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Abstract: This workshop describes in detail the design and development of an application for 

mobile devices (mobile phones or tablets) with android. The aim is to integrate this innovative 

application into the educational process. It is aimed at secondary vocational teachers who 

teach in the field of "vehicle technician". The application is part of the "Car Catalyst 

Converters" section of the EPAL class “Internal Combustion Engines” course. This 

application can be modified and used at any level of education. MIT App Inventor 2 will be 

used for its development. This proposal is an accessible introduction to the web development 

environment. Efforts are being made to encourage teachers to use computing in a fun way for 

the benefit of learning. 
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Πεπίλητη: Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε αλάπηπμε κίαο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο (application) γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα ή tablet) κε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα android, ζην πιαίζην ηεο κάζεζεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Τν επίπεδν είλαη 

κέηξηαο δπζθνιίαο. Σηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε έληαμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζηελ εηδηθφηεηα «ηερληθφο 

νρεκάησλ». Εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Καηαιχηεο Απηνθηλήησλ» ζην κάζεκα Μεραλέο 

Εζσηεξηθήο Καχζεο ηεο Γ ηάμεο ΕΠΑΛ. Πξνηείλεηαη σο ππφδεηγκα γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ 

παξεκθεξψλ εθαξκνγψλ. Με ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα γηα νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, εκπινπηίδνληαο 

ηε δηδαζθαιία. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ 

θψδηθα MIT App Inventor 2. Η πξφηαζή απηή είλαη κία πξνζηηή εηζαγσγή ζην δηαδηθηπαθφ 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηνπηθά ζε ππνινγηζηή κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ Τ.Π.Ε., κε επράξηζην ηξφπν, πξνο φθεινο ηεο κάζεζεο. 
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1. Διζαγυγή 

Σθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο κίαο ηέηνηαο εθαξκνγήο (application) είλαη ε 

έληαμε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

καζεηέο ζα ηελ εγθαηαζηήζνπλ ζε θάπνηα θηλεηή ζπζθεπή (θηλεηφ ή tablet) κε ιεηηνπξγηθφ 

android θαη ζα κειεηήζνπλ αζχγρξνλα ην κάζεκα ηεο εκέξαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο, ηεο εθαξκνγήο ζηελ θηλεηή ζπζθεπή, ν καζεηήο δχλαηαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάρζεθε, αθνινπζνχκελα απφ 

έγρξσκν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο. Σην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγήο έρεη ζπκπεξηιεθζεί απηναμηνιφγεζε κε εξσηήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο. Μεηά ηηο 

απαληήζεηο ηνπ καζεηή ζε θάζε εξψηεζε, εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα κε αλαηξνθνδφηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε γλψζε ηνπ ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ζε θάζε κία απφ 

απηέο. Κίλεηξν απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε αλππαξμία παξφκνησλ εθαξκνγψλ ζην δηαδίθηπν 

αιιά θαη ζην Play Store ηεο Google. Τν application πνπ αλαπηχζζεηαη κπνξεί λα αλαξηεζεί 

ζην πξναλαθεξφκελν απνζεηήξην εθαξκνγψλ ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη 

απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. Τν δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Google, φκσο ζηε ζπλέρεηα παξαρσξήζεθε ζην 

MIT (Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο). Τν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ζρεηηθά εχθνιν θαη θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε, γίλεηαη κε ηελ απφζεζε 

νπηηθψλ εηηθεηψλ (πξνγξακκαηηζηηθά πιαθίδηα). Η εθαξκνγή απηή ζπκπιεξψλεη θαη 

νινθιεξψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο «Καηαιχηεο Απηνθηλήησλ». 

Επηιέμακε ηελ πην εχθνιε δηαδξνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ ησλ εηηθεηψλ. 

