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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Ποιός είναι ο ρόλος µας στην επιστήµη ως πολίτες; Πώς µπορεί ο καθένας από 
εµάς, σε οποιαδήποτε ηλικία, να βοηθήσει σε επιστηµονικές προσπάθειες από 
τον υπολογιστή ή το κινητό του τηλέφωνο; Μπορούµε να συµµετάσχουµε στην 
επεξεργασία επιστηµονικών δεδοµένων...παίζοντας; Στη δραστηριότητα αυτή 
θα δούµε τρόπους µε τους οποίους καθένας από εµάς µπορεί να γίνει πολίτης- 
επιστήµονας, συµµετέχοντας στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία µεγάλου 
όγκου επιστηµονικών δεδοµένων, ώστε να υποστηρίξει ερευνητικά και 
επιστηµονικά προγράµµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και για όσους 
θέλουν κάτι πιο...διασκεδαστικό- µη φοβάστε, η επιστήµη των πολιτών δεν 
χρειάζεται να είναι καθόλου βαρετή. Οι εφαρµογές- παιχνίδια της επιστήµης 
του πολίτη περιµένουν την  παρατηρητικότητα, τη σκέψη και τα 
αντανακλαστικά σας! Ελάτε να βοηθήσουµε όλοι µαζί την επιστήµη! 

εκπαιδευτικούς και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που θέλει να 
κάνει τα πρώτα βήµατα γνωριµίας 
µε την Επιστήµη των Πολιτών

• Γνωριµία µε πλατφόρµες και
εφαρµογές Citizen Science που
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
στον υπολογιστή µας ή στο
κινητό µας τηλέφωνο

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:

Citizen Science 2: Γίνε ερευνητής στην καθηµερινή ζωή



Θα θέλατε να συµµετάσχετε στην επιστηµονική πρόοδο ως 
«πολίτης-επιστήµονας» αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Παρακάτω θα 
δούµε µερικά παραδείγµατα από εφαρµογές κινητών τηλεφώνων-Apps και 
διαδικτυακές πλατφόρµες µέσω των οποίων µπορείτε να προσφέρετε το 
διαθέσιµο χρόνο και τη διάθεσή σας στην επιστήµη! Εκτός από τη 
δηµιουργικότητα, την παρατηρητικότητα και τη διάθεσή σας για παιχνίδι 
µπορείτε να προσφέρετε επίσης επιστηµονικά δεδοµένα που συλλέγετε µε το 
κινητό σας τηλέφωνο, όπως φωτογραφίες, ενηµερώσεις για συγκεκριµένα 
συµβάντα ή άλλα δεδοµένα. Κάθε επιστηµονικό έργο χρειάζεται χιλιάδες 
επιστηµονικά – και µη- χέρια και µάτια- έτσι, οι επιστηµονική κοινότητα 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία για να ζητήσει τη βοήθεια όλων µας! 

«Space Awareness»
http://www.space-awareness.org/el/games/

Για να κατακτήσουµε το τελευταίο σύνορο, το ∆ιάστηµα, έχουν δηµιουργηθεί 
αρκετές citizen science  εφαρµογές, πλατφόρµες και παιχνίδια. Για παράδειγµα η 
εκπαιδευτική ιστοσελίδα «Space Awareness» έχει πολλές δραστηριότητες που 
συνδυάζουν την εξερεύνηση πραγµατικών δεδοµένων από ερευνητικά κέντρα µε 
την παιγνιώδη µάθηση και ο µαθητής µπορεί να συµµετέχει και να µάθει 
διασκεδάζοντας. 

Στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το Σύµπαν, οι αστρονόµοι πρέπει να 
συγκεντρώσουν τεράστιες ποσότητες δεδοµένων, όπως δείγµατα πετρωµάτων, 
ουράνιες παρατηρήσεις και φωτογραφίες και είναι τόσος ο όγκος των δεδοµένων 
που συγκεντρώνουν που δεν µπορούν να τον διαχειριστούν µόνοι τους. Καθώς οι 
υπολογιστές δεν είναι σε θέση να ταξινοµήσουν τα δεδοµένα που λαµβάνουν ή να 
καταλάβουν την σύνδεση µεταξύ τους, οι επιστήµονες καλούν την Επιστήµη των 
Πολιτών για βοήθεια.

