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Αγαπθτά μζλθ,

Νίκοσ Λαμπρινόσ,
Πρόεδροσ του Κζντρου
Ψθφιακισ Γεωγραφικισ
Εκπαίδευςθσ

το προθγοφμενο τεφχοσ
υπιρξε μία αναφορά ςε
ςυνεργαςίεσ
και
ςυηθτιςεισ που ζγιναν με
μζλθ άλλων Κζντρων του
εξωτερικοφ. Κάκε τζτοια
προςζγγιςθ
είναι
ευπρόςδεκτθ και αφινει

ελπίδεσ για κάτι καλφτερο ςτο μζλλον. ε
κάτι τζτοιο αποςκοπεί και θ ςυνζχιςθ των
επαφϊν που υπάρχουν με το Kuban State
University του Κράςνονταρ τθσ Ρωςίασ. Οι
επαφζσ αυτζσ δείχνουν ότι υπάρχει
ζδαφοσ για ςυνεργαςία ςτα πλαίςια τθσ
καταςκευισ ψθφιακϊν χαρτϊν για
ιςτορικά κζματα που αφοροφν τισ δφο
χϊρεσ.
Όμωσ πζραν των διεκνϊν υπάρχουν και οι
εκνικζσ επαφζσ. Σο Κζντρο είχε μία
εξαιρετικι και πολλά υποςχόμενθ επαφι
με τθν Γεωγραφικι Τπθρεςία τρατοφ
(ΓΤ). Ζγινε δεφτερθ επίςκεψθ ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ΓΤ από τον Πρόεδρο
του Κζντρου και εκεί παρουςιάςτθκαν το

ζργο του Κζντρου και τθσ ΓΤ προσ
όφελοσ και των δφο μερϊν. Σο
αποτζλεςμα αυτϊν των επαφϊν ιταν θ
ςυμμετοχι τθσ ΓΤ ςε κοινό Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα με το Κζντρο Ψθφιακισ
Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ.
Σζλοσ,
ενδιαφζρουςα
και
πολλά
υποςχόμενθ ιταν και θ ςυνάντθςθ του
Προζδρου του Κζντρου με τθν Εφορεία
Αρχαιοτιτων Χαλκιδικισ και Αγίου
Όρουσ. τθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκαν οι
δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του
Κζντρου και των Εφορειϊν Αρχαιοτιτων
ςε κζματα ψθφιακϊν αποτυπϊςεων των
αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν αλλά και
διάδοςθσ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ μζςα από τθν εκπαίδευςθ.

Ευχαριςτϊ πολφ

Νίκοσ Λαμπρινόσ


Σο Κζντρο ςυμμετείχε ςε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με ςχολεία τθσ ορεινισ
Χαλκιδικισ. Ο τίτλοσ του προγράμματοσ
είναι «Οι μακθτζσ των Δθμοτικϊν χολείων
τθσ 3θσ ΠΕ Χαλκιδικισ ανακαλφπτουν και
χαρτογραφοφν τον τόπο τουσ &
το
περιβάλλον μζςα από τθ διερεφνθςθ
πθγϊν». Σα ςχολεία που ςυμμετείχαν ιταν
το Δ.. τανοφ, το Δ.. Βάβδου, το Δ..
Νεοχωρίου, το Δ.. Μ. Παναγιάσ και τα 1ο
και 2ο Δ.. Ιεριςςοφ με τουσ δαςκάλουσ
τουσ και 97 μακθτζσ ςυνολικά. Επίςθσ,
ςυμμετείχαν είκοςι φοιτιτριεσ/εσ του ΠΣΔΕ
του ΑΠΘ. Σο πρόγραμμα περιλάμβανε
άςκθςθ των μακθτϊν εκτόσ ςχολείου με
χάρτεσ και χαρτογράφθςθ ςθμείων με τθ
βοικεια πυξίδασ και GPS.
Η ςυνζχεια του προγράμματοσ οδιγθςε
ςτθν καταςκευι των ψθφιακϊν χαρτϊν των
ςθμείων που είχαν υποδείξει τα ςχολεία
και επιςκζφκθκαν οι μακθτζσ μαηί με τουσ
φοιτθτζσ.
Οι
χάρτεσ
αυτοί
είναι
διαδραςτικοί, περιζχουν φωτογραφίεσ και
κείμενα που γράφτθκαν από τουσ μακθτζσ
των ςχολείων και αναρτικθκαν ςτισ
ιςτοςελίδεσ των ςχολείων.