1.1.   Σι είναι ηο STEM ζηην εκπαίδεςζη   

Αλ αλαδεηήζνπκε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ην αθξσλχκην STEM ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο 

αλαθνξέο φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηφκν κεζνδνινγία πνπ εληάζζεη ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία φρη κφλν ηηο βαζηθέο Επηζηήκεο (Φπζηθή, Φεκεία θ.α.), αιιά επίζεο ηελ 

Τερλνινγία, ηε Μεραληθή (Μεραλνινγία) θαη ηα Μαζεκαηηθά. Σηελ Ειιάδα ε κνλαδηθή 

θηλεηηθφηεηα πνπ δηαθαίλεηαη ζήκεξα ζηε κεζνδνινγία STEM ζηα Ειιεληθά ζρνιεία είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηιακβάλεη ζπλαξκνιφγεζε δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ (Engineering) θαη ππνηππψδε πξνγξακκαηηζκφ (Technology). Εθιείπεη φκσο έλαο 

αθφκε θιάδνο γηα λα είλαη πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε STEM. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία 

εθαξκνγή STEM ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θιάδνη. Σηελ πεξίπησζε 

πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί φινη νη θιάδνη, ηφηε γίλεηαη αλαθνξά γηα νινθιεξσκέλν STEM. Τν 

αθξσλχκην S.T.E.M. πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Science, Technology, 

Engineering, Mathematics. Είλαη ε ζχγρξνλε θαη θαηλνηφκνο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αμηνπνηεί 4 θιάδνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Επηζηήκεο, Τερλνινγία, Μεραληθή θαη 

Μαζεκαηηθά. Πξφζθαηα έρνπλ πξνζηεζεί Art θαη Culture, έηζη ην αθξσλχκην STEM 
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ηξνπνπνηείηαη ζε STEAM θαη STEMAC αληίζηνηρα. Είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηξείο απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο ζηε κεζνδνινγία θαη εηζεξρνκέλεο ηεο κίαο 

λα εμέξρεηαη ε άιιε.  

Η Beatty A., ζην βηβιίν Successful STEM Education, αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα δηδάμνπλ ηε κεζνδνινγία STEM, φηη πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

αθνινπζήζνπλ θαηάιιειε επηκφξθσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο ζηα 

καζήκαηα. Πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα project (portfolio ή εξεπλεηηθή εξγαζία), λα γίλεη 

πξαθηηθή ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Τν 2015, ην ίδξπκα Jack Kent Cooke επηρνξήγεζε Αθαδεκίεο θαη Παλεπηζηήκηα κε ην πνζφ 

ησλ 1,6 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά θνηηεηέο πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ ηε κεζνδνινγία STEM. Απηφ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, ν πξφεδξνο Obama, ζηηο 13 Μαξηίνπ 2015, δειψλεη φηη 

έρνπλ δηαηεζεί πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ 

STEM ζηελ εθπαίδεπζε, κε ην ζχλζεκα “εθπαηδεχζηε λα θαηλνηνκνχλ”, «Educate to 

innovate». Σηελ έθζεζε ηνπ Observatory on Borderless Higher Education αλαθέξεηαη φηη 

πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηηο Η.Π.Α. 20–30% ηαιέληα ζην STEM απφ άιιεο ρψξεο. Αθφκε 

πξνηείλεηαη λα δνζεί VISA (H-1B) ζε κεηαλάζηεο πνπ δηαζέηνπλ Master ή Phd ζην STEM 

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζνχλ. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη εγέηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο 

δηδαθηηθήο. Σηε ζειίδα ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ν Πξφεδξνο Barack Obama επηζεκαίλεη επίζεο φηη 

απαηηείηαη λα εθπαηδεπηεί πιήζνο θαζεγεηψλ εηδηθεπκέλσλ ζην STEM: «One of the things 

that I’ve been focused on as President is how we create an all-hands-on-deck approach to 

science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to train an 

army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a country are 

lifting up these subjects for the respect that they deserve». President Barack Obama Third 

Annual White House Science Fair, April 2013. 

