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Εισαγωγή 

Αγαπητέ δάσκαλε,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε αυτό το εγχειρίδιο διδασκαλίας που αναπτύχθηκε για 
εσάς και άλλους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Scent στο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου τους.

Το εγχειρίδιο περιγράφει τους στόχους και την προσέγγιση του προγράμματος και παρέχει οδηγίες, 
σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσής του στη διδασκαλία σας. Σας βοηθάει στο σχεδιασμό του 
μαθήματος και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τους μαθησιακούς στόχους για κάθε μάθημα, τις 
διασυνδέσεις με το πρόγραμμα μαθημάτων, τα απαιτούμενα υλικά, τα θέματα ασφάλειας, καθώς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση. Περιγράφει την ανάπτυξη των διαθεματικών δεξιοτήτων, 
τις οποίες  ενθαρρύνει το πρόγραμμα Scent. Το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μαζί 
με τα σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων  του Scent καθώς και τις σημειώσεις. Ελπίζουμε ότι θα το βρείτε 
ως ένα χρήσιμο εργαλείο στην εργασία σας.

Το πρόγραμμα Scent είναι δομημένο, αλλά έχει τη δυνατότητα προσαρμογής και επιτρέπει τόσο στους 
εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές ευελιξία όσο αφορά στην εφαρμογή του. Δεν είναι καθόλου 
εξαντλητικό ή «πέτρινο». Αφού αξιολογηθεί, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, βάσει των σχολίων και 
των προτιμήσεων που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Το πρόγραμμα κυκλοφορεί 
εγκαίρως για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διδασκαλία του προγράμματος Scent στο σχολείο σας. Με την 
παρουσίαση του Scent στους μαθητές σας, θα τους εισάγετε σε περιβαλλοντικά ζητήματα, θα τους 
ενθαρρύνετε και θα τους δώσετε τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες για το τοπικό τους 
περιβάλλον. Ας φέρουμε την επιστήμη των πολιτών και την παρατήρηση του περιβάλλοντος στην 
τάξη!

Κοιτάζουμε τη μεγαλύτερη Οικολογική Εικόνα

Η ομάδα του έργου Scent
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Σχετικά με το έργο SCENT 

Το έργο SCENT είναι ένα έργο επιστήμης των πολιτών, που εμπλέκει τους πολίτες στην παρατήρηση 
του περιβάλλοντος μέσω ενός συνόλου έξυπνων τεχνολογιών. Χρησιμοποιώντας τα έξυπνα κινητά 
(smartphones), τα tablet και τους φορητούς υπολογιστές, οι πολίτες μπορούν να δώσουν πολύτιμη 
συνεισφορά στην παρακολούθηση των αλλαγών στην κάλυψη της γης και τη χρήση της γης.

Οι έξυπνες τεχνολογίες που αναπτύσσονται από την ομάδα του Scent τοποθετούν τον πολίτη στο 
επίκεντρο της παρατήρησης του περιβάλλοντος. Αυτές οι τεχνολογίες, συλλογικά γνωστές ως 
εργαλειοθήκη του Scent Toolbox, επιτρέπουν και διευκολύνουν τους πολίτες να γίνουν τα «μάτια» των 
φορέων χάραξης πολιτικής.

Οι πολίτες συλλέγουν δεδομένα βγάζοντας φωτογραφίες και κάνοντας περιβαλλοντικές μετρήσεις 
χρησιμοποιώντας τις φορητές συσκευές τους. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους πολίτες, 
μεταφέρονται στην εργαλειοθήκη  του Scent Toolbox, που τα συνδυάζει όλα και τα αξιοποιεί. Τα 
στοιχεία βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν πώς και γιατί τα τοπία μας αλλάζουν. Αυτές οι 
αλλαγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα με την πάροδο του χρόνου, αλλά 
πιστεύουμε ότι τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν, εάν συλλέξουμε αρκετές πληροφορίες, για 
να τα εντοπίσουμε και να τα σταματήσουμε πριν προκαλέσουν καταστροφές. Οι ερευνητές 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα, για παράδειγμα, για να δημιουργήσουν πιο ακριβείς χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας και για να τα διαθέσουν στα συστήματα παρατήρησης της Γης, έτσι ώστε οποιοσδήποτε 
στον κόσμο να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Το Scent είναι ενα τριετές ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος Horizon 2020.

