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1. ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος αναφοράς 4 *
Γράψτε εδώ τον τίτλο της τελευταίας αναφοράς ASOC. Ο τίτλος πρέπει να μελετηθεί ιδιαίτερα και
να προκαλεί ενδιαφέρον: θα χρησιμεύσει για να προσελκύσει τους αναγνώστες σας στην ανάγνωση
των αποτελεσμάτων της έρευνάς σας, των απαντήσεων που είχατε και των προτάσεών σας.
Fresh Water is not in the bottle. More tap water, less plastic waste.

Προβαλλόμενη εικόνα*
Εδώ πρέπει να εισαχθεί η πιο σημαντική εικόνα της Αναφοράς 4. Η εικόνα πρέπει να είναι σε
μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB). Αυτή είναι η εικόνα που θα προβληθεί ως εξώφυλλο της Αναφοράς 4.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 1: επιλεγμένη περιγραφή και κίνητρο του
έργου*
Αυτό το κείμενο πρέπει να συνοψίζει την καρδιά της έρευνάς σας: το έργο, την επιλογή, τα
δεδομένα που βρέθηκαν, τον ερευνητικό στόχο. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων
(συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800 χαρακτήρες.

Oι «the H2O explorers» παρουσίασαν το εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού στο Αργοστόλι που
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Το έργο αυτό τελείωσε πριν 1 χρόνο. Μάθαμε για τη δυναμική
των πολιτικών συνοχής και την προέλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συλλέξαμε πληροφορίες
3

online αλλά και με ερωτηματολόγιο που διαθέσαμε στο blog μας, με ανοιχτά δεδομένα. Ο στόχος
μας ήταν να σταματήσουν οι κάτοικοι να αγοράζουν εμφιαλωμένα μπουκάλια. Με την κατασκευή
του εργοστασίου μπορούν όλοι να πίνουν νερό βρύσης. Έτσι δεν επιβαρύνονται οικονομικά και
προστατεύουν το περιβάλλον. Δυστυχώς ανακαλύψαμε ότι οι κάτοικοι δεν πίνουν νερό βρύσης.
Δεν το εμπιστεύονται. Για το σκοπό αυτό επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο νερού, εργαστήριο
χημικών αναλύσεων και προσπαθήσαμε να τους πείσουμε να πίνουν νερό βρύσης.

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 2: περιγραφή των σημαντικών φάσεων
της έρευνας*
Αυτό το κείμενο θα πρέπει να συνοψίζει τα ευρήματα σας: αναφέρετε τα κείμενα του ιστολογίου
σας, τα σημαντικότερα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, τα σημεία καμπής των ερευνών σας. Το
μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800
χαρακτήρες.
Μέσα από το ερωτηματολόγιο ανακαλύψαμε ότι οι Αργοστολιώτες δε πίνουν νερό από τη βρύση.
Πως είναι δυνατόν ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ να μην το εμπιστεύονται οι κάτοικοι; Γι’αυτό
επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο αφαλάτωσης και ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία του. Πήγαμε σε
χημικό εργαστήριο και ερευνήσαμε τη ποιότητα νερού του εργοστασίου. Προβάλλαμε τις δράσεις
μας στο τηλεοπτικό κανάλι Ιonian Channel. Μιλήσαμε σε τοπικό ραδιόφωνο. Παρουσιάσαμε τους
στόχους μας σε site του αθηναϊκού πρακτορείου ειδήσεων star.gr. Σχεδιάσαμε γκράφιτι σε κεντρικό
δρόμο για να προσελύσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου. Βάψαμε ένα αυτοκίνητο στα χρώματα του
νερού και λογότυπό μας και γυρίσαμε στις γειτονιές της πόλης για ενημέρωση. Συνεντεύξεις με
πολίτες του Αργοστολίου και διευθυντή της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς.

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 3: προτάσεις και εξέλιξη*
Αυτό το κείμενο θα πρέπει να συνοψίζει τις προτάσεις σας για συνέχιση του έργου και τον τρόπο
με τον οποίο σκοπεύετε να συνεχίσετε την παρακολούθησή του. Το μέγιστο όριο χαρακτήρων
(συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων) για αυτό το κείμενο είναι 800 χαρακτήρες.

Σκοπός μας ήταν να πείσουμε τους Αργοστολιώτες ότι το νερό είναι αρίστης ποιότητας.
Πιστεύουμε ότι μέχρι ένα βαθμό το πετύχαμε. Με το βαν θα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε στη
πόλη και να ενημερώνουμε τους πολίτες. Εμείς αλλάξαμε συνήθειες στο σχολείο, πίνουμε νερό
βρύσης και όχι εμφιαλωμένο και με τη συμπεριφορά μας θα γίνουμε παράδειγμα προς τους
συμμαθητές μας. Σκοπός είναι να σταματήσουμε τη χρήση πλαστικών εμφιαλωμένων μπουκαλιών.
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Το έργο της ύδρευσης δεν είναι ένα έργο σαν όλα τα άλλα δημόσια. Η διαδρομή του μέχρι σήμερα
είναι μια διαδρομή αγωνίας, ελλείψεων και αγώνων. Αυτούς τους αγώνες εμείς οι theH2Oexplorers
είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε για να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό. Θα είμαστε η
πρώτη γενιά που έζησε την ευχάριστη εμπειρία να πίνεις καθαρό νερό από τη βρύση.

