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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Τι είναι ο κώδικας Morse; Πώς µπορούµε να επικοινωνήσουµε σύνθετα 
µηνύµατα χρησιµοποιώντας έναν απλό µηχανισµό και ηλεκτρικό ρεύµα; Στη 
δραστηριότητα αυτή χρησιµοποιούµε φτιάχνουµε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα που 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως το δικό µας...τηλέγραφο! Είστε έτοιµοι να 
εκπέµψετε τα δικά σας µηνύµατα; Ο ηλεκτρισµός είναι στα... S.O.S.

παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους όσους 
θέλουν να διασκεδάσουν µε την επιστήµη

Απευθύνεται σε:

Προτείνεται για µαθητές Γυµνασίου

Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο

Βασικές αρχές ηλεκτρισµού, ηλεκτρικό 
ρεύµα, ηλεκτρικό κύκλωµα

Απαιτούµενες γνώσεις: 

• Κατασκευή ενός
λειτουργικού
ηλεκτρικού κυκλώµατος
τηλεγράφου

• Σύνταξη και µετάδοση
µηνυµάτων µε κώδικα
Morse

Στόχοι δραστηριότητας:

Βιωµατική δραστηριότητα 3: Φτιάξε το δικό σου τηλέγραφο 



Εκτέλεση δραστηριότητας

Τι είναι ο κώδικας Morse; 

Πώς µπορούµε να στέλνουµε µηνύµατα σε µεγάλες αποστάσεις; Σε όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας, οι άνθρωποι έχουµε επινοήσει πολλά διαφορετικά 
συστήµατα για να επικοινωνήσουµε µε κάποιον που βρίσκεται µακριά από 
εµάς: από τις αρχαίες φρυκτωρίες (τα σήµατα καπνού) και τα ταχυδροµικά 
περιστέρια ως τον Παγκόσµιο Ιστό (Word Wide Web). Ένας σηµαντικός σταθµός 
στην ιστορία των τηλεπικοινωνιών ήταν, φυσικά, το ηλεκτρικό ρεύµα- και η 
εφεύρεση του ηλεκτρικού τηλέγραφου! Χάρη σε αυτόν, υπήρχε η δυνατότητα να 
σταλεί ένα µήνυµα σε µεγάλες αποστάσεις µέσα από ηλεκτρικά καλώδια. Το 
σήµα αποτελείται από την παρουσία και απουσία ηλεκτρικών παλµών, η οποία 
καταγράφεται από τον παραλήπτη. 

Χρειαζόταν όµως ένας τρόπος να αντιστοιχηθεί το κείµενο ενός µηνύµατος µε 
το σήµα του ηλεκτρικού παλµού! Έτσι γεννήθηκε ένας κώδικας, δηλαδή ένα 
σύστηµα που κωδικοποιούσε τους χαρακτήρες από τους οποίους αποτελείται 
ένα κείµενο (γράµµατα, αριθµούς και σηµεία στίξης) µε συγκεκριµένες 
αλληλουχίες ηλεκτρικών παλµών!

Έτσι, τη δεκαετία του 1830 γεννήθηκε αυτό που σήµερα γνωρίζουµε ως τον 
διεθνή κώδικα Μορς! Ο κώδικας Μορς πήρε το όνοµά του από τον Σάµιουελ 
Μορς, έναν από τους πρώτους εφευρέτες του ηλεκτρονικού τηλέγραφου και 
του αντίστοιχου κώδικα επικοινωνίας. Ο διεθνής κώδικας Μορς καθιερώθηκε το 
1865 και αποτέλεσε τη βασική γλώσσα της επικοινωνίας µε ηλεκτρικό 
τηλέγραφο- µέχρις ότου αυτή αντικαταστάθηκε σταδιακά από το τηλέφωνο, το 
ραδιόφωνο και την τηλεπικοινωνία µέσω ραδιοκυµάτων. Σήµερα ο κώδικας 
Μορς χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες, σε συστήµατα αεροπλοήγησης 
αλλά και για στρατιωτική επικοινωνία. 