Αφορά στην εμπλοκή όλων στη διαμόρφωση της Μεγαλύτερης Εικόνας!

Στόχοι 

• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιστήμη των πολιτών και την παρατήρηση
του περιβάλλοντος μεταξύ των μαθητών ηλικίας 11-12 ετών.

• Να ενημερώσει τους μαθητές για το έργο Scent και να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για αυτό

• Να προωθήσει την εμπλοκή των μαθητών σε τοπικά, εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα
και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρατηρούν, να παρακολουθούν
και να αναλαμβάνουν δράση στο δικό τους περιβάλλον.

• Να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει τους μαθητές, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες για το τοπικό
τους περιβάλλον.

• Να ενεργοποιήσει τη δια βίου αλλαγή συμπεριφοράς. Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές να σκεφτούν με πιο ολιστικό τρόπο, τον κόσμο
γύρω τους και τις επιπτώσεις των ενεργειών τους σε άλλους ανθρώπους και στον πλανήτη
γενικότερα.
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Στόχοι μάθησης 

Μετά το μάθημα 1, οι μαθητές θα 
- είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της παρατήρησης του περιβάλλοντος και της επιστήμης

των πολιτών
- είναι σε θέση να εντοπίζουν παράγοντες που επιφέρουν αλλαγές στο δικό τους τοπικό

περιβάλλον,
- έχουν κατανοήσει την βασική ιδέα του έργου και θα γίνουν πρεσβευτές του.
- δείχνουν μια θετική στάση και ένα πραγματικό ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του δικού

τους τοπικού περιβάλλοντος

Μετά το μάθημα 2, οι μαθητές θα 
- επιδεικνύουν την ικανότητά τους να εργάζονται σε μια ομάδα, να υποστηρίζουν ο ένας τον

άλλο και να κατανέμουν τα καθήκοντά τους,
- επιδεικνύουν τις ικανότητες τους στην επίλυση προβλημάτων και την ικανότητά τους να

ακολουθούν οδηγίες και να ερμηνεύουν πληροφορίες από διάφορες πηγές.
- έχουν ευαισθητοποιηθεί για το τοπικό τους περιβάλλον και θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για

την λειτουργία των διαφόρων στοιχείων στο οικοσύστημα αναπτύσσοντας μια ολιστική
άποψη για την ποικιλία των στοιχείων που βρίσκονται σε ένα μικροπεριβάλλον ·

- μπορούν να ασχολούνται στην πράξη, να κάνουν πραγματικές παρατηρήσεις, αρχίζοντας να
αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την σε βάθος κατανόηση του περιβάλλοντος και των αλλαγών
που συμβαίνουν σε αυτό.

Μετά το μάθημα 3, οι μαθητές θα 
- επιδεικνύουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά (προφορικά και με τη

χρήση οπτικών μέσων), να παρουσιάζονται μπροστά στην τάξη και να εξηγούν πώς έχουν
επιλύσει την Πρόκληση.

- επιδεικνύουν τις ερμηνευτικές τους ικανότητές, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να
αναλύουν αριθμητικά δεδομένα και να σκέπτονται κριτικά,

- είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά για το περιβάλλον γύρω τους και να φαντάζονται
την αλλαγή με την πάροδο του χρόνου.

- αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και ένα αίσθημα ευθύνης για
την κοινότητα γνωρίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Κοιτάζουμε τη μεγαλύτερη Οικολογική Εικόνα 
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Διασυνδέσεις με το πρόγραμμα μαθημάτων 

Το πρόγραμμα Scent είναι διαθεματικό, καθώς διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις με τη Φυσική, την 
Ιστορία, τη Γεωγραφία, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, την Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή και τη Φυσική Αγωγή. Το εύρος των σχετικών θεμάτων με τη διδακτέα ύλη περιγράφεται εν 
συντομία παρακάτω :

Τα παραπάνω παραδείγματα έχουν άμεσες διασυνδέσεις με το υφιστάμενο πρόγραμμα μαθημάτων. 
Επιπλέον, υπάρχουν πολυάριθμες έμμεσες διασυνδέσεις με άλλους τομείς του προγράμματος 
μαθημάτων.
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Απαιτούμενα υλικά

