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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Η σύνδεση της προόδου της επιστήµης και της τεχνολογίας µε τις πραγµατικές 
ανάγκες της κοινωνίας αποτελεί έναν από τους θεµέλιους λίθους της 
διδασκαλίας STEM παγκοσµίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η δραστηριότητα “GPS, 
τριπλευρισµός και ψηφιακές εφαρµογές” έχει ως στόχο οι µαθητές να 
αναπτύξουν την γεωχωρική τους σκέψη, διερευνώντας και κατανοώντας την 
αρχή λειτουργίας του Παγκοσµίου Συστήµατος Θεσιθεσίας (GPS) το οποίο 
άλλαξε ριζικά την ζωή του ανθρώπου τις τελευταίες δεκαετίες! Πώς δουλεύει 
το σύστηµα GPS; Τι σχέση έχει η γεωµετρία µε τους ψηφιακούς χάρτες στο 
κινητό σας τηλέφωνο; Ελάτε να µάθουµε! 

εκπαιδευτικούς, µαθητές και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που 
επιθυµεί να κατανοήσει τον τρόπο 
λειτουργίας του GPS, 
χρησιµοποιώντας  ψηφιακά 
εργαλεία και βιωµατικές 
δραστηριότητες που ενισχύουν τη 
διαδραστική και βιωµατική 
µάθηση.. Προτείνεται για µαθητές 
Γυµνασίου.

• Ανάπτυξη γεωχωρικής σκέψης

• ∆ιασύνδεση γεωµετρικών 
εννοιών µε πραγµατική ζωή

• Κατανόηση αρχών λειτουργίας 
του Παγκόσµιου Συστήµατος 
Θεσιθεσίας (GPS) µε τη βοήθεια 
ψηφιακών εργαλείων και 
προτεινόµενων βιωµατικών 
δραστηριοτήτων

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:

∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών επιστηµών 3:
GPS, τριπλευρισµός και ψηφιακές εφαρµογές



Αν ρίξουµε µία µατιά µερικές δεκαετίες πίσω, θα διαπιστώσουµε ότι ο 
άνθρωπος, όταν ήθελε να προσδιορίσει την θέση του είτε να κατευθυνθεί σε 
άγνωστο προς εκείνον προορισµό, έκανε εκτεταµένη χρήση των χαρτών. Από 
µία µικρή διαδροµή που αφορούσε την µετακίνηση του στα πλαίσια µίας πόλης 
µέχρι ένα µεγαλύτερο ταξίδι από πόλη σε πόλη, ο έντυπος χάρτης αποτελούσε 
τον µοναδικό τρόπο καθοδήγησης του. 

Σήµερα, χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη, µπορούµε να προηγηθούµε πολύ 
εύκολα ως προς τον προορισµό µας χάρη στη χρήση του GPS (Global Positioning 
System). Το πρώτο GPS κατασκευάστηκε για στρατιωτικούς σκοπούς τη 
δεκαετία του ’70, έκτοτε το βρίσκουµε σαν λειτουργία σε κινητά, αυτοκίνητα, 
ρολόγια χειρός κτλ. Γενικότερα οποιαδήποτε τεχνολογική εφαρµογή απαιτεί 
χρονική ακρίβεια και γεωγραφικό εντοπισµό, χρησιµοποιεί την τεχνολογία του 
GPS. Στρατιωτικός εξοπλισµός, ιατρικά µηχανήµατα, δίκτυα επικοινωνίας, 
ενεργειακά δίκτυα είναι ορισµένες από τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία του GPS. Σε ποιες αρχές στηρίζεται η λειτουργία του ώστε ο 
εντοπισµός µας να γίνεται µε µεγάλη ακρίβεια; 

Στη συνέχεια θα δούµε πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εργαλεία όπως τα 
ψηφιακά διδακτικά σενάρια αλλά και ψηφιακές εφαρµογές για να 
κατανοήσουµε βιωµατικά τις έννοιες αυτές! 

Εκτέλεση δραστηριότητας

Εικόνα 1. GPS σε κινητό τηλέφωνο



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Στην δραστηριότητα αυτή θα χρησιµοποιήσουµε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 
που ενισχύει τη διαδραστική διδασκαλία στην τάξη αξιοποιώντας και την 
ψηφιακή τεχνολογία - τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Τα ψηφιακά σενάρια που 
διδάσκονται, ακολουθούν το διερευνητικό µοντέλο µάθησης, έχουν δηλαδή 
καρτέλες µε εισαγωγή στο θέµα, υποθέσεις, πειραµατισµούς και 
συµπεράσµατα. Ενσωµατώνουν πλούσιο υλικό και πηγές αναφοράς, 
χρησιµοποιούν ψηφιακά εργαλεία και θέτουν τα θεµέλια για την υποστήριξη 
ενός οµαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος µέσω του οποίου οι µαθητές 
καταλήγουν στα αποτελέσµατα της έρευνας τους. 

Η παρακάτω περιγραφή και τα ψηφιακά σενάρια στα οποία γίνεται εξωτερική 
παραποµπή συντάχθηκαν από τον Εµµανουήλ Χανιωτάκη, συνεργάτη µας από 
το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής,και 
φιλοξενείται στην πλατφόρµα ISE (Inspiring Science Education): 
https://inspiring-science-education.net/ και στην εκπαιδευτική κοινότητα του 
STEMpowering Youth στην πλατφόρµα “Open Schools for Open Societies”: 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/search-resources-in-community/847214

Τριπλευρισµός και GPS:

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=4d0ac92d060649599
137a3f0f520e70a&t=p

H δραστηριότητα “Τριπλευρισµός και GPS” έχει ως στόχο οι µαθητές να 
αναπτύξουν την γεωχωρική τους σκέψη, διερευνώντας και κατανοώντας την 
αρχή λειτουργίας του Παγκοσµίου Συστήµατος Θεσιθεσίας (GPS).