Πώς δουλεύει; 

Το σήµα του τηλέγραφου βασίζεται στη µετάδοση ηλεκτρικού παλµού: ο 

Λίγη...επιστήµη και τεχνολογία



Εκτέλεση δραστηριότητας 

παλµός δηµιουργείται όταν ανοίγουµε και κλείνουµε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα µε 
ένα διακόπτη. Για να καταγράψουµε το σήµα, ο ηλεκτρικός αυτός παλµός 
τροφοδοτεί ένα ηχητικό ή άλλο σύστηµα καταγραφής. Το σύστηµα αυτό ήταν 
αρχικά µία βελόνα η οποία ανεβοκατέβαινε µε τη βοήθεια ενός 
ηλεκτροµαγνήτη, χτυπώντας µια κυλιόµενη ταινία καταγραφής. 

Σήµερα, το σύστηµα µετάδοσης µπορεί να είναι οπτικό (όπως για παράδειγµα 
µια λάµπα), να παράγει ένα ηχητικό σήµα ή να καταγράφεται ψηφιακά σε έναν 
υπολογιστή. 

Ο κώδικας Μορς βασίζεται στην αντιστοιχία κάθε χαρακτήρα µε µια 
συγκεκριµένη αλληλουχία ηλεκτρικών σηµάτων διαφορετικής διάρκειας. 
Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία στον κώδικα Μορς: η τελεία, που αντιστοιχεί σε 
ηλεκτρικό παλµό µικρής διάρκειας, η παύλα, που αντιστοιχεί σε διάρκεια σε 
τρεις τελείες, και η παύση, που είναι η απουσία παλµού για χρόνο ίσο µε µία 
τελεία. Στον διεθνή κώδικα Μορς, καθένα από τα 26 γράµµατα του λατινικού 
αλφαβήτου, τα δέκα αριθµητικά ψηφία και τα σηµεία στίξης αντιστοιχούνται σε 
µια συγκεκριµένη αλληλουχία από τελείες και παύλες. Όταν µεταδίδεται ένα 
µήνυµα σε κώδικα Μορς, κάθε τελεία ή παύλα ακολουθείται από µια παύση, 
κάθε χαρακτήρας µια παύση αντίστοιχη µε τρεις τελείες, και κάθε λέξει από µια 
παύση αντίστοιχη µε επτά τελείες- αντίστοιχα µε τα κενά και τα σηµεία στίξης 
ενός κειµένου! Εκτός από τη µετάδοση γραµµάτων και λέξεων, ο κώδικας 
διαθέτει και λειτουργικά σήµατα- συντοµογραφίες που αντιστοιχούν σε 
συγκεκριµένα µηνύµατα. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το σήµα κινδύνου SOS: 
••• /― ― ―/•••// (τρεις τελείες, τρεις παύλες, τρεις τελείες), το οποίο έχει 
καθιερωθεί διεθνώς µετά από συνθήκη. 

Γιατί όµως ο κώδικας γνώρισε τόσο µεγάλη επιτυχία; 

Ο κώδικας Μορς είναι ο µόνος ψηφιακός κώδικας που µπορεί να αναγνωρίσει ο 
άνθρωπος µε ευκολία. Οι ηλεκτρικοί παλµοί διαφορετικής διάρκειας µπορούν 
να αντιστοιχήσουν τόσο σε ακουστικά όσο και σε οπτικά σήµατα διαφορετικής 
διάρκειας. Ο κώδικας Μορς µπορεί, σε περίπτωση ανάγκης, να χρησιµοποιηθεί 
για τη µετάδοση ενός µηνύµατος ή σήµατος κινδύνου µε όποιο τρόπο υπάρχει 



Εκτέλεση δραστηριότητας 

διαθέσιµος- χτυπώντας ρυθµικά µε το χέρι σε ένα αντικείµενο ή 
αναβοσβήνοντας ένα φακό. 

Ο διεθνής κώδικας Μορς δηµιουργήθηκε αρχικά για τη µετάδοση του λατινικού 
αλφαβήτου, που έχει 26 γράµµατα. Ωστόσο έχουν δηµιουργηθεί αντίστοιχοι 
κώδικες για τη µετάδοση και του Ελληνικού αλφαβήτου. Στον ελληνικό κώδικα 
Μορς δεν χρησιµοποιούνται οι τόνοι, και δεν υπάρχει διάκριση ανάµεσα σε πεζά 
και κεφαλαία γράµµατα.  