Μάθημα 1:
- Σημειώσεις Scent
- Σημειωματάρια Scent
- Στυλό

Μάθημα 2: 
- Σημειώσεις Scent
- Α1 φύλλα χαρτιού
- Στυλό / Μαρκαδόρους υπογράμμισης / κηρομπογιές σε

διάφορα χρώματα
- Προαιρετικά: Εγκυκλοπαίδειες / βιβλία χλωρίδας και πανίδας,

μεγεθυντικοί φακοί

Μάθημα 3: 
- Σημειώσεις Scent
- Πλαστελίνη στήριξης / κολλητική ταινία για τη στερέωση των

χαρτών ομάδας
- Ετικέτες Scent
- Βεβαιώσεις Scent
- Φόρμες ανατροφοδότησης Scent

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση 

Ο σκοπός της αξιολόγησης στο σχολείο, είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των 
μαθητών και να προγραμματίζει την περαιτέρω μάθηση. Η αξιολόγηση αφορά στους εκπαιδευτικούς 
που διαμορφώνουν μια εικόνα της προόδου ενός μαθητή, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους 
για να συλλέξουν πληροφορίες για το πώς και τι μαθαίνει ο μαθητής. Οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να επισημάνουν τα τρέχοντα μαθησιακά επιτεύγματα του 
μαθητή και να του παράσχουν την κατάλληλη υποστήριξη για μελλοντική μάθηση.

Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης, καταγραφής και αναφοράς που τους δίνουν 
τη δυνατότητα να καθορίσουν, τι ξέρουν, τι μπορούν να κάνουν και τι να κατανοήσουν οι μαθητές. 
Είναι σημαντικό οι ίδιοι οι μαθητές να λαμβάνουν ουσιαστική ανατροφοδότηση σχετικά με τα 
επιτεύγματά τους και οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να αναφέρουν αυτά τα επιτεύγματα στους 
γονείς με τρόπους κατανοητούς. 
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Μέθοδοι αξιολόγησης 
Μια ποικιλία μεθόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πόσο 
καλά μαθαίνουν οι μαθητές, σε όλο το πρόγραμμα μαθημάτων. Οι συνήθεις μέθοδοι περιλαμβάνουν 
γραπτές εξετάσεις, παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς, προφορική εξέταση και αυτοαξιολόγηση. 
Στη συνέχεια, περιγράφουμε αυτές τις μεθόδους αξιολόγησης για να τις λάβουν υπόψη τους οι 
εκπαιδευτικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Scent και οι κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησής του δεν 
είναι περιοριστικές. Αντίθετα, το πρόγραμμα είναι δομημένο, αλλά δίνει στους εκπαιδευτικούς την 
ευελιξία να αποφασίζουν για την προσέγγιση που θεωρούν ότι λειτουργεί καλύτερα στην τάξη τους. 
Κάθε δάσκαλος μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο ή το συνδυασμό μεθόδων που θεωρεί ότι ταιριάζουν 
στο σκοπό αυτό και τις καταλληλότερες για την ακριβή εκτίμηση της προόδου των μαθητών του.

Αυτοαξιολόγηση 

Περιγραφή Οι μαθητές εξετάζουν την εργασία τους με τρόπο αντανακλαστικό, 
εντοπίζουν πτυχές που είναι καλές και μπορούν να βελτιωθούν.

Η αυτοαξιολόγηση επιτρέπει στον μαθητή να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη για τη δική του εκμάθηση, να αναγνωρίσει τα επόμενα βήματα 
στην εκμάθησή του και να γίνει πιο ανεξάρτητος και ενθουσιώδης

Απαιτούμενοι
πόροι 

Αξία της 
μεθόδου

Προωθεί την ανεξαρτησία και δίνει κίνητρα στο μαθητή. Παρέχει 
πληροφορίες για την προοπτική του μαθητή.

Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης του μαθητή μπορούν να 
μοιρασθούν με τους γονείς του σε συναντήσεις γονέων / δασκάλων.

