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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.

4ο Λύκειο Κέρκυρας: Κόβοντας την κορδέλα;

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.

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 1: επιλεγμένη περιγραφή και κίνητρο του έργου*
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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.

Το έργο που αποφάσισε η ομάδα μας να μελετήσει είναι το “Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου”. Η επιλογή
για το συγκεκριμένο έργο είναι αυτονόητη διότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο μας αφορά άμεσα. Οι
απόφοιτοι του σχολείου μας, εμείς δηλαδή, πρόκειται να φοιτήσουμε σε αυτό το κτίριο και θέλαμε να
μελετήσουμε τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η κατασκευή του, να πιέσουμε για την έγκαιρη
ολοκλήρωσή του αλλά και να αναδείξουμε το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης στην Κέρκυρα.
Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τις δαπάνες για σχολική στέγη σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και
νησιού. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν αναφορές στον τύπο πριν από περίπου 13 χρόνια γεγονός που μας
προβλημάτισε. Απαιτούνταν η διερεύνηση της πορείας του έργου, τους λόγους των καθυστερήσεων και
πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή του.

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.

Επισκεφτήκαμε το παρόν κτίριο για να διαπιστώσουμε τις τραγικές ελλείψεις του που καθιστούν
απαραίτητη την κατασκευή ενός νέου. Πήραμε συνέντευξη από τους χρήστες του κτιρίου, η άποψη των
οποίων, συνάδει με την απαράδεκτη εικόνα που αντικρύσαμε και εμείς. Χαρακτηριστικά, ανέφεραν: “...
όλο το σχολείο είναι διατεθειμένο να βοηθήσει ακόμα και στην μετακόμιση, προκειμένου να
μεταφερθούμε το συντομότερο δυνατόν”! Η συνέντευξη με τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΣΠΑ) μας βοήθησε να
αντιληφθούμε τις χρονοβόρες διαδικασίες ενώ ο μηχανικός ανέδειξε τα αρχαιολογικά και τεχνικά
προβλήματα. Τα ερωτηματολόγια αποτύπωσαν τη γνώμη των μαθητών και του κοινού της Κέρκυρας. Η
επίσκεψή στο εργοτάξιο μας ικανοποίησε σχετικά με την πρόοδο του έργου, την αναμενόμενη παράδοσή
του αλλά και την ποιότητα των εγκαταστάσεων.

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.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Έχουν κατατεθεί προτάσεις προς τη Δήμαρχο
Κέρκυρας ενώ η ίδια αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της να δημιουργηθεί πλήρης φάκελος για κάθε
σχολείο (με όλα τα σχέδια, τακτοποιήσεις, κατόψεις, οικοδομικές άδειες, κτλ) ώστε σε μελλοντικά
προγράμματα ΕΣΠΑ να μπορούν να ενταχθούν έργα βελτιώσεων και επισκευών στα συγκεκριμένα κτίρια.
Επίσης, σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε και στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: “Η εκπαίδευση στη
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νησιωτική Ελλάδα” τον Σεπτέμβριο 2020 που διοργανώνεται από το 1ο Περιφερειακό Κέντρο
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ιονίων Νήσων, όπου και θα παρουσιάσουμε την έρευνά μας. Τέλος, η
παρακολούθηση του έργου επιτυγχάνεται και από το γεγονός ότι την επόμενη σχολική χρονιά οι
περισσότεροι από τους μαθητές θα φοιτούν στο Λύκειο αυτό!

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://www.powtoon.com/s/f5cNwDtSKqo/1/m

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.

Η ομάδα μας συμμετείχε στο 12ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με εισήγηση
και παρουσίαση εργασίας. Το θέμα της εισήγησής μας ήταν: Αναπτύσσοντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα
και της Πληροφορικής μέσω της συμμετοχής στο εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα ASOC “At the School of Open
Cohesion”
Εισήγηση:
https://drive.google.com/file/d/1QZPWGcR9mcn7wvRUJT68I_W-myj3YZvv/view?usp=sharing
Παρουσίαση:
https://prezi.com/view/gkgXaoteLQqQRcHyJprz/
Να σημειωθεί ότι η εισήγηση και η παρουσίαση αποτελούν επίσημες δημοσιεύσεις και έχουν δοθεί
πιστοποιητικά για όλους μαθητές και καθηγητές που συμμετείχαν. Τη συμμετοχή μας μπορείτε να τη
διαπιστώσετε
από
το
πρόγραμμα
του
συνεδρίου
στον
παρακάτω
σύνδεσμο
(http://www.synedrio.kmaked.eu/images/docs/programma12.pdf), ενώ οι μαγνητοσκοπήσεις των
εισηγήσεων - παρουσιάσεων και η συμμετοχή μας στο WebRadio και στους επίσημους χαιρετισμούς
έναρξης του συνεδρίου, ως τιμώμενο σχολείο, παρουσία της κα Υπουργού Παιδείας στον σύνδεσμο:
http://www.math-syn-pli.gr/ και στη συνέχεια κλικ στο ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ - LIVE ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ή εναλλακτικά:
https://www.youtube.com/watch?v=_hGpnLGBuoo&feature=youtu.be (Χαιρετισμοί [στο 11:59 - 50:25])
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https://www.youtube.com/watch?v=WnK76yJgAAg&feature=youtu.be (Παρουσίαση εργασίας [στο 8:05 24:55])
https://www.youtube.com/watch?v=nvdSrJyh1iU&feature=youtu.be (WebRadio [στο 4:51:40- 5:10:30])

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.

