


STEM DISCOVERY WEEK 23/4/2018 - 27/4/2017       17:30 - 19:30
ACTIVITIES PROGRAM 

CLASS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
TEACHERS 

PUBLIC
"Scientix" network 

presentation

"Scientix" 
network 

presentation

"Scientix" network 
presentation

"Scientix" network 
presentation

"Scientix" network 
presentation

Α΄GRADE
Andromeda in the 
canvas and in the 

night sky

Andromeda in the 
canvas and in the 

night sky
Artistic  Landscapes

Β΄GRADE Artistic  Landscapes

European 
wonders of 
nature with 
Europeana 

European wonders 
of nature with 

Europeana 
Artistic  Landscapes

European wonders of 
nature with 
Europeana 

C΄GRADE Artistic  Landscapes

European 
wonders of 
nature with 
Europeana 

European wonders 
of nature with 

Europeana 

European wonders 
of nature with 

Europeana 

European wonders of 
nature with 
Europeana 

D΄GRADE Artistic  Landscapes
Work by Finnish 
artists on world 

map

European wonders 
of nature with 

Europeana 

European wonders 
of nature with 

Europeana 

Work by Finnish 
artists on world map

Ε΄GRADE
Astronomy, art and 
technology through 

the ages

Work by Finnish 
artists on world 

map

Astronomy, art and 
technology through 

the ages

European wonders 
of nature with 

Europeana 

Work by Finnish 
artists on world map

F΄GRADE
Astronomy, art and 
technology through 

the ages

Work by Finnish 
artists on world 

map

Astronomy, art and 
technology through 

the ages

European wonders 
of nature with 

Europeana 

Work by Finnish 
artists on world map

Makris Nikolaos "Scientix" network presentation
Kargiannis Iraklis Andromeda in the canvas and in the night sky
Nikou Roxanthi Artistic  Landscapes

Dimopoulou Theoni European wonders of nature with Europeana 
Petsi Niki European wonders of nature with Europeana 

Kouskourida Zoi Work by Finnish artists on world map
Makris Nikolaos Astronomy, art and technology through the ages





ΕΜΒΟΜΑΔΑ STEM 23/4/2018 - 27/4/2017       17:30 - 19:30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

& ΚΟΙΝΟ
Παρουσίαση του 

δικτύου "Scientix"

Παρουσίαση του 
δικτύου 

"Scientix"

Παρουσίαση του 
δικτύου "Scientix"

Παρουσίαση του 
δικτύου "Scientix"

Παρουσίαση του 
δικτύου "Scientix"

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ανδρομέδα στην τέχνη 
και στον ουρανό 

Ανδρομέδα στην 
τέχνη και στον 

ουρανό 
Καλλιτεχνικά τοπία

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Καλλιτεχνικά τοπία

Γνωρίζοντας 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα της 

Ευρώπης

Γνωρίζοντας 
εκπληκτικά τοπία 

της Ευρώπης
Καλλιτεχνικά τοπία

Γνωρίζοντας 
εκπληκτικά τοπία της 

Ευρώπης

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Καλλιτεχνικά τοπία

Γνωρίζοντας 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα της 

Ευρώπης

Γνωρίζοντας 
εκπληκτικά τοπία 

της Ευρώπης

Γνωρίζοντας 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα της 

Ευρώπης

Γνωρίζοντας 
εκπληκτικά τοπία της 

Ευρώπης

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Καλλιτεχνικά τοπία
Γυρίζοντας τον 
κόσμο με την 

τέχνη

Γνωρίζοντας 
εκπληκτικά τοπία 

της Ευρώπης

Γνωρίζοντας 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα της 

Ευρώπης

Γυρίζοντας τον κόσμο 
με την τέχνη

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η αστρονομία στη 
διάρκεια των αιώνων

Γυρίζοντας τον 
κόσμο με την 

τέχνη

Η αστρονομία στη 
διάρκεια των 

αιώνων

Γνωρίζοντας 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα της 

Ευρώπης

Γυρίζοντας τον κόσμο 
με την τέχνη

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η αστρονομία στη 
διάρκεια των αιώνων

Γυρίζοντας τον 
κόσμο με την 

τέχνη

Η αστρονομία στη 
διάρκεια των 

αιώνων

Γνωρίζοντας 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα της 

Ευρώπης

Γυρίζοντας τον κόσμο 
με την τέχνη

Μακρής Νικόλαος Παρουσίαση του δικτύου "Scientix"
Καραγιάννης Ηρακλής Ανδρομέδα στη τέχνη και στον ουρανό 

Νίκου Ρωξάνθη Καλλιτεχνικά τοπία
Δημοπούλου Θεώνη Γνωρίζοντας εντυπωσιακά αξιοθέατα της Ευρώπης

Πέτση Νίκη Γνωρίζοντας εκπληκτικά τοπία της Ευρώπης
Κουσκουρίδα Ζωή Γυρίζοντας τον κόσμο με την τέχνη
Μακρής Νικόλαος Η αστρονομία στη διάρκεια των αιώνων
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