Ο τριπλευρισµός, όντας µια γεωµετρική τεχνική, µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα 
εύρος προβληµάτων, από τη λειτουργία του GPS έως την εύρεση του 
επικέντρου ενός σεισµού. Κατά συνέπεια, η κατανόηση της τεχνικής αυτής 
µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη βαθιάς µάθησης στη γεωµετρία και τη 
δυνατότητα απόκτησης ικανοτήτων που εφαρµόζονται σε πέραν του ενός 

Ψηφιακά διδακτικά σενάρια

https://inspiring-science-education.net
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/search-resources-in-community/847214
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=4d0ac92d060649599137a3f0f520e70a&t=p


τοµείς.

Βασικές έννοιες για συζήτηση στην τάξη

Η βασική αρχή λειτουργίας του GPS είναι η εξής: Κάθε δορυφόρος έχει έναν 
εσωτερικό ποµπό εκποµπής σήµατος. Αυτό που αποκαλούµε «σήµα», στην 
πραγµατικότητα είναι ένα ραδιοκύµα, δηλαδή φως µε χαµηλή συχνότητα 
εκποµπής σε σχέση µε εκείνο του ορατού φωτός. Όταν εκπέµπεται το κύµα 
αυτό ταξιδεύει µε τη µορφή οµόκεντρων κύκλων. Κάθε δορυφόρος διαθέτει 
εσωτερικά ένα ρολόι ακριβείας , κάθε φορά που εκπέµπει σήµα ξεκινά την 
χρονοµέτρηση του. 

Κάθε συσκευή εντοπισµού διαθέτει ένα δέκτη ραδιοκύµατος καθώς και ένα 
εσωτερικό ρολόι ακριβείας. Όταν εντοπιστεί από το εκπεµπόµενο σήµα, στέλνει 
την πληροφορία αυτή στον δορυφόρο καθώς και την ώρα που το έλαβε. Έτσι, ο 
δορυφόρος µπορεί να εντοπίσει την απόσταση του δέκτη από τον δορυφόρο.

Για να υπολογίσουµε την απόσταση που έχει διανύσει ένα όχηµα, ένας δροµέας 
κτλ. αρκεί να γνωρίζουµε την ταχύτητα µε την οποία κινείται καθώς και το 

Εικόνα 2. Τριπλευρισµός

Εκτέλεση δραστηριότητας 



χρόνο που χρειάστηκε για να διανύσει την απόσταση. Αν πολλαπλασιάσουµε 
την ταχύτητα µε τον χρόνο, τότε µπορούµε να υπολογίσουµε την διανυόµενη 
απόσταση. Παρόµοιους υπολογισµούς κάνει και ο δορυφόρος µε λίγο πιο 
ανεπτυγµένα µαθηµατικά. Ο υπολογισµός µε ακρίβεια της θέσης µας από τον 
δορυφόρο είναι εφικτός µε τη χρήση γεωµετρικής µεθόδου. 

Για να βοηθήσουµε τους µαθητές στην κατανόηση αυτής της αρχής λειτουργίας, 
θα χρειαστούµε κάποιες βασικές έννοιες: 

1. Τοµή κύκλων (σε 2 διαστάσεις) και τοµή σφαιρών (σε 3 διαστάσεις): 

∆ύο κύκλοι διαφορετικών ακτίνων µπορούν να τέµνονται- έχουν δύο κοινά 
σηµεία τοµής. 

Στις τρεις διαστάσεις, δύο σφαίρες τέµνονται µε τον παρακάτω τρόπο: 
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Η βασική αρχή λειτουργίας του GPS είναι η εξής: Κάθε δορυφόρος έχει έναν 
εσωτερικό ποµπό εκποµπής σήµατος. Αυτό που αποκαλούµε «σήµα», στην 
πραγµατικότητα είναι ένα ραδιοκύµα, δηλαδή φως µε χαµηλή συχνότητα 
εκποµπής σε σχέση µε εκείνο του ορατού φωτός. Όταν εκπέµπεται το κύµα 
αυτό ταξιδεύει µε τη µορφή οµόκεντρων κύκλων. Κάθε δορυφόρος διαθέτει 
εσωτερικά ένα ρολόι ακριβείας , κάθε φορά που εκπέµπει σήµα ξεκινά την 
χρονοµέτρηση του. 

Κάθε συσκευή εντοπισµού διαθέτει ένα δέκτη ραδιοκύµατος καθώς και ένα 
εσωτερικό ρολόι ακριβείας. Όταν εντοπιστεί από το εκπεµπόµενο σήµα, στέλνει 
την πληροφορία αυτή στον δορυφόρο καθώς και την ώρα που το έλαβε. Έτσι, ο 
δορυφόρος µπορεί να εντοπίσει την απόσταση του δέκτη από τον δορυφόρο.

Για να υπολογίσουµε την απόσταση που έχει διανύσει ένα όχηµα, ένας δροµέας 
κτλ. αρκεί να γνωρίζουµε την ταχύτητα µε την οποία κινείται καθώς και το 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 3. Tεµνόµενοι κύκλοι 

Εικόνα 4. Τεµνόµενες σφαίρες



Μπορείτε να ορίσετε την τοµή των δύο σφαιρών; Είναι σηµείο, καµπύλη ή κάτι 
άλλο; Τι θα συνέβαινε εάν µια τρίτη σφαίρα τεµνόταν µε τις πρώτες δύο; Πόσα 
κοινά σηµεία θα είχαµε; 

Για τον καθηγητή:
Η τοµή των δύο σφαιρών είναι ένας κύκλος. Προσθέτοντας µια τρίτη σφαίρα, 
τότε οι τρεις σφαίρες έχουν δύο κοινά σηµεία. Αυτή η ιδιότητα έχει τεράστια 
σηµασία όταν εφαρµόζουµε την τεχνική του τριπλευρισµού για να µετρήσουµε 
αποστάσεις µε το σύστηµα GPS. 

2. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση

Ας θυµηθούµε την κλασική, βασική σχέση της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης- 
δηλαδή της κίνησης ενός αντικειµένου µε σταθερή ταχύτητα. Ο χρόνος, η 
απόσταση και η ταχύτητα συνδέονται µε την παρακάτω σχέση:

Για να βρούµε την τιµή µιας από τις τρεις µεταβλητές, πρέπει να γνωρίζουµε τις 
άλλες δύο. Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγµατα ευθύγραµµης οµαλής κίνησης 
στην καθηµερινή ζωή; Συζητείστε. 

3. Η ταχύτητα του φωτός

Το φως ταξιδεύει µε σταθερή ταχύτητα, που διαφέρει από το ένα µέσο στο άλλο. 
Στο κενό, η ταχύτητα του φωτός είναι: 

Σε άλλα µέσα διάδοσης, η ταχύτητα του φωτός είναι ίση µε την παραπάνω τιµή, 
διαιρεµένη µε έναν αριθµό µεγαλύερο της µονάδας, ο οποίος διαφέρει από µέσο 
σε µέσο (είναι ο δείκτης διάθλασης, που καθορίζεται από τις ιδιότητες του 
µέσου).  Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι η µεγαλύτερη ταχύτητα στο 
Σύµπαν, και αποτελεί φυσική σταθερά. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τις 
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µετρήσεις «Χρόνου Πτήσης» (Time of Flight). Όταν θέλουµε να µετρήσουµε την 
απόσταση ανάµεσα σε δύο σηµεία, ένας απλός τρόπος είναι να τοποθετήσουµε 
µια πηγή φωτός στο πρώτο σηµείο και έναν ανιχνευτή στο δεύτερο. Εάν 
µετρήσουµε το χρόνο που χρειάζεται το φως για να πάει από το σηµείο Α στο 
σηµείο Β, µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε το χρόνο αυτό µε την ταχύτητα του 
φωτός για να βρούµε την απόσταση x ανάµεσα στα δύο σηµεία. Εάν η απόσταση 
µεταξύ των δύο σηµείων είναι x, o χρόνος που χρειάζεται το φως για να 
ταξιδέψει από το σηµείο Α στο σηµείο Β και να επιστρέψει είναι:

Έτσι, µετρώντας το χρόνο και αντικαθιστώντας την γνωστή σταθερά της 
ταχύτητας του φωτός, βρίσκουµε την απόσταση µεταξύ των δύο αντικειµένων. 
Ο παράγοντας 2 προστίθεται γιατί το φως ταξιδεύει αυτή την απόσταση δύο 
φορές, προς και από το µαύρο αντικείµενο. Πού µας χρησιµεύει αυτή η τεχνική 
µέτρησης απόστασης; Μπορείτε να σκεφθείτε καθηµερινές εφαρµογές; Θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε άλλου είδους σήµα αντί για φως;

Σηµείωση για τον καθηγητή: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το παρακάτω 
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=r2VZPl4j0X4

Τι σχέση έχουν οι βασικές αυτές γνώσεις µε την αρχή λειτουργίας του GPS; 
Προχωρήστε στο επόµενο βήµα για να µάθετε! 

Τι είναι ο τριπλευρισµός;

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι µαθητές να διαχωρίσουν στο µυαλό τους την 
έννοια του «τριπλευρισµού» (που είναι η µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται για 
την εύρεση άγνωστης θέσης στην οποία βρισκόµαστε, όταν γνωρίζουµε την 
απόστασή της από τρία τουλάχιστο σηµεία αναφοράς) από εκείνη του 
«τριγωνοµετρισµού» (που είναι η µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό άγνωστης απόστασης µεταξύ µιας βασικής γραµµής αναφοράς και 
της επιθυµητής θέσης γνωρίζοντας το µήκος της γραµµής βάσης και τις γωνίες 
µεταξύ της επιθυµητής θέσης και των δύο άκρων της γραµµής βάσης).

Εκτέλεση δραστηριότητας 
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STEMpowering Youth

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κάτωθι βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=4O3ZVHVFhes

 https://www.youtube.com/watch?v=PLjld-edVj8

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_oiLPJOV0

Όπως έχουµε δει, το GPS χρησιµοποιεί ένα σύνολο 31 δορυφόρων οι οποίοι 
βρίσκονται σε τροχιά περίπου 20 χιλιόµετρα από την επιφάνεια της Γης. Κάθε 
σηµείο της Γης παρακολουθείται από τουλάχιστον 4 δορυφόρους ανά δεδοµένη 
στιγµή. Κάθε δορυφόρος εκπέµπει ένα σήµα το οποίο φτάνει στον δέκτη µας, 
ταξιδεύοντας µε την ταχύτητα του φωτός. Για να βρούµε την τοποθεσία του 
δέκτη GPS, χρειαζόµαστε τα σήµατα τουλάχιστον τεσσάρων δορυφόρων. Το 
σηµείο τοµής των σηµάτων είναι η τοποθεσία µας. Αυτή είναι η µέθοδος του 
τριπλευρισµού!