Σε πξάμε (8/7/2015) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο παξαηεξνχκε ηελ πξνηξνπή 

γηα ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ην STEM: «Η έληαμε ηνπ πξνηείλεηαη 

απφ φζνπο ζρεδηάδνπλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηφζν γηαηί εμππεξεηεί θαιχηεξα ηε κάζεζε 

κέζα απφ ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φζν θαη γηαηί γεθπξψλεη ην ράζκα 

αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ έλα πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ 

επηζηεκψλ απηψλ κέζα απφ έλα κνληέιν έληαμεο κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφηεξν 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ηνπ 

21νπ αηψλα».    

Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 ν Πξφεδξνο Trump απνθάζηζε λα επελδπζνχλ 279 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, απφ ην ππνπξγείν παηδείαο ησλ ΗΠΑ, ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ STEM. Απηφ έπξεπε λα ζπκβεί άκεζα ζηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 

2018.   
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Πξφζθαηα δεκνζηεχηεθε ζην ΦΕΚ 2539/24-6-2020 η.β΄ ε ππνπξγηθή απφθαζε 

Φ.7/79511/ΓΔ4 πνπ εηζάγεη ηελ εθαξκνγή ηεο πηινηηθήο δξάζεο «Εξγαζηήξηα Δεμηνηήησλ» 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 

εθπαίδεπζε ζηε κεζνδνινγία STEM. 

1.2.   Καινοηομία ζηην εκπαίδεςζη (innovation of education) 

Σχκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002) ν φξνο “θαηλνηνκία” είλαη ην άλνηγκα λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κεηαξξπζκίζεσλ θαη πηνζέηεζε νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζηε 

δηδαθηηθή.  

Καηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαη ε Υπνινγηζηηθή Σθέςε (Computational Thinking – 

C.T.). Σχκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Μαπξνπδή, Πέηξνπ, Φεζάθε, (2014): «Η αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Επηπιένλ, ε ππνινγηζηηθή ζθέςε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο 

ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηζηεκνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Η 

ππνινγηζηηθή ζθέςε έγηλε ην ελλνηνινγηθφ φρεκα κε ην νπνίν ε Πιεξνθνξηθή ζα απνθηήζεη 

ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε». Η εθαξκνγή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, εληάζζεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, αθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γίλεηαη ρξήζε 

πξνγξακκαηηζκνχ. Είλαη κία θαηλνηφκνο πξφηαζε αθνχ δελ ζπλαληάηαη ε πξνηξνπή γηα 

ρξήζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηερλνινγηθψλ καζεκάησλ. 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο – (Ο.Ο.Σ.Α.– O.E.C.D.) έθδσζε ην 

βηβιίν ησλ Vincent. et al., (2014). Σην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πεξηέρεηαη ζεηξά εξεπλψλ γηα ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ Επξσπατθή Εθπαίδεπζε. Οη ζπγθξίζεηο δείρλνπλ φηη ην 70% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Ε.Ε. έρνπλ θαζηεξσζεί γηα ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Επίζεο αλαθέξεηαη φηη ε έληαζε ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ είλαη ζεκαληηθφηεξεο 

ζηελ Αλψηαηε Εθπαίδεπζε παξά ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα. Καηά ηνλ Ο.Ο.Σ.Α. 

ε θαηλνηνκία δίλεη έκθαζε ζην απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ην νπνίν είλαη 

κεηξήζηκν.  

