάηα κμ απκφα έ

βΝ δαγ ηα δευθΝ λΰα δυθΝ απσΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν

πκζδ δ ηκτΝεαδΝ

βε ΝβΝ

αδλδεάΝ υθ λΰα έαέΝ  σξκμΝ ά αθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ ηβΝ

ΰθπλέ κυθΝ απζυμΝ αΝ βηδκυλΰάηα αΝ θσμΝ πκζδ δ ηκτΝ πκυΝ υθΫίαζ Ν

βΝ γ η ζέπ βΝ κυΝ τΰξλκθκυΝ υ δεκτΝ

βΝ δαησλφπ βΝ βμΝφυ δκΰθπηέαμΝ κυ,ΝαζζΪΝεαδΝθαΝίλκυθΝ λσπκυμΝ δ λ υθβ δεάμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ

εαδΝελδ δεάμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝΰθυ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝηπκλκτθΝαθ έ
βΝ

δμΝ κυΝ ελδ δεκτΝ

απάΝ

κδξαΝθαΝ κυμΝξλβ δηκπκδά κυθΝαπκ κ δεΪΝ
εαδΝ

κυμ»έ(http://www.webquestnik.blogspot.gr/2015/05/2014-2015-httpwww.html

http://www.slideshare.net/michailidisnikodimos/ss-48242259).
γέγέ1θΝCLIL
 κΝ ΠΠΠΘΝ βΝπδζκ δεάΝ φαληκΰάΝ βμΝ εαδθκ σηκυΝ δ αε δεάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ CLIL πλαΰηα κπκδάγβε Ν ηΫ πΝ
δαγ ηα δευθΝ υθ λΰα δυθΝ η αιτΝ επαδ υ δευθΝ Ν δαφσλπθΝ ΰθπ
ΰΰζδεάμΝ Γζυ

αμΝ κυΝ ΠΠΘΝ εέΝ

αηέ κυΝ δεα λέθβΝ εαδΝ εέΝ Πκζέ κυΝ ΜαλέαέΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝ κδΝ ηπζ εση θκδΝ

επαδ υ δεκέΝ ξ έα αθΝηαγάηα αΝ ξ δεκτΝυζδεκτΝ
βθΝ ΪιβέΝ ΟδΝ λα
δα λα

δεΫμΝα εά

ΟδΝΰθπ

βθΝ ΰΰζδεάΝΰζυ

αΝη Ν λα

βλδσ β μΝπκυΝ επκθάγβεαθΝ

βλδσ β μΝ αφκλκτ αθΝ φτζζαΝ λΰα έαμ,Ν ξ δεσΝ η Ν κΝ ΰθπ
δμ,Ν υαβ ά

δμ,Ν λαηα κπκδά

δεκέΝεαδΝπαδ αΰπΰδεκέΝ

σξκδΝ κυΝ ξ δα ησΝ βμΝπδζκ δεάμΝ φαληκΰάμΝ βμΝεαδθκ σηκυΝ λΪ βμΝCLIL

βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝΰζπ

δευθΝ

κυΝ ΰθπ

δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ (Ι

κλέα,Ν Ν κ ζζβθδεάΝ Γζυ

Θλβ ε υ δεΪΝ εαδΝ Μκυ δεάΝ )Ν

βθΝ

ιδκ ά πθΝ βμΝ ΰΰζδεάμΝΰζυ

ΰΰζδεάΝ ΰζυ

α,Ν

βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ κυΝ ΰθπ

αθΪπ υιβΝΰλαπ κτΝεαδΝ πδεκδθπθδαεκτΝζσΰκυΝ
αθΪπ υιβΝελδ δευθΝθκβ δευθΝ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ ζ ιδζσΰδκ,Ν

δμΝεαδΝπαλαΰπΰάΝΰλαπ υθΝ κεδηέπθέ

έα αθΝ

αθ δε έη θκ,Ν

δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ εαδΝ Ν πθΝ επαδ υ δευθΝ

αμΝ,ΝΝ

κθΝ ηπζκυ δ ησΝ κυΝζ ιδζκΰέκυΝ

α,Ν Ν Μαγβηα δεΪ,Ν Πζβλκφκλδεά,Ν

βθΝ εα αθσβ βΝ θθκδυθΝ

δεα

δεΪ,Ν

ξ δευθΝ η Ν κΝ ΰθπ

δεσΝ

δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ (content related knowledge),Ν

βθΝ

βθΝ ΰΰζδεάΝΰζυ

αΝ ξ δεκτΝη Ν κΝΰθπ

δεσΝαθ δε έη θκ,Ν

βθΝ

ιδκ ά πθΝεαδΝ βμΝκηα κ υθ λΰα δεάμΝηΪγβ βμέΝ
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Πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ 1ηΝ δαγ ηα δεΪΝ ηαγάηα αΝ ηΫ πΝ
Οζδ

δεάμΝ Πλκ Ϋΰΰδ βμΝ

εηΪγβ βμΝ Γζυ

ηΫ πΝ βμΝ θ πηΪ π βμΝ βμΝ δ αε δεάμΝ η γσ κυΝ

αμΝ ΤΝ Π λδ ξκηΫθκυΝ –CLIL

εα ΪΝ βθΝ

δΪλε δαΝ πθΝ ηβθυθΝ

Φ ίλκυΪλδκ,ΝΜΪλ δκΝεαδΝ πλέζδκΝβί1ηέ
υΰε ελδηΫθαΝ αΝ ηπζ εση θαΝ ΰθπ

δεΪΝ αθ δε έη θα,Ν κδΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ Ν εαδΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ πκυΝ

υζκπκέβ αθΝωδIδΝ έθαδΝμ
Ι

κλέαΝΰ΄Νΰυηθα έκυ - First World War – Soldiers’Νtestimonials from trenches (Ι

κλέαΝ– ΰΰζδεΪ,ΝΰβΝ

ΰυηθα έκυ,ΝΚκτθ βΝ– Πκζέ κυ)έ
Ι

κλέαΝ ΄ΝΛυε έκυ - Holy Inquisition (Ι

Ν κ ζζβθδεάΝ Γζυ
(Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

κλέαΝ– ΰΰζδεΪ,ΝΝ ΄ΝΛυε έκυΝ(ΝΠαΰεκυλΫζδα,ΝΠκζέ κυ,Ν

αηέ κυ)έ

αΝ ί’Ν ΰυηθα έκυ - People with disabilities, The impact of drugs on teenagers

αΝ– ΰΰζδεΪΝΝίβ΄Νΰυηθα έκυΝ ζδκπκτζκυΝ– Πκζέ κυ)έ

Θλβ ε υ δεΪΝί’Νΰυηθα έκυΝ- Σhe Good Shepherd and the Parable of the Lost Sheep (Θλβ ε υ δεΪΝ–
ΰΰζδεΪΝΝί1΄Νΰυηθα έκυ,ΝΛαζαΰδΪθθβΝ– Πκζέ κυ)έ
Μαγβηα δεΪΝ ί΄Ν ΰυηθα έκυΝ Ν - Functions, Solving the Right Triangles, The Straight Line and the Hyperbola (ΝΜαγβηα δεΪΝί1ΤίβΝΰυηθα έκυ,ΝΓκυθαλσπκυζκμΝ– Πκζέ κυ)έ
δεα

δεΪΝα΄,Νί΄ΝεαδΝΰ΄Νΰυηθα έκυΝ- My Van Gogh (Ν δεα

ΰυηθα έκυΝ αε ζζαλδΪ β,Ν
αε ζαλδΪ βΝ–

αηέ κυ,Ν Πκζέ κυ),Ν Colours (Ν δεα

δεΪΝ- ΰΰζδεΪΝΝα΄Νΰυηθα έκυ,Νί1α,Νί1ίΝεαδΝΰ1ίΝ
δεΪΝ –

ΰΰζδεΪΝ ί1α,Ν ί1ίΝ εαδΝ ΰ1ίΝ ΰυηθα έκυ,Ν

αηέ κυ)έ

Μκυ δεάΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαΝ πθΝ πδεκδθπθδυθΝ βμΝΠζβλκφκλέαμΝί΄Νΰυηθα έκυΝ- The music of Thessaloniki during the 20th century ( Mκυ δεάΝ - Σ ξθκζκΰέαΝ πθΝ ΠζβλκφκλδυθΝ ΤΝ πδεκδθπθέαμΝ –

ΰΰζδεΪΝ ίβίΝ

ΰυηθα έκυ,ΝΠα δυ,Ν ζ ικτ α,ΝΠκζέ κυ)έ
φαληκΰΫμΝ Τπκζκΰδ

υθΝ ήΤΝ ΄Λυε έκυΝ πδζκΰάμΝ - Developing Mobile Applications in the AppIn-

ventor Programming Environment – The related theory ( φαληκΰΫμΝΤπκζκΰδ

υθΝ– Πλκΰλαηηα δ ησμΝ ή Ν

– ΰΰζδεΪ,ΝΝΝ ΄ΝΛυε έκυΝηΪγβηαΝ πδζκΰάμέΝΧαζεέ βμΝ– Πκζέ κυ)έ
γέγέΝΚαδθκ ση μΝ επαδ

υ δεΫμΝπλαε δεΫμ

γέγέ1έΝ “Οζυηπδ ησμμΝ ΜδαΝ δ ΫαΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθ”έΝ δαγ ηα δεάΝ εαδθκ σηαΝ λΪ βΝ Ν λξαέαΝ Ι
ΰπΰάέΝ πσΝ κθΝ
βθΝ Ι

κλέαΝ εαδΝ Φυ δεάΝ

εΫηίλβΝ κυΝβί1ζΝκδΝηαγά λδ μήηαγά λδ μΝ βμΝα΄ΝΓυηθα έκυΝ κυζ τκθ αμΝκηα κ υθ λΰα δεΪΝ

κλέαΝ αθααά β αθΝ βΝ λέααΝ βμΝ δ ΫαμΝ κυΝ αγζβ δ ηκτΝ

βθΝ αλξαέαΝ ζζΪ αέΝ Κα ΪΝ βΝ

πδξ δλάγβε ΝθαΝ ικδε δπγκτθΝη Ν αΝαλξαδκ ζζβθδεΪΝαγζάηα αΝη Ν βΝξλά βΝ δεα

τ λβΝ φΪ βΝ

δευθΝ κυμΝαθαπαλα

Ϊ

πθΝ

(αΰΰ δκΰλαφδυθΝεαδΝαΰαζηΪ πθ)έΝ εκζκτγπμΝεΪγ ΝκηΪ αΝ πΫζ ι ΝΫθαΝΪγζβηαΝεαδΝ υθΫζ ι ΝυζδεσΝΰδαΝ κθΝ λσπκΝ
δ ιαΰπΰάμΝ κυέΝΣκΝ πση θκΝίάηαΝά αθΝβΝ τθγ
αγζβ άΝάΝηδαμΝαγζά λδαμΝπκυΝαΰπθέ
εαδΝεΫλ δ

Ν κΝ

βε Ν

βΝηδαμΝ τθ κηβμΝφαθ α

Νπαθ ζζάθδκυμΝαΰυθ μΝ

αΰπθέ

βεαθΝ

εκζκτγβ

κλέαμΝ θσμΝαλξαέκυΝ ζζβθαΝ

κΝ πδζ ΰηΫθκΝαπσΝ βθΝεΪγ ΝκηΪ αΝΪγζβηαΝ

φΪθδ βμΝθέεβμέΝΠαλΪζζβζαΝκδΝκηΪ μΝπαλκυ έα αθΝ κθΝ λσπκΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝαγζάηα κμΝ

tableΝauxΝvivantsέΝ κΝη αιτΝ δ ιΪΰκθ αθΝπλκπκθά
θαΝ πλκ κδηα

δεάμΝδ

δμΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝηαγβ λδυθΝ

βΝΦυ δεάΝ ΰπΰά,Νυ

κτθΝ ΰδαΝ κυμΝ αΰυθ μέΝ ΟδΝ αΰυθ μΝ δ ιάξγβ αθΝ κΝ πλπδθσΝ βμΝ βζβμΝ Μαλ έκυΝ βί1ηέΝ ΣαΝ εκλέ
κΝ λσηκΝ αξτ β αμ,Ν θυΝ αΝ αΰσλδαΝ

Ν πΪζβΝ εκλδ

ίλαί τ βεαθΝη Ν

κΝ λσηκΝ αξτ β αμΝ εαδΝ

Ν
Ν
δαΝ

κθΝ λσηκΝ βηδαθ κξάμέΝ

δυθΝ εαδΝ πΪζβΝ αΰκλδυθέΝ ΟδΝ αΰυθ μΝ Ϋεζ δ αθΝ η Ν κθΝ αεκθ δ ησΝ αΰκλδυθέΝ ΟδΝ θδεβ ΫμΝ

φΪθδαΝ ζδΪμΝπκυΝ κέηα

ΝβΝ επαδ υ δεσμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝεα αξ δλκελκ άγβεαθΝαπσΝ

κυμΝ υηηαγβ ΫμΝ εαδΝ υθαγζβ ΫμΝ κυμέΟ γέγέ4έΝ «Πκλ λΫ αΝ φάίπθΝ

βΝ ζκΰκ ξθέα»έΝ θαζζαε δεάΝ ιδκζσΰβ βέΝ
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ΣκΝ ΰξ έλβηαΝ ξ δΪ

βε Ν απσΝ δμΝ φδζκζσΰκυμΝ πθΝ τκΝ ηβηΪ πθΝ βμΝ ί΄Ν Γυηθα έκυΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ projectΝ

δΪλε δαμΝθΝπλυθΝ(ζΝυλ μΝ λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝαθΪΝ ηάηαΝεα ΪΝ κΝ ηάηαΝΝκΫηίλδκΝεαδΝγΝυλ μΝεκδθάΝπαλκυ έα βΝ
κΝ

εΫηίλδκ)Ν
γέγέβέΝ « Ν ’Ν Λυε έκυΝ δ Ϊ ε δΝ

βθΝ ’Ν βηκ δεκτμΝ Ν ηκυ δεάΝ

βθΝ λξαέαΝ ζζΪ α»http://www.nano-

micro.gr/omilos/?p=1389-35έΝ ΟδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΝ κυΝ ηάηα κμΝ Μκυ δεάμΝ ΄Ν Λυε έκυΝ λΰΪ
βηδκτλΰβ αθΝ ζΝ λα

βλδσ β μ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ δ ΪικυθΝ αυ σΝ κΝ γΫηαΝ

βηδκυλΰέαΝ pptΝ παλκυ έα βμ,Ν ί)Ν πδζκΰάΝ βξκΰλαφά

βεαθΝ

Ν κηΪ μΝ εαδΝ

αΝ παδ δΪΝ βμΝ ’Ν βηκ δεκτμΝ α)Ν

πθΝ ΰ)Ν βηδκυλΰέαΝ βΝ πδ λαπΫαδπθΝ παδξθδ δυθ,Ν )Ν

παλκυ έα βήπαλα ε υάΝ κυΝαλξαέκυΝ πδ σλπδκυΝ«πζαεκτθ αμ»ΝεαδΝεΫλα ηαΝαυ σΝ κυΝΰζυεκτΝ αΝπαδ δΪέ
γέγέγέΝ Ι κ δαζΫι δμΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ
ζζβθδεσΝ θκδε σΝΠαθ πδ