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ*
Αυτός είναι ο χώρος που αφιερώνεται στο δημιουργικό έργο. Μπορείτε να ανεβάσετε τα σχέδιά
σας σε άλλες πλατφόρμες κοινής χρήσης (YouTube, Vimeo, Prezi κ.λπ. - θυμηθείτε να ορίσετε την
προβολή βίντεο σε "δημόσια" λειτουργία) και να συμπεριλάβετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) όπου
δημοσιεύονται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ
ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΛΕΠΤΩΝ!
https://youtu.be/Xqd0ENhjLJM

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το δημιουργικό έργο αποτελείται από ένα ενημερωτικό προϊόν, επισυνάψτε το
σχετικό αρχείο pdf (ΜΕΓ 1 MB):
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Άλλο σημαντικό συνημμένο
Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε ένα άλλο αρχείο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου
που θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικό. Το αρχείο πρέπει να έχει μέγεθος ΜΕΓ 1 MB.
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Άλλος σημαντικός σύνδεσμος έργου σε εξωτερικό δικτυακό τόπο
Εδώ μπορείτε να αναφέρετε έναν σύνδεσμο (URL) σε έγγραφα που δημοσιεύονται "επιπλέον" στο
διαδίκτυο σε σχέση με τις εργασίες για το σπίτι που έχουν ανατεθεί ή έναν ιδιαίτερα σχετικό και
ακολουθούμενο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
https://www.instagram.com/theh2oexplorers/
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΕΣΩΝ

Εικόνα 1 *
Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια εικόνα ολόκληρης της ΟΜΑΔΑΣ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή
.jpg (ΜΕΓ 1MB).
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Εικόνα 2 *
Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία/εικόνα του ASOC WALL. Η εικόνα πρέπει να είναι σε
μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).

Εικόνα 3 *
Εδώ παρατίθεται μια φωτογραφία της ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).
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Εικόνα 4
Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία των ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ. Η εικόνα
πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος της τελικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας σας*
Γράψτε εδώ τον τίτλο της τελικής σας εκδήλωσης. Επιλέξτε έναν εντυπωσιακό τίτλο που να
συνοψίζει αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της έρευνάς σας!
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H ποιότητα του νερού βρύσης στο Αργοστόλι

Σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Γράψτε μια σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε
400 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ.
Η εκδήλωση έγινε 5 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν μαθητές του σχολείου, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο
αντιδήμαρχος Αργοστολίου και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ. Η εκδήλωση καλύφτηκε διαδικτυακά
από site. Στη συνέχεια μαθητές με τη βοήθεια ενός βαν πήγαν στις γειτονιές της πόλης να
ενημερώσουν τους Αργοστολιώτες να πίνουν νερό βρύσης.
Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:
o Εσωτερική παρουσίαση στο σχολείο σας (μόνο με τάξεις του σχολείου)
o Παρουσίαση στο σχολείο σας με την παρουσία άλλων εξωτερικών τάξεων/σχολείων
o Παρουσίαση σε άλλο σχολείο (επίσης οργανωμένο με άλλα σχολεία ASOC στην περιοχή)
✓ Παρουσίαση σε άλλους τοπικούς φορείς και διοικήσεις

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται*
Υποδείξτε εδώ τον αριθμό των ατόμων που σκοπεύετε να εμπλέξετε. Ο αριθμός περιλαμβάνει
όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές, καθηγητές, γονείς, ιδρύματα, EDIC, ενώσεις, διοργανωτές,
προσκεκλημένους)
o
o
o

Έως 30
από 30 έως 50
από 50 έως 100
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✓ πάνω από 100

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Τύπος προσκεκλημένων*
❏
❏
❏
✓
✓

Ειδικός του επιλεγμένου θέματος
Ειδικός ανοιχτών δεδομένων
Εκπρόσωπος της Europe Direct
Θεσμικός εκπρόσωπος
Εκπρόσωποι τοπικού τύπου
❏ Γονείς
✓ Άλλες τάξεις του σχολείου σας
✓ Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
Διευθυντής ΔΕΥΑΚ, καθηγητές
Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Επαρχία
Κεφαλονιά
Δήμος
Αργοστολίου
Διεύθυνση
Λάσση
ΤΚ
28100
Χώρος
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(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)
Βιβλιοθήκη 1ου Επάλ Αργοστολίου
Ημερομηνία
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
05/06/2020
Ώρα
(π.χ. 09:00 - 13:00)
11:30-13:00

Σύνδεσμος
Υποδείξτε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στο διαδίκτυο ή στην σελίδα του κοινωνικού δικτύου όπου
δημοσιεύονται οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της εκδήλωσης.
https://www.youtube.com/watch?v=unAkDNKdVdI

Αφίσα διοργάνωσης
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Επισυνάψτε την αφίσα της εκδήλωσης. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).

14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
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