
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS/HORIZON 2020 

 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-
Κορδελιού συμμετέχει ως εταίρος 
(συνεργαζόμενο σχολείο) μέσω της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κεντρικής 
Μακεδονίας, που συμμετέχει ως οργανισμός, στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NEMESIS/HORIZON 2020. 
Στο σχολείο μας συμμετέχουν οι εκπ/κοί: 
Κυριακή Ζερβού, Άρτεμις Κεφαλίδου, Αντωνία 
Τουτζιάρη, Μάχη Κεσκιλίδου, Δανάη 
Τσαπικίδου, Κώστας Νάσκος.  
 

Το NEMESIS είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο 
που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο 
που συνδέει την εκπαίδευση και την κοινωνική 
καινοτομία.  
 

Το NEMESIS θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
παρέχουν όλα τα εφόδια στους μαθητές τους 
ώστε να γίνουν περισσότερο κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν 
δεξιότητες καινοτομίας, ενισχύοντάς τους με τα 
εργαλεία και τις ικανότητες που θα χρειαστούν 
για να συμβάλουν στην αλλαγή της κοινωνίας. 
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 
2021. Συνδυάζει καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα, 
ανοικτές τεχνολογίες και συμμετοχικές σχέσεις 
και διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι 
συμμετέχοντες οργανισμοί (ερευνητές, φορείς 
κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικοί 
επιχειρηματίες & εκπαιδευτικοί) θα αναπτύξουν 
ένα παιδαγωγικό πλαίσιο μάθησης για την 
κοινωνική καινοτομία και μία άμεσα εφαρμόσιμη 
μεθοδολογία για σχολεία και άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς. 
 

Το NEMESIS θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε ένα 
περιορισμένο αριθμό σχολείων σε 5 Ευρωπαϊκές 
χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γαλλία και 
Ηνωμένο Βασίλειο) κατά την σχολική περίοδο 
2018-2019. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο πιλοτικό 
πρόγραμμα θα διεξαχθεί την επόμενη σχολική 
χρονιά (2019-2020) με την συμμετοχή ενός πολύ 
μεγαλύτερου αριθμού σχολείων, το οποίο θα 
βασιστεί σε ένα βελτιωμένο εκπαιδευτικό 
μοντέλο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που θα λάβει χώρα κατά τη 
διάρκεια της πρώτη πιλοτικής περιόδου. 

 



Γνωρίστε τους 16 συμμετέχοντες  ευρωπαϊκούς φορείς/οργανισμούς: 
 

    
Innovation in Learning 
Institute Friedrich- Alexander 
Universität Erlangen 
Nürnberg (FAU) – Γερμανία  
(συντονιστής προγράμματος) 

Les Têtes de l’Art – Γαλλία 
 

ZEMOS98/ASOCCE –Ισπανία 
 

VALNALÓN: Ciudad 
Industrial del Valle del Nalón 
– Ισπανία 

 

 

   

 

CEIP Los Albares – Ισπανία 
 

Healthapp – Iσπανία 
 

Agrupamento de Escolas da 
Maia (AEMaia)-Πορτογαλία 

Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & 
ΔΕ Κ. Μακεδονίας – Ελλάδα 

 

    
STIMMULI for Social Change 
– Ελλάδα 

Μπορούμε – Ελλάδα 1
ο
 Πρότυπο Πειραματικό 

Δημοτικό Θεσ/νίκης-Ελλάδα 
6

ο
 Διαπολιτισμικό Δημοτικό 

Ελ.-Κορδελιού- Ελλάδα 
 

    
Social Enterprise International 
– Ηνωμένο Βασίλειο 

Herringthorpe Junior School 
– Ηνωμένο Βασίλειο 

Generation Generous – 
Hνωμένο Βασίλειο 

European School Heads 
Association – Ολλανδία 

 

 

 

 
Δείτε ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι (διάρκεια 2:28): 
Γνωρίζοντας το NEMESIS 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον 
παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος: 
http://nemesis-edu.eu/el/about/  
 

http://www.ili.fau.de/
http://www.ili.fau.de/
http://www.ili.fau.de/
http://www.ili.fau.de/
http://www.lestetesdelart.fr/
http://www.zemos98.org/
http://www.valnalon.com/web/
http://www.valnalon.com/web/
http://www.valnalon.com/web/
http://ceiplosalbares.catedu.es/
http://bcnhealthapp.com/
http://www.aemaia.pt/
http://www.aemaia.pt/
http://www.esha.org/
http://www.esha.org/
https://stimmuli.eu/
https://stimmuli.eu/
http://www.boroume.gr/
http://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/autosch/joomla15/
http://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/autosch/joomla15/
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/main_greek.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/main_greek.htm
http://www.sei.coop/
http://www.sei.coop/
https://herringthorpejuniors.com/
https://herringthorpejuniors.com/
http://www.generationgenerous.com/
http://www.generationgenerous.com/
http://www.esha.org/
http://www.esha.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yDsZb_Xvhjs
http://nemesis-edu.eu/el/about/


 
 



 
 



 
 



Για περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε στα πλαίσια του προγράμματος, 
επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους (λινκ) 

 

 
Οξυγόνο για μας, για σας για όλους… 

Oxygen for all! 
 