άηδκΝ(

κΝ δα έε υκέΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ η Ν κΝ

Π),ΝκδΝηαγβ ΫμΝ ικδε δυγβεαθΝη Ν αΝΝ δα δε υαεΪΝ λΰαζ έαΝ βζ επαέ υ βμέΝ

δ δεσ λαΝ αιδκπκδάγβε Ν βΝ πζα φσληαΝ τΰξλκθβμΝ βζ δΪ ε οβμΝ CENTRA ΰδαΝ βθΝ πδζκ δεάΝ βζ δΪ ε οβΝ
(webinar)Ν ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ

κΝ δα έε υκΝ

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ βηΫλαμΝ κλ α ηκτΝ κυΝ α φαζκτμΝ δα δε τκυέΝ ΟδΝ

ηαγβ ΫμΝ ίΝ εαδΝ ΰΝ Γυηθα έκυΝ (ί1α,Ν ίβα,Ν ΰ1α,Ν ΰβα)Ν ξ έα αθΝ εαδΝ υζκπκέβ αθΝ παλκυ δΪ
παλκυ έα αθΝ

δμΝ δμΝ κπκέ μΝ εαδΝ

κυμΝ υηηαγβ ΫμΝ κυμΝ εαδΝ ικδε δυγβεαθΝ αφ θσμΝ η Ν βθΝ παλκυ έα βΝ ηΫ π

δα δε τκυΝ εαδΝ

αφ ΫλκυΝη Ν αΝ λΰαζ έαΝπ λδίΪζζκθ κμΝ τΰξλκθβμΝ βζ δΪ ε οβμέΝΟΝ ξ δα ησμ,Νυζκπκέβ βΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ
βμΝ λΪ βμΝαυ άμΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη Ν βθΝκηα κ υθ λΰα δεάΝηΫγκ κΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ ξκζδεάμΝ ΪιβμΝ θυΝβΝ
επαέ υ βΝ πθΝ ηαγβ υθΝ (βζΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ ίΝ ΰυηθα έκυΝ εαδΝ βηΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ ΰΝ ΰυηθα έκυ)Ν
π λδίΪζζκθ αΝ βζ ηΪγβ βμΝι εέθβ

αΝ τΰξλκθαΝ

ΝαπσΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪέ

γέγέ4έΝ «ΟδΝ ΫφβίκδΝ βζ επαδ τκθ αδΝ εαδΝ βζ επαδ τκυθ»έΝ Μαγβ ΫμΝ βμΝ

Ν Λυε έκυΝ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ

ηαγάηα κμΝ φαληκΰΫμΝΠζβλκφκλδεάμΝ( ηάηαΝ 1α) ικδε δυγβεαθΝη Ν βθΝπζα φσληαΝ τΰξλκθβμΝ βζ δΪ ε οβμΝ
CENTRA(

κΝ πζαέ δκΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝ ΠΠΘΝ η Ν κΝ

ΠΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ ξλά βμΝ βμΝ δα δε υαεάμΝ

πζα φσληαμ)Ν η Ν πδζκ δεάΝ βζ δΪ ε οβΝ (webinar)Ν η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ηάηα κμΝ εαδΝ γΫηαΝ «Clouding»έΝ  βΝ
υθΫξ δαΝ

υ

Ϊγβε Ν ηη ζάμΝ «κηΪ αΝ

υθ κθδ ηκτ»Ν απσΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν

π λδίαζζσθ πθΝ βζ δΪ ε οβμΝ η Ν εκπσΝ
κηβζέεκυμΝ κυμέΝ Ν υθ λΰα έαΝ έθαδΝ

κεδηάΝ

Ν πση θβΝ ξκζδεάΝ ξλκθδΪΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ δ

δαφκλ δευθΝ

κ δαζΫι πθΝ ΰδαΝ

Ν ιΫζδιβΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα Ϊ βμΝ αθαηΫθκθ αδΝ Ν βθΝ πση θβΝ ξκζδεάΝ

ξλκθδΪΝη ΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝαπκ ζ
γέγέηέΝ« ιδκπκέβ βΝ κυΝWIKI

εκπσΝ βΝ

βΝ

ηα δεάΝξλά βΝ κυΝ δα δε τκυέ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β»έΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝηαγβηΪ πθΝΣΠ Ν βμΝίΝεαδΝ

ΰΝ Γυηθα έκυΝ (ί1α,Ν ίβα,Ν ΰ1α,Ν ΰβα)Ν εαδΝ φαληκΰΫμΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝ Ν Λυε έκυΝ ( 1)Ν Ν αιδκπκδάγβε Ν βΝ η δε άΝ
ηΪγβ βΝ(ψlendedδearning)Νη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝWikiΝ βμΝ ΪιβμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ έθαδΝ φδε άΝβΝΪη

βΝ θβηΫλπ βΝ

πθΝ η ζυθΝ κυΝ ηάηα κμΝ εαδΝ βΝ αζζβζ πέ λα βΝ ηαγβ υθ- επαδ υ δεκτ,Ν ηαγβ υθ-ηαγβ υθ,Ν ηαγβ υθΝ επαδ υ δεκτΝ υζδεκτέΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δα δε υαευθΝ Ϊι πθΝ φαλησα αδΝ

κΝ ξκζ έκΝ ΰδαΝ γβΝ υθ ξάΝ ξλκθδΪΝ

κΝπζαέ δκΝ κυΝηαγάηα κμΝΣΠ ΝεαδΝκδΝηαγβ ΫμΝ βμΝΰ’ΝΓυηθα έκυΝ έθαδΝ ικδε δπηΫθκδΝπζΫκθΝΰδαΝγβΝξλκθδΪ,Ν βμΝί’Ν
ΰδαΝ ββΝ ξλκθδΪΝ θυΝ

βθΝ Ν Λυε έκυΝ κδΝ ηβΝ ικδε δπηΫθκΝ

ικδε δυγβεαθΝεαδΝ υηη

έξαθΝ θ λΰΪέΝΣαΝπλυ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝαιδκπκέβ βμΝ κυΝWikiΝ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ πκυΝ έθαδΝ
απκ ζ

ηα δεάμΝ η δε άμΝ ηΪγβ βμΝ

πλυ βΝφκλΪΝ

κθΝ λσπκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ WikiΝ ηαγβ ΫμΝ ΰλάΰκλαΝ

βΝ

Ν ιΫζδιβέΝ

βΝ

διαθΝ σ δΝ κΝ WikiΝ έθαδΝ ΫθαΝ πκζζΪΝ υπκ ξση θκΝ λΰαζ έκΝ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ ΣκΝ Ν WikiΝ κυΝ ηάηα κμΝ φαλησ

κΝΠΠΘΝ βΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝβί1β-βί1γΝ

βε Ν ΰδαΝ

κΝπζαέ δκΝ κυΝηαγάηα κμΝ λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝΝεαδΝ αΝ

15

απκ ζΫ ηα αΝ βμΝαιδκπκέβ βμΝαυ άμΝΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝ

κΝ υλππαρεσΝυθΫ λδκΝΰδαΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝηΪγβ βΝ

(European Conference on E-Learning, ECEL 2014).
γέ4έΝ δ αε δεΫμΝΠλαε δεΫμΝ
γέ4έ1έΝ δ γθάμΝ ηΫλαΝεα ΪΝ κυΝΡα δ ηκτέΝ ε άζπ βΝη ΝαφκληάΝ βθΝ δ γθάΝ ηΫλαΝΰδαΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ πθΝ
φυζ δευθΝ δαελέ
(Π εέθκ,Ν

πα

πθΝεαδΝ κυΝλα

δεάΝ

δ ηκτΝ

λαπζβΰέα)Ν

δεαδπηΪ πθέΝΠλαΰηα κπκδάγβε Ν

βθΝκπκέαΝκΝ θ λΫαμΝΚα

υθκηέζβ

αλσμ,ΝπαλακζυηπδκθέεβμΝ

Ν η Ν κυμΝ ηαγβ ΫμΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ λα

βθΝεκζτηίβ βΝ

δ ηκτΝ εαδΝ αθγλππέθπθΝ

δμΝ1λΝΜαλ έκυΝβί1ηέ

γέ4έβέΝ ΣκΝ εκδθπθδεσΝ ξκζ έκΝ υθαθ ΪΝ βθΝ πκέβ βμΝ αυ κπκδάηα α,Ν ζέη λδε,Ν ξαρεκτέΝ δπηα δεάΝ λΪ β,Ν α΄Ν
Γυηθα έκυ,Ν

εΫηίλδκμΝβί1ζΝ- Φ ίλκυΪλδκμΝβί1η,Νπαλα κ ΫκμΝe-book η Ν αΝε έη θαΝ πθΝηαγβ υθέ

γέ4έγέΝΟΝεδθβηα κΰλΪφκμΝπμΝ επαδ υ δεσΝ λΰαζ έκέ δπηα δεάΝ λΪ β,Να΄ΝΓυηθα έκυ,ΝββΝΙαθκυαλέκυΝ2015,
παλα κ ΫαμΝίέθ κ,Ν αδθέ μΝηδελκτΝηάεκυμΝηαγβ υθέ
γέ4έ4έΝ ΠλκίκζάΝ εδθβηα κΰλαφδευθΝ αδθδυθΝ η Ν γΫηα αμΝ λα δ ησμ,Ν
αθγλυπδθαΝ δεαδυηα αέ

δαφκλ δεσ β α,Ν πδγ δεσ β α,Ν

δπηα δεάΝ λΪ β,Ν α΄Ν Γυηθα έκυ,Ν Φ ίλκυΪλδκμΝ βί1η,Ν παλα κ ΫαμΝ φτζζαΝαιδκζσΰβ βμ,Ν

αδθέ μΝηδελκτΝηάεκυμΝηαγβ υθέ
γέ4έηέΝΦδζαθαΰθπ έαΝεαδΝεαγβη λδθσ β α (παλκυ έα βΝίδίζέπθΝ ξ δευθΝη Ν βΝφδζέα,Ν δμΝ ξΫ
φτζπθ,Ν βΝ ηκθαιδΪ,Ν δμΝ ξΫ

δμΝ ΰκθΫπθΝ – παδ δυθ)έΝ

Φ ίλκυΪλδκμΝ βί1ηέΝ Παλα κ ΫαμΝ e-book,Ν λαηα κπκδά
λΰα
δεα

δπηα δεάΝ λΪ β,Ν α΄Ν Γυηθα έκυ,Ν

δμΝ πθΝ τκΝ

εΫηίλδκμΝ βί1ζ-

δμ,Ν γ α λδεσΝ παδξθέ δ,Ν παλαΰπΰάΝ ηαγβ δεκτΝ ίέθ κ,Ν

άλδκΝ βηδκυλΰδεάμΝ ΰλαφάμ,Ν παλαΰπΰάΝ αφέ αμ,Ν τθγ

βΝ λαΰκυ δκτ,Ν υΰΰλαφάΝ πκδάηα κμ,Ν βηδκυλΰέαΝ

δευθΝΫλΰπθ,Νγ α λδεσΝΫλΰκ,Νgraffiti.
Aγέ4έθέΝ λΪ

δμΝφδζαθαΰθπ έαμμ

λΪ β,Ν α΄Γυηθα έκυ,Ν

εγ

βΝίδίζέκυΝη Ναθ δε έη θκΝ βθΝι θκφκίέαΝεαδΝ κθΝλα

δ ησέΝ δπηα δεάΝ

εΫηίλδκμΝ βί1ζ-Φ ίλκυΪλδκμΝ βί1ηέΝ Παλα κ ΫαμΝ e-book,Ν λαηα κπκδά

παδξθέ δ,Ν παλαΰπΰάΝ ηαγβ δεκτΝ ίέθ κ,Ν λΰα

άλδκΝ

λαΰκυ δκτ,Ν υΰΰλαφάΝπκδάηα κμ,Ν βηδκυλΰέαΝ δεα

δμ,Ν γ α λδεσΝ

βηδκυλΰδεάμΝ ΰλαφάμ,Ν παλαΰπΰάΝ αφέ αμ,Ν

τθγ

βΝ

δευθΝΫλΰπθ,Νγ α λδεσΝΫλΰκ,Νgraffiti.

χγέ4έιέΝ« Ν δκξβη έαΝ βμΝΆ εβ βμ» δπηα δεσΝ λΰα

άλδΝη Ν δ δεσΝ( βμΝ δκξβη έαμΝ βμΝΆ εβ βμ)Νη Ν εκπσΝ

βθΝ θβηΫλπ βΝεαδΝ υαδ γβ κπκέβ βΝηαγβ υθΝεαδΝ επαδ υ δευθΝΰδαΝ κΝλσζκΝ βμΝ δα λκφάμΝεαδΝίδκξβη έαμΝ βμΝ
Ϊ εβ βμΝ

κΝπζαέ δκΝ πθΝ λΪ

πθΝ κυΝξκζ έκυΝΰδαΝ κΝΚκδθπθδεσΝξκζ έκΝεαδΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ Τ

ΝΝ κυΝ

ΤΠΟΠ ΙΘέΝ
γέ4έκέΝ« θΪθ δαΝ

βθΝΆΰθκδαΝεαδΝ κΝΦσίκμΝΜκζυ ηα δεΫμΝ

γΫθ δ μ» η Ν δ δεσΝΜδελκίδκζσΰκΝη Ν εκπσΝ βθΝ

θβηΫλπ βΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ επαδ υ δευθΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝη Ϊ κ βμΝηκζυ ηα δευθΝα γ θ δυθΝ(AIDS)Ν
πζαέ δκΝ πθΝ λΪ

κΝ

πθΝ κυΝξκζ έκυΝΰδαΝ κΝΚκδθπθδεσΝξκζ έκΝεαδΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ ΰπΰάμΝΤΰ έαμ

γέ4έκέΝ « ΰλδ-ΪθγλππκδΝ κυΝ ΜΫζζκθ κμ»Ν
υαδ γβ κπκέβ βΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ επαδ υ δευθΝ

Ν

υθ λΰα έαΝ η Ν κθΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ λΪ

λε κτλκΝ ΰδαΝ βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ

πθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ΰδαΝ βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ

επαέ υ βέ
χγέ4έλέΝΚ λυλαρεΪέ  κΝπζαέ δκΝ κυΝηαγάηα κμΝ λξαέκδΝ ζζβθ μΝδ
εαδΝ υζκπκδάγβε Ν
τηφπθαΝ η Ν κΝ
εα Ϊ

α βμΝ

θΪλδκΝ

δμΝ θσ β μΝ πθΝ Κ λευλαρευθΝ βμΝ Ι

κλδκΰλΪφκδΝ βμΝ ΄ΝΛυε έκυΝ ξ δΪ

βε Ν

κλέαμΝ κυΝ Θκυευ έ βΝ ιη-κ1έΝ πδ δυξγβε Ν

θΪλδκΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ απκε ά κυθΝ ηδαΝ φαδλδεάΝ κπ δεάΝ βμΝ δαησλφπ βμΝ βμΝ