Θα χρειαστούµε: 

• 1 µανταλάκι (πλαστικό ή ξύλινο) ή 1 κουµπί πίεσης (push button) για
ηλεκτρονικά κυκλώµατα

• Μπαταριοθήκη για 2 µπαταρίες ΑΑ

• 1 λαµπάκι LED (3V)

• 1 µίνι breadboard (πλακέτα δοκιµών) (170 οπές τουλάχιστον)

• 2 µπαταρίες ΑΑ

• Καλώδια (22awg), τουλάχιστον 60 cm συνολικό µήκος: Θα χρειαστούµε 2
κοµµάτια ίσου µήκους για τη σύνδεση του διακόπτη µε το breadboard, και
άλλα δύο για τη σύνδεση της µπαταριοθήκης.

• Σελοτέιπ

Εργαλεία: 

• Πιστόλι θερµοκόλλησης

• Κοφτάκι για καλώδια

Υλικά



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Οδηγίες

Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό

Εάν πραγµατοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή στα πλαίσια µαθήµατος ή 
εργαστηριακής δραστηριότητας, αφιερώστε λίγο χρόνο πριν την έναρξη 
της κατασκευής ώστε να συζητήσετε τη διαδικασία της κατασκευής µε τις 
οµάδες των µαθητών και να τους ενθαρρύνετε να διερευνήσουν τις 
γνώσεις και τα υλικά που θα χρειαστούν. Οι µαθητές κάθε οµάδας 
µπορούν να αναλάβουν τους εξής ρόλους:  

Μηχανολόγος:
• Σχεδιασµός κατασκευής
• Συγκέντρωση υλικών
• Καθαρισµός και τακτοποίηση χώρου εργασίας

Ηλεκτρολόγος: 
• Σχεδιασµός ηλεκτρικών κυκλωµάτων
• Σύνδεση µε πηγή ενέργειας
• ∆ιασύνδεση στοιχείων κυκλώµατος

Τηλεγραφητής:
• Σύνταξη µηνυµάτων
• Μετάφραση µηνυµάτων σε κώδικα Morse
• Μετάδοση µηνυµάτων

Θα φτιάξουµε µια λάµπα τηλεγράφου, η οποία λειτουργεί ως ποµπός για την 
αποστολή οπτικών σηµάτων Morse. Αντικαθιστώντας το λαµπάκι LED µε ένα 
βοµβητή (buzzer), µπορείτε να αντικαταστήσετε το οπτικό µε ηχητικό σήµα. Για 
να φτιάξουµε το βασικό µας τηλέγραφο θα χρειαστεί να ακολουθήσουµε τρία 
βασικά βήµατα: 



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Κατασκευή διακόπτη:

Χρειαζόµαστε έναν διακόπτη µε τον οποίο θα µπορούµε να ανοίγουµε και να 
κλείνουµε το ηλεκτρικό µας κύκλωµα, για να δηµιουργείται ο ηλεκτρικός 
παλµός. Ο διακόπτης αυτός µπορεί να δηµιουργηθεί µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους: 

1ος τρόπος: ∆ιακόπτης µε µανταλάκι

O διακόπτης αυτός είναι ένας απλός τρόπος να ανοίγουµε και να κλείνουµε ένα 
ηλεκτρικό κύκλωµα, ενώνοντας και αποµακρύνοντας τα καλώδια που 
στερεώνουµε στις άκρες του. Είναι ένας καλός τρόπος να εξοικειώσουµε τα 
παιδιά µε την ένοια του διακόπτη, καθώς βλέπουν µε τα µάτια τους το κύκλωµα 
να ανοίγει και να κλείνει. 

α) Κολλήσετε µε το πιστόλι θερµοκόλλησης το µανταλάκι στην επιφάνεια του 
χαρτονιού για να είναι σταθερό. Εάν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πιστόλι 
θερµοκόλλησης µπορείτε να καρφώσετε το µανταλάκι σε µια ξύλινη 
επιφάνεια ή να τη στερεώσετε µε άλλο τρόπο. 

β) Ξεγυµνώστε τα καλώδια που θα χρησιµοποιήσετε, 2 µε 3 εκατοστά και από 
τις δύο πλευρές. 

γ) Λυγίστε το καλώδιο για να πάρει το σχήµα που έχει ένα αγκίστρι. 