 

 

Οξυγόνο για μας, για σας, για όλους! Αναπαράσταση πορείας 
διαμαρτυρίας προς τα εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής της 
Δυτικής Θεσ/νίκης. Η ταινία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος NEMESIS/HORIZON 2020, από τα παιδιά 
του ΣΤ1 και τη δασκάλα τους κα Μάχη Κεσκιλίδου. 

 

 

 
 

Μια ιστορία θα σου πω 
Let me tell you a story 

 
 

 

Γεννιέσαι επιχειρηματίας ή γίνεσαι; - Τα παγκάκια της φιλίας στο 
Κορδελιό Θεσ/νίκης. Ευχαριστούμε την κα Καλεμάκη Ειρήνη, Project 
Manager της Stimmuli for Social Change που στόχο έχει την έρευνα, 
ανάπτυξη & προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, για την υπέροχη 
αναφορά που έκανε για το σχολείο και τις εκπ/κούς Ζερβού Κυριακή 
& Κεφαλίδου Άρτεμις, στο άρθρο που δημοσίευσε στο «Επιχειρώ». 

 

 

 

Μια ιστορία θα σου πω... - Οι μαθητές του Δ1 και του Ε2, 
παρουσιάζουν τον τίτλο της δράσης τους, «Μια ιστορία θα σου πω», 
μέσα από ένα παιχνίδι γραφής και παντομίμας στη σχολική αυλή. 
Υπεύθυνες δασκάλες Άρτεμις Κεφαλίδου & Κυριακή Ζερβού. 

 

 

"Mια ιστορία θα σου πω..." μέσα από τα μάτια των παιδιών - H 
ιδέα του project «Μια ιστορία θα σου πω…» διαμορφώθηκε από τα 
ίδια τα παιδιά ενώ ξεκίνησε με τις πρώτες σκέψεις και επιθυμίες τους 
για τον κόσμο, οι οποίες και παρουσιάζονται στο βίντεο. Υπεύθυνες 
δασκάλες Άρτεμις Κεφαλίδου & Κυριακή Ζερβού. 

 

 

 
 

"I will tell you a story ..." through the eyes of the children 

 

 
 

 

Mια ιστορία θα σου πω: Περιγράφοντας τη δράση μας - Το βίντεο 
περιγράφει τις ιδέες και τα στάδια υλοποίησης του πρότζεκτ. Οι 
μαθητές/τριες προσεγγίζουν το θέμα της φιλαναγνωσίας και της 
δημιουργικής γραφής μέσα από το πρίσμα του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Συγγράφουν τις δικές τους ιστορίες με 
σκοπό να τις μοιραστούν με ανθρώπους έξω από τα στενά όρια του 
σχολικού περιβάλλοντος. Παράλληλα γίνονται εθελοντές αναγνώστες 
σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, αναλφάβητους, ανθρώπους με 
προβλήματα όρασης κ.ά. ενώ παράλληλα σχεδιάζουν και 
δημιουργούν χώρους ανάγνωσης όπου μοιράζονται ιστορίες από 
βιβλία και ιστορίες που έχουν γράψει οι ίδιοι. Υπεύθυνες δασκάλες 
Άρτεμις Κεφαλίδου & Κυριακή Ζερβού. 