Εκτέλεση δραστηριότητας

Εφαρµογές Citizen Science

http://www.space-awareness.org/el/games/
http://www.space-awareness.org/el/games/


«Cosmo Quest» 
http://www.space-awareness.org/el/games/cosmo-quest/

Σε αυτό το έργο έχουµε  την ευκαιρία να δουν εικόνες υψηλής ανάλυσης από τα 
Mars Rovers στον Άρη και από τηλεσκόπια και δορυφόρους για τη Σελήνη,  τον 
Ερµή και διάφορους Αστεροειδείς. Στόχος του παιχνιδιού είναι να σχεδιάσουµε το 
περίγραµµα ενός κρατήρα!  Επειδή όλες οι κρούσεις είναι σχεδόν τέλειοι κύκλοι, 
σχεδιάζουµε το περίγραµµα όλων των κοιλωµάτων που είναι µεγαλύτερα από ένα 
ορισµένο µέγεθος. Οι Χαρτογράφοι των Αστεροειδών προσφέρουν και την 
επιλογή χαρτογράφησης των ογκόλιθων και άλλων γνωρισµάτων στην 
επιφάνεια.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 1

Εικόνα 2

http://www.space-awareness.org/el/games/cosmo-quest/
http://www.space-awareness.org/el/games/cosmo-quest/


Εκτέλεση δραστηριότητας 

«Galaxy Zoo» 
http://www.space-awareness.org/el/games/galaxy-zoo/

https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα της επιστήµης των πολιτών είναι 
το Galaxy Zoo. ∆ηµιουργήθηκε από αστρονόµους το 2007 µε στόχο το κοινό να 
βοηθήσει στην επιλογή και στην κατηγοριοποίηση περισσότερων από ένα 
εκατοµµύριο αστρονοµικών εικόνων από γαλαξίες που λήφθηκαν µε τηλεσκόπια 
(επίγεια και µη). Σε αυτό το έργο καλείστε να ταξινοµήσετε τα σχήµατα των 
γαλαξιών παρατηρώντας µια εικόνα και εξετάζοντας κάποιες επιλογές µε τη 
βοήθεια κατάλληλων παραδειγµάτων που δίνονται σε κάθε βήµα. Τα 
αποτελέσµατα της προσπάθειας των χρηστών του Galaxy Zoo έχουν ήδη 
συνεισφέρει σε δεκάδες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις! 

Παρακάτω αναλύουµε τρεις Citizen Science Εφαρµογές – Apps, που έχουν 
παραχθεί από ελληνικούς φορείς και µπορούµε όλοι να συµβάλλουµε στο έργο 
τους! Σας προτείνουµε να τις κατεβάσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος, αλλά και να συµµετάσχετε στο έργο των ερευνητικών 
κέντρων στον ελεύθερό σας χρόνο! Έτσι γινόµαστε όλοι ενεργοί πολίτες!

Εικόνα 3

http://www.space-awareness.org/el/games/galaxy-zoo/
https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/
http://www.space-awareness.org/el/games/galaxy-zoo/
https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/
https://www.zooniverse.org/about/publications


Εκτέλεση δραστηριότητας 

BigO1

To BigO είναι ένα Η2020 έργο στον τοµέα της υγείας από ελληνικούς και ξένους 
φορείς, το οποίο µελετά περιβαλλοντικούς και συµπεριφορικούς δείκτες οι 
οποίοι είναι χρήσιµοι για την έρευνα γύρω από την παιδική παχυσαρκία. Στο 
έργο συλλέγονται δεδοµένα διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και ύπνου 
από µαθητές ηλικίας 9-18 ετών καθώς και ειδικών περιβαλλοντικών συνθήκων 
µιας κοινότητας, όπως ο αριθµός χώρων για άσκηση, εστιατορίων fast food ή ο 
αριθµός διαφηµίσεων τροφίµων κ.λπ.  Σκοπός του είναι η µέτρηση αυτών των 
συµπεριφορών και η συσχέτισή τους µε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές 
παραµέτρους µιας κοινότητας.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρµογή από το Google Play Store αλλά και 
από το App Store. Στο συνοδευτικό αρχείο 1 θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
χρήσης της εφαρµογής. 

