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Ένα πρότζεκτ για παιδιά, δασκάλους, 
γονείς και για όλους όσους 
ενδιαφέρονται για την 
Διδασκαλεία Αστρονομίας

Γνωρίζατε ότι κλέψανε το φεγγάρι;

Έτσι ξεκινάει η πρώτη μας ιστορία... Ταυτόχρονα γράφονται άλλες δύο ιστορίες από την ομάδα του 

SPACE GUARDIANS.

Ο σκοπός του πρότζεκτ είναι να δημιουργηθεί ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό βιβλίο για την 

διδασκαλία της Αστρονομίας για παιδιά (ηλικίας 3 έως 6 ετών) - SPACE GUARDIANS eBook - το οποίο 

θα είναι ελεύθερο για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το SPACE GUARDIANS eBook ζητά από τον αναγνώστη να λύσει το μυστήριο της κλεμμένης Σελήνης. 

Αλλά δεν είναι όλα όπως φαίνονται να είναι... Αυτή η ιστορία μυστηρίου θα εξερευνήσει κυρίως θέματα 

όπως το φεγγάρι, τη γη και τον ήλιο, τοποθετώντας τον αναγνώστη στο κέντρο της ιστορίας, 

επιτρέποντάς του να επιλέξει το όνομα του κύριου χαρακτήρα.

Έτοιμοι για αυτή την περιπέτεια του διαστήματος; ακολουθήστε μας για να πάρετε μέρος στην ιστορία 

SPACE GUARDIANS!

# Website: spaceguardians.eu

# Facebook: www.facebook.com/spaceguardiansebook/



Η νύχτα των Ευρωπαίων 

Ερευνητών 

πραγματοποιήθηκε στις 28 

και 29 Σεπτεμβρίου σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε 

χρόνο αυτή είναι μια μεγάλη 

ευκαιρία για τους ερευνητές 

να αλληλεπιδρούν με τους 

επισκέπτες, ειδικά τους νέους 

και να δείξουν πώς η έρευνά 

τους έχει αντίκτυπο στην 

καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. Ελέγξτε εδώ τον 

Χάρτη της Ευρώπης που 

δείχνει τα γεγονότα και τα 

κύρια αποτελέσματά τους σε 

κάθε χώρα. 

Η ομάδα του SPACE 

GUARDIANS είναι παρούσα 

στο Fête de la Science 

(Φεστιβάλ Επιστήμης), από 

τις 6 έως τις 14 Οκτωβρίου 

2018. Το φεστιβάλ λαμβάνει 

χώρα σε 11 περιοχές της 

Γαλλίας με διαφορετικές 

δραστηριότητες, απευθύνεται 

σε εκπαιδευτικούς, παιδιά και 

ερευνητές. Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα εδώ για να έχετε 

πρόσβαση σε podcasts, 

συνεντεύξεις, άρθρα και 

περισσότερες πληροφορίες 

για τα αποτελέσματα αυτού 

του ευρωπαϊκού φεστιβάλ.

Ακολουθήστε τις 

δραστηριότητες του SPACE 

GUARDIANS & ειδήσεις για 

να γίνετε μέρος αυτής της 

διαστημικής αποστολής στην 

εκπαίδευση αστρονομίας!
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