Γλσξίδνπκε εθ πείξαο φηη ηέηνηεο εθαξκνγέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Ειιεληθφ ζρνιείν, 

επνκέλσο είλαη θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληάζζνληαο ηελ 

ππνινγηζηηθή ζθέςε ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα. Ο φξνο ππνινγηζηηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Seymour Papert ην 1980. Η ζηξαηεγηθή απηή επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζε επθνιφηεξε δηαδηθαζία (Wing, 2006). Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Τ.Π.Ε. ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθεζνχλ 

πξνζπαζψληαο θαη θάλνληαο ιάζε, (Barr, et al, 2011). Σηελ πηινηηθή απηή αλάπηπμε ηεο 

εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε, εληάμακε ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ν καζεηήο 
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λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηάθνξεο θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (mobile learning), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θηλεηφ ή ην tablet, ζχγρξνλα ή  αζχγρξνλα, ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν, 

σο εξγαιείν κάζεζεο (Louise, 2011). 

1.3.   Τπολογιζηική ζκέτη (Computational Thinking C.T.) 

Μηα άιιε ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε Υπνινγηζηηθή Σθέςε 

(Computational Thinking– C.T.). Σχκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Μαπξνπδή, Πέηξνπ, Φεζάθε, 

(2014): «Η αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαηλνηνκία. Επηπιένλ, ε ππνινγηζηηθή ζθέςε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ πξνζέγγηζε νπνηνπδήπνηε άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ 

δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηζηεκνινγία θαη ηε κεζνδνινγία ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Η ππνινγηζηηθή ζθέςε έγηλε ην ελλνηνινγηθφ φρεκα κε ην νπνίν ε 

Πιεξνθνξηθή ζα απνθηήζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε». Ο φξνο 

Computational Thinking ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Seymour Papert ην 1980. 

Η νινθιεξσκέλε STEM πξνζέγγηζε είλαη ζεκαληηθφηαην βήκα γηα ηε ζχλδεζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο ζθέςεο κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Η ζηξαηεγηθή απηή επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα κεηαηξέςνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζε κία επθνιφηεξε δηαδηθαζία (Wing, 2006). 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο STEM ζηε δηδαθηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθεζνχλ 

ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο πξνζπαζψληαο θαη θάλνληαο ιάζε, (Barr, et al, 2011). Σηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πνπ πξνηείλνπκε εληάμακε ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε 

(Computational Thinking) αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ΜΙΤ Inventor app 2 ηνπ νπνίνπ ε 

δηαρείξηζε είλαη ζρεηηθά εχθνιε.  

2. Πποϋπάπσοςζα καηάζηαζη  

Η δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ησλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζηελ Γ ηάμε ησλ ΕΠΑΛ 

(Δεπηεξνβάζκηα Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε) ζπλερίδεη λα αθνινπζεί κέρξη ζήκεξα ηα 

ζηεξεφηππα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Σηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ησλ 

Επαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ δελ ππάξρεη πξφβιεςε θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ ζηε δηδαθηέα 

χιε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ησλ δηαθφξσλ κεραλνινγηθψλ 

εηδηθνηήησλ. Σεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζηε δηδαζθαιία, γηαηί δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζρεηηθψλ επηκνξθψζεσλ. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε δηεζλέο επίπεδν, νη 

ηάζεηο θαη νη πινπνηήζεηο S.T.E.M. παξεκβάζεσλ έρνπλ εληαρζεί θαη ελζσκαησζεί ζηε 

δηδαζθαιία απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Τνλ Ννέκβξην ηνπ 

2018 ν Πξφεδξνο Trump απνθάζηζε λα επελδπζνχλ 279 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ην 

ππνπξγείν παηδείαο ησλ ΗΠΑ, ζε πςειήο πνηφηεηαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ STEM. Απηφ έπξεπε λα ζπκβεί ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2018. Η αλάπηπμε 
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ηέηνησλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη θαηλνηφκνο δξάζε ζηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκάησλ θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κεζνδνινγία STEM. Τν κνλαδηθφ απνζεηήξην 

ηέηνησλ δεκηνπξγηψλ είλαη ην Play Store ηεο Google. Σε απηφ δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ αλαθεθαιαίσζεο καζεκάησλ κε αμηνιφγεζε. Μία θαιή πξφηαζε 