τθ διεφκυνςθ http://arcg.is/10THPb
μπορείτε να βρείτε ζνα διαδραςτικό χάρτθ
που αφορά τον Ελλθνοϊταλικό πόλεμο του
1940 χωριςμζνο ανά θμζρα πολεμικισ
δράςθσ. Παρουςιάηονται 32 θμζρεσ
δράςθσ, με τισ αναμετριςεισ των Ιταλικϊν
και Ελλθνικϊν δυνάμεων. Σα ςτοιχεία όλα
είναι από τισ επίςθμεσ καταγραφζσ του
ιςτορικοφ αρχείου του τρατοφ. Ο χάρτθσ
είναι κατάλλθλοσ όχι μόνο για το αντίςτοιχο
μάκθμα τθσ ιςτορίασ αλλά και για τισ
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτα ςχολεία τθν
28θ Οκτωβρίου.
Ο χάρτθσ καταςκευάςτθκε από τθν
Ακαναςία πανοφ, ςτα πλαίςια τθσ
διπλωματικισ τθσ εργαςίασ ςτο ΠΣΔΕ του
ΑΠΘ και υποςτθρίχκθκε από το Κζντρο
Ψθφιακισ Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ.

1.
Αν
μπείτε
ςτθ
διεφκυνςθ
http://linkis.com/schools.esriuk.com/iMQ
O0 κα βρείτε μία ςειρά από κζματα που
ςυνοδεφονται από χάρτεσ ι παρουςιάςεισ
και με χάρτεσ. Είναι πολλά και τα
περιςςότερα εντυπωςιακά. Αξίηει τον
κόπο να αφιερϊςετε χρόνο.
2.
τθ
διεφκυνςθ
https://twitter.com/Amazing_Maps
μπορείτε να βρείτε μία ςειρά από χάρτεσ
με ποικίλα και, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,
περίεργα κζματα.
3. Από τθ διεφκυνςθ http://mondegeospatial.com/download-free-5m-highresolution-satellite-imagery/ μπορείτε να
βρείτε οδθγίεσ (ςτα αγγλικά) για τθν
εγκατάςταςθ και το κατζβαςμα του
δωρεάν προγράμματοσ TerraIncognita με
το οποίο μπορείτε να διαχειριςτείτε
δορυφορικζσ
εικόνεσ
διακριτικισ
ικανότθτασ μζχρι 5 μζτρων (ανάλογα με
τθν πθγι προζλευςθσ). υγκεκριμζνα, το
πρόγραμμα αυτό μπορεί να κατεβάηει
διαδικτυακοφσ χάρτεσ ι αρχεία χαρτϊν
για χριςθ με διάφορα προγράμματα GIS
ι ςυςκευζσ GPS.
Σα κφρια χαρακτθριςτικά του
περιλαμβάνουν:
 Πλοιγθςθ ςτο χάρτθ με απλά κλικ
 Δθμιουργία αρχείων OziExplorer, Kmz,
JNX, GPSdash ι TrekBuddy Δυνατότθτα
χριςθσ με πολλά διαδικτυακά
χαρτογραφικά προγράμματα όπωσ
Google Maps™, Bing™, Open street map
 Διαχείριςθ αρχείων GPS ςε μορφι gpx
και πολλζσ άλλεσ
 Επιλογι ςυγκεκριμζνων περιοχϊν από
τον χριςτθ και αποκικευςθ ςε δικό του
μζςον
 Απλουςτευμζνο και εφκολο menu
 Κατζβαςμα και αποκικευςθ χαρτϊν ςτο
υπόβακρο
 Αυτόματο διαχωριςμό πολφ μεγάλων
περιοχϊν ςε πολλά μικρότερα αρχεία.

