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1.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (ςυνοπτικά) 
 
  Όια ηα ζηνηρεία θαη ηα θείκελα ηνπ ΣΓΔ ζπκπιεξώλνληαη κε ΠΔΕΑ γξάκκαηα - όρη θεθαιαία. 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ (μέχρι 7 λέξεισ)  

«Κηα Λέα Αξρή γηα ην ΔΠΑΙ Φαρλώλ» 

 
 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ  (μέχρι 15  λέξεισ) 
 

«Κηα Λέα Αξρή γηα ην ΔΠΑΙ Φαρλώλ με ζύγτρονα εργαζηήρι α ,όμορθες  αί θοσζες και  
δραζηηρι όηηηες » 

  

 
 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ (ΤτΕ)1 3 

ΞΜΞΛΑΕΟΩΜΣΛΞ έγθνο Ησάλλεο 

ΗΚΕΦΩΜΑ  
(1. ζρνιείνπ, 2. θαμ,  

3. ζπηηηνύ, 4. θηλεηό, 5. άιιν) 

1. 2228025589 

2. 2228025589 

3. 222107….4 
4. 6973……..7 

Δ/ΜΡΗ ΑΚΚΗΚΞΓΠΑΦΘΑΡ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
ηαδίνπ 17 34400 Φαρλά 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΕΘΡ E-MAIL 
(ζρνιείνπ, πξνζσπηθέο θ.ιπ.) 

mail@1epal-psachn.eyv.sch.gr 

k…….p@yahoo.gr 
s………s@gmail.com 

 

 
 

 

                                                           
1  εκεηώζηε αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαζεγεηή Τπεύζπλνπ ηνπ Έξγνπ. 
2  πκπιεξώζηε κε ΛΑΗ όιεο ηηο ζρεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ λνκίδεηε όηη αλήθεη ην Έξγν ζαο 

mailto:mail@1epal-psachn.eyv.sch.gr
mailto:konpetrop@yahoo.gr


«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΥΗ ΣΑ ΕΠΑΛ»    ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΥΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 

 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ2 

Σέρλεο - Πνιηηηζκόο Υ 

Σερλνινγία Υ 

Πεξηβάιινλ Υ 

Τγεία  

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  

Άιιν Φπζηθέο Δπηζηήκεο 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2323,91€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΤ 11/2/2019              

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΟΤ 10/5/2019               
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2.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΟΛΕΙΟ 
 

ΡΤΞΚΕΘΞ 1ν ΔΠΑΙ ΦΑΥΛΧΛ 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
ηαδίνπ 17 34400 Φαρλά 

ΗΚΕΦΩΜΞ 2228025589 

ΦΑΝ 2228025589 

ΔΘΕΣΘΣΜΗΡ Πεηξόπνπινο Θσλζηαληίλνο 

 

ΣΟΕΣΘΣΜΞΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ έγθνο Ησάλλεο 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) ΠΔ86 Πιεξνθνξηθήο 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΙΑΞΘΙΘΑΡ 

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
Κ…….     34100 Υαιθίδα 

ΗΚΕΦΩΜΑ (ζηαζεξά & θηλεηό) 22210.…..4 6973……….7 

EMAILS s…….s@gmail.com 

 
ΑΠΛΞΔΘΑ ΡΤΞΚΘΙΗ 
ΕΟΘΠΞΟΗ 

Β’ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Γηξθύσλ Κεζζαπίσλ 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

Αβάλησλ 18 

34400 Φαρλά 

ΗΚΕΦΩΜΞ 2228350209 

ΦΑΝ 2228023844 

ΟΠΞΕΔΠΞΡ Καηξάθαο Παλαγηώηεο 

 

 

 

 

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ 

Αλησλίνπ Δκκαλνπήι 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
ΠΔ86 Πιεξνθνξηθήο 

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ  
Γηαλλνύιεο Αλδξέαο 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) ΠΔ83 Ζιεθηξνιόγνο 

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ 

Θηνύζεο Δπάγγεινο 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
ΠΔ82 Κεραλνιόγνο 

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ 

Καζνύξε θσλζηαληίλα 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
ΠΔ23 Φπρνιόγνο 



«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΥΗ ΣΑ ΕΠΑΛ»    ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΥΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 

 

 

 

 
ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ  
Πεηξόπνπινο Θσλζηαληίλνο 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) ΠΔ86 Πιεξνθνξηθήο 

 

 
 
ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 
ΙΑΘΗΓΗΗΡ 

Φξαγγνπνύινπ Αζεκέληα 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
ΠΔ04 Φπζηθόο 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΘΗΕΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ 

 

α/α Ξνομαηεπώνςμο Ρσολείο άξη 

1   

1o ΔΠΑΙ 
Φαρλώλ 

Α’ 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 
ΙΑΘΗΓΗΗΡ 

Οηθνλόκνπ Ησάλλεο 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
ΠΔ03 Καζεκαηηθόο 

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ 

Ραπηάθεο Γεκήηξηνο 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
ΠΔ82 Κεραλνιόγνο 
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20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΡΤΞΚΕΘΞ3 …………………. 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
………………………………… 

ΗΚΕΦΩΜΞ …………………. 