πξνο ηε Google ζα ήηαλ ε ηδέα λα δηαηεζεί εηδηθφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα απφζεζε 

ηέηνησλ applications κε πξνζάξηεζε κέξνπο ζεσξίαο θαη εξσηήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

3. Γιαδικηςακόρ Ππογπαμμαηιζμόρ για ηην ανάπηςξη ηηρ Δθαπμογήρ   

Η πξφζβαζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ πξνγξακκαηηζκφ γίλεηαη κε ρξήζε ησλ ίδησλ username θαη 

password πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα είζνδν ζηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο Google. Γηα online 

εξγαζία ζην ειεχζεξν ινγηζκηθφ επηζθεπηφκαζηε ηε δηεχζπλζε MIT app Inventor 2. 

Δηαηίζεηαη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην ζχλδεζκν : 

http://appinventor.mit.edu/explore/library.html  

Πξηλ αξρίζεη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ην application MIT AI2 Companion (εηθφλα 1) απφ ην Play Store 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ελψ εξγαδφκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή. Η εγθαηάζηαζε ηνπ 

Companion κπνξεί λα γίλεη απφ ην ζχλδεζκν: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3 

 

Η εξγαζία γηα δεκηνπξγία ηνπ application ζα πξαγκαηνπνηεζεί online απ΄ επζείαο 

δηαδηθηπαθά ζην δσξεάλ παξερφκελν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

MIT app inventor. Υπάξρεη φκσο ελαιιαθηηθά ε δπλαηφηεηα λα εθηειεζηεί θαη κε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη ζην ζχλδεζκν: 

 http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html  

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην άλνηγκα απαηηείηαη λα πιεθηξνινγεζεί ζηνλ Borwser (θάλακε 

ρξήζε ηνπ Chrome) ε δηεχζπλζε http://localhost:8888 πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζνχκε. 

Δικόνα 1 Application για παπακολούθηζη ηηρ εγκαηάζηαζηρ ζε κινηηή ζςζκεςή. 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html
http://localhost:8888/
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Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εξγαζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

εχθνιε κέζσ ηνπ ηζηνχ. Επηβάιιεηαη ε ηαθηηθή απνζήθεπζε ηεο εξγαζίαο (Projects → save 

project) γηα ηελ πεξίπησζε αλεπηζχκεησλ απνζπλδέζεσλ θαη απψιεηα κέξνπο απηήο. 

Μεηνλέθηεκα ζεσξείηαη φηη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν αλελεξγνχο δξάζεο ε πιαηθφξκα 

απνζπλδέεη ην ρξήζηε απηφκαηα κε ην δπζάξεζην απνηέιεζκα λα ραζεί ε πξνζπάζεηα απφ 

ηελ ηειεπηαία απνζήθεπζε.  

Μεηά ηελ είζνδν ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε ηνπο θσδηθνχο εηζφδνπ ηεο Google 

επηιέγνπκε Projects → Start new project. Δίδεηαη ην επηζπκεηφ φλνκα ηεο εθαξκνγήο θαη απφ 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο πνπ βξίζθεηαη ε palette – user interface επηιέγνπκε κε drag 

and drop θαη ηνπνζεηνχκε κέζα ζηελ εηθνληθή νζφλε θηλεηήο ζπζθεπήο ηα image, textbox θαη 

button πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 2.  

 

Σηελ εηθφλα 3  παξνπζηάδεηαη 

ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Σηε 

θάζε απηή κπνξνχκε λα 

ζπλδέζνπκε νπνηαδήπνηε 

θηλεηή ζπζθεπή (smart phone ή 

tablet) γηα ηαπηφρξνλε 

παξαηήξεζε ηεο πνξείαο 

εξγαζίαο. Απηφ γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, κφλν κέζσ 

ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ Wi-Fi πνπ 

είλαη ζπλδεκέλνο ν 

ππνινγηζηήο εξγαζίαο θαη ε 

θηλεηή ζπζθεπή, επηιέγνληαο 

απφ ην Menu → Connect → All 

companion. Ο θσδηθφο κε ηνπο 

6 ραξαθηήξεο (εηθφλα 4) πνπ 

εμάγεηαη απφ ην δηαδηθηπαθφ 

ινγηζκηθφ ηνπνζεηείηαη ζηελ 

εθαξκνγή Companion πνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ θηλεηή 