 Η Ευρωπαϊκι Τπθρεςία Διαςτιματοσ
(ESA) καλεί 20 δθμιουργοφσ εφαρμογϊν για
το Διάςτθμα ςτο ESA ESRIN ςτο Frascati τθσ
Ιταλίασ με όλα τα ζξοδα μετακίνθςθσ και
διαμονισ πλθρωμζνα για να ςυμμετζχουν
ςτο Space App Camp. Η ςυμμετοχι και
επιλογι ςτθρίηεται ςτθ δθμιουργικότθτα
προθγοφμενων εφαρμογϊν που ζχετε
αναπτφξει
ςε
ςυνδυαςμό
με
το
περιεχόμενο, χρθςιμότθτα, ςχεδιαςμό και
τθν πικανι επιχειρθματικότθτα που μπορεί
να κρφβει θ εφαρμογι. Σο 6ο Space App
Camp ζχει διάρκεια μίασ εβδομάδασ (12-19
επτεμβρίου) κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ
οι ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερωκοφν για τα
προγράμματα τθσ ESA και πωσ μποροφν να
εμπλουτίςουν εφαρμογζσ για κινθτά με
δορυφορικά δεδομζνα. Μπορείτε να
ςυμμετζχετε μόνοι ςασ ι κατά ομάδεσ των
δφο ι τεςςάρων ατόμων. Αργότερα, αν
επιλεγείτε, κα ενταχκείτε ςε ομάδα των
τεςςάρων, αν δεν ζχετε ιδθ δικιά ςασ. Η
νικιτρια ομάδα κα ανταμειφκεί με μεγάλα
βραβεία.
υμμετοχι μπορείτε να δθλϊςετε μζχρι τισ
24 Ιουλίου.

 τθ

διεφκυνςθ

http://www.wri.org/applications/maps/
aqueductatlas/#x=26.28&y=37.55&s=ws!20!28!c&
t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG8!ECOV-2!&tr=ind-1!prj1&l=6&b=gray&m=group μπορείτε να
βρείτε ζναν διαδραςτικό άτλαντα που
αφορά τα νερά και τον κίνδυνο που
υπάρχει είτε να παρατθρθκεί ζλλειψθ
νεροφ, είτε να αυξθκεί θ ηιτθςθ, είτε να
μειωκεί

θ

αξιοςθμείωτο

παροχι
ότι

κλπ.
παρζχεται

Είναι
θ

δυνατότθτα τθσ πρόβλεψθσ εξζλιξθσ
μζχρι

το

2040.

Γενικά

είναι

μία

εξαιρετικι παρουςίαςθ που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςτο ςχολείο, ιδιαίτερα
ςτο γυμνάςιο.

Εφαρμογέσ χαρτών –
Ιςτορίεσ ςτο χάρτη
Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο Αραβθςςοφ
Εϋ τάξθ
τησ Ζωθσ Αμπράζη, BSc, MSc
Εκπαιδευτικοφ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Δ/ντριασ Δ.. Αραβθςςοφ

Οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ
χολείου Αραβθςςοφ δθμιουργοφν χριςιμεσ
εφαρμογζσ για τθν κοινότθτα ςυνδυάηοντασ
χάρτεσ με πλοφςιεσ αφθγιςεισ και
πολυμεςικό περιεχόμενο με κοινωνικι αξία.
Οι εφαρμογζσ και ο ςυνδυαςμόσ τουσ με
διαφορετικά επίπεδα χαρτϊν προςελκφουν
και κρατοφν αμείωτο το ενδιαφζρον των
χρθςτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνονται. Σο
κζμα που επζλεξαν για να καταςκευάςουν
τθν εφαρμογι τουσ αφορά το χωριό ςτο
οποίο κατοικοφν και μζςω τθσ εφαρμογισ κα
δείξουν τον τόπο τουσ, τα αξιοκζατα αλλά
και τισ ςυνκικεσ ηωισ. Για τθν καταςκευι
χαρτϊν χρθςιμοποίθςαν το ArcGIS και τζλοσ
επζλεξαν τθν παρουςίαςθ των ιςτοριϊν με
τθ χριςθ τθσ κορυφαίασ πλατφόρμασ
χαρτογράφθςθσ ArcGIS online, που δίνει τθν
δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ των χαρτϊν με
τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν με κοινωνικό και
πολιτιςτικό ενδιαφζρον.
Οι χάρτεσ αποτελοφν ζνα μζςον
επικοινωνίασ ςτθν κακθμερινι ηωι. Η
ανάπτυξθ ικανοτιτων ςχετικϊν με τουσ
χάρτεσ εξαρτάται από το τι μποροφν οι
μακθτζσ να μάκουν ωςτόςο ζχουν τθ
δυνατότθτα να μάκουν μζςα από τθν άμεςθ
εναςχόλθςι τουσ με τισ νζεσ ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ από πολφ μικρι θλικία.

Η δυνατότθτα χριςθσ των υπολογιςτϊν
για
τθ
δθμιουργία
διαδραςτικοφ
περιβάλλοντοσ ζχει αρχίςει πριν από
περίπου 30 χρόνια με εφαρμογζσ που
εςτίαηαν κυρίωσ ςτθν παρουςίαςθ
ςτατιςτικϊν γραφικϊν παραςτάςεων.
τθν εργαςία αυτι αφοφ οι μακθτζσ τθσ
Εϋ τάξθσ εξοικειϊκθκαν με τθν καταςκευι
χαρτϊν ςτθν πλατφόρμα χαρτογράφθςθσ
ArGIS, δθμιοφργθςαν τον χάρτθ του
Νομοφ Πζλλασ και ςτθν ςυνζχεια
εμπλοφτιςαν τον χάρτθ με τθν χριςθ των
εφαρμογϊν τθσ πλατφόρμασ που είναι
ζτοιμεσ προσ χριςθ. Αφορμι για τθν
εναςχόλθςθ δόκθκε από το μάκθμα τθσ
Γεωγραφίασ Εϋ τάξθσ (Aϋ Ενότθτα: Οι
χάρτεσ -Ζνα εργαλείο για τθ μελζτθ του
κόςμου) και τθσ Γλϊςςασ Εϋ τάξθσ (Ο
φίλοσ μασ το Περιβάλλον. Αφθγοφμαςτε
Ιςτορίεσ, Περιγράφουμε Γεγονότα). Η
καινοτομία ςτθν εργαςία μασ, πζρα από
τισ γνϊςεισ που το νόθμά τουσ
διαπραγματευτικαμε ςτα πλαίςια του
ςχολικοφ μακιματοσ, ιταν θ διακεματικι
προςζγγιςθ για να δθμιουργιςουμε
πρακτικά μακιματα που αναφζρονται ςε
πραγματικά προβλιματα.

Συνολικθ περιγραφθ του υλικοφ
Η πρϊτθ προςπάκεια που πρζπει να γίνει
για τθν κατανόθςθ, από πλευράσ
μακθτϊν, των δυνατοτιτων που δίνει ο
χάρτθσ κα βαςιςτεί ςτθν παρουςίαςθ του
τόπου του μακθτι (εικ. 1). Ο λόγοσ είναι
προφανισ. Οι μακθτζσ ζχουν ζνα
ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τον τόπο που
ηουν και γνωρίηουν. Με τθν βοικεια
ειδικϊν λογιςμικϊν πλζον θ καταςκευι
χάρτθ είναι μια πιο εφκολθ διαδικαςία για
κάκε μακθτι από τθ ςχεδίαςθ του ςτο
χαρτί.