Όπως θα δείτε στα ψηφιακά σενάρια, χρησιµοποιώντας διαδραστικούς χάρτες 
όπως  ο διαδραστικός Mapmaker Interactive του National Geographic: 
https://mapmaker.nationalgeographic.org/ µπορούµε να προσοµοιώσουµε το 
σύστηµα GPS µε ένα δισδιάστατο µοντέλο. Το µοντέλο αυτό µας επιτρέπει να 
κατανοήσουµε την έννοια του τριπλευρισµού. Τα συµπεράσµατα αυτής της 
δραστηριότητας µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα σε 3 διαστάσεις και τις 
πραγµατικές συνθήκες της λειτουργίας GPS. Θα χρησιµοποιήσουµε έναν 
επίπεδο χάρτη στον οποίο θα σηµειώσουµε τις θέσεις των «δορυφόρων GPS». 
Χρησιµοποιώντας παρεχόµενα δεδοµένα θα βρούµε την απόσταση από των 
δορυφόρων από την τοποθεσία µας και θα εφαρµόσουµε τριπλευρισµό για να 
βρούµε πού βρισκόµαστε. Μπορείτε να εξηγήσετε τις βασικές διαφορές 
ανάµεσα στο δισδιάστατο και τρισδιάστατο µοντέλο; 

Για τον καθηγητή: Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι µαθητές γνωρίζουν τις 
έννοιες του γεωγραφικού πλάτους και µήκους. 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ψηφιακή διερεύνηση

https://www.youtube.com/watch?v=4O3ZVHVFhes
https://www.youtube.com/watch?v=PLjld-edVj8
https://www.youtube.com/watch?v=Nv_oiLPJOV0
https://mapmaker.nationalgeographic.org


Στη συνέχεια, οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Κάθε οµάδα λαµβάνει τις ίδιες 
συντεταγµένες για τις θέσεις των δορυφόρων GPS και διαφορετικά δεδοµένα 
που χρειάζονται για να υπολογίσουν τις αποστάσεις ανάµεσα στους 
δορυφόρους και την τοποθεσία τους, χρησιµοποιώντας το χάρτη  
https://mapmaker.nationalgeographic.org/ και αξιοποιώντας τις βασικές έννοιες 
στις οποίες αναφερθήκαµε. 

Με τη διαδικασία αυτή, οι µαθητές µαθαίνουν να εντοπίζουν τη θέση τους σε 
σχέση µε τρία και πλέον σηµεία αναφοράς, προσοµοιώνοντας έτσι τη 
διαδικασία εύρεσης της θέσης µέσω του GPS. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούν τις 
συντεταγµένες των θέσεων τις οποίες βρήκαν για να υπολογίσουν αποστάσεις 
και να συγκρίνουν τα αποτελέσµατά τους µε πραγµατικά δεδοµένα, 
µαθαίνοντας έτσι την διαδικασία µελέτης και περιορισµού πειραµατικών 
αβεβαιοτήτων. Παρατηρούµε πως οι µαθητές δεν έχουν τα ίδια αποτελέσµατα, 
το οποίο µας δίνει την ευκαιρία να τονίσουµε τις διαφορές µέτρησης και 
ακρίβειας, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα τον τρόπο µε τον οποίο 
δουλεύει η κάθε οµάδα.

Στις υπόλοιπες προτεινόµενες βιωµατικές δραστηριότητες, οι µαθητές 
εξοικειώνονται µε τη χρήση των ψηφιακών χαρτών Google και εκτελούν 
παιγνιώδεις δραστηριότητες κάνοντας ένα παγκόσµιο ψηφιακό κυνήγι 
θησαυρού (geocaching), επιτυγχάνοντας έτσι την σύνδεση της επιστηµονικής 
γνώσης και της τεχνολογικής προόδου µε προβλήµατα της καθηµερινότητας 
µέσω µιας δηµιουργικής και παιγνιώδους προσέγγισης. 

∆ραστηριότητα 1: Εύρεση συντεταγµένων σε τρισδιάστατο µοντέλο 
της Γης.
Από το τµήµα της Κω στον Β’ κύκλο του προγράµµατος STEMpowering 
Youth

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Προτεινόµενες βιωµατικές δραστηριότητες

https://mapmaker.nationalgeographic.org


Στα πλαίσια των µαθηµάτων του προγράµµατος, συνδυάσαµε το το ψηφιακό 
σενάριο µε  την κλασσική µέθοδο γράφοντας τα σηµεία που θεωρήσαµε 
δύσκολα στο πίνακα. Βασιζόµενοι σε ιδέα του εκπαιδευτικού Γιάννη Παπαδάκη, 
κάναµε µια προσοµοίωση της Γης µε ένα µπαλόνι. Στην επιφάνεια του 
µπαλονιού χαράξαµε παράλληλους και µεσηµβρινούς και στη συνέχεια 
µεταφέραµε τις συντεταγµένες µας σε µικρή επιφάνεια µε φελιζόλ. Οι µαθητές 
χάραξαν τις ευθείες και προσδιόρισαν τη θέση αντικειµένων µε τη βοήθεια των 
συντεταγµένων.

Εικόνα 5.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Παρακάτω παραθέτουµε δραστηριότητες σχετικές µε τρία Αpps που κάνουν 
χρήση GPS, για τις οποίες κάνουµε µια αναφορά και µια αρχική περιήγηση στην 
τάξη µε τη βοήθεια του προτζέκτορα, βλέποντας ο καθένας κάτι 
χαρακτηριστικό από τις κοντινές µας περιοχές. Έπειτα, αναθέτουµε τις εργασίες 
σύµφωνα µε τον αριθµό οµάδων που έχουµε.

Ψηφιακές εφαρµογές



∆ραστηριότητα 1: Η Εφαρµογή Χάρτες στα κινητά τηλέφωνα  

Α) Προτείνουµε στους µαθητές να ανοίξουν την Εφαρµογή Χάρτες από τα 
κινητά τους τηλέφωνα. Ενεργοποιώντας την Τοποθεσία µπορούν να δουν 
την θέση τους στον χάρτη. Έπειτα τους ζητάµε να εξερευνήσουν τα εργαλεία 
του προγράµµατος, αναζητώντας για αρχή τις κοντινές πόλεις που γίνεται το 
πρόγραµµα στον Νοµό τους, συνεχίζοντας µε τη εύρεση άλλων τυχαίων 
πόλεων.