Δικόνα 2 Δμθάνιζη ηυν ζηοισείυν πος έσοςν επιλεγεί για ηην 

ανάπηςξη ηηρ ππώηηρ οθόνηρ ηηρ εθαπμογήρ.  

 

Δικόνα 3 Έναπξη ζσεδιαζμού και ανάπηςξηρ ηηρ εθαπμογήρ. 
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ζπζθεπή γηα παξάιιειν έιεγρν, κηθξνδηνξζψζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη θαηάιιειε 

πξνζαξκνγή ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ tablet.  

 Καηαρψξεζε ηνπ 5ςεθηνπ θσδηθνχ ζηελ νζφλε ηνπ 

θηλεηήο ζπζθεπήο (εηθφλα 5) θαη απηφκαηε ζχλδεζε 

απηήο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ MIT. Έηζη επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηάδην - ζηάδην ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ελψ εξγαδφκαζηε 

ζηνλ ππνινγηζηή. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ξπζκίζεηο ζπκβαηέο κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο νζφλεο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. 

Σηελ εηθφλα 6 παξνπζηάδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ 

γίλνληαη ζηελ πιαηθφξκα θαη έρνπλ ζρέζε κε ην 

κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο ελφο θαηαιπηηθνχ 

κεηαηξνπέα πνπ ζα εηζαρζεί ζηελ εθαξκνγή.  

Κάησ απφ ηελ απφζεζε ηεο θσηνγξαθίαο ζα 

πξνζζέζνπκε θείκελν πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαιπηηθνχ κεηαηξνπέα. 

Επίζεο θάησ απφ απηήλ ζα εκθαληζηεί ην θείκελν ζε κία νξηδφληηα γξακκή κε κπιε ρξψκα, 

αθνχ απηφ επηιέμακε (εηθφλα 3), αθνξά ηελ 

θσηνγξαθία πνπ απνζέζακε, απηφ γίλεηαη κε 

άγγηγκα (touch) πάλσ ζην «textbox1» θαη αξρίδεη ε 

πιεθηξνιφγεζε ζην θάησ δεμηά παξάζπξν 

πιεθηξνιφγεζεο ηνπ window properties (εηθφλα 7).  

 

Δίδνληαη επίζεο πεξηνξηζκέλεο επηινγέο 

γξακκαηνζεηξψλ, κεγέζνπο γξακκάησλ θαη 

italics. Σηε ζπλέρεηα κεηαβαίλνπκε ζην menu 

Δικόνα 4 Δξαγυγή κυδικού ή barcode για 

μεηαθοπά αςηού ζηο κινηηό/tablet ζηην 

εθαπμογή Companion. 

Δικόνα 5. Διζαγυγή ηος κυδικού ζηην 

εθαπμογή Companion ηηρ κινηηήρ ζςζκεςήρ. 

 

Δικόνα 6. Ρύθμιζη ηυν ιδιοηήηυν 

απεικόνιζηρ εικόναρ.  
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Blocks δεμηά επάλσ ζηελ νζφλε ηεο πιαηθφξκαο θαη θαηαρσξνχκε ηα Blocks φπσο ηα 

βιέπνπκε ζην αληίζηνηρν παξάζπξν κε drag and drop (εηθφλα 8). 

Αλ θάλνπκε θάπνην ιάζνο κε drag and drop ην 

ηνπνζεηνχκε ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο θάησ 

δεμηά.         

Η ίδηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επφκελσλ  νζνλψλ 

(screens).  

