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Περιορισμένος αριθμό́ς θέσεων. Θα 
τηρηθεί σειρά́ προτεραιό ́τητας. 
Ενημερωθείτε τηλεφωνικώς ή μεσω ιστοσε- 
λίδας μας για την πολιτική χρεώσεων μας, 
τις εκπτώσεις σε αδέρφια ή μαθητές που θα 
γραφτούν περισσό ́τερο από́ μια εβδομά́δα 
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www.STEMfrEak.coM 

EMail: info@STEMfrEak.coM 
 

 
ΤηλΕφωνο ΕΠικοινωνιας: 99 221551 

Οι μαθητές ερευνούν ανακαλύπτουν 
αναπτύσσουν λύσεις παρουσιάζουν, 

μετέχουν σε διαγωνισμούς, Διαλογικές 
Συζητήσεις, χρησιμοποιούν σύγχρονη 

τεχνολογία, μαθαίνουν προγραμματισμό, 
δημιουργούν ηλεκτρονικά κυκλώματα με 

ARDUINO, μετέχουν σε Διαγωνισμούς, 
Διαλογικές Συζητήσεις, εργάζονται ως 

ερευνητές σε makerspace 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. 

 

 
• Θέλεις να μάθεις προγραμματισμό και να αποκτήσεις 

και Δίπλωμα Πιστοποίησης των Γνώσεων σου; 
• Θέλεις να αποκτήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σου για την εισδοχή σου σε πανεπιστήμια της 
Ευρώπης, Καναδά και Αμερικής δημιουργώντας ένα 
ηλεκτρονικό πορτοφολιού με διάφορα προτζεκτ και 
πιστοποιήσεις/ αναγνωρίσεις, που θα υποβάλεις μαζί 
με την αίτηση σου;  

• Θέλεις σε βοηθήσουμε να δημιουργήσεις ένα βίντεο 
αυτό-παρουσίασης σου; 

• Θέλεις να πιστοποιηθείς ως STEAM ambassador και 
να κερδίσεις κι άλλες σχετικές πιστοποιήσεις μέσα 
από τη δυνατότητα που σου προσφέρει η CyCERT; 

• Θέλεις να δημιουργήσεις πρότζεκτ και να εμπλακείς 
σε εμπειρίες που θα εντυπωσιάσουν τα Πανεπιστήμια 
στα οποία θα αιτηθείς αλλά και τους μελλοντικούς 
εργοδότες σου; 

• Θέλεις να αποκτήσεις τις δεξιότητες του 21ου αιώνα 
και να πιστοποιήσεις τις γνώσεις σου σε STEAM μέσα 
από τη δυνατότητα που σου προσφέρει η CyCERT 
αλλά δεν έχεις χρόνο;  

 
Αξιοποίησε τον χρόνο που έχεις το καλοκαίρι. Μάθε 
περισσότερα για τις ευκαιρίες που σου παρέχει το 
καλοκαιρινό πρόγραμμα του STEMFreak. Bottom of Form 

 

Πακέτα 
1 εβδομάδα – 150 EUR 
2 εβδομάδες – 275 EUR 
3 εβδομάδες – 400 EUR 
4 εβδομάδες – 500 EUR 
5 εβδομάδες – 600 EUR 
6 εβδομάδες – 700 EUR 
7 εβδομάδες (ολόκληρο το πρόγραμμα και 
δυνατότητα πιστοποίησης για επίπεδο 3 και 4 της 
CYCERT)– 800 EUR 

 

Καθημερινά 8:30-13:30 

Θέλετε να απλώς να περάσετε δημιουργικά τον 
καλοκαιρινό σας χρόνο; 

ή 
Θέλετε να πιστοποιηθείτε κιόλας; 

 Επιλέξετε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για 
εσάς. Εγγραφτείτε τώρα στο καλοκαιρινό 

πρόγραμμα του STEMFreak. 

ή 
Θέλετε να πιστοποιηθείτε κιόλας; 

 

Πρόγραμμα Γυμνασίου, Λυκείου, Τεχνικών και 
Επαγγελματικών Σχολών 

 

http://www.stemfreak.com/
mailto:info@STEMfrEak.coM


 
 
 

 
 

Η κράτηση της θέσης γίνεται πληρώνοντας ως προκαταβολή το 50% του κόστους συμμετοχής, 

στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό. 

 
BANK OF CYPRUS 

ACCOUNT  NUMBER:  357019585625 

IBAN: CY74002001950000357019585625 

Το αποδεικτικό της πληρωμής της προκαταβολής στο Email: info@stemfreak.com. 

 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής. 
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