Β) Μια άλλη χρήσιµη εφαρµογή του Google Maps είναι η καθοδήγηση για τη 
µετακίνηση µας σε κάθε πόλη του κόσµου µε διάφορα µέσα όπως 
αυτοκίνητο, πεζοί και µε µέσα µαζικής µεταφοράς. Προτείνουµε στους 
µαθητές να αναζητήσουν Οδηγίες για το σπίτι τους.

Σχετικοί σύνδεσµοι: 
http://www.thethinkingstick.com/10-ways-to-use-google-maps-in-the-classroom/

∆ραστηριότητα 2: WWF Greenspaces

http://greenspaces.gr/

Η συγκεκριµένη Εφαρµογή (app) έχει υλοποιηθεί από την WWF σε συνεργασία µε 
την Vodafone και µπορείτε να µάθετε περισσότερα γι’αυτή στην παρακάτω 
ιστοσελίδα http://greenspaces.gr/. Το Greenspaces φτιάχτηκε για την καταγραφή, 
την υπόδειξη και την εύρεση κοντινών πάρκων, ανάλογα µε την τοποθεσία του 
χρήστη. 

Στην τάξη: Από τους υπολογιστές µπορούµε να περιηγηθούµε στα πάρκα της 
περιοχής που είναι ήδη καταγεγραµµένα και σε κάποια πιο κεντρικά σηµεία 
µεγάλων πόλεων για να δούµε πώς είναι δοµηµένα τα εκάστοτε προφίλ. 
Ενηµερώνουµε τους µαθητές ότι υπάρχει η δυνατότητα για όποιον θέλει να 
ενισχύσει κάποιο ήδη υπάρχον πάρκο µε φωτογραφίες, πληροφορίες και 
κριτικές καθώς και να καταγράψει εκ νέου κάποιο που δεν υπάρχει. Τους 
ενθαρρύνουµε να χρησιµοποιήσουν και τους δύο τρόπους ακόµα και µετά το 
πέρας των µαθηµάτων λέγοντας τους πως έτσι συµβάλλουν στην ενίσχυση του 
τοπικού τους δικτύου. 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

http://www.thethinkingstick.com/10-ways-to-use-google-maps-in-the-classroom/
http://greenspaces.gr/
http://greenspaces.gr/


λογαριασµό να δείτε όλες τις γεωκρύπτες ενώ στο Αpp δείχνει µόνο αυτές που 
είναι µικρού βαθµού δυσκολίας (για να µπορεί ο χρήστης να ξεκλειδώσει όλες 
τις γεωκρύπτες πρέπει να αγοράσει το Premium App). Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να εκτυπώσουµε τις συντεταγµένες, τον γρίφο και τον χάρτη από 
τις γεωκρύπτες όπου δεν έχουµε πρόσβαση και να ενηµερώσουµε έπειτα το 
προφίλ µας µέσω υπολογιστή.

Στις οµάδες: Προκαλούµε τους µαθητές να φτιάξουν τη δική τους γεωκρύπτη 
και να αποφασίσουν την τοποθεσία της. Για να το κάνουν αυτό χρειάζεται να 
ακολουθήσουν τις κατάλληλες οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, να 
έχουν εκτυπωµένες τις λίστες που ζητάει και να διακοσµήσουν το κουτί τους. 
Έπειτα θα ακολουθήσει µια έρευνα και κατάληξη στο σηµείο που θα 
τοποθετηθεί η γεωκρύπτη και έπειτα να σκεφτούν ένα γρίφο για την περιγραφή 
της θέσης. Προτείνουµε κάποια τοποθεσία που να έχει µια τοπική πολιτιστική 
σηµασία δηλαδή κάποια κεντρική πλατεία, κάποιο αρχαιολογικό χώρο, κάποιο 
σηµείο µε ωραία θέα κλπ.

Υλικά: τέµπερες, πινέλα, χαρτόνια, κόλλα, κουτάκια, εκτυπωµένες οι λίστες.

Σχετικά βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts

Μπορείτε να εµπνευστείτε από τα βίντεο της δραστηριότητας που έχουν 
δηµιουργηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος STEMpowering Youth!

Τα στερεότυπα στο µικροσκόπιο του STEM (STEMpowering Youth - Βάµος 
Χανίων, Υπεύθυνος καθηγητής Τ.Σµυρνάκης)

Επεισόδιο πρώτο: 
https://www.youtube.com/watch?v=cedlPOyJtIA&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQi3
ETvQedwQz&index=37

Επεισόδιο δεύτερο: 
https://www.youtube.com/watch?v=XTI0_wOvRDc&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQ
i3ETvQedwQz&index=38

Στις οµάδες: Ζητάµε από τους µαθητές να σκεφτούν ένα κοντινό πάρκο που θα 
ήθελαν να συµπεριλάβουν και να ξεκινήσουν τη καταγραφή του προφίλ του µε 
πληροφορίες που έχουν στο µυαλό τους ή βρήκαν µέσω έρευνας στο διαδίκτυο. 
Με αυτό τον τρόπο τους δίνουµε την ευκαιρία να δράσουν ως citizen scientists 
και να αφήσουν το προσωπικό τους στίγµα µέσω της έρευνας τους. Ως εργασία 
για το σπίτι τους υποδεικνύουµε να βρεθούν εκτός τάξης και να καταγράψουν 
έναν “πράσινο χώρο” της περιοχής τους, ενθαρρύνοντας τους να 
χρησιµοποιήσουν το «GoogleMaps» σε περιοχές που φαίνεται πως έχει πράσινο, 
για να πάρουν ιδέες. Με µια µικρή έρευνα µπορούν εύκολα να υπολογίσουν την 
αναλογία της έκτασης πράσινου/περιοχής. 