Προβολή της δράσης μας από τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας κατά τη διάρκεια της
επιτόπιας επίσκεψης.
https://drive.google.com/file/d/1jMSWOOpSRcgY17sYZmRU7dOYlh2TegYj/view?usp=sharing
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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).
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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 *
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Εδώ παρατίθεται μια φωτογραφία της ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Η εικόνα πρέπει να
είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).

Εικόνα 4
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Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία των ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg
(ΜΕΓ 1MB).
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1)

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!

Ενημέρωση για τη Σχολική Στέγη: 4ο Λύκειο - Κόβοντας την κορδέλα;

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.

Την Πέμπτη 18/06 η ομάδα μας βρέθηκε σε διάφορα μέρη της πόλης της Κέρκυρας όπου και ενημέρωσε
τους πολίτες της Κέρκυρας σχετικά με το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Μπορούσατε να μας βρείτε στο
Λιστόν, το Φρούριο και το Κανόνι όπου μπορούσατε να ενημερωθείτε για την πρόοδο της κατασκευής του
νέου σχολικού κτιρίου για το 4ο Λύκειο καθώς και για τη σχολική στέγη γενικότερα!
Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:

o

Παρουσίαση σε άλλους τοπικούς φορείς και διοικήσεις (στο κοινό της Κέρκυρας σε διάφορα
σημεία της πόλης)

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

πάνω από 100

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Τύπος προσκεκλημένων*
Εκπρόσωποι τοπικού τύπου
❏
Γονείς
❏
Άλλες τάξεις του σχολείου σας
❏
Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
❏
Είναι ανοικτό στο κοινό. Έχει γίνει καθολική πρόσκληση μέσω του facebook και άλλων ηλεκτρονικών
μέσων
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Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Επαρχία

Δήμος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Διεύθυνση
Πλατεία Λιστόν, Είσοδος Παλαιού Φρουρίου, Κανόνι
ΤΚ
49100
Χώρος
(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)

Πλατεία Λιστόν, Είσοδος Παλαιού Φρουρίου, Κανόνι
Ημερομηνία
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

18/06/2020
Ώρα
(π.χ. 09:00 - 13:00)

12:00 - 13:30
Σύνδεσμος
Υποδείξτε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στο διαδίκτυο ή στην σελίδα του κοινωνικού δικτύου όπου δημοσιεύονται οι
πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της εκδήλωσης.
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https://www.facebook.com/events/2885570538222382/
Αφίσα διοργάνωσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (2)

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!
Σχολική Στέγη: Τα επόμενα βήματα
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.
Συναντήσαμε τη Δήμαρχο Κέρκυρας κα Υδραίου στο Μαράσλειο Μέγαρο. Μιλήσαμε για τη σχολική στέγη
και για το έργο της κατασκευής του νέου κτιρίου για το 4ο ΓΕΛ. Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις, ενώ
ζητήθηκαν πληροφορίες για επισκευές σε υφιστάμενα κτίρια και για νέες ανεγέρσεις κτιρίων. Τέλος,
κατατέθηκαν οι προτάσεις μας ενώ η δήμαρχος παρουσίασε το σχέδιο του Δήμου για τη βελτίωση των
σχολικών κτιρίων.
Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:
o

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

Έως 30

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Τύπος προσκεκλημένων*
❏

Θεσμικός εκπρόσωπος

❏

Εκπρόσωποι τοπικού τύπου

❏

Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)
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Λόγω της απαγόρευσης συναθροίσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην εσωτερική αυλή του
Δημαρχείου παρουσία του επιτελείου της κα Δημάρχου και δημοσιογράφων με σκοπό την ενημέρωση
αλλά και την προβολή του θέματος της σχολικής στέγης στην Κέρκυρα.
Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Επαρχία

Δήμος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Διεύθυνση
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α
ΤΚ
49100
Χώρος
(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)
Μαράσλειο Δημαρχείο
Ημερομηνία
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
04/06/2020
Ώρα
(π.χ. 09:00 - 13:00)
13:00 - 14:30
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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.corfupress.com/2020/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83/%cf%
80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7/local/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84
%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-7%ce%bf%cf%85%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%ae%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84/?fbclid=IwAR1_E2YTsNqaomdZVvMXxtXCnOEriDZN7s_4c_
xmyyibWdHUsjAJAbK4Mh0