π λδεάμΝ

βθΝ ΚΫλευλαΝ η ΪΝ βθΝ πδελΪ β βΝ πθΝ βηκελα δευθΝ η Ν βΝ ίκάγ δαΝ κυΝ ιΫθκυΝ παλΪΰκθ αΝ εαδΝ

υΰε ελδηΫθαΝ πθΝ γβθαέπθ,Ν υπ λ τθαηβμΝ βμΝ πκξάμ,Ν θαΝ αθ δζβφγκτθΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ εα α

λκφάμΝ εαδ
16

αυ κεα α

λκφάμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά

ιαξλ έπ βμΝ πθΝ βγυθΝ
εα α

Ϊ

δμΝ

Ν αυ άΝ εαδΝ

βθΝ ζζβθδεάΝδ

δΝ κΝ ηφτζδκμΝ πσζ ηκμ,Ν θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ βΝ κίαλσ β αΝ βμΝ

Ν αθΪζκΰ μΝ π λδπ υ

δμέΝ πδξ δλάγβε Ν εαδΝ τΰελδ βΝ η Ν αθΪζκΰ μΝ

κλέαέΝ(http://www.webquestnik.blogspot.gr/2015/05/75-81.html)

χγέ4έ1ίέΝ « θγλππδ ησμΝ εαδΝ θγλυπδθαΝ δεαδυηα αΝ άη λα»έ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ Ν ΝΫαΝ ζζβθδεάΝ
Γζυ

αΝ βμΝ Γ΄Λυε έκυΝ ξ δΪ

εδθάηα κμΝ

βε Ν εαδΝ υζκπκδάγβε Ν

θΪλδκΝ η Ν έ ζκμΝ Ν αθΪΰεβΝ θσμΝ θΫκυΝ αθγλππδ

δεκτΝ

Ν ηδαΝ πκξάΝ εα ΪφπλβμΝ παλαίέα βμΝ πθΝ αθγλυπδθπθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν κΝκπκέκΝεαδΝ παλκυ δΪ

Ν βη λέ α,Ν πκυΝ δκλΰΪθπ
δ αε Ϋα- ι α

Ν βΝ ξκζδεάΝ τηίκυζκμΝ ΦδζκζσΰπθΝ εέΝ Θ κ υλαΝ Χα

βε Ν

εέ κυ-ΜΪλεκυΝ η Ν γΫηαμΝ

ΫαΝτζβΝφδζκζκΰδευθΝηαγβηΪ πθ,Νξ δα ησμΝ δ α εαζέαμ,Ν ιδκζσΰβ β

(http://www.slideshare.net/michailidis nikodimos/ss-48243601).
έ αε κΝ ε έη θκΝ πθΝ λξαέπθΝ ζζβθδευθΝ Θ πλβ δεάμΝ Κα τγυθ βμΝ Γ΄Λυε έκυΝ  αΝ πζαέ δαΝ κυΝ

A3.4.11.
ηαγάηα κμΝ

λξαέαΝ

ζζβθδεΪΝ Κ έη θαΝ Θ πλβ δεάμΝ Κα τγυθ βμΝ Γ΄Ν Λυε έκυΝ ξ δΪ

θΪλδκΝ ηαγάηα κμΝ

κΝ

έ αε κΝ ε έη θκέΝ  σξκμΝ ά αθΝ βΝ ΰθυ βΝ ία δευθΝ ξαλαε βλδ

βμΝ τθ αιβμ,Ν κυΝ ζ ιδζκΰέκυΝ βμΝ αλξαδκ ζζβθδεάμΝ ΰζυ
παλα έΰηα κμΝ βμΝ

ιΫζδιβμΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ ΰζυ

αμ,Ν παλκξάΝ ΰζπ

βε Ν εαδΝ υζκπκδάγβε Ν
δευθΝ βμΝ ηκλφκζκΰέαμ,Ν

κζκΰδεάμΝ παδ έαμΝ ηΫ πΝ κυΝ

αμΝ (βΝ αλξαέαΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ

αΝ πμΝ

τ

βηαΝ πκυΝ

ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ κλΰΪθπ β,Ν κδεκθκηέα,Ν θκηκ Ϋζ δα),Ν Κα αθσβ βΝ ε δηΫθπθΝ κυΝ αλξαδκ ζζβθδεκτΝ ζσΰκυ,Ν βΝ
αθΪζυ βΝ πθΝ εφλα
υθέ

αθ αδΝ

ξαλαε βλδ

δευθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ κυμ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ η αφλα

βΝ ίαγτ λβΝ πέΰθπ βΝ κυΝ ΰζπ
δεΪΝ κυ,Ν

κθΝ Ϊζζκ,Ν εαδΝ

βθΝ αθ δπαλΪγ

δεκτΝ υ

άηα κμ,Ν

δευθΝ

ιδκ ά πθέΝ υ ΫμΝ

βθΝ σιυθ βΝ βμΝ παλα βλβ δεσ β αμΝ ΰδαΝ αΝ

βΝ πθΝ τκΝεσ ηπθΝ εαδΝ πκζδ δ ηυθ,Ν εαδΝ βθΝ αθα τθγ

βθΝ κδε δκπκέβ βΝ κυΝ δαφκλ δεκτΝ εαδΝ κυΝ παλπξβηΫθκυ,Ν ηΫ αΝ

βΝ κυΝ θσμΝ ηΫ αΝ

κΝ κδε έκΝ εαδΝ κΝ τΰξλκθκέΝ

πδ δυξγβε Νη Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝΣΠ ΝεαδΝ βθΝκηα κ υθ λΰα δεάΝηΫγκ κ,Ν βΝ δ λ υθβ δεάΝεαδΝίδπηα δεάΝηΪγβ βΝβΝ
εα αθσβ βΝ εκηίδευθΝ υθ αε δευθΝ φαδθκηΫθπθΝ πλκμΝ εα αθσβ βΝ κυΝ αλξαέκυΝ ζζβθδεκτΝ ζσΰκυΝ εαδΝ υεκζσ λβΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝ

πθΝ

αλξαέπθΝ

ζζβθδευθΝ

ε δηΫθπθΝ

η Ν

εα αε βηΫθαΝ

ΰθπ

δεΪΝ

λΰαζ έαΝ

(http://www.webquestnik.blogspot.gr/2015/05/1.html)

4έΝΣΟΝΥΟΛ ΙΟΝ Ν Ρ 
4έ1έΝ Τ

Ν

ΣκΝΠΠΘΝαπσΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝη Νπλπ κίκυζέαΝ βμΝ επαδ υ δεκτΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ(εέΝ
Παπαπαθαΰδυ κυΝΓέ)Ν υηη Ϋξ δΝ
αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ Τ

κΝπλσΰλαηηαΝ κυΝ Τ

ΝΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝη λά

ΝΝ εαδΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ παδ δΪΝ κυΝ Γυηθα έκυΝ υζζΫΰκθ αδΝ

ΰΫθθβ βμ,Νβη λκηβθέαΝαιδκζσΰβ βμΝ- δ ιαΰπΰάμΝ πθΝη λά
εαδΝ βμΝ Φυ δεάμΝ Κα Ϊ

α βμέΝ Μ ΪΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ

επαδ υ δεσΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εα αΰλΪφβεαθΝ

πθ,ΝεαδΝη λά

κηΫθπθΝ εαδΝ

βθΝ πζα φσληαΝ κυΝ Τ

δμΝ

κηΫθαΝ (φτζκ,Ν βη λκηβθέαΝ
κδξ έπθΝ βμΝ θγλππκη λέαμΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ υπκ δ υγτθ λδα,ΝΝ
Ν,Ν αΝ

κδξ έαΝ σζπθΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν

υζζΫξγβεαθΝ εαδΝ εα αΰλΪφβεαθΝ ξ δεΪΝ λπ βηα κζσΰδαΝ εα αΰλαφάμΝ πθΝ υθβγ δυθΝ δα λκφάμΝ κυμΝ εαδΝ
υθΫξ δαΝ η Ν βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ εα αΰλαφυθΝ δαθ ηάγβεαθΝ
Ϋεγ

πθΝ

βΝ

Ν σζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ ηαγβ ΫμΝ α κηδεάΝ

βΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝΰκθΫπθΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝΝ βθΝπλσζβοβΝ υξσθΝπλκίζβηΪ πθΝυΰ έαμΝ

ζσΰπΝ δα λκφάμΝαζζΪΝεαδΝ υ
ίΪ βΝ δμ η λά
4.2. ε

δμΝεαδΝαπαθ ά

Ϊ

πθέΝΟδΝαθαφκλΫμΝαυ ΫμΝ βηδκυλΰάγβεαθΝαπσΝ κΝ τ
δμΝ πθΝαθ έ

βηαΝ κυΝ Τ

ΝΝεαδΝη Ν

κδξπθΝ λπ βηα κζκΰέπθέΝ

λα έα δet’sΝdoΝitΝβί1η
17

ΣκΝ ΥΥδetΥsΝ doΝ itΝ WorldΥΥ απκ ζ έΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ εαδΝ πδκΝ αξΫπμΝ αθαπ υ
π λδίαζζκθ δεάμΝ υαδ γβ κπκέβ βμΝ

ση θβΝ γ ζκθ δεάΝ εαηπΪθδαΝ

Νπαΰεσ ηδαΝεζέηαεαΝη Ν υηη κξάΝ1ίκΝξπλυθΝεαδΝκέίίίέίίίΝ γ ζκθ υθέΝ

ΚΪγ Ν ξλσθκ,Ν ξδζδΪ μΝ πκζέ μΝ απσΝ εΪγ Ν η λδΪΝ κυΝ πζαθά β,Ν εαγαλέακυθΝ δμΝ ξυλ μΝ κυμ,Ν π λθυθ αμΝ ηάθυηαΝ
ί ζ έπ βμΝ εαδΝ πλκ
ξλκθδΪΝ

βθΝ ε

α έαμΝ κυΝ φυ δεκτΝ εαδΝ α

δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμέΝ ΣΟΝ ΠΠΘΝ υηη

λα έαΝδet’sΝdoΝitΝύreeceΝΝ(βί1γμΝΚαγαλδ ησμΝ βμΝΠζα έαμΝ λδ

βί1ζμΝ Καγαλδ ησμΝ πθΝ

πδ

βθΝ κπκέαΝ υηη

δμ,Ν

κυμΝ λσηκυμΝ εκθ ΪΝ

κΝ ξκζ έκ,Ν βθΝ ΚυλδαεάΝ βθΝ

έξαθΝ γβΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ γΝ επαδ υ δεκέέΝ ΣΟΝ ξκζ έκΝ Ϋζαί Ν υΰξαλβ άλδαΝ

κζάΝαπσΝπκζέ μΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝσξδΝησθκέΝΝ
4έγέΝΚΛΙΚΝΠλκ

Ϊ υ ΫΝ κΝΧΈεγ

Ν επαδ υ δεάΝ λΪ βΝ«Κζδε,Νπλκ
φ δθάΝ ξλκθδΪΝ λΪ βΝ θ αΰηΫθβΝ
Θ

κ ΫζκυμΝαπσΝ κδξκεκζζά

δξυθΝ βμΝ πσζβμ)Ν η Ν βθΝ πλπ κίκυζέαΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ κυΝ

ξκζ έκυΝ ΰδαΝ κθΝ εαγαλδ ησΝ πθΝ πδθαεέ πθΝ κυΝ ΚέΟέΚέΝ
πλδζέκυΝ βί1ηΝ

έξ Ν ΰδαΝ λέ βΝ υθ ξάΝ

αζκθέεβμΝη Ν έ ζκΝ«Κζδε,Νπλκ

ΠΠΘΝ υηη

βΝΦπ κΰλαφέαμ,Ν πδησλφπ β,Νπαλκυ έα βΨΝ
Ϊ υ ΫΝ κΞ»Νη Ν έ ζκΝ ζ τγ λβμΝ πδζκΰάμΝάΝη ηκθπηΫθβΝ λΪ βΝά αθΝ βΝ

κΝ κπδεσΝ

έε υκΝ Πέ έΝ

ήγηδαμΝ εαδΝ

Ϊ υ ΫΝ κΞ»*ΝεαδΝγΫηαΝ βΝΦπ κΰλαφέαΝ

ήγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ

θα κζδεάμΝ

βθΝΠ λδίαζζκθ δεάΝ επαέ υ βέΝΣκΝ

έξ Νη ΝγηΝηαγβ ΫμΝ κυΝΟηέζκυΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝεαδΝη Ν βΝ λΪ βΝ“Κζδε,Νπλκ

Ϊ υ

μΝOur

Rights Our Responsibilities“έΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ αυ άμΝ λΪ βμ,Ν ηηβθβμΝ δΪλε δαμΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ
ξ έα αθΝ εαδΝ υζκπκέβ αθΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ
δεαδπηΪ πθΝ κυμΝ εαδΝ
δεαδπηΪ πθΝ

υηη

ηΫ πΝ

έξαθΝ

ξκζ έκυΝ λΪ

βθΝ Ϋεγ

φπ κΰλαφδυθΝ

δμΝ θβηΫλπ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ υπ λΪ πδ βμΝ πθΝ

βΝ φπ κΰλαφέαμΝ (ηήηήβί1η)Ν η Ν βθΝ αθαπαλΪ
πκυΝ

κδΝ

έ δκδΝ

ξ έα αθΝ

εαδΝ

α βΝ πθΝ
λΪίβιαθΝ

(https://sites.google.com/site/peanthess/klik15/protypo-peiramatiko-scholeio-panepistemiou-thessalonikes--photographies-1)έΝ

Ν φπ κΰλαφέαΝ “ κΝ

δεαέπηαΝ θαΝ απΝ

βθΝ

δλάθβ”Ν Ϋζαί Ν κΝ βκΝ ίλαί έκΝ εαζτ λβμΝ

φπ κΰλαφέαμ πθΝ Γυηθα έπθΝ (https://sites. google.com/site/peanthess/klik1η)Ν εαδΝ φπ κΰλΪφκΝ ηαγά λδαΝ βμΝ ΰ’Ν
Γυηθα έκυΝ ( αθ έ κυΝ ηαλυ)έΝ

πέ βμΝ

υηη

έξ Ν εαδΝ

βθΝ παλκυ έα βΝ βμΝ λΪ βμΝ (1βήηήβί1η)Ν η Ν βΝ

υηη κξάΝVolunteens,Νηαγβ υθΝ βμΝ ΝΛυε έκυΝ(https://sites.google.com/site/peanthess/ekpaideutikes-draseis/klik-prostateuse-to/parousiaseis-scholeion/protypo-peiramatiko---parousiase).
4έ4έΝGreenParty
Μ Ν κΝ αηπζυΝφπ κΰλαφδυθΝ“Κζδε,Νπλκ
Volunteens,Ν
Θ