Paratiro.gr 
Το «ΠΑΡΑΤΗΡΩ» είναι µια πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας Περίθαλψης 
Άγριας Ζωής – ANIMA σε συνεργασία µε τη SciCo στο ρόλο της επικοινωνίας. 

1 Από την συνεργάτη µας Κατερίνα Ρίβιου, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερµανική Αγωγή

https://bigoprogram.eu/
https://www.paratiro.gr/
https://www.paratiro.gr/


Εκτέλεση δραστηριότητας 

LastQuake2

H εφαρµογή LastQuake αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό 

Σεισµολογικό Κέντρο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση σεισµού. 
Η «Σεισµολογία των Πολιτών» αξιοποιεί εφαρµογές Android και ανοιχτές βάσεις 

Όταν ένας πολίτης εντοπίσει ένα νεκρό ή τραυµατισµένο ζώο, του δίνεται η 
δυνατότητα να καταγράψει το περιστατικό στο χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο τα  
περιστατικά καταχωρούνται σε όλη την Ελλάδα και οµαδοποιούνται ανάλογα µε 
το είδος του ζώου, το αίτιο τραυµατισµού και την περιοχή στην οποία βρέθηκε. 
Παράλληλα, η επιστηµονική οµάδα του «ΠΑΡΑΤΗΡΩ» επεξεργάζεται τα 
δεδοµένα και εξάγει σηµαντικά συµπεράσµατα για τις απειλές που 
αντιµετωπίζει η άγρια ζωή εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων. ∆είτε το 
Video και µοιραστείτε το µε τους µαθητές/συµµαθητές σας!

Εικόνα 4

2 Από τον συνεργάτη µας Μανώλη Χανιωτάκη , Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερµανική Αγωγή

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake&&hl=el


Εκτέλεση δραστηριότητας 

δεδοµένων οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα από τον καθένα 
µας: Στόχο έχει τη δραστηριοποίηση των πολιτών στην καταγραφή των 
σεισµών σε πραγµατικό χρόνο, ούτως ώστε να επιβοηθηθεί το έργο των 
εξειδικευµένων επιστηµόνων που ασχολούνται µε τη µελέτη του φαινοµένου.

H εφαρµογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη διότι, για να µπορούν τα σεισµικά 
κέντρα µιας χώρας να βρουν το επίκεντρο ενός σεισµού, πρέπει να πάρουν 
πληροφορίες από τρεις διαφορετικούς σεισµογράφους. Στην Ελλάδα υπάρχει 
σχετικά ανεπτυγµένο δίκτυο σεισµογράφων για να καλύψει την έκταση της 
χώρας µας, µάλιστα την τελευταία τριετία πολλά ελληνικά σχολεία έχουν 
αναπτύξει τους δικούς τους σεισµογράφους και µοιράζονται την καταγραφή 
δεδοµένων τους µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο http://seismografos.ea.gr/

Τι γίνεται όµως σε υποανάπτυκτες χώρες που δεν υπάρχει δίκτυο σεισµικών 
κέντρων και σεισµογράφων? Σκεφτείτε πόσα δεδοµένα σεισµικών δονήσεων 
και κίνησης των τεκτονικών πλακών, δεν έχουν καταγραφεί σε αυτές τις χώρες. 
Για να καταλάβετε την δύναµη των citizen scientists, φανταστείτε τους πολίτες 
της Αφρικής και Ασίας να χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο App, και κάθε φορά 
που γίνεται σεισµός να έχουµε καταγραφή του συµβάντος χωρίς ουσιαστικό 
κόστος.