Έρεη επηιεγεί ε πην εχθνιε κέζνδνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ application. Ο ζρεδηαζκφο 

έγηλε κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ νζνλψλ (κφλν 

11) γηα λα γίλεη πην εχθνιε θαη θαηαλνεηή ε 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Μπνξνχκε αλ 

επηζπκνχκε λα ειαηηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

νζνλψλ φκσο γίλεηαη ιίγν πην πνιχπινθε ε 

αλάπηπμε ηνπ application κέζσ άιισλ 

εληνιψλ. Σηελ επφκελε  δηεχζπλζε ππάξρνπλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/manyscreens.html  

Γηα λα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή ζην θηλεηφ ή ην tablet κε ιεηηνπξγηθφ android επηιέγνπκε 

απφ ην menu επάλσ αξηζηεξά ζηελ πιαηθφξκα «Build» θαη θάλνπκε εμαγσγή σο App (save 

.apk to my computer). Τν αξρείν απηφ θαηεβαίλεη ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ην ζηέιλνπκε κε 

mail ζην θηλεηφ καο αλ απηφ καο ην επηηξέπεη ν δηαθνκηζηήο αιιηψο ην αληηγξάθνπκε ζηελ 

θάξηα sd.  

Δικόνα 7. Ρύθμιζη ηυν ιδιοηήηυν ηος κειμένος.  

 

Δικόνα 8 Ανάπηςξη ηυν Blocks. 

 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/manyscreens.html
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Σηε ζπλέρεηα ην εγθαζηζηνχκε φπσο θάλνπκε κε φιεο ηηο εθαξκνγέο.  Τν βξίζθνπκε ζηελ 

νζφλε θαη ην εθθηλνχκε.  

Σηηο παξαθάησ εηθφλεο (print screen) 9, 10, θαη 11 

παξαζέηνπκε ζεκαληηθέο απνηππψζεηο νζνλψλ 

ηεο εθαξκνγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε θηλεηφ.  

Υπάξρεη ζπλνπηηθή ζεσξία ζε κεξηθέο ζειίδεο 

ζηελ νζφλε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη 

αθνινπζνχλ εξσηήζεηο ζσζηνχ-ιάζνπο κε 

feedback. 

Σηελ εηθφλα 9 παξαηεξείηαη ε αλαγξαθή 

ζπλνπηηθνχ θαη ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

ζεσξίαο θαζψο επίζεο θαη ε θσηνγξαθία ελφο 

θαηαιπηηθνχ κεηαηξνπέα. Απηά παξνπζηάζζεθαλ 

θαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε. 

Σηελ εηθφλα 10 έρνπλ ζπληαρζεί, σο παξάδεηγκα, 

4 εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηνχ-ιάζνπο νη νπνίεο σο 

γλσζηφλ ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ απηνχ. Τν ζρέδην καζήκαηνο 

ελδερνκέλσο λα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ 

πιαηθφξκα Learning designer φπσο γηα 

παξάδεηγκα έρεη γίλεη ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο 

εθαξκνγήο:  https://www.ucl.ac.uk/learning-

designer 

 

Επηιέγνληαο 

κία απφ ηηο 

εξσηήζεηο κε 

νπνηαδήπνηε 

ζεηξά πεξλάεη 

ν καζεηήο 

ζηελ νζφλε 

ηεο εηθφλαο 

11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δικόνα 9 Σελική μοπθή εθαπμογήρ ζηην 

οθόνη κινηηού. 

Δικόνα 10 Δπαναληπηικέρ επυηήζειρ. 

 

Δικόνα 11 Δπιλογή μεηαξύ ζυζηού και 

λάθοςρ.  