υηη

Ϊ υ

μΝOur Rights Our Responsibilities“Ν κΝξκζ έκΝηαμ,Νη Ν κυμΝ

έξ Ν ηΫ πΝ κυΝ δε τκυΝ έΝ «Κζδε,Ν πλκ

Ϊ υ ΫΝ κΞ»Ν

αζκθέεβμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν ηΝ ΙκυθέκυΝ βί1η,Ν Παΰεσ ηδαΝ

πκξυθΝ

βθΝπαλαζέαΝ βμΝΘ

4έηέΝΜ
Ν ε

κΝ ηo Green Party

ηΫλαΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ

κυΝ

άηκυΝ

κθΝ εάπκΝ πθΝ

αζκθέεβμΝ(httpsμήήwwwέfacebookέΝcomήeventsήζκ1βζκβλκι1κγλ1ή)έ

σΰ δκμΝSOS 2015

λα έαΝ Κ Θ ΡΙΣ Ν Σ Ν Μ ΟΓ ΙΟΝ Ν π λδζαηίΪθ δΝ λΪ

δμΝ γ ζκθ δευθΝ εαγαλδ ηυθΝ αε υθΝ εαδΝ

ΪζζπθΝφυ δευθΝπ λδκξυθΝί1ΝΜα κυΝ– γίΝΙκυθέκυέΝTo ΠΠΘΝ υηη Ϋξ δΝΰδαΝββ υθ ξάΝξλκθδΪΝ

βθΝ ε

λα έαΝ

Κ Θ ΡΙΣ ΝΣ ΝΜ ΟΓ ΙΟΝβί1ηΝη Ν κθΝεαγαλδ ησΝΰδαΝ βΝφ δθάΝξλκθδΪΝ βμΝπαλαζέαμΝΝέΝ πδία υθΝ κυΝ άηκυΝ
Θ ληαρεκτΝ
ε

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝαθ έ

κδξκΝ άηκέΝ(ΣβθΝπ λυ δθάΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝ κΝξκζ έκΝ υηη

λα έαΝη Ν κθΝεαγαλδ ησΝ βμΝΠαλαζέαμΝΠ λαέαμΝ
4έθέΝ γ ζκθ δεάΝ δηκ κ έαΝ

έξ Ν

βθΝ

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝ άηκΝΘ ληαρεκτ)έΝ

κΝΠ δλαηα δεσΝεαδΝΜβ λυκΝ γ ζκθ υθΝ δηκ κ υθ

4έθέ1έΝ γ ζκθ δεάΝ δηκ κ έαΝ κΝΠ δλαηα δεσΝ(1ιή1βήβί14)έΝ
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ΟδΝ VolunteensΝ κυΝ ΠΠΠΘΝ
αδηκ κ έα ΰδαΝ αΝ παδ δΪΝ η Ν η

δκλΰΪθπ αθΝ εαδΝ υζκπκέβ αθΝ

κΰ δαεάΝ αθαδηέα

Ιππκελα έκυΝ Νκ κεκη έκυΝ Θ

δμΝ 1ιΝ

ε ηίλέκυΝ βί1ζΝ

γ ζκθ δεάΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ ηκθΪ αΝ γ ζκθ δεάμΝ δηκ κ έαμΝ κυΝ

αζκθέεβμέΝ ΠκζτΝ βηαθ δεάΝ ά αθΝ βΝ πλκ Ϋζ υ βΝ ΰκθΫπθΝ εαδΝ η ζυθΝ πθΝ

κδεκΰ θ δυθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ φέζπθ αζζΪΝ εαδΝ πθΝ θΫπθΝ αδηκ κ υθ,Ν π λυ δθυθΝ απκφκέ πθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ηαμ,Ν
δ λυ υθΝ βμΝ κηΪ αμΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθέΝ ξ δα ησμΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ γ ζκθ δεάμΝ αδηκ κ έαμΝ

κΝ

ΙππκελΪ δκΝη Νπλπ κίκυζέαΝ κυΝξκζ έκυΝ1-βΝφκλΫμΝ κΝξλσθκέ
4έθέβέΝΜβ λυκΝ γ ζκθ υθΝ δηκ κ υθ
ΰΰλαφάΝ κυΝ ξκζ έκυΝ Ν

κΝ γθδεσΝ Μβ λυκΝ γ ζκθ υθΝ δηκ κ υθΝ η Ν δαξ δλδ

άΝ βθΝ υπ τγυθβΝ βμΝ κηΪ αμΝ

πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ(https://www.blooddonorregistry.gr)
4έιέΝΦ

δίΪζΝΠκζυΰζπ

ε άζπ βΝ
ιΫθπθΝ ΰζπ
ε ζΫ

έαμέΝΝ

αΝ Πζαέ δαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ ηΫλαμΝ Γζπ

υθ,Ν Παλκυ δΪ

δμΝ ηαγβ υθ,Ν

δα λα

δεΫμΝ

υθέΝ δ βΰά
λα

δμΝ ΰδαΝ βθΝ πκυ αδσ β αΝ εηΪγβ βμΝ

βλδσ β μ,Ν Quizzes,Ν ΧκλκέΝ εαδΝ Μκυ δεΫμΝ

δμέ

4έκέΝ Ι Μ ΡΟΝ ΟΠΣΙΚΧΝΝ Φ Τ

ΙΘ  ΧΝΝ « θαηκλφυ

δμέΝ ΟδΝ ΰ πη λδεκέΝ θσηκδΝ βμΝ κπ δεάμΝ

ο υ αέ γβ βμ»έΝΣκΝ δάη λκΝ(ηδαΝδ ΫαΝ κυΝηαγβηα δεκτΝ κυΝΠΠΘΝεέΝΠαθ ζάΝ
α)Ν

λέΝ ΚκυλθδΪ β,Ν δ Ϊ εκθ αΝ

κΝ ΣηάηαΝ

Μπαζσΰζκυ,Ν ΫπμΝ εαγβΰβ άΝ Μαγβηα δευθΝ
Μαγβηα δευθΝ θα κζδεάμΝΘ
ο υ αδ γά

δμ,ΝηέαΝ

λξδ ε κθδεάμΝ κυΝ

γθδεκτΝ Μ

θΪλ κυ)ΝΝπ λδ έξ Νκηδζέ μΝ πθμΝ
σί δκυΝ Πκζυ ξθ έκυ,Ν ί)Ν εέΝ

δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ βμΝ η λδεάμ,Ν ΰ)Ν εέΝ Πκτζκυ,Ν υηίκτζκυΝ

αζκθέεβμέΝΜ Ν βθΝ πέίζ οβΝ κυΝεέΝΚκυλθδΪ βΝηαγβ ΫμΝκζκεζάλπ αθΝ τκΝκπ δεΫμΝ

βθΝαυζάΝεαδΝηέαΝ

κΝ

τ λκΝσλκφκΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ βθΝεα α ε υάΝίκάγβ αθ εαδΝφκδ β Ϋμ,Ν

αλξδ ε κθδεάμΝεαδΝπκζδ δεκέΝΝηβξαθδεκέέΝ ΝηέαΝφκδ ά λδαΝαλξδ ε κθδεάμΝ έξαη Ν βθΝ δηάΝθαΝ έθαδΝπαζδΪΝηαγά λδαΝ
κυΝξκζ έκυΝηαμέΝΣκΝαπκ Ϋζ

ηαΝ έθαδΝηδαΝαλξδ ε κθδεάΝπαλΫηία βΝ

γ δεΪΝ ξσζδαΝ σ κΝαπσΝ κΝ γθδεσΝΜ

κΝ ξκζ έκΝπκυΝΫΰδθ Ναπκ ε άΝΝη ΝπκζτΝ

σίδκΝΠκζυ ξθ έκΝσ κΝεαδΝαπσΝ βθΝπσζβΝ βμΝΘ

ξκζδεάΝξλκθδΪΝκδΝεα α ε υΫμΝκπ δευθΝο υ αδ γά

αζκθέεβμέΝΜ Ν βΝθΫαΝ

πθΝγαΝ έθαδΝ πδ εΫοδη μΝαπσΝ ξκζ έαΝη Ν κυμΝηαγβ ΫμΝ κυμ

ηέΝΚΟΙΝΧΝΙΚΟΝΥΟΛ ΙΟ
Κα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμβί1ζ-1ηΝ
Π δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝ κυΝ Παθ πδ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ «ΚκδθπθδεκτΝ ξκζ έκυ»Ν υζκπκδάγβεαθΝ

βηέκυΝ Θ

αζκθέεβμΝ κδΝ αεσζκυγ μΝ λΪ

δμΝ (κδΝ π λδ

κΝ Πλσ υπκΝ

σ λ μΝ πθΝ κπκέπθΝ

ΫξκυθΝ πλσ λαΝ αθαφ λγ έ)Ν η Ν δμΝ ιάμΝ υηη κξΫμΝ αθΪΝ ΪικθαΝ κυΝ ΚκδθπθδεκτΝ ξκζ έκυΝ εαδΝ υηη κξΫμΝ
επαδ υ δευθΝεαδΝηαγβ υθμΝ
ηέ1έΝ δα λκφάή υΝαβθμΝκΝ λΪ
ηέβέΝΆγζβ βμΝγΝ λΪ

δμΝαπσΝιΝ επαδ υ δεκτμΝη Ν βΝ υηη κξάΝβ1ηΝηαγβ υθΝ

δμΝαπσΝ1βΝ επαδ υ δεκτμΝη Ν υηη κξάΝλγΝηαγβ υθ,Ν

ηέγέΝ θβηΫλπ βΝ- πλσζβοβΝα γ θ δυθμΝβΝ λΪ
ηέζέΝ δα έε υκμΝβγΝ λΪ

δμΝαπσΝγΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝκηΝηαγβ Ϋμ,Ν

δμΝαπσΝιΝ επαδ υ δεκτμΝη Ν υηη κξάΝζζγΝηαγβ υθ,Ν

ηέηέΝΠλσζβοβΝα υξβηΪ πθμΝ1Ν λΪ βΝαπσΝ1Ν επαδ υ δεσΝεαδΝγηΝηαγβ Ϋμ,Ν
ηέθέΝ δ γβ δεάΝαΰπΰάμΝ1γΝ λΪ

δμΝαπσΝιΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝζ1ζΝηαγβ Ϋμ,Ν

ηέιέΝΟζυηπδ ησμΝεαδΝεκδθπθέαμΝ1Ν λΪ βΝαπσΝβΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝηίΝηαγβ Ϋμ,Ν
ηέκέΝ ικυαζδεάΝαΰπΰάμΝζΝ λΪ

δμΝαπσΝβΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝηκΝηαγβ Ϋμ,Ν
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ηέλέΝΡα δ ησμμΝ1βΝ λΪ

δμΝη Ν1βΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝβκίΝηαγβ Ϋμ,Ν

ηέ1ίέΝΚΪπθδ ηαμΝ1Ν λΪ βΝαπσΝβΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝγηΝηαγβ ΫμΝεαδΝ
ηέ11έΝξκζδεσμΝ εφκίδ ησμμΝηΝ λΪ

θέΝ Ι ΓΧΝΙΜΟΙΝ–

Ρ

δμΝαπσΝηΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝ1βηΝηαγβ Ϋμέ

Τ Ι

θέ1έΝΠαθ ζζάθδκμΝ δαΰπθδ ησμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΜαγβηα δεάμΝ
 Ν τκΝ φΪ
ΤΚΛ Ι

δμμΝ

αδλ έαμέ

βθΝ 1βΝ φΪ βμΝ Θ Λ μΝ δαελέγβεαθΝ εαδΝ πλκελέγβεαθΝ ββΝ ηαγβ ΫμΝ θυΝ

μΝ δαελέγβε Ν κΝ ηαγβ άμΝ βμΝ ΄Ν Λυε έκυΝ Γ πλΰδΪ βμΝ α έζβμΝ κΝ κπκέκμΝ Ϋφγα

κα αέΟδΝηαγβ ΫμΝ κυΝΟηέζκυΝΜαγβηα δευθΝ υηη

έξαθΝ

βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξκζδεάμΝξλκθδΪμΝ

βΝ ββΝ φΪ βμΝ

Ν ηΫξλδΝ βθΝ

ζδεάΝ

κυμΝηαγβηα δεκτμΝ

δαΰπθδ ηκτμΝ βμΝ έΜέ έ,Ν ΜδελσμΝ υεζ έ βμΝ (ΰδαΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ ΠΫηπ βμΝ εαδΝ βμΝ ε βμΝ ΪιβμΝ κυΝ βηκ δεκτ),ΝΝ
ΘαζάμΝ– υεζ έ βμΝ– λξδηά βμΝ(ΝπκυΝ έθαδΝβΝπλυ βΝ–

τ λβΝεαδΝ λέ βΝφΪ βΝαθ έ

κδξαΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝΰδαΝ

ηαγβ Ϋμ απσΝ ΥΝΓυηθα έκυΝΫπμΝΓΥΝΛυε έκυ)ΝεαδΝKangaroo (ΫθαμΝ δ γθάμΝ ηαγβηα δεσμΝ δαΰπθδ ησμΝΰδαΝηαγβ ΫμΝ
πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ)έ κυμΝ δαΰπθδ ηκτμΝ αυ κτμΝ βη δυ αη Ν δμΝ ιάμΝ πδ υξέ μμΝ

α)Ν πσΝ βθΝπλυ βΝ

βΝ

τ λβΝφΪ βΝ πθΝ δαΰπθδ ηυθΝ βμΝΜαγβηα δεάμΝ

αδλ έαμΝπΫλα αθΝλΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ΥΝ

Γυηθα έκυ,Ν1Νηαγβ άμΝ βμΝΓΥΝΓυηθα έκυΝεαδΝλΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ΥΝΛυε έκυέΝ )Ν πσΝ βΝ

τ λβΝ

βθΝ λέ βΝφΪ βΝ πθΝ

δαΰπθδ ηυθΝπΫλα αθΝ τκΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ΄ΝΓυηθα έκυ,ΝΫθαμΝηαγβ άμΝ βμΝΓΥΝΓυηθα έκυΝεαδΝΫθαμΝηαγβ άμΝ βμΝ ΥΝ
Λυε έκυέΝ Γ)Ν ΟΝ ηαγβ άμΝ βμΝ

ΥΝ Λυε έκυΝ Γ πλΰδΪ βμΝ

α έζβμ,Ν Ϋζκμ,Ν πΫλα

Ν εαδΝ δαελέγβε Ν

βθΝ

γθδεάΝ

Μαγβηα δεάΝΟζυηπδΪ αΝ« λξδηά βμΝβί1η»έ
θέβέΝ δαΰπθδ ησμΝ βηδκυλΰδεάμΝΓλαφάμΝ
ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ ΟηέζκυΝ
δαΰπθδ ηκτμέΝΟδΝ λαί τ
Χα αβα

βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμΝ κυΝ ΠΠΠΘΝ ΫζαίαθΝ ηΫλκμΝ