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=fFwJaiITiak

∆ραστηριότητα 3: Geocaching

https://www.geocaching.com/play

To Geocaching είναι ένα ψηφιακό παγκόσµιο κυνήγι θησαυρού, που έχει 
κρυµµένες γεωκρύπτες σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσµο και ο χρήστης 
καλείται να τις βρει λύνοντας ένα γρίφο και κάνοντας χρήση του GPS στο κινητό 
του τηλέφωνο. Οι γεωκρύπτες ποικίλουν σε είδος και µεγέθη, µπορεί να είναι 
µικρά κουτάκια από καραµέλες / χάπια / παλιά φωτογραφικά φίλµ, κούφιες 
ψεύτικες βίδες, µεγάλα κουτιά για τους τολµηρούς παίκτες και ό,τι άλλο 
φανταστεί ο δηµιουργός τους. Μέσα σε κάθε γεωκρύπτη, υπάρχει ένα 
χαρτί-λίστα όπου ο κάθε «geocacher» γράφει το όνοµα ή το ψευδώνυµό του και 
την ηµεροµηνία που το βρήκε. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον geocacher να έχει 
µια µικρή αλληλεπίδραση µε τους υπόλοιπους παίκτες (άτοµα που είναι πολύ 
πιθανό να είναι και άλλης εθνικότητας) που ακολούθησαν τα ίδια βήµατα µε 
αυτόν για να βρουν την γεωκρύπτη.

Στην τάξη: ∆είχνουµε στους µαθητές την εµβέλεια του συγκεκριµένου app 
ξεκινώντας από το πόσες γεωκρύπτες υπάρχουν στην Αθήνα, έπειτα σε 
κοντινές πόλεις / περιοχές και µετά σε διάφορες χώρες του κόσµου. Λάβετε 
υπόψιν πως όταν µπαίνετε από την ιστοσελίδα, µπορείτε εφόσον έχετε 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=fFwJaiITiak
https://www.geocaching.com/play


λογαριασµό να δείτε όλες τις γεωκρύπτες ενώ στο Αpp δείχνει µόνο αυτές που 
είναι µικρού βαθµού δυσκολίας (για να µπορεί ο χρήστης να ξεκλειδώσει όλες 
τις γεωκρύπτες πρέπει να αγοράσει το Premium App). Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να εκτυπώσουµε τις συντεταγµένες, τον γρίφο και τον χάρτη από 
τις γεωκρύπτες όπου δεν έχουµε πρόσβαση και να ενηµερώσουµε έπειτα το 
προφίλ µας µέσω υπολογιστή.

Στις οµάδες: Προκαλούµε τους µαθητές να φτιάξουν τη δική τους γεωκρύπτη 
και να αποφασίσουν την τοποθεσία της. Για να το κάνουν αυτό χρειάζεται να 
ακολουθήσουν τις κατάλληλες οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, να 
έχουν εκτυπωµένες τις λίστες που ζητάει και να διακοσµήσουν το κουτί τους. 
Έπειτα θα ακολουθήσει µια έρευνα και κατάληξη στο σηµείο που θα 
τοποθετηθεί η γεωκρύπτη και έπειτα να σκεφτούν ένα γρίφο για την περιγραφή 
της θέσης. Προτείνουµε κάποια τοποθεσία που να έχει µια τοπική πολιτιστική 
σηµασία δηλαδή κάποια κεντρική πλατεία, κάποιο αρχαιολογικό χώρο, κάποιο 
σηµείο µε ωραία θέα κλπ.

Υλικά: τέµπερες, πινέλα, χαρτόνια, κόλλα, κουτάκια, εκτυπωµένες οι λίστες.

Σχετικά βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts

Μπορείτε να εµπνευστείτε από τα βίντεο της δραστηριότητας που έχουν 
δηµιουργηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος STEMpowering Youth!

Τα στερεότυπα στο µικροσκόπιο του STEM (STEMpowering Youth - Βάµος 
Χανίων, Υπεύθυνος καθηγητής Τ.Σµυρνάκης)

Επεισόδιο πρώτο: 
https://www.youtube.com/watch?v=cedlPOyJtIA&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQi3
ETvQedwQz&index=37

Επεισόδιο δεύτερο: 
https://www.youtube.com/watch?v=XTI0_wOvRDc&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQ
i3ETvQedwQz&index=38

Στις οµάδες: Ζητάµε από τους µαθητές να σκεφτούν ένα κοντινό πάρκο που θα 
ήθελαν να συµπεριλάβουν και να ξεκινήσουν τη καταγραφή του προφίλ του µε 
πληροφορίες που έχουν στο µυαλό τους ή βρήκαν µέσω έρευνας στο διαδίκτυο. 
Με αυτό τον τρόπο τους δίνουµε την ευκαιρία να δράσουν ως citizen scientists 
και να αφήσουν το προσωπικό τους στίγµα µέσω της έρευνας τους. Ως εργασία 
για το σπίτι τους υποδεικνύουµε να βρεθούν εκτός τάξης και να καταγράψουν 
έναν “πράσινο χώρο” της περιοχής τους, ενθαρρύνοντας τους να 
χρησιµοποιήσουν το «GoogleMaps» σε περιοχές που φαίνεται πως έχει πράσινο, 
για να πάρουν ιδέες. Με µια µικρή έρευνα µπορούν εύκολα να υπολογίσουν την 
αναλογία της έκτασης πράσινου/περιοχής. 