Ο σεισµογράφος λαµβάνει τις σεισµικές δονήσεις σε µια ακτίνα χιλιοµέτρων και 
η καταγραφή που κάνει µας δείχνει α) τα ρίχτερ του σεισµού και β) την 
απόσταση που έχει το επίκεντρο του σεισµού από τον σεισµογράφο. Έτσι δεν 
υπάρχει τρόπος να δούµε την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται ο σεισµός 
αλλά γνωρίζουµε ότι έγινε σεισµός πχ σε ακτίνα 3,2 χιλιοµέτρων. Μπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε µια εφαρµογή όπως το MapMaker Interactive 
(https://mapmaker.nationalgeographic.org/) του National Geographic για να 
χαράξουµε τον κύκλο εµβέλειας τριών σεισµογράφων και το σηµείο τοµής τους 
µας δείχνει το επίκεντρο του σεισµού. 

Στο συνοδευτικό αρχείο 2 θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της 
εφαρµογής LastQuake. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους 
σεισµούς, περιηγηθείτε στην Ενότητα «∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών 
Επιστηµών» ή δείτε τα σχετικά βίντεο βιωµατικών δραστηριοτήτων και τους 
εκπαιδευτικούς οδηγούς που αντιστοιχούν σε αυτά!

http://seismografos.ea.gr/
https://mapmaker.nationalgeographic.org/
http://seismografos.ea.gr/


Εκτέλεση δραστηριότητας 

Βοηθάµε την επιστήµη...παίζοντας!

Και για όσους θέλουν κάτι πιο...διασκεδαστικό- µη φοβάστε, η επιστήµη των 
πολιτών δεν είναι καθόλου βαρετή. Επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες για 
να βρείτε εκατοντάδες εφαρµογές-παιχνίδια για υπολογιστές και κινητά 
τηλέφωνα, που επιστρατεύουν την παρατηρητικότητα, τη σκέψη σας και τις 
ικανότητές σας και κάνουν την έρευνα...παιχνιδάκι. Γιατί η παρατηρητικότητα, η 
συγκέντρωση, τα αντανακλαστικά και η αναλυτική σκέψη που αφιερώνουµε σε 
οποιοδήποτε παιχνίδι µπορεί να είναι πολύτιµα και για την επιστήµη Εάν 
θέλετε να εκπαιδεύσετε κι εσείς ένα ηλεκτρονικό σύστηµα να σκέφτεται σαν 
άνθρωπος, να βοηθήσετε επιστήµονες να λύσουν προβλήµατα ή να 
συµµετάσχετε σε µια περιπέτεια µαζί µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο, 
σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε! 

Citizen Science Games: 
https://citizensciencegames.com/

Εδώ θα βρείτε µια λίστα µε παιχνίδια επιστήµης των πολιτών για κινητό 
τηλέφωνο/tablet και υπολογιστή, και άλλες πληροφορίες σχετικά µε την 
παιγνιώδη µάθηση στην επιστήµη των πολιτών! Η λίστα ανανεώνεται συνεχώς 
µε νέες εφαρµογές-παιχνίδια. 

Citizen Science Center: 
http://www.citizensciencecenter.com/citizen-science-games-ultimate-list/

Άλλη µια (αλφαβητική) λίστα παιχνιδιών επιστήµης των πολιτών- µπορείτε να 
ψάξετε το θέµα που σας ενδιαφέρει! Θα βρείτε επίσης πληροφορίες και 
εφαρµογές για τους διάφορους τρόπους που µπορούµε να συµµετέχουµε στην 
επιστήµη των πολιτών! 

https://citizensciencegames.com/
http://www.citizensciencecenter.com/citizen-science-games-ultimate-list/
https://citizensciencegames.com/
http://www.citizensciencecenter.com/citizen-science-games-ultimate-list/


Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εάν...έχετε όρεξη για παραπάνω, µπορείτε να αναζητήσετε εφαρµογές 
επιστήµης των πολιτών πληκτρολογώντας “ Citizen Science Apps” στη µηχανή 
αναζήτησής σας- ή στο Google Play Store, όπου θα βρείτε δεκάδες εφαρµογές 
από ερευνητικά ιδρύµατα και επιστηµονικές οµάδες σε όλο τον κόσµο! Βρείτε 
αυτή που σας ταιριάζει, εγκαταστήστε στο κινητό σας και...κατακτήστε την 
επιστήµη!

