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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.
Προστατεύοντας την θαλάσσια χελώνα Caretta -caretta στο νησί της Ζακύνθου

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.

Οι Turtle Informers είναι μια ομάδα 15 μαθητών της Β’ Λυκείου του ΕΠΑ.Λ. Ζακύνθου του Τομέα
Διοίκησης και Οικονομίας με σκοπό την μελέτη και την κοινοποίηση προς την τοπική κοινωνία της
Ζακύνθου του έργου που υλοποίησε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αντικείμενο
την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του ΕΘΠΖ που αποτελεί τμήμα της
περιοχής Natura 2000 για το νησί της Ζακύνθου. Ειδικότερα ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της
υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης στην προστασία και διατήρηση της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta
caretta. Κίνητρο για την επιλογή του θέματος είναι το γεγονός ότι η Θ.Χ. Caretta caretta, εκτός του ότι
είναι ένα απειλούμενο είδος προς εξαφάνιση, αποτελεί επίσης το σήμα κατατεθέν του νησιού.
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.

Αποφασίσαμε η έρευνά μας να επικεντρωθεί στο κατά πόσο το έργο που υλοποίησε το ΕΘΠΖ βοήθησε
στη διατήρηση του πληθυσμού των φωλιών και κατ’ επέκταση των χελωνών Caretta caretta στο νησί μας.
Τα στοιχεία της έρευνάς μας αντλήθηκαν μέσα από το διαδίκτυο, με καταγραφή της κοινής γνώμης μέσω
ερωτηματολογίου, μετά από συνέντευξη με τον συντονιστή του Ε.Θ.Π.Ζ κο Λορράν Σουμπές και με
επιτόπια επίσκεψη στην παραλία του Καλαμακίου. Το έργο διήρκησε από το 2009 έως το 2016.
Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με το ποσό των 5,8 εκ. ευρώ.
Αποτέλεσμα της υλοποίησης της δράσης αυτής ήταν η καταγραφή 622 νέων φωλιών ωοτοκίας στις
παραλίες του κόλπου Λαγανά. Τα αποτελέσματα της ερευνάς μας δημοσιοποιήθηκαν μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, με τύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου και ενημέρωση του κοινού στην κεντρική
πλατεία του νησιού και πραγματοποίηση τελικής εκδήλωσης στο χώρο του σχολείου μας.

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.

Οι ομάδα των Turtle Informers θεωρούν πολύ σημαντική την συνέχιση παρακολούθησης του έργου. Το
έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί όμως συνεχίζονται δράσεις από το Ε.Θ.Π.Ζ. για την προστασία της
Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta. Στόχος της ομάδας μας είναι να συμμετέχουμε ως εθελοντές στις
δράσεις που οργανώνει κατά καιρούς το ΕΘΠΖ και να δημοσιοποιούμε τις δράσεις αυτές μέσα από τις
σελίδες μας στο Twitter, Facebook, Instagram και στο κανάλι μας στο You Tube.
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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/4C_8Pm7GKdo

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.
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ενημερωτικό φυλλάδιο κατά την ενημέρωσή των πολιτών της Ζακύνθου στην κεντρική πλατεία του
νησιού.
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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.
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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
Εικόνα 2 *
Εδώ πρέπει να ανεβάσετε μια φωτογραφία/εικόνα του ASOC WALL. Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ
1MB).
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Εικόνα 3 *
Εδώ παρατίθεται μια φωτογραφία της ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Η εικόνα πρέπει να
είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB).
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

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!
Προστατεύοντας την θαλάσσια χελώνα caretta -caretta .

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 τελική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς
μας στους γονείς των μαθητών του σχολείου μας . Την παρουσίαση θα κάνουν η ομάδα Turtle Informers του
σχολείου μας και θα γίνει τόσο με παρουσίαση φωτογραφικού υλικού και βίντεο όσο και έντυπου υλικού που θα
διαμοιραστεί στους γονείς.

Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης*
Επιλέξτε τον τύπο της επιλεγμένης εκδήλωσης:

o
o
o
o

Εσωτερική παρουσίαση στο σχολείο σας (μόνο με τάξεις του σχολείου)
Παρουσίαση στο σχολείο σας με την παρουσία άλλων εξωτερικών τάξεων/σχολείων
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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o

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)

Σημείωση: Πολλαπλές απαντήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Επαρχία
Ζακύνθου
Δήμος
Ζακύνθου
Διεύθυνση
Άγιος Κήρυκος
ΤΚ
29100
Χώρος
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(π.χ. Δημαρχείο, όνομα σχολείου, άλλο δημόσιο κτίριο κ.λπ.)
Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ζακύνθου

Ημερομηνία
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
26/6/2020

Ώρα
(π.χ. 09:00 - 13:00)
10: 00- 11:00

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.facebook.com/TurtleInformers

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