Για να γίνει αυτό από κάκε μακθτι και ςε
οποιοδιποτε ςχολείο χρειάηεται μία
ςφνδεςθ
δικτφου
ςτθ
διεφκυνςθ
http://www.arcgis.com/home/

ε αυτι τθν εργαςία επιλζξαμε τισ εφαρμογζσ
για τθν κοινότθτα που δίνουν ηωι ςτο
περιεχόμενό του χάρτθ μασ ςυνδυάηοντασ τον
με αφθγιςεισ για τθν ηωι των κατοίκων
άλλοτε και τϊρα για να το παρουςιάςουμε
ςτουσ φίλουσ μασ από άλλεσ χϊρεσ ςτο δίκτυο
ςυνεργαςίασ ςχολείων eTwinning (εικ. 2).

Εικόνα 1. Το χωριό των μακθτών και του ςχολείου.

Ιςτορίεσ ςτον Χάρτη
τθν εργαςία μασ χρθςιμοποιοφμε τον
ςυγκεκριμζνο χάρτθ για να μιλιςουμε για
τον τόπο μασ και να ςυηθτιςουμε τισ
αλλαγζσ ςτο πζραςμα των χρόνων ςτα

πλαίςια τθσ προςζγγιςθσ των ςτόχων των
μακθμάτων. Σο παράδειγμα προςπακεί
να κζςει όςο το δυνατόν περιςςότερα
κακθμερινά προβλιματα που αφοροφν τθ
ηωι ςτο χωριό αλλά και να αναδείξει τισ
ομορφιζσ

του

υπεραςπιςτοφμε
περιβάλλον.

Η

και

τθν

τθν

ανάγκθ

φφςθ

μζκοδοσ

και

να
το
Εικόνα 2. Poster από τθ ςυμμετοχι του
ςχολείου ςτο πρόγραμμα eTwinning

διδαςκαλίασ

ςτθρίηεται ςτθν αρχι του problem solving
που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ

να

εςτιάςουν

ςε

ηθτιματα

ι

ζνα

πρόβλθμα που να αφορά τθν περιοχι
τουσ.
Εφαρμογέσ αφθγηςησ ιςτοριών
Οι εφαρμογζσ του ArcGIS καλφπτουν τισ
ανάγκεσ ςασ κακϊσ είναι ςτοχευμζνεσ,
γεωγραφικά ενθμερωμζνεσ και ζτοιμεσ
προσ χριςθ. Με τθν υποςτιριξθ του
ArcGIS,

τθσ

κορυφαίασ

ςτον

κλάδο

πλατφόρμασ χαρτογράφθςθσ.
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«Οι μακθτζσ των Δθμοτικϊν
χολείων τθσ 3θσ ΠΕ Χαλκιδικισ
ανακαλφπτουν και χαρτογραφοφν
τον τόπο τουσ και το περιβάλλον
μζςα από τθ διερεφνθςθ πθγϊν»

Ο ςκοπόσ του προγράμματοσ ιταν θ
ανάδειξθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ, τθσ
περιβαλλοντικισ προςταςίασ και τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των χωριϊν τθσ
Βορειοανατολικισ Χαλκιδικισ, μζςα από:
α) τθν ανεφρεςθ και ςυςτθματικι
διερεφνθςθ ιςτορικϊν πθγϊν και β) τθσ
χαρτογράφθςθσ με τθ χριςθ ζρευνασ
πεδίου και Διαδικτυακϊν χαρτϊν από
τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ.

του Νίκου Λαμπρινοφ
Κακθγθτι ΠΣΔΕ, Α.Π.Θ.,
Πρόεδρο του Κζντρου Ψθφιακισ
Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ digital- earth

θμαντικό μζροσ του προγράμματοσ
βαςίςτθκε ςτθ διερεφνθςθ αρχειακοφ
υλικοφ, φωτογραφίεσ, παλιά αντικείμενα,
βιβλία, γράμματα, χάρτεσ κακϊσ και ςτθ
χριςθ
οργάνων
αποτφπωςθσ
ςυντεταγμζνων
(GPS)
και
online
ψθφιακϊν χαρτϊν.
Ο βαςικόσ ςκοπόσ του γεωγραφικοφ
μζρουσ του προγράμματοσ ιταν οι
μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν
όργανα ςτο μάκθμα τθσ γεωγραφίασ
(χάρτθ, πυξίδα και GPS).