ΦΑΝ …………………. 

ΔΘΕΣΘΣΜΗΡ ………………………………… 

 

ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 

ΙΑΘΗΓΗΗΡ4 

………………………………… 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) 
………………………………… 

 
 

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 
 

ΕΟΩΜΣΛΘΑ ………………………………… 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

………………………………… 

ΗΚΕΦΩΜΞ …………………. 

ΣΟΕΣΘΣΜΞΡ ………………………………… 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ ΣΟΕΣΘΣΜΞΣ ………………………………… 

 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
 

  Αλαπηύμηε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ αλαιύνληαο πεξαηηέξσ ηα ζρεηηθά θείκελα 
ηεο αξρηθήο ζαο πξόηαζεο (δώζηε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηελ απαηηνύκελε έθηαζε).  

 

Κ 

                                                           
4
 Γηα πεξηζζόηεξα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία επαλαιάβεηε ην ζρεηηθό πίλαθα. Κε ζπκπιεξώλεηαη ηα ζηνηρεία 

ελόο ΔΘ ή ΔΠΑ ζηε ζέζε ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ ζρνιείνπ ή θνξέα. 
4
 Γηα πεξηζζόηεξνπο θαζεγεηέο -ηνπ αλαδόρνπ ή ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ ζρνιείνπ- επαλαιάβεηε ην ζρεηηθό 

πίλαθα νλόκαηνο-εηδηθόηεηαο.  



«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΥΗ ΣΑ ΕΠΑΛ»    ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΥΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 

 

 

3.1  Ξ ΑΜΘΙΕΘΛΕΜΞ ΞΣ ΕΠΓΞΣ   
(α. ηίηλοι ςποδπάζεων β. αναλςηική πεπιγπαθή ςποδπάζεων) 

 

α. (αλαθνξά ηνπ ζπλνπηηθνύ ηίηινπ θάζε ππνδξάζεο) 

 

(1).  θαθηζηηθόο όκηινο «ΔΠΑΙ ΦΑΥΛΧΛ» 

 

(2).  Κεραλνθίλεηνο Κνληειηζκόο 

 

(3).  Γηαθνζκώ ηελ ηάμε κνπ 

 

(4). Θαηαζθεπάδσ δηαδξαζηηθό πίλαθα 

 

(5).  Σν ζρνιείν αθνύεη κνπζηθή 

 

      (6) Δθηππώζεηο ζε 3 δηαζηάζεηο 

 

     (7) Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

      

     (8) Δθδειώζεηο πξνβνιήο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ,ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ έξγσλ ησλ 

καζεηώλ  

 

 

β. (αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε ππνδξάζεο θαη ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο) 

 

(1).  Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Εώλε Γεκηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα 

δηδαρζνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ (θάηη ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ζην ζρνιείν καο) θαη ζα παίμνπλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ππνινγηζηή. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελδνζρνιηθό ηνπξλνπά θαη ζα βξαβεπζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη 

νη 3 πξώηνη. 

 

(2) Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Αξρέο Κεραλνινγίαο θαη Αξρέο Ζιεθηξνινγίαο θαη 

Ζιεθηξνληθήο  ζα γλσξίζνπλ ηελ αζρνιία ηνπ κεραλνθίλεηνπ κνληειηζκνύ. 

Θα ζπλαξκνινγήζνπλ, ζα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία, ζα θαηαζθεπάζνπλ πίζηα θαη ζα ρεηξηζηνύλ 

ην ηειεθαηεπζπλόκελν απηνθίλεην.  

 

(3) Οη καζεηέο ζα δηαθνζκήζνπλ ηηο ηάμεηο ηνπο επηιέγνληαο νη ίδηνη πόζηεξ θαη ξάθηα.Σα 

πόζηεξ γηα πξνζηαζία ζα θαιπθζνύλ από θύιιν πιεμηγθιάο. 

 

     (4)Οη καζεηέο κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Καζεκαηηθώλ ζα θαηαζθεπάζνπλ 

νηθνλνκηθό δηαδξαζηηθό πίλαθα - ζεκεησηένλ όηη ην ζρνιείν καο δελ δηαζέηεη θαλέλα- 
ρξεζηκνπνηώληαο έλα πίλαθα καξθαδόξνπ, έλα ρεηξηζηήξην wii Nintendo,έλα κπνπηόλ 
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ππεξύζξσλ θαζώο θαη έλα πξνηδέθηνξα θαη έλα ιάπηνπ ηνπ ζρνιείνπ . 
         Οη νδεγίεο θαηαζθεπήο θαη ε απαηηνύκελε εθαξκνγή ππάξρνπλ ειεύζεξα ζην δηαδίθηπν 

         ηε ζπλέρεηα αθνύ εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζα γίλεη επίδεημε ζηνπο ππόινηπνπο 
θαζεγεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα ππόινηπα καζήκαηα   

 

(5) Αθνύ γίλεη ηνπνζέηεζε 4 ερείσλ ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ πξναπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ, νη 

καζεηέο ζα επηιέγνπλ κνπζηθά θνκκάηηα αθνύ ηνπο ππνδεηρζεί πνηα είλαη απηά πνπ ππόθεηληαη 

ζε πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη πνηα ειεύζεξα πξνο ρξήζε. Οη επηινγέο απηέο ζα αθνύγνληαη 

ζηα δηαιείκκαηα.  