Παραδείγματα Υποδείγματα ερωτήσεων φύλλου αξιολόγησης: 

Χρόνος: Οι μαθητές χρειάζονται χρόνο για να συλλογιστούν την  
εργασία τους.
Ερωτήσεις: Ο δάσκαλος προτρέπεται να παρέχει στους μαθητές 
ερωτήσεις σε ένα φύλλο αξιολόγησης για να παρακινήσει τους μαθητές 
να προβληματιστούν για τη μάθησή τους.

1. Τι έμαθες; Καταγράψτε τρία πράγματα.
2. Ήσουν καλό μέλος της ομάδας; Γιατί;
3. Τι έκανες καλά;
4. Τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα την επόμενη φορά;
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Προφορική εξέταση 

Περιγραφή 

Απαιτούμενοι πόροι Ερωτήσεις: Ο δάσκαλος πρέπει να σκεφτεί ερωτήσεις που να ενθαρρύνουν 
τους μαθητές να σκέφτονται σε βάθος, βοηθώντας την υψηλού επιπέδου 
σκέψη.
Χρόνος: Ο χρόνος μαθήματος πρέπει να αφιερωθεί σε ερωτήσεις που θα 
γίνουν σε  διαφορετικούς μαθητές και στο να δοθεί αρκετός χρόνος για 
απαντήσεις.
 time for answers. 

Αξία της 
μεθόδου

Παρέχει άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με την προηγούμενη γνώση και 
κατανόηση των μαθητών σε σχέση με το τι έχουν διδαχθεί.

Οι μαθητές μπορούν επίσης να γίνουν πιο ειδικοί στο να θέτουν καλά 
ερωτήματα για να βοηθήσουν τον εαυτό τους να μάθουν.

Παραδείγματα 1. Με ποιους τρόπους μπορούμε να νοιαζόμαστε για το περιβάλλον;
2. Τι αφορά το έργο Scent;
3. Τι είναι το Scent Explore;
4. Τι είναι ένα Δέλτα;

Παρατήρηση από το δάσκαλο 

Περιγραφή 

Απαιτούμενοι πόροι 

Αξία της 
μεθόδου

Παρέχει άμεση και ακριβή ανατροφοδότηση σχετικά με τη γνώση ενός 
μαθητή.

Οι προφορικές εξετάσεις  βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τη 
γνώση και την κατανόηση και να καθοδηγήσουν τους μαθητές στη μάθησή 
τους. Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι είτε ανοικτού είτε κλειστού τύπου.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιολογήσουν το βάθος της εκμάθησης των 
μαθητών, με τη μέθοδο της διερεύνησης δηλαδή τους ενθαρρύνουν να 
ερευνήσουν σε βάθος μια απάντηση. Η διερεύνηση μπορεί να βοηθήσει τον 
σπουδαστή να διευκρινίσει τι εννοεί ή να παράσχει περισσότερες 
λεπτομέρειες ή να ανακατευθύνει την απάντηση του μαθητή σε μια πιο 
καρποφόρα κατεύθυνση.

Η παρατήρηση του δασκάλου αφορά στον εκπαιδευτικό που παρατηρεί τους 
μαθητές καθώς εκτελούν καθήκοντα και ασχολούνται με τις εργασίες τους. Η 
παρατήρηση περιλαμβάνει ακρόαση, παρακολούθηση και καταγραφή 
επιδόσεων. Παρατηρώντας τι λένε, τι κάνουν ή τι δημιουργούν οι μαθητές 
αλλά και πώς το κάνουν, ο δάσκαλος μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικές 
πληροφορίες για τις γνώσεις των μαθητών.

Λίστα ελέγχου: Ο δάσκαλος προετοιμάζει μια λίστα ελέγχου που απαριθμεί 
τις δεξιότητες που παρακολουθεί και τσεκάρει στα κουτάκια ενώ παρατηρεί 
τον μαθητή.
Χρόνος: Ο δάσκαλος χρειάζεται χρόνο στη τάξη για να παρατηρήσει τους 
μαθητές.



Εγχειρίδιο διδασκαλίας του Scent 
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________ 
Scent εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

9 

Ο δάσκαλος μπορεί να προσαρμόσει το περιεχόμενο  διδασκαλίας και 
εκμάθησης ανάλογα με το τι έχει παρατηρήσει, για τον τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές αποκτούν διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις.