https://nemesis-edu.eu/el/portfolio/oxygen-for-all/
https://nemesis-edu.eu/el/portfolio/oxygen-for-all/
https://www.youtube.com/watch?v=ip44ug9vF_0
https://www.youtube.com/watch?v=ip44ug9vF_0
https://www.youtube.com/watch?v=ip44ug9vF_0
https://www.youtube.com/watch?v=ip44ug9vF_0
https://www.youtube.com/watch?v=ip44ug9vF_0
https://nemesis-edu.eu/el/portfolio/let-me-tell-you-a-story-2/
https://nemesis-edu.eu/el/portfolio/let-me-tell-you-a-story-2/
http://www.epixeiro.gr/article/121417?fbclid=IwAR1G1FLyRJwd5GVcskOS6B1t8XbKkoBzkZaI2aH1-GelFvUWyuRhLL2AgK4
http://www.epixeiro.gr/article/121417?fbclid=IwAR1G1FLyRJwd5GVcskOS6B1t8XbKkoBzkZaI2aH1-GelFvUWyuRhLL2AgK4
http://www.epixeiro.gr/article/121417?fbclid=IwAR1G1FLyRJwd5GVcskOS6B1t8XbKkoBzkZaI2aH1-GelFvUWyuRhLL2AgK4
http://www.epixeiro.gr/article/121417?fbclid=IwAR1G1FLyRJwd5GVcskOS6B1t8XbKkoBzkZaI2aH1-GelFvUWyuRhLL2AgK4
http://www.epixeiro.gr/article/121417?fbclid=IwAR1G1FLyRJwd5GVcskOS6B1t8XbKkoBzkZaI2aH1-GelFvUWyuRhLL2AgK4
http://www.epixeiro.gr/article/121417?fbclid=IwAR1G1FLyRJwd5GVcskOS6B1t8XbKkoBzkZaI2aH1-GelFvUWyuRhLL2AgK4
https://www.youtube.com/watch?v=AcLZMdORKyA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AcLZMdORKyA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AcLZMdORKyA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=AcLZMdORKyA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VNsOmXkMvn0
https://www.youtube.com/watch?v=VNsOmXkMvn0
https://www.youtube.com/watch?v=VNsOmXkMvn0
https://www.youtube.com/watch?v=VNsOmXkMvn0
https://www.youtube.com/watch?v=VNsOmXkMvn0
https://www.youtube.com/watch?v=nnnoRVuOOKk
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cJEcTsON9qQ&t=2s


 

 

 
 

I will tell you a story Describing our action 
 

 

 
 

 

Μια ιστορία θα σου πω: 3D εκτύπωση μακέτας για παγκάκι - Οι 
μαθητές/τριες δημιουργούν χώρους ανάγνωσης, φανταστικά 
παγκάκια, όπου μοιράζονται τις ιστορίες που έχουν γράψει οι ίδιοι με 
σκοπό να τις μοιραστούν με ανθρώπους έξω από τα στενά όρια του 
σχολικού περιβάλλοντος. Έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασμό αυτών 
των χώρων, εκπαιδεύονται στο εργαστήρι πληροφορικής από το 
δάσκαλο πληροφορικής Κώστα Νάσκο πάνω στην τρισδιάστατη 
εκτύπωση μακέτας για παγκάκι, πριν την κατασκευή του σε 
πραγματικές διαστάσεις. Υπεύθυνες δασκάλες Άρτεμις Κεφαλίδου & 
Κυριακή Ζερβού. 

 

 

 

Μια ιστορία θα σου πω… 
η σελίδα μας στο fb 

 

 

 

14 Σημεία Κοινωνικής Καινοτομίας NEMESIS. Ένα βίντεο από τη 
συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία της οργάνωσης: Stimmuli for 
Social Change στο οποίο οι υπεύθυνες δασκάλες Ζερβού Κυριακή & 
Κεφαλίδου Άρτεμις, αναλύουν πώς οι μαθητές μας ανέπτυξαν 
ικανότητες κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τις δραστηριότητες που 
εκπονήσαμε στο σχολείο και που αφορούν την εμπλοκή και 
ενασχόληση τους με το πρόγραμμα. Η ανάλυση αφορά 14 σημεία. 

 

 

 

Η Άρτεμις Κεφαλίδου και η Κική Ζερβού, δασκάλες του σχολείου 
μας, παρουσιάζουν τη δράση τους «Μια ιστορία θα σου πω…», 
όπου οι μαθητές/τριες των τμημάτων τους προσεγγίζουν το θέμα της 
φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής μέσα από το πρίσμα 
του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η παρουσίαση 
έγινε στην επιμορφωτική ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
NEMESIS, HORIZON 2020 την Παρασκευή 6/9/2019, στο Αμφιθέατρο 
του 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς σε άλλους εκπ/κούς. Η δράση έγινε 
στα πλαίσια του προγράμματος τα σχολικά έτη 2018/19 & 2019/20. 

 

 

 

 

«Σχεδιάζουμε επάνω στα παγκάκια». Η δράση αυτή 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Nemesis Project κι αποτελεί μία από τις επιμέρους δράσεις του 
πρότζεκτ "Μια ιστορία θα σου πω". Ποια η αξία αυτής της δράσης; Η 
συνεργασία και η συμμετοχικότητα των μαθητών από τον σχεδιασμό 
μέχρι και την υλοποίηση. Ειδικότερα, η αξία αυτής της δράσης 
έγκειται στις αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν οι 46 μαθητές μας 
που συνεργάστηκαν, του Ε1 & Στ2 του σχολείου μας. Ξεκινώντας από 
την αρχική τους επιθυμία να φτιάξουν παγκάκια που θα είναι το 
σήμα κατατεθέν της δράσης μέχρι και την υλοποίηση αυτής της 
επιθυμίας. Πολλές οι συναντήσεις της ομάδας, οι συζητήσεις, ο 
διάλογος, τα επιχειρήματα, οι υποθέσεις και οι συλλογικές 
αποφάσεις. Υπεύθυνες δασκάλες Άρτεμις Κεφαλίδου & Κική Ζερβού.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRbfOwadRFQ
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GppHCa9PJyo&t=2s
https://www.facebook.com/groups/2226255934293746/
https://www.facebook.com/groups/2226255934293746/
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=MaqGROQ62Gg
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=OOFts1WiXsY
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo
https://www.youtube.com/watch?v=vcGukvctCww&fbclid=IwAR1QPfFEagkCi6ZhiXe63vyJYDxL_sAMNherlXmzLJ9eFzOo07qcAWBjeAo