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε κάποιες από τις παρακάτω ιστοσελίδες για να 
µάθετε περισσότερα τα προγράµµατα επιστήµης των πολιτών που συνεχώς 
εξελίσσονται, και να δείτε πώς µπορείτε κι εσείς να πάρετε µέρος!

• Ιστοσελίδα του τµήµατος Γεωγραφίας του University College London (UCL) 
που µας βοηθάει να πάρουµε µέρος στην.. Extreme Citizen Science (ExCiteS): 
https://www.geog.ucl.ac.uk/research/research-centres/excites

• Scistarter: Αποθετήριο µε πάνω από 3000 projects παγκοσµίως, τα οποία 
µπορείτε να αναζητήσετε µε λέξεις κλειδιά: https://scistarter.org/

• Μια από τις µεγαλύτερες πλατφόρµες Citizen Science στον κόσµο, στην 
οποία ανήκουν και τα projects του Galaxy Zoo: https://www.zooniverse.org/

• Θέλετε να ξεκινήσετε το δικό σας citizen science project; Το CitSci έχει ό,τι 
χρειάζεστε! (στα αγγλικά)
https://www.citsci.org/CWIS438/Websites/CitSci/Home.php?WebSiteID=7

• Προτάσεις citizen science από το National Geographic:
https://www.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects/

Για τους ορεξάτους

https://www.geog.ucl.ac.uk/research/research-centres/excites
https://scistarter.org/
https://www.zooniverse.org/
https://www.citsci.org/CWIS438/Websites/CitSci/Home.php?WebSiteID=7
https://www.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects/
https://www.geog.ucl.ac.uk/research/research-centres/excites
https://scistarter.org/
https://www.zooniverse.org/
https://www.citsci.org/CWIS438/Websites/CitSci/Home.php?WebSiteID=7
https://www.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects/


• ∆είτε το βίντεο!

Συνοδευτικό υλικό

Πηγές

Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος STEMpoweringYouth 

Κεντρικό site Space Awareness: http://www.space-awareness.org/el/games/ 
(ανακτήθηκε 13/03/19)

Κεντρικό site BigO: https://bigoprogram.eu/ (ανακτήθηκε 13/03/19)

Κεντρικό site paratiro.gr: https://www.paratiro.gr/home (ανακτήθηκε 13/03/19)

Εφαρµογή LastQuake στο Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake&hl=el 
(ανακτήθηκε 13/03/19)

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισµολογικού Κέντρου: 
https://www.emsc-csem.org/#2 (ανακτήθηκε 13/03/19)

Citizen Science Games: https://citizensciencegames.com/ (ανακτήθηκε 13/03/19)

Citizen Science Center: 
http://www.citizensciencecenter.com/citizen-science-games-ultimate-list/ 
(ανακτήθηκε 13/03/19)

Ευχαριστούµε το συνεργάτη µας Μανώλη Χανιωτάκη, Τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής για τη σύνταξη του κειµένου που 
αφορά την εφαρµογή Last Quake.Οι εικόνες του συνοδευτικού αρχείου 
αποτελούν στιγµιότυπα της ιστοσελίδας https://www.emsc-csem.org/#2 
και της εφαρµογής 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake. Λήψη 
στιγµιοτύπων Ε.Χανιωτάκης, 2017. Η χρήση των στιγµιοτύπων και του 
λογοτύπου της εφαρµογής γίνεται για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των όρων χρήσης: https://www.emsc-csem.org/policy.php. ∆ικαιούχος 
©EMSC.  Η σύνταξη του κειµένου που αφορά την εφαρµογή myBigO έγινε από 
τη συνεργάτιδά µας Κατερίνα Ρίβιου, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της 