Παραδείγματα Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των μαθητών ενώ εργάζονται στην πρόκληση 
Scent (κάνουν οι μαθητές καλά τις εργασίες τους στο πλαίσιο της ομάδας, 
έχουν κίνητρα, παίρνουν πρωτοβουλία;) και παρουσιάζουν τα ευρήματα στην 
ομάδα (είναι σίγουροι μπροστά σε ένα ακροατήριο, είναι ικανοί να 
εκφράσουν αυτό που θέλουν να πουν, αφήνουν τους άλλους να μιλούν;).

Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν γραπτές δοκιμασίες για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της μάθησης των παιδιών είτε προοδευτικά (κατά τη 
διάρκεια της μάθησης) είτε αθροιστικά (στο τέλος της μαθησιακής 
διαδικασίας).
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βοηθούν στον εντοπισμό των αναγκών  
μεμονωμένων μαθητών.

Απαιτούμενοι πόροι Χρόνος: Ο δάσκαλος χρειάζεται χρόνο για να προετοιμάσει ερωτήσεις (να 
διαμορφώσει τις κατάλληλες ερωτήσεις για το σωστό επίπεδο) πριν από την 
εξέταση και να διορθώσει τις απαντήσεις των μαθητών μετά τη εξέταση.

Αξία της 
μεθόδου

Οι γραπτές εξετάσεις δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να επιδείξουν το 
επίπεδο της κατανόησης και της προόδου τους στη μάθηση. Οι εξετάσεις 
προσφέρουν επίσης στους δασκάλους πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν 
να τις  χρησιμοποιήσουν για να προγραμματίσουν μελλοντική εργασία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών.

Παραδείγματα 1. Τι είναι η επιστήμη των πολιτών;
2. Τι είναι τα αέρια θερμοκηπίου;
3. Πώς μπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν τους επιστήμονες του

Scent;

(πηγή : NCCA 2007)) 

Γραπτές εξετάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, εκθέσεων) 
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Θέματα ασφάλειας

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές ανά πάσα στιγμή. 

Κατά τον σχεδιασμό υπαίθριων δραστηριοτήτων, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους πιθανούς 
κινδύνους και τις ευθύνες και να προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε για το απροσδόκητο.

Προτού ξεκινήσετε για την δραστηριότητα έξω από το σχολείο, για να ολοκληρώσετε την πρόκληση 
Scent, συνιστάται να ενημερώνεστε για τις καιρικές συνθήκες και να προετοιμάζετε τους μαθητές για 
το τι έχουν να κάνουν. Οι μαθητές πρέπει να φορούν άνετα παπούτσια και κατάλληλα ρούχα. Υλικά 
για πρώτες βοήθειες, όπως επιθέματα και τσιμπιδάκια, είναι χρήσιμο να υπάρχουν μαζί, σε 
περίπτωση που οι μαθητές κοπούν ή εισχωρήσουν ακίδες στο δέρμα τους. 

Πρέπει να καταστεί σαφές στους μαθητές ότι ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου εφαρμόζεται 
και στο εξωτερικό περιβάλλον δραστηριότητας καθώς αυτό είναι μια επέκταση της τάξης. Επομένως, 
όλες οι πολιτικές του σχολείου εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων και 
οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την περιοχή δραστηριότητας χωρίς άδεια.

Επιπλέον, ο σεβασμός για το περιβάλλον ισχύει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι μαθητές πρέπει να 
προσέχουν να μην βλάπτουν ή ενοχλούν τα άγρια ζώα καθώς η περιβαλλοντικά ευαίσθητη 
συμπεριφορά είναι σημαντική τόσο σε αστικούς όσο και σε αγροτικούς χώρους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες Scent σχεδιάζονται έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν σε 
κοντινή απόσταση από το σχολείο, δεν χρειάζεται να εξεταστούν πτυχές ασφαλείας που σχετίζονται 
με τη μεταφορά ή τη στέγαση.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Θέλετε να συμμετάσχει το σχολείο σας στο πρόγραμμα Scent; Θα χαρούμε να το ακούσουμε και να 
σας παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση getinvolved@scent-project.eu.
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