δμΝ έθαδμΝα)Ν ΄ΝΜαγβ δεσΝ δαΰπθδ ησΝ βηδκυλΰδεάμΝΓλαφάμΝ(Λτε δκ)μΝβ κ ίλαί έκΝ

ηέ κυΝ  αυλκτζα-Μαλΰαλέ α,Ν Γ΄Ν Λυε έκυ,Ν ί)Ν
κ

(ΓυηθΪ δκ)έΝγ ίλαί έκΝ

Ν λ δμΝ ζκΰκ ξθδεκτμΝ

΄Ν Μαγβ δεσΝ

δαΰπθδ ησΝ

βΝ

βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμΝ

βθΝΠκθ δεέ κυΝΜσθδεα,Νΰ΄ΝΓυηθα έκυΝ

θέγέΝ δ γθάμΝ δαΰπθδ ησμΝ α δ

δεκτΝ θαζφαίβ δ ηκτΝΧISLP)

ΟΝ δ γθάμΝ δαΰπθδ ησμΝαφέ αμΝInternationalΝStatisticalΝδiteracyΝωompetitionΝ(ISδP)Νβί1ζ-1ηΝΫΰδθ ΝΰδαΝπλυ βΝ
φκλΪΝ εαδΝ

βθΝ ζζΪ αέΝ ΟΝ δαΰπθδ ησμΝ ΰέθ αδΝ αλξδεΪΝ

υπκίΪζζκθ αδΝ

Ν γθδεσΝ πέπ κΝ εαδΝ

βΝ υθΫξ δαΝ κδΝ θδεά λδ μΝ αφέ

κθΝ δ γθάΝ δαΰπθδ ησέΝΟδΝηαγβ ΫμΝ(β-γ)Νη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝαφέ αμΝπ λδΰλΪφκυθΝηδαΝΫλ υθαΝ

πκυΝ ΫξκυθΝ εΪθ δέΝ ToΝ ΠΠΘΝ Ϋζαί Ν ΫπαδθκΝ ΰδαΝ εαγΫθαΝ απσΝ αΝ εΪ πγδΝ τκΝ ΫλΰαμΝ α)« δ λ τθβ βΝ ΰθυ
απσο πθΝεαδΝπλκγΫ
εαδΝΚπθ
αεκτζβΝ

μΝ

πθ,Ν

πθΝ πθΝ φάίπθΝΰδαΝ κθΝ γ ζκθ δ ησ»ΝΝπκυΝ βηδκτλΰβ αθΝκδΝηαγβ ΫμΝΓδαεΪ κμΝ βηά λδκμΝ

αθ δθέ βμΝΙπΪθθβμΝεαδΝί)Ν«τnceuponΝaΝfreetime»ΝπκυΝ βηδκτλΰβ αθΝκδΝηαγά λδ μΝΞ λαεδΪΝΦαθάΝεαδΝ
βηΫθδαΝ βμΝ ’ΝΛυε έκυέ

θέ4έΝSchool-lab
Σδηβ δεκέΝΫπαδθκδΝαπκ σγβεαθΝ
ίέθ κΝ πδ

αΝηΫζβΝ τκΝκηΪ πθΝ κυΝΟηέζκυΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ

βηκθδεκτΝ γΫηα κμΝ (γ-ηΝ ζ π υθ)Ν

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ υηη κξάμΝ κυμΝ

κΝ επαδ υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ

School-labέΝΣκΝSchoolδabΝ έθαδΝηδαΝ δα δε υαεάΝπζα φσληαΝ βηδκυλΰέαμΝεαδΝαθ αζζαΰάμ δ υθΝΰδαΝ βθΝ πδ
βθΝκπκέαΝ υηη ΫξκυθΝαπσΝεκδθκτΝηαγβ Ϋμ,Ν επαδ υ δεκέΝεαδΝ λ υθβ ΫμέΝΟδΝηαγβ Ϋμ,Ν
πδζΫΰκυθΝ ΫθαΝ κπκδκ άπκ Ν πδ

άηβΝ

ΝκηΪ μΝβ-ηΝα σηπθ,Ν

βηκθδεσΝ γΫηαΝ πκυΝ κυμΝ ζετ δ,Ν ηΫ αΝ απσΝ δμΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμ,ΝοΪξθκυθΝθαΝηΪγκυθΝπ λδ

σ λαΝπΪθπΝ

Ναυ σΝεαδΝ κΝπαλκυ δΪακυθΝ

Νίέθ κΝ δΪλε δαμΝγ-5
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ζ π υθ,Ν πκυΝ γαΝ απ υγτθ αδΝ

κΝ υλτΝ εκδθσ,Ν έθαδΝ πλπ σ υπκΝ εαδΝ δα ε

α

δεσ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ θαΝ

πδεκδθπθ έΝ κΝγΫηαΝ κυΝη ΝαπζσΝεαδΝ τζβπ κΝ λσπκέΝΟδΝηαγβ ΫμΝεαγκ βΰκτθ αδΝαπσΝηέαΝκηΪ αΝη θ σλπθέΝΟδΝ
κηΪ μΝ πθΝ VolunteensΝ πκυΝ υηη

έξαθΝ απκ ζκτθ αθΝ απσΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ βμΝ ίΝ Γυηθα έκυΝ η Ν αΝ

Ϋλΰαμ α)Ν Volunteens,Ν η Ν γΫηαΝ βθΝ αθαετεζπ βμ

ΰΪγκυΝ αζα έα,Ν α δζδεκτΝ ηαζέα,Ν κτζ

ΓεαηπλΪθβΝ ΜαλδζΫθα,Ν ΠΪπαλβΝ πάΝ εαδ ί)Ν VolunteensΝ inΝ theΝ ωity,Ν η Ν γΫηαΝ βθΝ α
Λ ηκθδΪΝΜαλέα,Ναρ δυ βΝΜαλέαΝ–
θέηέΝΚζδε,ΝΠλκ
ΣκΝ β

κ

κμΝ Παθαΰδυ βμ,Ν

δεάΝ λτπαθ βμ Μπς έ κυΝ

ζζβ,ΝΧαζεδΪΝΆθγ δα

Ϊ υ ΫΝ κ!

λαί έκΝ εαζτ λβμΝ φπ κΰλαφέαμΝ

Φπ κΰλαφέαμΝ απκθ ηάγβε

αΝ ΓυηθΪ δαΝ

Ν θα κζδεάμΝ Θ

αζκθέεβμΝ

κΝ δαΰπθδ ησμΝ

βΝ ηαγά λδαΝ αθ έ κυΝ ηαλυΝ εαδΝ κθΝ ΌηδζκΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ ΰδαΝ βΝ

φπ κΰλαφέαΝ κυΝΟηέζκυΝ πθΝ φάίπθΝ γ ζκθ υθΝ«ΣκΝ δεαέπηαΝ

βθΝ ΙΡ Ν »

θέθΝΝ δαΰπθδ ηκέΝεαδΝηαγβ δεΪΝ υθΫ λδαΝΠζβλκφκλδεάμ
θέθέ1Ν ικΝ Μαγβ δεσΝ υθΫ λδκΝ Πζβλκφκλδεάμέ Παλκυ έα βΝ πθΝ λΰα δυθμΝ α)Ν
ΰθυ

πθΝ ΰδαΝ κυμΝ ηκυ δεκτμΝ βηδκυλΰκτμΝ βμΝ Θ

ηκυ δεΪΝλ τηα αΝ βμΝΘ
Μ ζΫ βμΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ
πλσΰλαηηαΝ ΰλαηηΫθκΝ

θΪπ υιβΝ παδξθδ δυθΝ

αζκθέεβμ,Ν ί)Ν βηδκυλΰέαΝ παδξθδ δυθΝ ΰθυ

πθΝ ΰδαΝ αΝ

αζκθέεβμμΝ ληβθ υ ΫμΝεαδΝηκυ δεΪΝσλΰαθα,Νΰ)ΝPέωέΝ(ProgramΝωhecking)μΝ φαληκΰάΝ
Ν ωΝ ( φαληκΰάΝ
Ν ΰζυ

βΝ ΰζυ

αΝ ωήω++,Ν βΝ κπκέαΝ δαίΪα δΝ απσΝ αλξ έκΝ ΫθαΝ πβΰαέκΝ

αΝ ωήω++Ν εαδΝ υπκζκΰέα δΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ

πκζυπζκεσ β ΪΝ κυΝ εαδΝ κΝ ξλσθκΝ ε Ϋζ

άμΝ κυΝ εαδΝ θ κπέα δΝ απζΪΝ

αλδγηβ δευθΝεαδΝΰ πη λδευθΝπλκσ πθμΝ θΪπ υιβΝ φαληκΰάμΝ

βΝΰζυ

υθ αε δεΪΝ ζΪγβ)Ν )Ν Τπκζκΰδ ηκέΝ

αΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝωΝ( θαπ τξγβε Ν

ηδαΝ φαληκΰάΝ πκυΝ ε ζ έΝ υπκζκΰδ ηκτμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ δμΝ αλδγηβ δεΫμΝ εαδΝ δμΝ ΰ πη λδεΫμΝ πλκσ κυμέΝ ΠδκΝ
υΰε ελδηΫθα,Νυπκζκΰέα δΝεαδΝ ηφαθέα δ κυμΝσλκυμΝηδαμΝαλδγηβ δεάμΝ(άΝΰ πη λδεάμ)Νπλκσ κυέΝ πέ βμΝ δαίΪα δΝ
ηδαΝ αεκζκυγέαΝ αλδγηυθΝ εαδΝ ζΫΰξ δΝ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αλδγηβ δεάΝ άΝ ΰ πη λδεάΝ πλσκ κ)Ν )Ν Πλκΰλαηηα δ ησμΝ
παδξθδ δκτΝ λσζπθΝ

Ν ωέ(Πλκΰλαηηα έ

βε Ν

βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ΰζυ

αΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ ωΝ κΝ παδξθέ δΝ

«ωrystalΝ ύate»έΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ παδξθέ δΝ λσζπθΝ πκυΝ υθ υΪα δΝ εαδΝ ξαλαε βλδ
παέε βμΝ π λθΪ δΝ απσΝ πκδεέζ μΝ κεδηα έ μΝ πκυΝ

ξ έακθ αδΝ η Ν ηΪξ μ,Ν ζαίυλέθγκυμ,Ν λπ ά

Μαγβηα δευθΝ εαδΝ Λκΰδεάμ)έΝ πσΝ κθΝ αθ έ

κδξκΝ σηδζκΝ κυΝ ζυε έκυΝ παλκυ δΪ

Πλκ κηκέπ βΝ βμΝ πέ λα βμΝ θσμΝ δκτΝ

κθΝ αθγλυπδθκΝ κλΰαθδ ησΝ

(Κ θ λδεάΝ εβθά)Ν ί)Ν π δεσθδ βΝ

κηΫθπθΝ

κθΝ υπκζκΰδ

Ϋζθκθ αδΝηΫ πΝRF (Κ θ λδεάΝεβθά),Νΰ)Ν φαληκΰάμΝΣ
θέθέβέΝ βικμΝ Παθ ζζάθδκμΝ
ΠζβλκφκλδεάμΝ (Π Π)Ν
ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ

δεΪΝ παδξθδ δκτΝ ΰθυ

βθΝ

πδεκδθπθδυθΝ ( ΠΤ)έΝ ΟΝ Π ΠΝ

δμΝ Φυ δεάμ,Ν

βεαθΝ κδΝ παλαεΪ πΝ λΰα έ μμΝ α)Ν

Ν π λδίΪζζκθΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ JavaΝ

άΝ πκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ ηδελκ ζ ΰε άΝ Arduino εαδΝ

Ν θ έζβοβμμΝHow drunk are youςΝ(Παδξθδ κξυλα)έ

δαΰπθδ ησμΝ ΠζβλκφκλδεάμέΝ ΟΝ Παθ ζζάθδκμΝ (Μαγβ δεσμ)Ν

δκλΰαθυθ αδΝ απσΝ

πθέΝ ΟΝ

ζζβθδεάΝ

αδλ έαΝ

πδ

βησθπθΝ εαδΝ

δαΰπθδ ησμΝ
παΰΰ ζηα δυθΝ

ζ έΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ απκ ζ έΝ κΝ γθδεσΝ εΫζκμΝ βμΝ δ γθκτμΝ ΟζυηπδΪ αμΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ πκυΝ δ ιΪΰ αδΝ εα ’Ν
Ϋ κμΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ UσϋSωτέ
Μαλ έκυΝ βί1ηΝ εαδΝ βΝΝ Γ’Ν φΪ βΝ
ΪιβΝΓυηθα έκυ),ΝκΝ πσ

’Ν φΪ β πλαΰηα κπκδάγβε Ν

δμΝ Ν βκΝ ΙαθκυαλέκυΝ βί1η,Ν βΝ ΥΝ φΪ βΝ

δμηΝ πλδζέκυΝ βί1ηέΠΫλα αθΝ η Ν πδ υξέαΝ βθΝ ΥΝ φΪ βμΝ Ο υ

ΫαμΝ κφδεέ βμΝ (ί’Ν

κζκμΝΣαέθαμΝ(ί΄Ν ΪιβΝΓυηθα έκυ)ΝεαδΝκΝ θ λΫαμΝΓκτζαμΝ( ΄Ν ΪιβΝΛυε έκυ)έΝΠΫλα

πδ υξέαΝ βΝ ΄Ν φΪ βμΝ κΝ πσ

δμΝ 1Ν

κζκμΝ ΣαέθαμΝ (ί΄Ν ΪιβΝ Γυηθα έκυ)έΝ ( πκ ζΫ ηα αΝ δαΰπθδ ηκτΝ

βθΝ δ

κ

Νη Ν
ζέ αΝ

http://www.pdp.gr/).
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θέθέγέΝ1κμΝΠαθ ζζάθδκμΝ δαΰπθδ ησμΝ βηδκυλΰέαμΝπαδξθδ δκτΝ κΝScratchέ
ξκζδεκτΝ υηίκτζκυΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ

υ δεάμΝ Κλά βμΝ εαδΝ κΝ Πκζυ ξθ έκΝ Κλά βμΝ

Κ ΠΛ Ν ΣΝΧαθέπθέΝ πδ δυε δΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝηαγβ υθΝ
βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝπαδξθδ δκτΝ
εαδΝ

