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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ERASMUS + APP YOUR SCHOOL 

«ΘΑΡΡΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ» 

Θ Α Ρ Ρ Ο Σ   Ή    Α Λ Η Θ Ε Ι Α



Το έργο App Your School έχει στόχο 
να διερευνήσει και να εφαρμόσει 
νέες μεθοδολογίες και πρακτικές 

που αξιοποιούν τις ψηφιακές 
δεξιότητες των νέων στο χώρο της 

εκπαίδευσης 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



 

Η σύμπραξη με τους εταίρους 8 ευρωπαικών χωρών θα 
οδηγήσει σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που θα 
εφαρμοστούν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών: 
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Αθήνα: Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 
για το 2018  

 

Από τις 23 Απριλίου η ελληνική 
πρωτεύουσα θα βρίσκεται στο επίκεντρο 

του παγκόσμιου πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, καθώς ανακηρύχθηκε από 
τον οργανισμό της UNESCO πρωτεύουσα 

στην οποία θα λάβει χώρα  η διοργάνωση.  



Το σύμπαν δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί 
συνεχώς θα  διαστέλλεται. 

 

 

ΣΟΚ : ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΕΘΑΝΕΙ ΠΟΤΕ! 

Διεξοδικές μελέτες της NASA και δύο 
ανεξάρτητα προγράμματα ονόματι Supernova 
Cosmology Project και  High-Z Supernova 
έδωσαν ταυτόχρονα αποτελέσματα που 
παρουσιάζουν μια εντελώς απροσδόκητη 
επιτάχυνση της διαστολής του σύμπαντος. 

Άρα άνθρωποι ετοιμαστείτε για νέες 
ανακαλύψεις και καινούριους γείτονες!... 

#newgalaxy #NASA #eternaluniverse 
#newplanets #evolution #solarsystem  

 

 



Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εθίζουν 
όσο η ηρωίνη. 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εθίζουν όσο η 
ηρωίνη. 

 
Άρθρο στο blog της New York Post  ισχυρίζεται πως η 
έκθεση των παιδιών στις οθόνες ( τηλεόραση, παιχνίδια, 
κινητά) προκαλεί εθισμό ίδιο με αυτόν της ηρωίνης. 
Σύμφωνα με Δήλωση το 2013 της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Παιδιατρικής, τα παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών περνούν 8 
ώρες την ημέρα με ψηφιακά μέσα, ενώ οι έφηβοι περνούν 
11 ώρες μπροστά από τις οθόνες. «Ο εγκέφαλος του 
παιδιού σας όταν παίζει Minecraft μοιάζει με τον εγκέφαλό 
του όταν παίρνει ναρκωτικά» , υποστηρίζουν οι ειδικοί. 

 
#games #addiction #onlinedrugs #dangerous #screens 

 



Τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ αποτελούν 
απειλή για τη σταθερότητα του πλανήτη. 

 
 

«Τα αυτόνομα όπλα απειλούν να αποτελέσουν την 
τρίτη επανάσταση στο πεδίο του πολέμου. Μπορούν 

να αποτελέσουν όπλα τρομοκρατών κατά αθώων 
πληθυσμών και όπλα στα οποία αν εισβάλλουν 
χάκερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ 

επικίνδυνους τρόπους», Elon Musk.  

 

Τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ αποτελούν μία 
δυνητική απειλή για τη σταθερότητα του πλανήτη: ο 
φόβος των ανθρώπων για την αυτοματοποίηση, το 
μαζικό κύμα ανεργίας που ενδέχεται να προκαλέσουν, 
αλλά και η επέλαση των σκεπτόμενων μηχανών στο 
πεδίο της μάχης, είναι ζητήματα που καλείται να 
διαχειριστεί η νέα υπηρεσία του ΟΗΕ, το Κέντρο 
Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής, με έδρα τη 
Χάγη. 

 



Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/ 2016 
απαγορεύεται η χρήση των κοινωνικών δικτύων από 

παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. 

 
Σύμφωνα  με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016  
από την ηλικία των 13 ετών μέχρι και τα 16, θα 
χρειάζεται η γονική συγκατάθεση στα κοινωνικά 
δίκτυα .O γονιός δηλαδή θα πρέπει να δώσει τη 
συγκατάθεσή του, ώστε το παιδί του να μπορεί να 
τα χρησιμοποιεί, ενώ την πιστοποίηση της 
συγκατάθεσης αυτής, με δική του πάλι ευθύνη, θα 
αναλάβουν τα κοινωνικά δίκτυα. 

#safety #parents #social #networking 

 

 

 





 



ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ 



Tα νέα μας 









ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 





ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 







ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 







ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 



• Το χρονογράφημα είναι είδος 

έντεχνου πεζού λόγου με 

λογοτεχνική συχνά χροιά· 

δημοσιεύεται σε εφημερίδες 

και σε περιοδικά 

 

 

• Πρόθεσή του είναι να 

σχολιάσει την επικαιρότητα 

της κοινωνικής, της 

πολιτιστικής, της πολιτικής 

κτλ. ζωής 

• είναι σύντομο κείμενο ευχάριστο 

και  γράφεται σε τόνο εύθυμο, 

χαριτωμένο, χιουμοριστικό, 

κάποτε επικριτικό, δηκτικό 

άλλοτε, συχνά ειρωνικό, 

παραινετικό, έμμεσα ή άμεσα 

διδακτικό και παιδαγωγικό.  

 

• Αυτά σημαίνουν ότι συστεγάζει 

αρμονικά τη χάρη και τη 

σκωπτικότητα, την ευφυολογία 

και τον κριτικό στοχασμό, την 

αφηγηματική ροή και τη διδακτική 

πρακτική, την ειρωνική διάθεση 

και τη σοβαρή πρόθεση 

 



Ο Τζίμης της ψυχής μας 



ΑΡΘΡΑ ΓΝΩΜΗΣ 



 «Γυναίκα, τι θα φάμε σήμερα;» 





ΥΓΕΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ 





ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 





ΣΚΙΤΣΟ 





Ο δημοσιογράφος πρέπει: 

 να συλλέγει και να διασταυρώνει τις 
πληροφορίες του μέσω συνεντεύξεων και 

ερευνητικών διαδικασιών με στόχο την 
καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του 

δημοσιογραφικού περιεχομένου που 
προσφέρεται στο κοινό 

 να διακρίνεται για το  υψηλό επίπεδο χρήσης 
της νέας ελληνικής γλώσσας  

. 

Συμπέρασμα 



 να αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες και τα 

εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την 

εις βάθος διερεύνηση και λήψη πληροφοριών 

καθώς και την ελκυστική δημοσιοποίηση 

δημοσιογραφικού περιεχομένου 

 

 

 να έχει επίγνωση της συμβολής και της 

ευρύτερης ευθύνης  του δημοσιογραφικού έργου 

στη λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