δ) Κολλήστε τα καλώδια το µανταλάκι: το ένα καλώδιο στερεώνεται πλαγίως 
στο κάτω (σταθερό) βραχίονα, και το πάνω στον κινητό βραχίονα, έτσι ώστε 
όταν το µανταλάκι «κλείνει» να σχηµατίζουν σταυρό. 

ε) Οι κενές άκρες από τα καλώδια θα συνδεθούν στο breadboard, για τη 
δηµιουργία του κυκλώµατος. 

2ος τρόπος: ∆ιακόπτης µε κουµπί

Εναλλακτικά, µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον διακόπτη του ποµπού µας 
χρησιµοποιώντας ένα κουµπί πίεσης (push button) δηλαδή ένα απλό κουµπί 
όπως αυτό που διαθέτουν οι ηλεκτρικές συσκευές µας. Ο τρόπος αυτός είναι 

1



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 1

Breadboard µπορείτε να βρείτε εύκολα σε καταστήµατα µικροηλεκτρονικών και 
καταστήµατα ροµποτικών και STEM κατασκευών. 

1ος τρόπος: ∆ιακόπτης µε µανταλάκι

α) Εισάγουµε το µακρύ ποδαράκι (+) του LED σε µια οπή του breadboard, και το 
δεύτερο σε διπλανή (µη συνδεδεµένη) οπή, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ο 
σκοπός µας είναι το λαµπάκι να δέχεται ρεύµα µέσα από το breadboard όπως 
εάν το συνδέαµε απευθείας στη µπαταρία.

β) Συνδέουµε τη µπαταριοθήκη µε το breadboard. Στόχος µας είναι το κύκλωµα

εύχρηστος και δεν απαιτεί πιστόλι θερµοκόλλησης- το κουµπί θα ενσωµατωθεί 
στο κύκλωµα µέσω της πλακέτας δοκιµών (breadboard), όπως θα δούµε 
παρακάτω. 

 Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος 

Τι είναι το breadboard; 

Το breadboard (πλακέτα δοκιµών ) είναι µία διάταξη που µας επιτρέπει να 
κατασκευάζουµε εύκολα ηλεκτρικά κυκλώµατα χωρίς να απαιτούνται 
κολλήσεις. Συγκεκριµένα, το breadboard διαθέτει οπές πάνω στις οποίες 
µπορούµε να συνδέσουµε καλώδια και ηλεκτρονικά στοιχεία. Οι 4 εξωτερικές 
οπές (2 πάνω και 2 κάτω) είναι συνδεδεµένες οριζόντια, ενώ στο κεντρικό του 
τµήµα οι διασυνδέσεις είναι κατακόρυφες, µε κάθε στήλη να χωρίζεται σε δύο 
ανεξάρτητα τµήµατα. 

Κατασκευή διακόπτη:

Χρειαζόµαστε έναν διακόπτη µε τον οποίο θα µπορούµε να ανοίγουµε και να 
κλείνουµε το ηλεκτρικό µας κύκλωµα, για να δηµιουργείται ο ηλεκτρικός 
παλµός. Ο διακόπτης αυτός µπορεί να δηµιουργηθεί µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους: 

1ος τρόπος: ∆ιακόπτης µε µανταλάκι

O διακόπτης αυτός είναι ένας απλός τρόπος να ανοίγουµε και να κλείνουµε ένα 
ηλεκτρικό κύκλωµα, ενώνοντας και αποµακρύνοντας τα καλώδια που 
στερεώνουµε στις άκρες του. Είναι ένας καλός τρόπος να εξοικειώσουµε τα 
παιδιά µε την ένοια του διακόπτη, καθώς βλέπουν µε τα µάτια τους το κύκλωµα 
να ανοίγει και να κλείνει. 

α) Κολλήσετε µε το πιστόλι θερµοκόλλησης το µανταλάκι στην επιφάνεια του 
χαρτονιού για να είναι σταθερό. Εάν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πιστόλι 
θερµοκόλλησης µπορείτε να καρφώσετε το µανταλάκι σε µια ξύλινη 
επιφάνεια ή να τη στερεώσετε µε άλλο τρόπο. 

β) Ξεγυµνώστε τα καλώδια που θα χρησιµοποιήσετε, 2 µε 3 εκατοστά και από 
τις δύο πλευρές. 