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=fFwJaiITiak

∆ραστηριότητα 3: Geocaching

https://www.geocaching.com/play

To Geocaching είναι ένα ψηφιακό παγκόσµιο κυνήγι θησαυρού, που έχει 
κρυµµένες γεωκρύπτες σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσµο και ο χρήστης 
καλείται να τις βρει λύνοντας ένα γρίφο και κάνοντας χρήση του GPS στο κινητό 
του τηλέφωνο. Οι γεωκρύπτες ποικίλουν σε είδος και µεγέθη, µπορεί να είναι 
µικρά κουτάκια από καραµέλες / χάπια / παλιά φωτογραφικά φίλµ, κούφιες 
ψεύτικες βίδες, µεγάλα κουτιά για τους τολµηρούς παίκτες και ό,τι άλλο 
φανταστεί ο δηµιουργός τους. Μέσα σε κάθε γεωκρύπτη, υπάρχει ένα 
χαρτί-λίστα όπου ο κάθε «geocacher» γράφει το όνοµα ή το ψευδώνυµό του και 
την ηµεροµηνία που το βρήκε. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον geocacher να έχει 
µια µικρή αλληλεπίδραση µε τους υπόλοιπους παίκτες (άτοµα που είναι πολύ 
πιθανό να είναι και άλλης εθνικότητας) που ακολούθησαν τα ίδια βήµατα µε 
αυτόν για να βρουν την γεωκρύπτη.

Στην τάξη: ∆είχνουµε στους µαθητές την εµβέλεια του συγκεκριµένου app 
ξεκινώντας από το πόσες γεωκρύπτες υπάρχουν στην Αθήνα, έπειτα σε 
κοντινές πόλεις / περιοχές και µετά σε διάφορες χώρες του κόσµου. Λάβετε 
υπόψιν πως όταν µπαίνετε από την ιστοσελίδα, µπορείτε εφόσον έχετε 

Εκτέλεση δραστηριότητας 
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Επεισόδιο τρίτο: 
https://www.youtube.com/watch?v=8QOH61AM36w&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEk
fQi3ETvQedwQz&index=39

λογαριασµό να δείτε όλες τις γεωκρύπτες ενώ στο Αpp δείχνει µόνο αυτές που 
είναι µικρού βαθµού δυσκολίας (για να µπορεί ο χρήστης να ξεκλειδώσει όλες 
τις γεωκρύπτες πρέπει να αγοράσει το Premium App). Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα να εκτυπώσουµε τις συντεταγµένες, τον γρίφο και τον χάρτη από 
τις γεωκρύπτες όπου δεν έχουµε πρόσβαση και να ενηµερώσουµε έπειτα το 
προφίλ µας µέσω υπολογιστή.

Στις οµάδες: Προκαλούµε τους µαθητές να φτιάξουν τη δική τους γεωκρύπτη 
και να αποφασίσουν την τοποθεσία της. Για να το κάνουν αυτό χρειάζεται να 
ακολουθήσουν τις κατάλληλες οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, να 
έχουν εκτυπωµένες τις λίστες που ζητάει και να διακοσµήσουν το κουτί τους. 
Έπειτα θα ακολουθήσει µια έρευνα και κατάληξη στο σηµείο που θα 
τοποθετηθεί η γεωκρύπτη και έπειτα να σκεφτούν ένα γρίφο για την περιγραφή 
της θέσης. Προτείνουµε κάποια τοποθεσία που να έχει µια τοπική πολιτιστική 
σηµασία δηλαδή κάποια κεντρική πλατεία, κάποιο αρχαιολογικό χώρο, κάποιο 
σηµείο µε ωραία θέα κλπ.

Υλικά: τέµπερες, πινέλα, χαρτόνια, κόλλα, κουτάκια, εκτυπωµένες οι λίστες.

Σχετικά βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=1YTqitVK-Ts

Μπορείτε να εµπνευστείτε από τα βίντεο της δραστηριότητας που έχουν 
δηµιουργηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος STEMpowering Youth!

Τα στερεότυπα στο µικροσκόπιο του STEM (STEMpowering Youth - Βάµος 
Χανίων, Υπεύθυνος καθηγητής Τ.Σµυρνάκης)

Επεισόδιο πρώτο: 
https://www.youtube.com/watch?v=cedlPOyJtIA&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQi3
ETvQedwQz&index=37

Επεισόδιο δεύτερο: 
https://www.youtube.com/watch?v=XTI0_wOvRDc&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQ
i3ETvQedwQz&index=38

Στις οµάδες: Ζητάµε από τους µαθητές να σκεφτούν ένα κοντινό πάρκο που θα 
ήθελαν να συµπεριλάβουν και να ξεκινήσουν τη καταγραφή του προφίλ του µε 
πληροφορίες που έχουν στο µυαλό τους ή βρήκαν µέσω έρευνας στο διαδίκτυο. 
Με αυτό τον τρόπο τους δίνουµε την ευκαιρία να δράσουν ως citizen scientists 
και να αφήσουν το προσωπικό τους στίγµα µέσω της έρευνας τους. Ως εργασία 
για το σπίτι τους υποδεικνύουµε να βρεθούν εκτός τάξης και να καταγράψουν 
έναν “πράσινο χώρο” της περιοχής τους, ενθαρρύνοντας τους να 
χρησιµοποιήσουν το «GoogleMaps» σε περιοχές που φαίνεται πως έχει πράσινο, 
για να πάρουν ιδέες. Με µια µικρή έρευνα µπορούν εύκολα να υπολογίσουν την 
αναλογία της έκτασης πράσινου/περιοχής. 