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=%2Fshared%2Ffid%2F74984ae10ea60fc38ed36e81e7f53e6058e09c6eaf372f6de8c66bceb3b94782
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/viewer.php?uri=%2Fshared%2Ffid%2F74984ae10ea60fc38ed36e81e7f53e6058e09c6eaf372f6de8c66bceb3b94782


Επηζηεκνληθφ Εθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Τφκνο 9, Τεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 403 απφ 452 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Σηηο εηθφλεο 12 θαη 13 απεηθνλίδνληαη νη δχν νζφλεο κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζηηο απαληήζεηο 

πνπ δίλεη ν καζεηήο. 

Σην παξαθάησ link  έρεη αλαξηεζεί ε εθαξκνγή έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ζε θηλεηφ ή Tablet 

κε ιεηηνπξγηθφ android : 

https://www.dropbox.com/s/2d6k2skypp31zz3/CATALYSTfinal.apk?dl=0 

Σην επφκελν link έρεη αλαξηεζεί ε εθαξκνγή γηα αλέβαζκα ζηελ πιαηθφξκα έηνηκε πξνο 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή αθφκε θαη κειέηε: 

https://www.dropbox.com/s/mdatzsbdzgm3ugz/CATALYSTfinal.aia?dl=0 

4. Καινοηομία ηηρ εθαπμογήρ ζε ζσέζη με παπαδοζιακούρ ηπόποςρ διδαζκαλίαρ    

Η εθαξκνγή απηή αλαπηχρζεθε σο ππφδεηγκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

επηβάιινληαο ηε ρξήζε Ηιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε ρξήζε 

θηλεηήο ζπζθεπήο απφ ηνλ καζεηή. Ο ζπλδπαζκφο απηφο είλαη θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε φζα 

πξνβιέπνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σε απηά, ζήκεξα, δελ ππάξρεη αλαθνξά 

ησλ ιέμεσλ θαηλνηνκία, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Ο ηξφπνο 

απηφο ζρεδηαζκνχ ηεο εθαξκνγήο κε ρξήζε ειεχζεξνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ απμάλεη ηε 

δεμηφηεηα ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ θνκβηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

φπσο έρνπλ νξηζζεί ζην έξγν ATS2020. Η ζπγθεθξηκέλε ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δικόνα 13 Αναηποθοδόηηζη για 

επιλογή ζυζηήρ απάνηηζηρ. Δικόνα 12 Αναηποθοδόηηζη για 

επιλογή λάθοςρ απάνηηζηρ. 

https://www.dropbox.com/s/2d6k2skypp31zz3/CATALYSTfinal.apk?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdatzsbdzgm3ugz/CATALYSTfinal.aia?dl=0
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είλαη κηα ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθή θαη θαηλνηφκνο δξάζε γηα λα πξνζεγγηζηεί κηα λέα 

κεζνδνινγία ηεο δηδαθηηθήο πνπ κέρξη ηψξα γηλφηαλ κέζσ ησλ βηβιίσλ. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεζνδνινγία S.T.E.M. ζηα καζήκαηα ηεο Γεληθήο θαη ηεο Τερληθήο 

Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο πνπ κέρξη ζήκεξα γίλνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Μία 

άιιε πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ: ε έληαμε ηέηνησλ εθαξκνγψλ ζηελ ηειεπηαία θάζε ελφο 

ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ.  

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Η Wing J. (2006), 

αλαθέξεη φηη πξέπεη νη θαζεγεηέο λα θάλνπλ ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε θνηλνηππία θαη πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ζπλδπάδεη ηε καζεκαηηθή ζθέςε κε ηε ζθέςε ησλ Μεραληθψλ. Η 

επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκφο, είλαη ζθέςε ζε πνιιαπιά επίπεδα 

αθαίξεζεο. 
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Instructions for build options:  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vT_q4g1J8zzaRmzj1TWUp2rwZERtTX1djz5e4sDcdd2PKCaI1GReZGfAWq6w26J9S

0-LRJBtMijVPWM/pub 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT_q4g1J8zzaRmzj1TWUp2rwZERtTX1djz5e4sDcdd2PKCaI1GReZGfAWq6w26J9S0-LRJBtMijVPWM/pub
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