γ) Λυγίστε το καλώδιο για να πάρει το σχήµα που έχει ένα αγκίστρι. 

δ) Κολλήστε τα καλώδια το µανταλάκι: το ένα καλώδιο στερεώνεται πλαγίως 
στο κάτω (σταθερό) βραχίονα, και το πάνω στον κινητό βραχίονα, έτσι ώστε 
όταν το µανταλάκι «κλείνει» να σχηµατίζουν σταυρό. 

ε) Οι κενές άκρες από τα καλώδια θα συνδεθούν στο breadboard, για τη 
δηµιουργία του κυκλώµατος. 

2ος τρόπος: ∆ιακόπτης µε κουµπί

Εναλλακτικά, µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον διακόπτη του ποµπού µας 
χρησιµοποιώντας ένα κουµπί πίεσης (push button) δηλαδή ένα απλό κουµπί 
όπως αυτό που διαθέτουν οι ηλεκτρικές συσκευές µας. Ο τρόπος αυτός είναι 
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Κατακόρυφη σύνδεση

Οριζόντια σύνδεση
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Εικόνα 2.

να κλείνει µόνο όταν είναι κλειστός ο διακόπτης.

2ος τρόπος: ∆ιακόπτης µε κουµπί

Η δραστηριότητα µπορεί να εµπλουτιστεί µε ακουστικά, εκτός από οπτικά 
µέσα! Μπορείτε να δηµιουργήσετε το κύκλωµα της εικόνας χρησιµοποιώντας 
βοµβητή (buzzer) αντί για λαµπάκι LED. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε λαµπάκι, 
αντικαταστήσετε το buzzer µε LED αφήνοντας ακριβώς ίδιο το κύκλωµα. 

1. Εισάγουµε το µακρύ ποδαράκι από το buzzer (+) στο breadboard και τα
καλώδια όπως δείχνει το διάγραµµα και το σχήµα, µε το θετικό πόλο της
µπαταρίας

2. Συνδέουµε την µπαταρία όπως δείχνει το διάγραµµα και τεστάρουµε το
κύκλωµα µας ανοιγοκλείνοντας το κουµπί και δίνοντας ρεύµα στο buzzer.

Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό

Θέµατα για συζήτηση στην τάξη: 

Πώς µοιάζει η λειτουργία του διακόπτη µε τα φώτα του σπιτιού µας; 

Συζητήστε τη λειτουργία ανοιχτού και κλειστού κυκλώµατος.
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∆ηµιουργία Κυκλώµατος µε buzzer και led

Η δευτερη επιλογή που έχετε είναι να συνδέσετε παράλληλα το led µε το buzzer 
όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα.

Αποστολή µηνυµάτων µε κώδικα Morse

Αφού φτιάξαµε τον βασικό µας τηλέγραφο, ήρθε η ώρα να στείλουµε το πρώτο 
µας µήνυµα! Για τη δηµιουργία του µηνύµατός µας µπορούµε να επισκεφθούµε 
την παρακάτω ιστοσελίδα: https://morsecode.scphillips.com/translator.html

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει έναν «µεταφραστή» σηµάτων Morse από αγγλικό 
κείµενο (το οποίο πληκτρολογούµε στην πάνω οθόνη), σε οπτικό ή ηχητικό 
κώδικα Morse, χρησιµοποιώντας τους πίνακες µετατροπής που είδαµε στην 
εισαγωγή. Εάν θέλετε, µπορείτε να προσπαθήσετε να «µεταφράσετε» µόνοι σας 
τα µηνύµατά σας! 

Εάν θέλετε να µάθετε τον κώδικα Μορς για να στέλνετε µηνύµατα χωρίς 
«µεταφραστή» η παρακάτω ιστοσελίδα περιέχει κανόνες αποµνηµόνευσης του 
κώδικα και µεταφραστή για το ελληνικό αλφάβητο: 
https://paroutsas.jmc.gr/different/morse.htm

ενώ χρήσιµη µπορεί να σας φανεί και η σελίδα του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών 
Ελλάδος: http://www.grc.gr/morse.html 

3

Εικόνα 3.

https://morsecode.scphillips.com/translator.html
https://paroutsas.jmc.gr/different/morse.htm
http://www.grc.gr/morse.html


Εκτέλεση δραστηριότητας 

Aναλυτικά ο ∆ιεθνής Κώδικας Morse (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) περιέχεται 
στον παρακάτω σύνδεσµο: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%82#cite_note-:0-1

Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό

Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την µετάβαση στην 
λογική του Arduino µιας και περιλαµβάνει ένα απλό κύκλωµα µε καλώδια, 
µπαταρία, buzzer και breadboard.