Ελληνογερµανικής Αγωγής, µε επιµέλεια από τη Μ.Ανδρικοπούλου. Η εφαρµογή 
myBigO έχει δηµιουργηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος του προγράµµατος 
BigO (Big data against childhood Obessity), από ερευνητές του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, © 2019 Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 
Η χρήση των στιγµιοτύπων και του λογοτύπου της εφαρµογής γίνεται για 
εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς.

http://www.space-awareness.org/el/games/
https://bigoprogram.eu/
https://www.paratiro.gr/home
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake&hl=el
https://www.emsc-csem.org/#2
https://citizensciencegames.com/
http://www.citizensciencecenter.com/citizen-science-games-ultimate-list/
https://www.emsc-csem.org/#2
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake
https://www.emsc-csem.org/policy.php
http://www.space-awareness.org/el/games/


Πηγές

Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος STEMpoweringYouth 

Κεντρικό site Space Awareness: http://www.space-awareness.org/el/games/
(ανακτήθηκε 13/03/19)

Κεντρικό site BigO: https://bigoprogram.eu/ (ανακτήθηκε 13/03/19)

Κεντρικό site paratiro.gr: https://www.paratiro.gr/home (ανακτήθηκε 13/03/19)

Εφαρµογή LastQuake στο Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake&hl=el
(ανακτήθηκε 13/03/19)

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισµολογικού Κέντρου: 
https://www.emsc-csem.org/#2 (ανακτήθηκε 13/03/19)

Citizen Science Games: https://citizensciencegames.com/ (ανακτήθηκε 13/03/19)

Citizen Science Center: 
http://www.citizensciencecenter.com/citizen-science-games-ultimate-list/
(ανακτήθηκε 13/03/19)

Ευχαριστούµε το συνεργάτη µας Μανώλη Χανιωτάκη, Τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής για τη σύνταξη του κειµένου που 
αφορά την εφαρµογή Last Quake.Οι εικόνες του συνοδευτικού αρχείου 
αποτελούν στιγµιότυπα της ιστοσελίδας https://www.emsc-csem.org/#2
και της εφαρµογής 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.emsc_csem.lastquake. Λήψη 
στιγµιοτύπων Ε.Χανιωτάκης, 2017. Η χρήση των στιγµιοτύπων και του 
λογοτύπου της εφαρµογής γίνεται για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς 
δυνάµει των όρων χρήσης: https://www.emsc-csem.org/policy.php. ∆ικαιούχος 
©EMSC.  Η σύνταξη του κειµένου που αφορά την εφαρµογή myBigO έγινε από 
τη συνεργάτιδά µας Κατερίνα Ρίβιου, Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της 

Ελληνογερµανικής Αγωγής, µε επιµέλεια από τη Μ.Ανδρικοπούλου. Η εφαρµογή 
myBigO έχει δηµιουργηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος του προγράµµατος 
BigO (Big data against childhood Obessity), από ερευνητές του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, © 2019 Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 
Η χρήση των στιγµιοτύπων και του λογοτύπου της εφαρµογής γίνεται για 
εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς.

Πηγές εικόνων

Εικόνες 1-3: Στιγµιότυπα ιστοσελίδας http://www.space-awareness.org/el/, το 
απεικονιζόµενο περιεχόµενο της οποίας διέπεται από άδεια Creative Commons 
BY 4.0 λήψη από Μ.Ανδρικοπούλου. 

Εικόνα 4: Στιγµιότυπα ιστοσελίδας https://www.paratiro.gr/, λήψη 
Μ.Ανδρικοπούλου, used by permission. 

Σηµείωση 

Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (σηµειώνεται ρητά και διανέµεται µε 
την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού. Η χρήση στον 
παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς.

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://www.space-awareness.org/el/
https://www.paratiro.gr/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



