
Μάθετε περισσότερα για το έργο Scent: 
https://scent-project.eu/

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
‘Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης αριθ. 688930.
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Παρουσιάζοντας 
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Ελπίζουμε ότι σας άρεσε να σχεδιάσετε το χάρτη της 
περιοχής σας!
Δεν είναι καταπληκτικό πόσα αντικείμενα υπάρχουν 
γύρω μας που δεν έχουμε παρατηρήσει ποτέ πριν; 
Είναι καλό να αξιοποιήσουμε ένα λεπτό για να 
παρατηρήσουμε σωστά το περιβάλλον γύρω μας 
όπου κι αν είμαστε : στον κήπο μας ή στο μπαλκόνι 
μας, στη στάση του λεωφορείου ή στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου. Μας βοηθά να κατανοήσουμε το 
οικοσύστημα και την τοπική κοινότητα στην οποία 
είμαστε μέλη.

Τώρα είναι η ώρα για εσάς και την ομάδα σας να μοιραστείτε τα ευρήματά σας 
με την υπόλοιπη τάξη σας. Όταν είναι η σειρά σας, ελάτε μπροστά στην τάξη και 
ο δάσκαλός σας θα σας βοηθήσει να κρεμάσετε στον τοίχο  το σχέδιο της 
ομάδας σας για να το δουν όλοι. Μιλήστε τους μέσα από τα στοιχεία που έχετε 
εντοπίσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημειωματάριό σας ως υποστήριξη 
και να εξηγήσετε πόσα ήταν τα ζώα, φυτά και τα αντικείμενο που βρήκατε. 
Υπάρχει κάτι που σας προκαλεί έκπληξη ; Πως πιστεύετε ότι η περιοχή σας θα 
μοιάζει σε 50 χρόνια; Τι νομίζετε ότι θα έχει αλλάξει;

Τι έκανε η ομάδα σας που δεν έκαναν οι άλλες ομάδες;

Τι έκαναν οι άλλες ομάδες που δεν κάνατε εσείς στην περιοχή σας;

Συγχαρητήρια ...
τώρα είστε ένας πραγματικός πολίτης επιστήμονας! Αξίζετε την αναγνώριση για 

την ολοκλήρωση της πρόκλησης! Ο δάσκαλός σας θα σας ανταμείψει με ένα 
σήμα πολίτη επιστήμονα του SCENT και μία βεβαίωση.

Θα θέλαμε επίσης να μάθουμε την άποψή σας για το πρόγραμμα Scent, οπότε 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα με τα σχόλιά σας.

Πάρτε μαζί σας τις σημειώσεις σας από τα τρία μαθήματα Scent και θυμηθείτε τι 
μάθατε. Είμαστε όλοι μέλη της τοπικής κοινότητας και του περιβάλλοντος - μαζί 

δημιουργούμε τη μεγάλη εικόνα!

Ευχαριστούμε που συμμετείχατε στο Scent!
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