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (3)

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!
Ενημέρωση για τη Σχολική Στέγη: Ακούστε τους μαθητές!
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.
Την Πέμπτη 25/06 η ομάδα ενημέρωσε το ραδιοφωνικό κοινό της Κέρκυρας, μιλώντας στην εκπομπή
“Φωτεινή Επιγραφή” της κας Παγιατάκη, για το έργο που έχει αναλάβει να μελετήσει στο πλαίσιο του
προγράμματος ASOC. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας μας ενώ αναφερθήκαμε και στις
εντυπώσεις μας για το νέο σχολικό κτίριο! Μιλήσαμε για τα στάδια του προγράμματος και για όλες τις
πρωτοβουλίες μας.
Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:
o

Παρουσίαση σε άλλους τοπικούς φορείς και διοικήσεις (σε όλο το ραδιοφωνικό κοινό της
Κέρκυρας)

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)
16

o

πάνω από 100

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Τύπος προσκεκλημένων*
❏

Εκπρόσωποι τοπικού τύπου

❏

Γονείς

❏

Άλλες τάξεις του σχολείου σας

❏

Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)

Είναι ανοικτό στο κοινό. Έχει γίνει καθολική πρόσκληση μέσω του facebook και άλλων ηλεκτρονικών
μέσων.
Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Επαρχία

Δήμος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Διεύθυνση
Δελβινιώτη 21
ΤΚ
49100
Χώρος
(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)
Kyma FM 90,3
Ημερομηνία
17

25/06/2020
Ώρα
12:30 - 13:30
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.facebook.com/events/684242795765472/
ή στο SoundCloud του σχολείου μας
https://soundcloud.com/user-588509342/cfu_brussailors-2662020-kyma-fm-903
ή στο MixCloud μας διαθέσιμο και για download!
https://www.mixcloud.com/7thHighSchoolOfCorfu/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%C
F%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-cfu_brussailors/
Αφίσα διοργάνωσης
Επισυνάψτε την αφίσα της εκδήλωσης. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (4)

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!
Ενημέρωση για τη σχολική Στέγη: Διαβάστε όλες τις δράσεις μας!

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.
Την Δευτέρα 29/06 και Τρίτη 30/06 η ομάδα μας ενημέρωσε το αναγνωστικό κοινό της Κέρκυρας για το
έργο που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ASOC μέσω του ηλεκτρονικού τύπου, συμπληρώνοντας με αυτό
τον τρόπο την ενημέρωση με όλους τους δυνατούς τρόπους. Εκτός από ένα σύντομο ενημερωτικό δελτίο,
παρουσιάστηκε το πλήρες ιστορικό του έργου με παραπομπές σε άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο
υλικό.
Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:
o

Παρουσίαση σε άλλους τοπικούς φορείς και διοικήσεις (παρουσίαση του πλήρους ιστορικού της
δράσης μας με αναφορές και παραπομπές σε άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο, συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις,
κτλ ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα το κοινό)

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

πάνω από 100

Σημείωση: Μοναδική απάντηση

Τύπος προσκεκλημένων*
❏

Εκπρόσωποι τοπικού τύπου

❏

Γονείς
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❏

Άλλες τάξεις του σχολείου σας

❏

Άλλο (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ)

Είναι ανοικτό στο κοινό. Έχει αναρτηθεί τόσο στο facebook όσο και στις ιστοσελίδες τοπικών μέσων το
σύνολο των δράσεων μας και όλη η ιστορία του έργου και της έρευνάς μας και είναι διαθέσιμο σε
οποιονδήποτε αναγνώστη.
Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Επαρχία

Δήμος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Διεύθυνση

ΤΚ
49100
Χώρος
(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)
Start Media TV, CorfuPress.com
Ημερομηνία
29/06/2020 - 30/06/2020
Ώρα
(π.χ. 09:00 - 13:00)
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Σύνδεσμος
Υποδείξτε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στο διαδίκτυο ή στην σελίδα του κοινωνικού δικτύου όπου
δημοσιεύονται οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της εκδήλωσης.
- Corfupress.com
https://www.corfupress.com/2020/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83/%ce
%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce
%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83/7%ce%bf%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84/?fbclid=IwAR1TuBUfUcmTdCvx6J5M3Yt2ebIw4n_9KKtrz2h7pWWhxWkWs-RPZLSPhDs
- Start TV (www.startmediacorfu.gr η διαδικτυακή έκδοση του τηλεοπτικού καναλιού)
https://www.startmediacorfu.gr/to-7o-gymnasio-kai-to-programma-asoc-perigrafi-olon-ton-draseon-touprogrammatos/

Αφίσα διοργάνωσης
Επισυνάψτε την αφίσα της εκδήλωσης. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
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