
  

STEM Easter School @STEMFreak 
Γιατί STEM και κόκκινα αυγά πάνε πάντα μαζί 

 
Πρόγραμμα Προδημοτικής – Δημοτικού 

13,14,15,16, 22, 23 και 24 Απριλίου, 2020 
 

Μπορείς να βάψεις κόκκινα αυγά χωρίς μπογιές; Τι κοινό έχει ο άνθρωπος με το αυγό; Τι 
είναι το χρώμα; Θέλεις να δημιουργήσεις ένα ρομπότ που να ξεχωρίζει τα αντικείμενα με 
το χρώμα τους; Θέλεις να ταξιδέψεις στο διάστημα με εικονική πραγματικότητα; Μπορείς 
να μετρήσεις τα αστέρια; Τι είναι τα αστέρια, πως γεννιούνται και πως πεθαίνουν; Πόσες 

πληροφορίες μπορεί να βρίσκονται σε μια τρίχα της κεφαλής σου; 
 

Θέλεις να μάθεις τις απαντήσεις; Δεν έχεις παρά να γραφτείς στο Πασχαλινό 
Πρόγραμμα του STEMFreak. 

 
Οι μαθητές ερευνούν, ανακαλύπτουν λύσεις, παρουσιάζουν, αξιολογούν και αυτό-
αξιολογούνται και με αυτό τον τρόπο αποκτούν τις γνώσεις, δεξιότητες και στοιχεία 

προσωπικότητας που θα τους κάνουν ευτυχισμένους πολίτες ενώ και ανταγωνιστικούς στην 
αγορά εργασίας. 

Τα μαθήματα ξεκινούν απόc τις 8:00 – 15:00 καθημερινάc. Το συνολικό κόστος του 
προγράμματος κοστίζει 140 ευρώ. Παροχή γεύματος με έξτρα χρέωση 5 ευρώ την ημέρα. 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Σε περίπτωση που η συμμετοχή θα γίνει σε συγκεκριμένες μέρες τότε το κόστος είναι 25 ευρώ την μέρα 

 
Πρόγραμμα Γυμνασίου- Λυκείου 
13,14,15, και 16 Απριλίου, 2020 

 
Θέλεις να διαδράσεις με εφαρμογές στον κόσμο του  Internet of Thinks, θέλεις να 

διαδράσεις με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας; Θέλεις να μάθεις να 
προγραμματίζεις; Θέλεις να ανακαλύψεις τις δυνατότητες διαφόρων προγραμμάτων που 

θα σου επιτρέπουν να δημιουργείς ταινίες και σκίτσα; Θέλεις να ανακαλύψεις τις 
δυνατότητες διαφόρων προγραμμάτων που θα σου επιτρέπουν να δημιουργείς 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 
 

Τα μαθήματα ξεκινούν απόc τις 8:00 – 13:00 καθημερινάc. Το Πρόγραμμα κοστίζει 180 ευρώ. 
Παροχή γεύματος με έξτρα χρέωση 5 ευρώ την ημέρα. Θα δοθεί δίπλωμα συμμετοχής. 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Κρατείστε έγκαιρα θέση  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.stemfreak.com και email: info@stemfreak.com  
Τηλ. 99221551, Ευέλθοντος 18Α, Ακρόπολη, Λευκωσία 

 



 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή: ………………………………………………………….. Ημ. Γέννησης:  
Τάξη: ………………  Σχολείο : ………………………............................... 
Ονοματεπώνυμο Μητέρας: ………………………………………………….. Τηλ. Μητέρας: …………….. 
Ονοματεπώνυμο Πατέρα: ……………………..…………………………….. Τηλ. Πατέρα: ……………….. 
Διεύθυνση Κατοικίας:  …………………………………………………………. Πόλη: …………………………... 
Email: ……………………………………………………………………. 

Σημειώστε τις ημερομηνίες στις οποίες θα συμμετέχει το παιδί σας: 
13 Απριλίου 2020   

14 Απριλίου 2020  

15 Απριλίου 2020  

16 Απριλίου 2020  

22 Απριλίου 2020  

23 Απριλίου 2020  

24 Απριλίου 2020  

 
Υπάρχει κάτι σχετικά με το παιδί σας που θα θέλατε να γνωρίζουμε; 
……………................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Η κράτηση της θέσης γίνεται πληρώνοντας το 50% του κόστους συμμετοχής στον 
ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό 
 
BANK OF CYPRUS 
ACCOUNT NUMBER: 357019585625 
IBAN: CY74002001950000357019585625 
 
Το έντυπο αυτό θα πρέπει να σταλεί συμπληρωμένο μαζί με τις πληροφορίες της 
τραπεζικής εντολής στο Email: info@stemfreak.com.  
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής. 
 
 
Ημερομηνία: ………/………/ ………                                                    Υπογραφή: …………………………  

 
Ευέλθοντος 18A, Ακρόπολη (Πάροδος Αρμενίας) 

Τ.Τ. 2003 
Email: info@stemfreak.com 

www.stemfreak.com  
Tel.: 99221551 

 