Βreadboard: Μας δίνεται η ευκαιρία να µιλήσουµε στους µαθητές µας για τη 
λογική που κρύβετε κρύβεται από πίσω µε τις συνδέσεις, εξηγώντας 
λέγοντας τους ότι το breadboard είναι φτιαγµένο για να µην χρειάζεται να 
κάνουµε κολλήσεις κάθε φορά µεταξύ του ledκαι του καλωδίου.

Μπαταρία και κύκλωµα:  Ανοιγοκλείνοντας το κουµπί ανοιγοκλείνουµε το 
κύκλωµα, δηλαδή ανοιγοκλείνουµε τη ροή του ρεύµατος προς το λαµπάκι / 
buzzer. Μόλις οι µαθητές µας το κατανοήσουν, τους εξηγούµε ότι αντί για 
µπαταρία µπορούµε να τροφοδοτήσουµε το λαµπάκι / buzzer µέσω την 
πλακέτα arduino ... και όχι µόνο! Μπορούµε εκτός από το να δίνουµε ρεύµα να 
προγραµµατίσουµε το λαµπάκι / buzzer να κάνει αυτό που θέλουµε!

Εξέλιξη της κατασκευής: Χρήση Arduino

Στην ιστοσελίδα: “Harnessing Electricity to Communicate” (∆αµάζοντας τον 
ηλεκτρισµό για επικοινωνία) της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Hacking STEM 
Lessons της Microsoft µπορείτε να δείτε πώς θα ενισχύσετε το σήµα του 
τηλεγράφου σας  χρησιµοποιώντας έναν ηλεκτροµαγνήτη, και πώς µπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε το Arduino για να προγραµµατίσετε τον τηλέγραφό σας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/telegraph.aspx


Εκτέλεση δραστηριότητας 

Το αποτέλεσµα!

Είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τον κώδικα Μορς για να στείλετε και να 
αποκωδικοποιήσετε τα µηνύµατά σας! Πειραµατιστείτε αλλάζοντας τη διάρκεια 
των παλµών για να µπορείτε να ξεχωρίσετε τις τελείες, τις παύλες και τις 
παύσεις! 

Ευχαριστούµε τον συνεργάτη µας εκπαιδευτικό Γιάννη Μαλαµίδη για την 
επιµέλεια και εµπλουτισµό της παρούσας δραστηριότητας. 

Πηγές

Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: “Harnessing Electricity to Communicate” (∆αµάζοντας 
τον ηλεκτρισµό για επικοινωνία) της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Hacking 
STEM Lessons της Microsoft (ανακτήθηκε 13/03/19). 

Ιστοσελίδα συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος: http://www.grc.gr/morse.html 
(ανακτήθηκε 14/03/19)

Ιστοσελίδα Morse Code Translator: 
https://morsecode.scphillips.com/translator.html (ανακτήθηκε 14/03/19)

Ιστοσελίδα https://paroutsas.jmc.gr/different/morse.htm (ανακτήθηκε 14/03/19)

http://www.grc.gr/morse.html
https://morsecode.scphillips.com/translator.html
https://paroutsas.jmc.gr/different/morse.htm
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/telegraph.aspx


Πηγές εικόνων

Εικόνες 1 έως 3: Επεξεργασµένες εικόνες που έχουν παραχθεί µε το λογισµικό 
Fritzing, και χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 
3.0 License/∆ικαιούχος ©Friends-of-Fritzing e.V. Οι εικόνες ως παράγωγο έργο 
έχουν παραχθεί από τον Ι. Μαλαµίδη. ∆ιανέµεται µε άδεια Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 3.0 License.

Σηµείωση 

Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων σηµειώνεται ρητά και διανέµεται µε 
τους όρους που καθορίζονται από την άδεια χρήσης αυτού. Η χρήση στον 
παρόντα οδηγό γίνεται για εκπαιδευτική µη εµπορική χρήση.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth 
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://fritzing.org/download/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