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=fFwJaiITiak

∆ραστηριότητα 3: Geocaching

https://www.geocaching.com/play

To Geocaching είναι ένα ψηφιακό παγκόσµιο κυνήγι θησαυρού, που έχει 
κρυµµένες γεωκρύπτες σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσµο και ο χρήστης 
καλείται να τις βρει λύνοντας ένα γρίφο και κάνοντας χρήση του GPS στο κινητό 
του τηλέφωνο. Οι γεωκρύπτες ποικίλουν σε είδος και µεγέθη, µπορεί να είναι 
µικρά κουτάκια από καραµέλες / χάπια / παλιά φωτογραφικά φίλµ, κούφιες 
ψεύτικες βίδες, µεγάλα κουτιά για τους τολµηρούς παίκτες και ό,τι άλλο 
φανταστεί ο δηµιουργός τους. Μέσα σε κάθε γεωκρύπτη, υπάρχει ένα 
χαρτί-λίστα όπου ο κάθε «geocacher» γράφει το όνοµα ή το ψευδώνυµό του και 
την ηµεροµηνία που το βρήκε. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον geocacher να έχει 
µια µικρή αλληλεπίδραση µε τους υπόλοιπους παίκτες (άτοµα που είναι πολύ 
πιθανό να είναι και άλλης εθνικότητας) που ακολούθησαν τα ίδια βήµατα µε 
αυτόν για να βρουν την γεωκρύπτη.

Στην τάξη: ∆είχνουµε στους µαθητές την εµβέλεια του συγκεκριµένου app 
ξεκινώντας από το πόσες γεωκρύπτες υπάρχουν στην Αθήνα, έπειτα σε 
κοντινές πόλεις / περιοχές και µετά σε διάφορες χώρες του κόσµου. Λάβετε 
υπόψιν πως όταν µπαίνετε από την ιστοσελίδα, µπορείτε εφόσον έχετε 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (STEM Edition 2017).  Ευχαριστούµε 
το συνεργάτη µας Ε. Χανιωτάκη, φυσικό, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
Ελληνογερµανική Αγωγή, για τη συµβολή του στη συγγραφή της παρούσας 
δραστηριότητας. 

Ψηφιακά σενάρια

Τριπλευρισµός και GPS: 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/trilateration-and-gps-837571

Ψηφιακά εργαλεία

∆ιαδραστικός χάρτης National Geographic: 
https://mapmaker.nationalgeographic.org/

WWF Greenspaces: http://greenspaces.gr/

Εφαρµογή Geocaching: https://www.geocaching.com/play

Ιστοσελίδα υπολογισµού γεωγραφικού µήκους και πλάτους: 
http://www.nhc.noaa.gov/gccalc.shtml

Σχετικά βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vfzAL5L29Y

https://www.youtube.com/watch?v=uotknd6hlxk

https://www.youtube.com/watch?v=r2VZPl4j0X4

https://www.youtube.com/watch?v=4O3ZVHVFhes

https://www.youtube.com/watch?v=PLjld-edVj8

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_oiLPJOV0

Πηγές

https://www.youtube.com/watch?v=8QOH61AM36w&list=PLiKJNI_kg-CdSsAFOYEkfQi3ETvQedwQz&index=39
https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/stempowering_youth_3os_kyklos_-_osos.pdf
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/trilateration-and-gps-837571
https://mapmaker.nationalgeographic.org
http://greenspaces.gr
https://www.geocaching.com/play
https://www.nhc.noaa.gov/gccalc.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=_vfzAL5L29Y
https://www.youtube.com/watch?v=uotknd6hlxk
https://www.youtube.com/watch?v=r2VZPl4j0X4
https://www.youtube.com/watch?v=4O3ZVHVFhes


Εικόνα 1. GPS σε κινητό τηλέφωνο. Photo by THE COLLAB. from Pexels

Εικόνα 2. Trilateration concept in two dimension with two reference points, Πηγή: 
Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilateration2d.svg, 
δηµιουργός: Javiersanp, διέπεται από άδεια Creative Commons Attribution-Share 
Alike 4.0 International.  

Εικόνα 3. Μ.Ανδρικοπούλου. 

Εικόνα 4. Sphere-intersect.png, Πηγή: Wikimedia Commons, δηµοσιευµένη στην 
ιστοσελίδα https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphere-intersect.png, 
δηµιουργός Almighty001, διέπεται από άδεια Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Unported. 

Εικόνα 5. Image credit: Γιάννης Παπαδάκης, STEMpowering Youth

Πηγές εικόνων

Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (STEM Edition 2017).  Ευχαριστούµε 
το συνεργάτη µας Ε. Χανιωτάκη, φυσικό, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
Ελληνογερµανική Αγωγή, για τη συµβολή του στη συγγραφή της παρούσας 
δραστηριότητας. 

Ψηφιακά σενάρια

Τριπλευρισµός και GPS: 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/trilateration-and-gps-837571

Ψηφιακά εργαλεία

∆ιαδραστικός χάρτης National Geographic: 
https://mapmaker.nationalgeographic.org/

WWF Greenspaces: http://greenspaces.gr/

Εφαρµογή Geocaching: https://www.geocaching.com/play

Ιστοσελίδα υπολογισµού γεωγραφικού µήκους και πλάτους: 
http://www.nhc.noaa.gov/gccalc.shtml

Σχετικά βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vfzAL5L29Y

https://www.youtube.com/watch?v=uotknd6hlxk

https://www.youtube.com/watch?v=r2VZPl4j0X4

https://www.youtube.com/watch?v=4O3ZVHVFhes

https://www.youtube.com/watch?v=PLjld-edVj8

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_oiLPJOV0

Ο όρος GoogleMaps αποτελεί εµπορική ιδιοκτησία της Google LLC. Το υλικό 
πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων που χρησιµοποιείται στον οδηγό αυτό 
σηµειώνεται ρητά, και διανέµεται µε τους όρους που καθορίζονται από την 
άδεια χρήσης αυτού. Η χρήση στον οδηγό αυτό γίνεται για εκπαιδευτικούς µη 
εµπορικούς σκοπούς. 

Σηµείωση 

Πηγές

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.

https://www.youtube.com/watch?v=PLjld-edVj8
https://www.youtube.com/watch?v=Nv_oiLPJOV0
https://www.pexels.com/el-gr/@thecollab?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/el-gr/photo/iphone-smartphone-2420230/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilateration2d.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Javiersanp
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Sphere-intersect.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphere-intersect.png
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Almighty001&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en