Σθν Σετάρτθ 07 Ιουνίου πραγματοποιικθκε
ςτο Πνευματικό Κζντρο Ιεριςςοφ θ θμερίδα
λιξθσ και παρουςίαςθσ του προγράμματοσ
«Οι μακθτζσ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ
3θσ ΠΕ Χαλκιδικισ ανακαλφπτουν και
χαρτογραφοφν τον τόπο τουσ και το
περιβάλλον μζςα από τθ διερεφνθςθ
πθγϊν”. το πρόγραμμα αυτό ςυμμετείχαν:
Ο χολικόσ φμβουλοσ τθσ 3θσ Περιφζρειασ
Χαλκιδικισ Δρ. Απόςτολοσ Παραςκευάσ, ο
Κακθγθτισ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του ΑΠΘ κ
Λαμπρινόσ Νίκοσ, θ Εφορεία Αρχαιοτιτων
Χαλκιδικισ και Αγίου Όρουσ με ομάδα
αρχαιολόγων με ςυντονίςτρια τθ Δρ.
Πολυηοφδθ Αρχοντία, θ Διεφκυνςθ Α/κμιασ
Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Χαλκιδικισ και το Κζντρο Περιβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Αρναίασ (ΚΠΕ Αρναίασ), με τθν
υποςτιριξθ του Κζντρου Ψθφιακισ
Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ, του Διμου
Αριςτοτζλθ,
του
Αριςτοτζλειου
Πνευματικοφ Κζντρου Διμου Αριςτοτζλθ
και τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Ιεριςςοφ, Αγίου
Όρουσ και Αρδαμερίου.

Ωσ ςτόχοσ τζκθκε θ καταςκευι ενόσ
ψθφιακοφ χάρτθ για κάκε ςχολείο από τα
ςθμεία ενδιαφζροντοσ που επιλζχκθκαν
από τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων.
Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ των 5
ατόμων και με τθν κακοδιγθςθ μιασ/ενόσ
φοιτιτριασ/τθ εργάςτθκαν με χάρτεσ,
πυξίδεσ και GPS.
Οι μακθτζσ ζμακαν:
Πωσ προςανατολίηουν ςτθν πράξθ τον
χάρτθ με τθ βοικεια τθσ πυξίδασ
Πωσ κινοφνται με τθ βοικεια του χάρτθ
και τθσ πυξίδασ
Πωσ εντοπίηουν ςτο χάρτθ το ςθμείο που
βρίςκονται ςτο φπαικρο
Πωσ δουλεφει το GPS και πωσ το
χρθςιμοποιοφμε
Σα ςθμεία που ςθμείωςαν οι μακθτζσ
ςτουσ χάρτεσ τουσ τοποκετικθκαν πάνω
ςε ψθφιακό υπόβακρο και δθμιοφργθςαν
τον ψθφιακό χάρτθ που τελικά
τοποκετικθκε ςτθν ιςτοςελίδα κάκε
ςχολείου.

Πιραν μζροσ 20 φοιτιτριεσ/τεσ του ΠΣΔΕ
του ΑΠΘ, 15 εκπαιδευτικοί Α/κμιασ
εκπαίδευςθσ και περίπου 120 μακθτζσ από
6 ςχολεία τθσ ορεινισ Χαλκιδικισ.
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Ο χάρτθσ τθσ Ιεριςςοφ που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ των Δ.Σ. Ιεριςςοφ

Φωτογραφία εξϊφυλλου:
Μακιτριεσ του Ελλθνικοφ
Δθμοτικοφ χολείου Ντφςςελντορφ
προςανατολίηονται ςτο χϊρο.
Φωτο: Ν. Βουδριςλισ (2017)

Από τθν πρακτικι εφαρμογι μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ

