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Το έργο GAIA (Green Awareness in Action) καλεί 

όλα τα συμμετέχοντα σχολεία να λάβουν μέρος 

στους  διαγωνισμούς.  
Διάρκεια διαγωνισμών  & βραβεία: στείλτε μας 
τις συμμετοχές σας μέχρι: 15/3/2019.   
 
Οι νικητήριες τάξεις θα κερδίσουν: 
 
 

 

Μπλουζάκια με  το  
logo GAIA  
 
 

Υφασμάτινες 
Τσάντες με  το  
logo GAIA  
 
 
 

 Ένα sensor Kit 

 
 

Ενα RaspberryPi kit 

 
 

 
 

 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  1: ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ GAIA! 

 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:   
Οι σχολικές τάξεις 
(μαθητές και 
εκπαιδευτικοί) θα πρέπει 
να παρουσιάσουν 
δραστηριότητες που 
έχουν ήδη γίνει για τη 
μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας στην τάξη τους. 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ: 
Γράψτε μια σύντομη αναφορά (θα θέλαμε επίσης 
να λάβουμε Βίντεο επιπρόσθετα με την αναφορά) 
με τις δραστηριότητες βελτίωσης που έχετε 
υλοποιήσει για να μειώσετε την κατανάλωση 
ενέργειας. Παρουσιάστε πώς βρήκατε την ανάγκη 
(κατά προτίμηση με βάση τα δεδομένα από το 

BMS, όπως παρατηρήθηκαν), τι κάνατε και πώς 
αξιολογείτε το αποτέλεσμα (αν είναι δυνατόν με 

τα δεδομένα από το BMS). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι 6 τάξεις με την καλύτερη επίδοση θα είναι οι 

νικήτριες! 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ  
Στο  gaiacontest@cti.gr  
(γράφοντας ως θέμα του mail που θα 

αποστείλετε: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
στείλτε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε στο 
GAIA Facebook group (εάν δεν το έχετε κάνει 
ακόμα, γίνετε μέλος της ομάδας GAIA στο 
Facebook!) 
 

 

GAIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019 
Απο ΙΤΥΕ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2: ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 
ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ GAIA ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ! 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:   
Οι σχολικές 
τάξεις 
(μαθητές και 
εκπαιδευτικο
ί) θα πρέπει 
να 

παρουσιάσουν τις ιδέες τους σχετικά 
με το πώς μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν και να 
εκμεταλλευτούν τα εργαλεία GAIA, 
όπως και την εμπειρία τους, στο 

μέλλον. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ:   
γράψτε μια αναφορά [προτιμώμενη 
μια παρουσίαση (σε Power Point ή 
βίντεο) με τις ιδέες σας για το πώς τα 
εργαλεία GAIA (GAIA Challenge, GAIA 
BMS) και το εργαστήριο GAIA 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 
αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στο 
προσεχές μέλλον (π.χ. επόμενη 

σχολική χρονιά) 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι 3 τάξεις με την καλύτερη επίδοση 

θα είναι οι νικήτριες! 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Στο  gaiacontest@cti.gr  
(γράφοντας ως θέμα του mail που θα 

αποστείλετε: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
στείλτε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί 
να έχετε στο GAIA Facebook group (εάν 
δεν το έχετε κάνει ακόμα, γίνετε μέλος 
της ομάδας GAIA στο Facebook!) 

Οι νικητήριες τάξεις θα κερδίσουν: 

 

 

 

 

 

                  Ενα RaspberryPi kit 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
GAIA! 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:   
Θα πρέπει να 
εμπλουτίσετε το 
χαρτοφυλάκιό σας στην 

Πρόκληση GAIA. 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ:  Πηγαίνετε στην 

Πρόκληση GAIA και χρησιμοποιήστε όλες τις 
διαθέσιμες λειτουργίες του παιχνιδιού (ανεβάστε 
στιγμιότυπα, ανεβάστε βίντεο, αναφορές και 
εικόνες κατά τη διάρκεια των αποστολών 
δράσης) με στόχο τον εμπλουτισμό του 
χαρτοφυλακίου σας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι 3 τάξεις με την καλύτερη επίδοση θα είναι οι 

νικήτριες! 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 
Στο  gaiacontest@cti.gr  
(γράφοντας ως θέμα του mail που θα 

αποστείλετε: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3) 

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:  
στείλτε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε 
στο GAIA Facebook group (εάν δεν το έχετε κάνει 
ακόμα, γίνετε μέλος της ομάδας GAIA στο 
Facebook!) 

 

 

Οι νικητήριες τάξεις θα κερδίσουν: 

  
 

 