κθΝ

π δλαηα δ ησΝ

κΝπλκΰλαηηα δ
η Ν

Ν

υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ

ΝηδαΝ υθ λΰα δεάΝεαδΝ βηδκυλΰδεάΝ δα δεα έαΝΰδαΝ

δεσΝπ λδίΪζζκθΝScratch,Ναιδκπκδυθ αμΝ βθΝαζΰκλδγηδεάΝ εΫοβΝ

ία δεΫμΝ

https://scratch.mit.edu/studios/853766/

δκλΰαθυθ αδΝαπσΝ κΝΰλαφ έκΝ

πλκΰλαηηα δ

υηη Ϋξκθ μμΝ

δεΫμΝ

κηΫμέ πκγ άλδκΝ

γαθΪ δκμΝ ΜπΫθβμΝ εαδΝ
ζΫθβΝ Μα

δαΰπθδ ηκτΝ

βηά λδκμΝ ΠαπΪλαμΝ (α’Ν

Γυηθα έκυ),Ν

θ λΫαμΝ Κυλα αάμ,Ν Γ υλΰδκμΝ ΚκεεδθΪεκμ,

λκΰδΪθθβΝ εαδΝ ΠπζέθαΝ Μδελκπκτζκυ,Ν

Γ υλΰδκμΝΚπ

έεαμ,ΝΓλβΰσλδκμΝΜαθπζέ βμ,ΝΚαζζδσπβΝΚαλαΰδΪθθβΝεαδΝ ζΫθβΝΚκ ΫζζβΝ(ί’Ν ΪιβΝΓυηθα έκυ)έ

θέιέΝΦυ δεά
 κΝ δαΰπθδ ησΝ βμΝ θπ βμΝ ζζάθπθΝΦυ δευθΝ υηη

έξ ΝπζάγκμΝηαγβ υθΝηαμ,Νη Ν ιαδλ δεΫμΝ δαελέ

δμ,Ν

σππμΝαυ ΫμΝ πθΝΦαρ α αάΝΠλσ λκηκυ-Παθαΰδυ β,ΝΣλδφυθβΝ ηηαθκυβζέαμ,ΝΚαλαηΪθβΝΙπΪθθβ-ΜΪλδκυ,ΝΠαπΪλαΝ
βηβ λέκυ,ΝΣαδυλ αβΝ ζΫιαθ λκυ,ΝΠαππΪΝ α δζδεάμΝεαδΝΣλδαθ αφυζζέ κυΝ άηβ λαμέ
θέκέΝ δαΰπθδ ησμΝΓαζζδεκτΝΘ Ϊ λκυΝΧΓαζζέαΨ
ΣκΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1ζ-1η,Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ ηάηα κμΝ ΓαζζδευθΝ βμΝ Ν ΄ ΪιβμΝ Λυε έκυΝ κυΝ η Ν ξκζ έκυΝ ηαμ,Ν
πδζΫξγβεαθΝαθΪη

αΝ

ΝπκζζΪΝ ξκζ έαΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθΝΝΝεαδΝ υηη

πλκ λξση θ μΝ απσΝ 1ιΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μ,Ν
ΛΤΚ ΙΩΝ,Ν
ααέΝ

κΝ Φ ΣΙ

έξαθΝΝη Νβ1Νγ α λδεΫμΝκηΪ μΝΝ

ΛΝ Γ ΛΛΟΦΩΝΟΤΝ Θ

ΣΡΟΤΝ

ΤΡΩΠ ΙΚΩΝΝΝ

κΝSaintεaloΝ βμΝψretagneέΝΟδΝηαγβ ΫμΝηαμΝΫπαδιαθΝαπσ πα ηαΝ κυΝΫλΰκυΝ κυΝΡαδυησθ ΝΚ θυ,Ν« Ν

κΝη λσ»,ΝαπΫ π αθΝ κυμΝλσζκυμΝ κυμΝ

Ν σζ μΝ δμΝ πλκ δθση θ μΝ λΪ

κΝγ α λδεσΝΫλΰκΝη Ναιδκγατηα

βΝΪθ

δμ,Ν Ν ελέγβεαθΝ απσΝ βθΝ παδ αΰπΰδεάΝ πδ λκπάΝ κυΝ φ

υθ θ τι δμΝ τπκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

δμΝ δΪφκλ μΝ λΪ

β,Ν υηη

δίΪζ,Ν υηη

δμΝ πμΝ γ ζκθ Ϋμ,Ν θυΝ βΝ θ πηΪ π άΝ κυμΝ

ηέαμΝ σ κΝ πδη ζβηΫθβμΝ δκλΰΪθπ βμ,Ν κυμΝ θγΪλλυθ Ν εαδΝ κυμΝ ίκάγβ

έξαθΝ θ λΰΪΝ
έξαθΝ

Ν

κΝ σζκΝ εζέηαΝ

Ν θαΝ ηδζά κυθΝ ΓαζζδεΪέΝ Τπ τγυθβΝ

επαδ υ δεσμΝά αθΝβΝ επαδ υ δεσμΝεέΝδ βλκπκτζκυΝΟυλαθέαέ
θέλΝΡβ κλδεκέΝ ΰυθ μ
ΣκΝ
υηη

ζ υ αέκΝ αίία κετλδαεκΝ κυΝ Φ ίλκυαλέκυΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ κηέζκυΝ Ρβ κλδεάμΝ εαδΝ βηκ δκΰλαφέαμΝ
έξαθΝ

κυμΝ λβ κλδεκτμΝ αΰυθ μΝ (αυγσληβ κυμΝ εαδΝ δ κτμ),Ν πκυΝ δκλΰαθυθ δΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ κΝ 1κ

Π δλαηα δεσΝΓυηθΪ δκΝΘ

αζκθέεβμΝη ΝπκζτΝεαζάΝπαλκυ έαΝεαδΝ δαελέ

δμέ

ιέΝ ΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ 
ιέ1έΝΟλΰΪθπ βΝ πδηκλφπ δευθΝ η λέ πθ
ιέ1έ1έΝ η λέ αΝ έ έΠέΝ  σξκμΝ ά αθΝ βΝ πλκ κδηα έαΝ πθΝ ηαγβ υθή λδυθΝ ΰδαΝ δμΝ υθγάε μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ θαΝ
αθ δη ππέ κυθ,Ν σ κΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμ,Ν σ κΝ εαδΝ
δ βΰά

βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ

α δκ λκηέαέΝ

δμμΝ α)«ΠλκΰλΪηηα αΝ ϋrasmusΝ θ αζζαΰάμΝ ΤΝ Πλαε δεάμΝ Ά εβ βμΝ Φκδ β υθ»,Ν εέΝ ηαζέαμΝ Μάζδκυ,Ν

έΠέΘέέΝ ί)Ν « υεαδλέ μΝ λΰα έαμΝ
« δκΰλαφδεσΝβη έπηαΝΤΝ

βθΝ υλππαρεάΝ

θπ β»,Ν εέΝ Γ πλΰέαμΝ ΠαπαθδεκζΪκυ,Ν

κηδεσμΝΦΪε ζκμΝ(Portfolio)»,ΝεέΝ α δζ έκυΝΚυ

κΰζκυ,Ν έΣέ έΙέΘέΝ )Ν« ηπ δλέ μΝ πθΝ

ηαγβ υθΝ ’Ν εαδΝ ’Ν Λυε έκυΝ ΠέΠέέΠέΘέΝ εαδΝ φκδ β υθΝ απσΝ βθΝ υηη κξάΝ κυμΝ
θ αζζαΰυθΝ Φκδ β υθΝ χIϋSϋω»,Ν εέεέΝ ΜαλέαμΝ Πκζέ κυΝ ΤΝ δεα λέθβμΝ

Σ Ν έΠέΘέΝ ΰ)Ν

κΝ ΠλσΰλαηηαΝ δ γθυθΝ

αηέ κυΝ ΠέΠέέΠέΘέΝ (http://www.nano-

micro.gr/omilos/?page_id=21.)
ιέβέΝυηη κξάΝπμΝ δ βΰβ ΫμΝ

Ν πδηκλφπ δεΫμΝβη λέ

μΝ
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ιέβέ1έΝ πδηκλφπ δεάΝ η λέ αΝ βηδκυλΰδεάμΝΓλαφάμ ( υθ λΰα έαΝη Ν κΝΓλαφ έκΝΠκζδ δ
Ν θα κζδεάμΝ Θ

αζκθέεβμΝ εαδΝ η Ν κΝ Σ ζζσΰζ δκΝ

ΠΠΝ Γ ΛΝ “ΜαθσζβμΝ

θ λσθδεκμ”),Ν

πδηκλφυγβεαθΝ1ίίΝ επαδ υ δεκέΝ
π λδζΪηίαθ ΝγΝ δ βΰά

δευθΝΘ ηΪ πθΝ βμΝ

λυηαΝ Σ ξθυθΝ έΠέΘέΝ δα ξκζδεάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ 1κΝ

δμΝ 1ζΝ Φ ίλκυαλέκυΝ βί1ηΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ

κΝ Σ ζζσΰζ δκΝ

λυηαΝ Σ ξθυθΝ

Ν θα κζδεάμΝΘ

έΠέΘέΝ

αζκθέεβμέΝ Νβη λέ αΝ

δμΝεαδΝζΝίδπηα δεΪΝ λΰα άλδαΝ(κΝυλ μ)έ

ιέβέβέΝ η λέ αΝη ΝγΫηαΝ« πσΝ κΝ βηκ δεσΝ κΝΰυηθΪ δκ»έΝ βθΝ η λέ αΝπκυΝ δκλΰαθυγβε απσΝ κΝΚ ΤΠΝ
κυμΝξυλκυμΝ κυΝΠΠΠΘΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν δ άΰβ βΝη ΝγΫηαΝ«Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

αΝΤΝΓλαηηα έαΝ

βθΝα΄Ν

Γυηθα έκυμΝ δπηα δεάΝπδζκ δεάΝ δ α εαζέαΝη Ναιδκπκέβ βΝΣέΠέ »ΝαπσΝ βθΝ ζ ιΪθ λαΝΜαυλέ κυ,ΝΦδζσζκΰκΝ κυΝ
ΠέΠέΝ κυΝΠαθ πδ

βηέκυΝΘ

αζκθέεβμ

ιέβέγέΝ δβη λέ αΝΚαζυθΝΠλαε δευθέΝ Ν δ άΰβ βΝπαλκυ δΪα δΝ κΝγ πλβ δεσΝπζαέ δκΝ φαληκΰάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ
κΝ παλΪ δΰηαΝ αιδκπκέβ βμΝ βμΝ ίδπηα δεάμΝ εαδΝ δαγ ηα δεάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμ,Ν πθΝ ΣΠ Ν εαδΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ
Γλαφάμ,Ν ΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝ Ν κ ζζβθδεάμΝ Γζυ
παλ ηίΪ
λΪ

αμέΝ θαπ τ

κθ αδΝ ξΫ δκΝ ηαγάηα κμΝ εαδΝ δ αε δεΫμΝ

δμΝ η Ν απσ κεαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ υθ ξκτμΝ ΰλαπ κτΝ ζσΰκυ,Ν πκζυ λκπδευθΝ ε δηΫθπθΝ εαδΝ ίδπηα δευθΝ

πθΝ

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ φαληκΰάμΝ Πδζκ δευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ

Π δλαηα δεσΝξκζ έκΝ κυΝΠαθ πδ
ιέβέ4έΝ

βηέκυΝΘ

κΝ ΓυηθΪ δκΝ

αζκθέεβμέ

η λέ αΝ απκ έηβ βμΝ λδ κτμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ πδζκ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
κΝ Πλσ υπκΝ Π δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝ κυΝ Παθ πδ

φδζκζκΰδευθΝ ηαγβηΪ πθ

πλκίζβηα δ ηκέέΝ Παλκυ έα αθΝ δ βΰά

βηέκυΝ Θ

αζκθέεβμΝ

πλκΰλΪηηα αέΝ
δ βΰά
πλκ

αΝ

δμμΝ (α)Ν Τπ τγυθκδΝ ξ δα ηκτΝ πθΝ Π,Ν (ί)Ν δ Ϊ εκθ μΝ κυΝ ΠΠΠΘΝ

ξκζ έαΝ αληκ δσ β αμΝ πθΝ κπκέπθΝ φαλησ

Ν βη λέ αΝ απ υγυθσ αθΝ

δμμΝ α)Ν ΠλκφκλδεσμΝ ζσΰκμμΝ

ΰΰέ

βΝ δ α εαζέαΝ πθΝ

αζκθέεβμμΝ εΫο δμΝ εαδΝ

πκυΝ φΪληκ αθΝ πέΝ λέαΝ ξλσθδαΝ αΝ ΠΝ εαδΝ (ΰ)Ν ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝ ΦδζκζσΰπθΝ
Θ

κΝ Πλσ υπκΝ

κυμΝ ΦδζκζσΰκυμΝ βμΝ

πδ ΫζκυμΝ απΫε β

Ν φπθάΞ,Ν

δμΝ βμΝΝ κ ζζβθδεάμΝΛκΰκ ξθέαμέΝ πσΝ βθΝγ πλέαΝ

θα κζδεάμΝ εαδΝ

υ δεάμΝ

βεαθΝ εαδήάΝ φαλησακθ αδΝ αΝ πδζκ δεΪΝ
θα κζδεάμΝ εαδΝ

υ δεάμΝ Θ

αζκθέεβμέΝ

ζδκπκτζκυ,Ν Μαυλέ κυ,Ν ί) θαζζαε δεΫμΝ

βθΝπλΪιβ,Ν ζδκπκτζκυ,ΝΜαυλέ κυ,ΝΝδεκζα κυΟέ

ιέβέηέΝ πδηκλφπ δεάΝ η λέ αμΝ βηδκυλΰδεάΝΓλαφάΝεαδΝΪζζ μΝ Ϋξθ μέΝΟ πδηκλφπ δεάΝ η λέ αΝ βηδκυλΰδεάμΝ
ΓλαφάμΝ ( υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ Γλαφ έκΝ Πκζδ δ
Σ ζζσΰζ δκΝ

Ν θα κζδεάμΝ Θ

αζκθέεβμΝ εαδΝ η Ν κΝ

λυηαΝ Σ ξθυθΝ έΠέΘέΝ δα ξκζδεάΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ 1κΝ ΠΠΝ Γ ΛΝ “ΜαθσζβμΝ θ λσθδεκμ”),Ν

Φ ίλκυαλέκυΝβί1ηΝ
επαέ υ βμΝ βμΝ
λΰα

δευθΝ Θ ηΪ πθΝ βμΝ

κΝΣ ζζσΰζ δκΝ
Ν

λυηαΝΣ ξθυθΝ έΠέΘέΝ πδηκλφυγβεαθΝ1ίίΝ επαδ υ δεκέΝ

θα κζδεάμΝ Θ

αζκθέεβμέΝ

Ν βη λέ αΝ π λδζΪηίαθ Ν γΝ δ βΰά

άλδαΝ(κΝυλ μ)έ δ άΰβ βμΝ βηδκυλΰδεΫμΝ υθ- λΰα έ μμΝ απσΝ βθΝ δεα

δεάΝπλΪιβΝ

δμΝ 1ζΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

δμΝ εαδΝ ζ ίδπηα δεΪΝ
βΝ βηδκυλΰδεάΝΰλαφά,Ν

Μαυλέ κυΝ ζέ
δ άΰβ βμΝ βηδκυλΰδεάΝΓλαφάΝεαδΝφπ κΰλαφέα,Νυη πθΪεβΝ ζέΝεαδ
δ άΰβ βμΝΜδαΝηΫλα…ΝΜδαΝδ

κλέαΝεαγβη λδθσ β αμΝ

βΝΡπηαρεάΝΘ

αζκθέεβ,ΝΜ λκτ βμΝΝδεέ

ιέβέθέΝ η λέ μΝ υηίκτζκυΝΠ ίβέΝ υηη κξάΝη Ν δ άΰβ βΝ βμΝ φδζκζσΰκυΝ Μαυλέ κυΝ ζ ιΪθ λαμΝ
επαδ υ δεΫμΝ βη λέ μΝ πκυΝ κλΰαθυγβεαθΝ απσΝ βΝ τηίκυζκΝ φδζκζσΰπθΝ εαΝ Χα
υΰε ελδηΫθαμΝ α)Ν

η λέ αΝ η Ν γΫηαμΝ ΟΟ δ αε Ϋα- ι α

δ α εαζέαμ,Ν ιδκζσΰβ βΟΟΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν
η λέ αΝ ΰδαΝ βΝ δ αε δεάΝ βμΝ Ι

Ν τκΝ

εέ κυ-ΜΪλεκυΝ Θ κ υλαέΝ

ΫαΝ τζβΝ φδζκζκΰδευθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν ξ δα ησμΝ

κΝ αφκπκτζ δκΝ Πθ υηα δεσΝ ΚΫθ λκΝ

κλέαμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν

δμΝ 1ίή11ήβί1ζΝ ί)Ν

κΝ αφκπκτζ δκΝ Πθ υηα δεσΝ ΚΫθ λκΝ

δμΝ

18/11/2014."
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ιέγέΝΟλΰΪθπ βΝ δαΰπθδ ηυθ
δκλΰΪθπ βΝ ΄Ν Μαγβ δεκτΝ δαΰπθδ ηκτΝ βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμέΝ υθ λΰα έαΝ κυΝ ΟηέζκυΝ βηδκυλΰδεάμΝ
ΓλαφάμΝ ΠΠΠΘΝ η Ν κθΝ ΌηδζκΝ βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμΝ κυΝ 1κυ ΠΠΝ Γ ΛΝ «ΜαθσζβμΝ θ λσθδεκμ»,Ν βΝ δ τγυθ βΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

υ βμΝ θα κζδεάμΝ Θ

αζκθέεβμΝ (Γλαφ έκΝ Πκζδ δ

δευθΝ Θ ηΪ πθ)Ν εαδΝ κΝ Σ ζζσΰζ δκΝ

λυηαΝΣ ξθυθέΝ δ θΫλΰ δαΝ δαΰπθδ ηκτμΝβ1Ν Μαλ έκυΝβί1ηέΝυηη κξάμΝ βκιΝηαγβ ΫμΝΓυηθα έπθΝεαδΝΛυε έπθέΝ
βμμΝΠΠΠΘΝ(ηαγβ ΫμΝΓυηθα έπθ),Ν1κ ΠΠΝΓ ΛΝ«ΜαθσζβμΝ θ λσθδεκμ»Ν(ηαγβ ΫμΝΛυε έπθ)έΝΣ ζ άΝ

ΧυλκμΝ Ϋζ

λΪί υ βμμΝλΝΜα κυ,Ν αφκπκτζ δκΝΠθ υηα δεσΝΚΫθ λκέ

κέΝΤΝ ΡΓ Ι ΝΜ ΝΠ Ν ΠΙΣ ΜΙ Κ ΝΥΟΛ ΝΚ ΙΝ ΛΛΟΤΝΦΟΡ Ι
κέ1έΝ δα ξκζδεΫμΝυθ λΰα έ μΝ
ΣκΝ ΠΠΘΝ
ήγηδαμΝ εαδΝ

δμΝ λΪ

δμΝ εαδΝ λα

ήγηδαμΝ εαδΝ

Π λδίαζζκθ δεΫμΝ Ολΰαθυ
Νκ κεκη έκΝΘ

βλδσ β ΫμΝ κυΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ ξκζ έκυΝ υθ λΰΪ

ΙΝ εαγυμΝ εαδΝ η Ν φκλ έμΝ ( άηκδΝ (Θ
δμΝ ( λε κτλκμ,Ν Π

ΚΠ ),Ν Ολΰαθυ

βε Ν η Ν ξκζ έαΝ βμΝ

αζκθέεβμ,Ν Θ ληαρεκτ),Ν ΜΚΟΝ ( Ο),Ν

δμΝ εαδΝ Ολΰαθδ ηκέΝ Τΰ έαμΝ (Ν ΙππκελΪ δκΝ

αζκθέεβμ,ΝΠβΰάΝ πάμ)έ

κέ1έ1έΝΠΠΠΘΝεαδΝΓυηθΪ δκΝΝΫκυΝ ΰδκθ λέκυΝΚδζεέμΝ
κέ1έ1έ1έΝ «Π υξΫμΝ κυΝ Μαε κθδεκτΝ ΰυθαέΝ Πκζδ δεΫμΝ κζκφκθέ μΝ
ΣκπδεάΝ Ι

βΝ Θ

κλέαέΝ ΣΪιβμΝ Γ΄Ν Γυηθα έκυ,Ν ξκζ έαμΝ ΠΠΠΘΝ εαδΝ ΓυηθΪ δκΝ ΝΫκυΝ

πλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ δα ξκζδεάμΝ δ α εαζέαμμΝΠΠΠΘ,Ν1βΝ

β

αζκθέεβ»έΝ θ δε έη θκμΝ
ΰδκθ λέκυΝ Κδζεέμ,Ν ΧυλκμΝ

β

ε ηίλέκυΝβί1ζ,Νζ -5 -6β υλαέ)

κέκέ1έβέΝ δα ξκζδεάΝ υθ λΰα έαΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ Παλα ε υάΝ 1βή1βήβί1ζΝ εα ΪΝ βμΝ ζβ,Ν ηβΝ
εαδΝ θβΝ δ αε δεάΝ υλαΝ

κυμΝ ξυλκυμΝ κυΝ ΠΠΠΘέΝ

παλκυ έα βΝ πδηΫλκυμΝ γ ηΪ πθΝ δ

κλέαμΝ

θ δε έη θκΝ δα ξκζδεάμΝ υθ λΰα έαμμΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ Ι

Ν παλΪζζβζβΝ

κλέαμΝ εαδΝ ΣκπδεάμΝ δ

κλέαμΝ

κΝ

ΓυηθΪ δκέ
κέκέ1έγέΝΝΠΠΠΘΝ–ΠΠΝΓυηθΪ δκΝΠαθ πδ βηέκυΝΜαε κθέαμ
 βΝ δα ξκζδεάΝ υθ λΰα έαΝ κυΝΠλσ υπκυΝΠ δλαηα δεκτΝξκζ έκυΝΠαθ πδ
Πλσ υπκυΝΠ δλαηα δεκτΝΓυηθα έκυΝΠαθ πδ

βηέκυΝΘ

βηέκυΝΜαε κθέαμ» http://www.nano-

micro.gr/omilos/?page_id=319έΝ Πλαΰηα κπκδάγβε Ν υθ λΰα έαΝ κυΝ ΟηέζκυΝ Ολξά
γ α λδεάΝ κηΪ αΝ κυΝ ΠέΠέΓέΠέΜέΝ
βΝΰαζζδεάΝΰζυ

κΝ πζαέ δκΝ ηκυ δεκ-γ α λδεάμΝ παλΪ

αέΝΠαλκυ έα βΝ

κΝεζ δ

αζκθέεβμΝεαδΝ κυΝ

α βμΝ η Ν έ ζκΝ «ΜδαΝ τθ κηβΝ δ

σΝγΫα λκΝ κυΝ άηκυΝΝ Ϊπκζβμ-υε υθ,Ν

Παδ έαμΝΤΝΠκζδ δ ηκτΝβί1η”Ν κυΝ άηκυΝΝ Ϊπκζβμ-υε υθ,Ν

λαμΝ ΓήΛΝ ΠέΠέέΠέΘέΝ η Ν
κλέα»,Ν

κΝπζαέ δκΝ βμΝ“Γδκλ άμΝ

δμΝ11ήηήβί1η

κ

κέκέ1έ4έΝΠΠΠΘΝ– 1 ΠΠΝΓ ΛΝ“ΜαθσζβμΝ θ λσθδεκμ”
δα ξκζδεάΝ υθ λΰα έαΝ κυΝ Πλσ υπκυΝ Π δλαηα δεκτΝ ξκζ έκυΝ Παθ πδ
Πλσ υπκΝ Π δλαηα δεσΝ Γ ΛΝ “ΜαθσζβμΝ θ λσθδεκμ”Ν εαδΝ η Ν κΝ Γλαφ έκΝ Πκζδ δ
υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ

υ βμΝ

θα κζδεάμΝ Θ

αζκθέεβμ,Ν κΝ Σ ζζσΰζ δκΝ

βηέκυΝ Θ

αζκθέεβμΝ η Ν κΝ 1κΝ

δευθΝ Θ ηΪ πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ
λυηαΝ Σ ξθυθΝ

έΠέΘέΝ εαδΝ κΝ

αφκπκτζ δκΝΠθ υηα δεσΝΚΫθ λκΝΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ κυΝ ΄Ν ηαγβ δεκτΝ δαΰπθδ ηκτΝ βηδκυλΰδεάμΝ ΓλαφάμΝ εαδΝ
βμΝ

ζ άμΝ λΪί υ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πδηκλφπ δεάμΝ βη λέ αμΝ επαδ υ δευθΝ η Ν γΫηαΝ Ο βηδκυλΰδεάΝ ΓλαφάΝ εαδ

Ϊζζ μΝ Ϋξθ μΟέ
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κέκέ1έηέΝΠΠΠΘΝ–8κ ΓυηθΪ δκΝΘ

αζκθέεβμ

ξ δα ησμ,Ν Τζκπκέβ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πκζδ δ

δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ « ά

Ν κΝ σθ δλκμΝ ΟτΰεκΝ ΚαηπλΫ»Ν

η Ν βΝ θηβθβΝ υθ λΰα έαΝ λδυθΝ (γ)Ν επαδ υ δευθΝ κυΝ ΠΠΠΘΝ (βΝ φδζσζκΰκδΝ εαδΝ 1Ν ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ τκΝ
επαδ υ δευθΝ κυΝκκυΝΓυηθα έκυΝΘ

κέβέΝυθ λΰα έ μΝη ΝΠαθ πδ

αζκθέεβμΝ(1ΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝ1ΝΘ κζσΰκμ)έ

άηδα

κέβέ1ΝΠλαε δεάΝΪ εβ βΝφκδ β υθΝεαδΝ δΰηα δεΫμΝ δ α εαζέ μέΝ
Κα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1ζ-1ηΝ ΫΰδθαθΝ εαθκθδεΪΝ

κΝ Π δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝ κδΝ πλαε δεΫμΝ α εά

φκδ β υθΝ βμΝΦδζκ κφδεάμΝξκζάμ,Ν βμΝΘ κζκΰδεάμ,Ν κυΝΣηάηα κμΝ πδ
κυΝ Φυ δεκτΝ Σηάηα κμΝ κυΝ έΠέΘέΝ εαδΝ πθΝ ι θσΰζπ

δμΝ πθΝ

άηβμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ γζβ δ ηκτ,Ν

πθΝ ηβηΪ πθ,Ν θυΝ κηΪ αΝ φκδ β υθΝ βμΝ λξδ ε κθδεάμΝ

ξκζάμΝ κυΝ έΠέΘέΝ πδ εΫφγβε Ν κυμΝξυλκυμΝ κυΝε δλέκυΝπκυΝπμΝΰθπ

σΝ έθαδΝΫλΰκΝ κυΝ ζζβθαΝαλξδ Ϋε κθαΝ έΝ

Πδεδυθβέ
κέβέβέΝΠΠΠΘΝΝ-

Π

υθ λΰα έαΝΠΠΠΘΝη Ν ζζβθδεσΝ θκδε σΝΠαθ πδ

άηδκΝ(

Π),ΝεαδΝ δ δεσ λαΝ κΝ λΰα

άλδκΝ επαδ υ δεκτΝ

ΤζδεκτΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Μ γκ κζκΰέαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ
δα δε υαευθΝ λΰαζ έπθΝ βζ επαέ υ βμέΝ δ δεσ λαΝ
ΠΝ αιδκπκδάγβε Ν βΝ πζα φσληαΝ
δα δε υαευθΝ λΰαζ έπθΝηΪγβ βμΝ

κΝπζαέ δκΝ κυΝ υηφυθκυΝ υθ λΰα έαμΝ κυΝΠΠΘΝη Ν κΝ

τΰξλκθβμΝ βζ δΪ ε οβμΝ CENTRA ΰδαΝ βΝ ίδπηα δεάΝ ηΪγβ βΝ πθΝ
κΝπζαέ δκΝ κυΝηαγάηα κμΝ φαληκΰΫμΝΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝ ’ΝΛυε έκυΝ(ΣηάηαΝ

1α)ΝεαδΝ κυΝηαγάηα κμΝΣΠ Ν πθΝ τκΝ ζ υ αέπθΝ Ϊι πθΝ κυΝΓυηθα έκυΝ(ί1α,Νίβα,Νΰ1α,Νΰβί)ΝεαδΝ βΝ υηη κξάΝ
θγΝηαγβ υθΝΰυηθα έκυΝεαδΝΛυε έκυ
κέγΝΠΠΘΝ– ΆζζκδΝΦκλ έμ
έκέγέ1έΝΠΠΘΝ– άηκδ
 Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ άηκΝ Θ
ξκζ έκυΝ σππμΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ φυ υθΝ

αζκθέεβμΝ υζκπκδάγβεαθΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ λΪ

δμΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ

κΝ ξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυΝ (η Ν βθΝ παλκξάΝ φυ υθΝ εαδΝ ξ δευθΝ υζδευθ,Ν

Οε υίλδκμΝβί1η)ΝεαδΝκΝεαγαλδ ησμΝ πθΝπδθαεέ πθΝΚέΟέΚέΝ(η Ν βθΝΪ δαΝεαγαλδ ηκτΝ πθΝπδθαεέ πθΝ
βμΝπσζβμΝεαδΝ βθΝπαλκξάΝεαγαλδ

κΝεΫθ λκΝ

δευθΝυζδευθ)

 Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ άηκΝ Θ ληαρεκτΝ πλκΰλαηηα έ

βε Ν εαγαλδ ησμΝ βμΝ παλαζέαμΝ ΝΫπθΝ πδία υθΝ Ν η Ν βθΝ

ίκάγ δαΝ σ κΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝσ κΝεαδΝυζδευθΝεαγαλδ ηκτέΝ
κέγέβέΝΠΠΘΝΦκλ έμΝΤΰ έαμ
 Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝΙππκελΪ δκΝΝκ κεκη έκΝΘ

αζκθέεβμΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν

κΝξυλκΝ κυΝξκζ έκυΝ

(1ιή1βήβί1η)Ν γ ζκθ δεάΝ δηκ κ έαΝΝη Ν βΝ υηη κξάΝη ζυθΝ βμΝ ξκζδεάμΝεκδθσ β αμΝεαδΝσξδΝησθκέ
κέγέγέΝΠΠΘΝ- Φκλ έμΝΠλκ α έαμΝΠ λδίΪζζκθ κμ
 Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κθΝ λε κτλκΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν ίδπηα δεσΝ λΰα
βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ

ΝγΫηα αΝπλκ

άλδκΝ

κΝ ξυλκΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ΰδαΝ

α έαμΝ κυΝΠ λδίΪζζκθ κμέΝ

κέγέ4ΝΠΠΘΝ- Σ ζζσΰζ δκΝΊ λυηαΝΣ ξθυθΝ ΠΘ
υθαυζέαΝ κυΝ κηέζκυΝ Ολξά

λαμΝ Γυηθα έκυΝ – Λυε έκυ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ Ϋεγ

βμΝ η Ν έ ζκμΝ ΣδηάΝ

κθΝ

Σ λλδΪ βέΝ
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κέγέηέΝ ιπ λδεκέΝυθ λΰΪ μ
Πλσ εζβ βΝ ιπ λδευθΝ υθ λΰα υθΝ εαδΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ ίδπηα δευθΝ λΰα

βλέπθΝ η Ν αΝ αεσζκυγαΝ

γΫηα αμ
κέγέηέ1έΝ δ αΰπΰάΝ βμ ζκΰκ ξθδεάμΝΰλαφάμΝ

βΝ βηκ δκΰλαφέαΝ( άηβ λαΝΚ ξαΰδΪ,Ν βηκ δκΰλΪφκμ)έ

κέγέηέβέΝ λΰα

άλδκΝπκδβ δεάμΝΫεφλα βμΝεαδΝ βηδκυλΰέαμΝ( θ λΫαμΝΚαλαεσεεδθκμ,Νπκδβ άμ)έ

κέγέηέγέΝ λΰα

άλδκΝγ α λδεάμΝ Ϋεφλα βμΝ εαδΝ βηδκυλΰέαμΝ (

αηαθ έαΝ Ξβλέ κυ,Ν γ α λδεάΝ υΰΰλαφΫαμ,Ν

Μ απ υξδαεσΝ βηδκυλΰδεάμΝΓλαφάμ)έ
κέγέηέζέΝ λΰα

άλδκΝ φβίδεάμΝζκΰκ ξθέαμΝΤΝ βηδκυλΰδεάμΝΰλαφάμΝ(Γζυε λέαΝΓελΫεκυ,Ν υΰΰλαφΫαμ)έ

κέγέηέηέΝ Λ ε δεκέΝ εαδΝ Νκβηα δεκέΝ

υ κ ξ δα ηκέΝ ( βηά λβμΝ

λΫθκμ,Ν Μ απ υξδαεσΝ

βηδκυλΰδεάμΝ

Γλαφάμ)έ
κέγέηέθέΝ πσΝ βθΝΫηπθ υ βέέέΝ

κΝλΪφδΝ κυΝίδίζδκππζ έκυέΝ ιδΝίάηα αΝΰδαΝθαΝΰέθ δΝηδαΝδ

κλέα,Νπαδ δεσΝ

ίδίζέκΝ( δεα λέθβΝΣααίΪλα,Ν υΰΰλαφΫαμ)έ
κέγέηέιέΝ Ν δκξβη έαΝ βμΝΆ εβ βμΝ(Π λέ κυΝ θα κζά, δ Ϊε κλαμΝ βμΝίδκξβη έαμΝ βμΝΆ εβ βμ)έ
κέγέθέΝΝΠλσΰλαηηαΝ δ γθυθΝ θ αζζαΰυθΝΦκδ β υθΝΝχIϋSϋωΝ– Young Power
Ν υηη κξάΝ κυΝΠΠΠΘΝ

κΝπλσΰλαηηαΝΝχIϋSϋωΝ– Young Power

φκδ β ΫμΝαπσΝ κΝ ιπ λδεσΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝηΫζβΝΝ

έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ

ηαΝΝΝθαΝυπκ ξγ έΝ

κΝπαΰεσ ηδκΝ έε υκΝ βμΝχIϋSϋωέΝΟδΝα εκτη θκδΝφκδ β ΫμΝπκυΝ

ά αθΝαπσΝ βθΝ λααδζέαΝεαδΝ βθΝΣκυλεέαΝΝΫφ λαθΝΝθΫ μΝδ Ϋ μΝ,Νκπ δεΫμΝεαδΝ ξθκ λκπέ μΝ

κΝ ξκζ έκΝ λυθ αμΝη Ν

ίΪ βΝ κΝπζαέ δκΝ αιδυθΝ βμΝ χIϋSϋω,Ν σππμΝ κΝθαΝαπκ Ϋξκθ αδΝ βθΝ δαφκλ δεσ β α,Ν θαΝπλκ παγκτθΝ υθΫξ δαΝ
ΰδαΝ κΝ εαζτ λκΝ η Ν εκπσΝ βΝ η ΰδ
Power αθάε δΝ

δμΝ λΪ

κπκέβ βΝ βμΝ υθ δ φκλΪμΝ

δμΝ βμΝχIϋSϋωΝ ζζΪ κμΝεαδΝ κΝΠΠΠΘΝ υθ λΰΪ γβε Νη Ν βθΝχIϋSϋωΝ κυΝ ΠΘΝΰδαΝ βθΝ

υζκπκέβ άΝ κυέΝΟδΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ΄,Ν ΄εαδΝΓ΄Λυε έκυΝ υηη
εέΝ

έξαθΝ

αηέ κυΝ εαδΝ εέ Πκζέ κυέΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝ Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ

υηη

έξαθΝ

κΝ εκδθπθδεσΝ τθκζκέΝ Ν ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ YoungΝ

ΝworkshopsΝ

κΝπλσΰλαηηαΝη Ν δμΝ επαδ υ δεκτμΝ ΰΰζδευθΝ

κΝ ηΪγβηαΝ πθΝ ΰΰζδευθΝ παλαεκζκτγβ αθΝ εαδΝ

ιδκ ά πθΝ- soft skills (Νκηα δεάΝ υθ λΰα έα,Ναυ κΰθπ έα,Ν πδεκδθπθδαεΫμΝ

εαδΝ δεαθσ β μΝ παλκυ έα βμΝ ,Ν

δαξ έλδ βΝ ξλσθκυ,Ν εαδθκ κηέαΝ

εΫοβμΝ εαδΝ

ιδσ β μΝ

βηδκυλΰδεσ β αμ,Ν βΰ δευθΝ

δεαθκ ά πθ,Ν παΰΰ ζηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝεαδΝ πδξ δλβηα δεσ β αμ)έ

λέΝ Κ ΡΟΜ Ν– Π ΡΙΠ ΣΟΙΝ– ΚΠ Ι

ΤΣΙΚ Ν ΠΙΚ Φ Ι

λέ1έΝΠ λέπα κδΝ
ΰδθαθΝκδΝ ιάμΝπ λέπα κδμ
θή1ίΝ κΝΛαΰεα ΪΝ

κΝπζαέ δκΝ βμΝβηΫλαμΝ γζκΠαδ έαμ,

1ιή11Ν Ν βη έαΝ βμΝπσζβμ,
1βήβΝ θ σμΝ κυΝξκζ έκυ,ΝΰδαΝ βθΝΣ δεθκπΫηπ β,
1βήγΝ Ν βη έαΝ βμΝπσζβμ
κήηΝ Ν βη έαΝ βμΝπσζβμέ
λέβέΝ ε λκηΫμ
ΣκΝ Π δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝ Ϋξ δΝ ηαελΪΝ παλΪ κ βΝ
δ τλυθ βΝ

πθΝ ΰθπ

δμΝ ξκζδεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ ε λκηΫμ,Ν η Ν ετλδκΝ

δευθΝ εαδΝ π λδίαζζκθ δευθΝ κλδασθ πθΝ

πθΝ ηαγβ υθέΝ Μ Ν

σξκΝ βθΝ

βΝ ζκΰδεάΝ αυ άΝ

πλαΰηα κπκδάγβεαθΝκδΝαεσζκυγ μΝ επαδ υ δεΫμΝπκζυάη λ μΝ ε λκηΫμμ
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ί΄ΝΓυηθα έκυμΝΞΪθγβΝ– ζ ιαθ λκτπκζβ,Νβζ-βθΝ πλδζέκυΝβί1η,
ΰ΄ΝΓυηθα έκυμΝ σζκμΝ– Πάζδκ,Νβί-ββΝΜαλ έκυΝβί1η,
΄ΝΛυε έκυμΝ γάθα,Νβκ-γίΝΜαλ έκυΝβί1η,
΄ΝΛυε έκυμΝΚΫλευλαΝ– ΓδΪθθ θα,Νβ1-βζΝΜαλ έκυΝβί1ηΝεαδ
Γ΄ΝΛυε έκυμΝΓτλκμΝΠ ζκπκθθά κυ,Νι-1γΝ

ε ηίλέκυΝβί1ζέ

Νβη λά δαΝ ε λκηάΝ κυΝξκζ έκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν

δμΝκΝΜα κυΝβί1η,Ν

κΝ έκΝεαδΝ κΝΛδ σξπλκέ

λέγέΝ επαδ υ δεΫμΝ πδ εΫο δμ
λέγέ1έΝΙΚ ΛΙ
 κΝπζαέ δκΝ κυΝΫλΰκυΝeTwinning εα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝη Ν έ ζκΝ“Mediterranean: The Land
of Myths and Legends”ΝεαδΝ βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη Ν κΝφ δθσΝΫλΰκμΝ“The body language and the Internet
communication”Ν κΝ ξκζ έκΝπλαΰηα κπκέβ

Ν επαδ υ δεάΝ πέ ε οβΝ

κΝξκζ έκΝ βμΝΚα ΪθδαΝ βμΝδε ζέαμΝεαδΝκδΝ

υηη Ϋξκθ μΝ βζΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ (1ηΝ βμΝ Ν Λυε έκυΝ εαδΝ λΝ βμΝ Ν Λυε έκυ)Ν εαδΝ λ δμΝ επαδ υ δεκέΝ
φδζκι θάγβεαθΝαπσΝηαγβ ΫμΝεαδΝ επαδ υ δεκτμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ αέλκυΝ11-1κήγήβί1ηέΝΝ Ν επαδ υ δεάΝ πέ ε οβΝ
κυΝ αδλδεκτΝξκζ έκυΝΫξ δΝπλκΰλαηηα δ

έΝ κΝπλυ κΝ

εαάη λκΝ κυΝΟε πίλέκυΝβί1ηέ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄Ν
Λ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΥΟΛ ΙΟΤ
1έΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚ ΝΚ ΙΝΟΣΟΜΙ Ν
ΓδαΝ λέ βΝ υθ ξάΝξλκθδΪΝ φαλησα αδΝβΝβζ ε λκθδεάΝ υΰΰλαφάΝ πθΝπλαε δευθΝ κυΝυζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝ
εαδΝ βΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ηΫ πΝ βζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυέΝ ΣβΝ φ δθάΝ ξλκθδΪΝ π ε Ϊγβε Ν βΝ
αιδκπκέβ βΝ πθΝ ΝΫπθΝ
εα αΰλαφάΝ πλκ δηά

ξθκζκΰδυθΝ α)Ν

βθΝ βζ ε λκθδεάΝ υπκίκζάΝ αδ ά

πθΝ (πξΝ α δυθ),Ν ί)Ν

βΝ δα δε υαεάΝ

πθ,Ν ε άζπ βΝ θ δαφΫλκθ κμΝ αζζΪΝ εαδΝ π πλαΰηΫθπθΝ ηΫ πΝ λπ βηα κζκΰέπθΝ (Google

Docs),Νΰ)Νβζ ε λκθδεάΝεα αΰλαφάΝίαγηκζκΰέαμΝ πθΝ λδυθΝ λδηάθπθΝ(ΰδαΝ κΝΓυηθΪ δκ)ΝεαδΝ πθΝ τκΝ
(ΰδαΝ κΝΛτε δκ),ΝΰδαΝ βΝηααδεάΝη αφκλΪΝ πθΝ
πλκ πΪγ δαΝ φαληκΰάμΝ

κηΫθπθΝ

κΝηβξαθκΰλαφδεσΝ τ

δκέεβ βμΝ ΟζδεάμΝ Πκδσ β αμΝ

απκ ζΫ ηα αέΝΌηπμΝ ξ δΪα αδΝ ξ δεάΝΫ

λαηάθπθΝ

βηαΝMySchoolέΝ πδπζΫκθΝΫΰδθ Ν

κΝ ξκζ έκ,Ν πκυΝ σηπμΝ

θΝ απΫ π

Ν

βηαθ δεΪΝ

πΝ θΝηΫλ δΝ φαληκΰάΝ βθΝ πση θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪέ

Σ ΛΙΚΟΝΥΟΛΙ ΜΟ
ΣκΝ Π δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝ κυΝ Παθ πδ
υθ ξέ

δΝ πΪιδαΝ βθΝ δ

ΰ θδΪμΝεαδΝ αΝ

βηέκυΝ Θ

αζκθέεβμΝ αΰπθέα αδΝ η Ν σζ μΝ κυΝ δμΝ υθΪη δμΝ ΰδαΝ θαΝ

κλδεάΝ κυΝ πκλ έαΝ αζζΪΝ εαδΝ θαΝ πλκ αλησα αδΝ

βμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ θΫπθΝ βμΝ οβφδαεάμΝ

κηΫθαΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ δμΝλαΰ αέ μΝ ι ζέι δμΝ βμΝ βη λδθάμΝ πκξάμέΝ υ σΝφαέθ αδΝ

εαγβη λδθάΝ κυΝζ δ κυλΰέα,ΝβΝκπκέαΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝηδαΝαιδκπλΫπ δαΝ πΪθδαΝΰδαΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ
βμΝ πα λέ αμΝ ηαμ,Ν η Ν πκζζαπζΫμΝ εαδΝ πκζυπκέεδζ μΝ λΪ

δμΝ εαδΝ λα

βθΝ

κηΫθαΝ

βλδσ β μ,Ν η Ν δμΝ κπκέ μΝ έθκθ αδΝ κδΝ

υεαδλέ μΝ εαδΝ υθα σ β μΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμΝ ΰδαΝ πλκ ππδεάΝ αθΪπ υιβ,Ν εκδθπθδεάΝ
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πλκ φκλΪΝ εαδΝ θ λΰάΝ υηη κξάΝ

αΝ λυη θαΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν βμΝ πσζβμ,Ν βμΝ εκδθπθέαμΝ εαδΝ βμΝ ξυλαμΝ ηαμέΝ

ΠΪθ αΝσηπμΝυπΪλξκυθΝπ λδγυλδαΝί ζ έπ βμ,Ν αΝκπκέαΝαπκ ζκτθΝ κΝ
Θ

σξκΝΰδαΝ βθΝ πση θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪέ

αζκθέεβ,ΝγίΝΙκυθέκυΝβί1η
ΟΝ δ υγυθ άμ

ΚκυεκυζΪμΝΚπθ αθ έθκμ
Φυ δεσμΝ– Ρή
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