 

 
 
«Σχεδιάζοντας παγκάκια». Βίντεο Νο2 

 

 

Από τη συγγραφή στην εικονογράφηση - "Εσύ γιατί γράφεις 
ιστορίες;" Αυτό ήταν το αρχικό ερώτημα που απάντησαν οι μαθητές 
μας και μετά απλά αφέθηκαν στις μαγικές τους ιδιότητες χαρίζοντας 
μας, με την καταπληκτική φαντασία τους, τις ωραιότερες ιστορίες 
που θα μπορούσαν να κρατήσουν συντροφιά σε όποιον έχει την 
ανάγκη να ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο των παιδιών...Το μήνυμα των 
μαθητών μας; ...."Μια ιστορία θα σου πω!". Υπεύθυνες δασκάλες 
Άρτεμις Κεφαλίδου & Κική Ζερβού. 

 

 
 

 

Το βίντεο «Ανοιχτά Παράθυρα / εν καιρώ καραντίνας…» που 
δημιούργησαν τα παιδιά των Ε1 & ΣΤ2 με τις δασκάλες τους Άρτεμις 
Κεφαλίδου & Κική Ζερβού είναι το αποτέλεσμα της επικοινωνίας 
τους την περίοδο της καραντίνας. Είναι λοιπόν εδώ. Όλοι μαζί. Μέσα 
από οθόνες τάμπλετ, υπολογιστών, λάπτοπ, κινητών ή και δια 
τηλέφωνου για να πούνε όλοι μαζί μια ιστορία. Ιστορία καραντίνας. 
Με την ευχή να έχουμε πάντα ένα ανοιχτό παράθυρο στην 
επικοινωνία μας. Συμμετείχαν οι συνδιδάσκοντες εκπ/κοί  στα 
τμήματα αυτά (Μαρία Βλαχοπούλου, Ελένη Δελημπέη, Ευδοκία 
Κουγιουμτζή, Αντωνία Τουτζιάρη, Ελένη Φωτιάδου), οι οποίες 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους και μοιραστήκανε μαζί τις εικόνες 
και τις σκέψεις τους.  

 

 

Nemesis co creation labs – 2 χρόνια NEMESIS PROJECT μια μικρή 
αναδρομή: εργαστήρια συνδημιουργίας με τη συμμετοχή μαθητών, 
γονέων, εκπαιδευτικών, και φορέων του προγράμματος NEMESIS 
μέσα από τα οποία αποτυπώνεται βήμα βήμα η αρχική ιδέα, η 
μεθοδολογία υλοποίησης της, η πράξη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα 
αυτής. Υπεύθυνες δασκάλες Άρτεμις Κεφαλίδου & Κική Ζερβού. 

 
 

Στο Πρόγραμμα NEMESIS/HORIZON 2020 συμμετείχαν στο σχολείο μας οι εκπ/κοί 
 

    
Δ/ντής Στέργιος Παπαδόπουλος 
υποδ/ντρια Αντωνία Τουτζιάρη 

(συντονίστρια του προγράμματος 
στο σχολείο) 

Άρτεμις Κεφαλίδου  
Κυριακή Ζερβού 

Μια ιστορία θα σου πω 
Let me tell you a story 

Μάχη Κεσκιλίδου 
Οξυγόνο για μας, για 

σας για όλους… 
Oxygen for all! 

Δανάη Τσαπικίδου 
(μεταφράσεις που 

χρειάστηκαν στα αγγλικά  
για το πρόγραμμα) 

 
Στα πλαίσια του «Μια ιστορία θα σου πω» ο πληροφορικός 
μας το 2018-19, Κώστας Νάσκος: εκπαίδευσε στο εργαστήρι 
πληροφορικής τα παιδιά πάνω στην τρισδιάστατη εκτύπωση 
μακέτας για παγκάκι, πριν την κατασκευή του σε πραγματικές 
διαστάσεις. Έγινε 3D εκτύπωση μακέτας για παγκάκι. 
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