(6) Οη καζεηέο ζα θάλνπλ ηξηζδηάζηαηεο εθηππώζεηο ζε 3 ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ζηα πιαίζηα 

ησλ καζεκάησλ Αξρέο Κεραλνινγίαο ,Πιεξνθνξηθή, Εώλε Γεκηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα : 

 Κεραλνινγία 

o Δθηύπσζε κεραλνινγηθώλ εμαξηεκάησλ ζε κηθξνγξαθία ή θπζηθό κέγεζνο, γηα 

έιεγρν ιεηηνπξγηθόηεηαο ή θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο κε βιάβε. 

o Π.ρ., εθηύπσζε πξόζζεησλ εμαξηεκάησλ γηα ηειεθαηεπζπλόκελν όρεκα ηεο 

ππνδξάζεο 2 ( (αεξνηνκέο, πξνθπιαθηήξαο, θιπ.). 

 Ρνκπνηηθή 

o ρεδίαζε θαη εθηύπσζε εηδηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. 

o Π.ρ., ζρεδίαζε κεραληθώλ ζηειερώλ (γξαλάδηα, ιαβίδεο, ελώζεηο, θνπκπώκαηα, 

θιπ.) γηα ην LEGO EV3 ή γηα ην Arduino ηα νπνία δηαζέηεη ην ζρνιείν καο. 

 Design  

o Δθκάζεζε ζρεδίαζεο ζε πξνγξάκκαηα 3D θαη εθηύπσζε επηιεγκέλσλ ζρεδίσλ. 

o Π.ρ., ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 (7) Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζύγρξνλα όπσο ην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην usb. H 

ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζα γίλεη θαη ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο αιιά θαη ζην κάζεκα πιηθώλ 

ππνινγηζηώλ γηα επεκβάζεηο ζε ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα. 

(8) Θα πξαγκαηνπνηεζεί ηξηήκεξν εθδειώζεσλ, θαηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ ,ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία ηνπ Γήκνπ όπνπ ζα  γίλεη ελεκέξσζε γηα ην ζεζκό ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ 

Ιπθείνπ θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ηα έξγα από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.Δπίζεο ζα δηαλεκεζεί 

ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ην έξγν «ΚΛΑΔ» 

3.2   ΣΟΧΟΙ ΣΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ  ΚΑΙ  
ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΤ 

(Αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη. 

Αλαθνξέο ζε πηζαλή ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία, θνξείο ή επαγγεικαηίεο. ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζηόρσλ λα πεξηγξάθεηαη θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

(1). Κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ην πνιύ σθέιηκν απηό παηρλίδη 
θαη θάπνηνη από απηνύο κπνξεί λα αζρνιεζνύλ θαη πεξαηηέξσ. 

Κέζσ ηνλ αγώλσλ ζα ππάξμεη άκηιια κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη επηβξάβεπζε ηεο 

πξνζπάζεηαο  
 

(2) Λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ αζρνιία ηνπ κεραλνθίλεηνπ κνληειηζκνύ. Λα δνπλ ζε 
κηθξνγξαθία ηερλνινγία ειεθηξνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ. Λα ρεηξηζηνύλ κε αζθάιεηα κέζα ζε 

πίζηα πνπ  ζα θαηαζθεπάζνπλ έλα όρεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ζέκαηα αηπρεκάησλ. 
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(3)Λα παξέκβνπλ νη καζεηέο αηζζεηηθά ζηηο αίζνπζεο θαη λα ηηο βειηηώζνπλ. Λα ζέβνληαη θαη 

λα δηαηεξνύλ θαζαξνύο θαη ζε ηάμε ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ.   
 

(4) Κε ηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα αλαδεηνύλ εθπαηδεπηηθά βίληεν ζην 

δηαδίθηπν. Θα θαηαλνήζνπλ  όηη πνιιέο θνξέο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη θάηη πην 
νηθνλνκηθά από όηη λα ην αγόξαδαλ. Θα σθειεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα   
 

(5) Κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο ζα γίλεη γλσζηό ζηνπο καζεηέο ην ζέκα ησλ 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγηώλ. 
Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ζα ππάξρεη κνπζηθή ππόθξνπζε ζην ρώξν ηνπ 

πξναπιίνπ θάηη πνπ ζα πξνζθέξεη εξεκία θαη μεθνύξαζε ζε καζεηέο αιιά θαη 
εθπαηδεπηηθνύο. 

 

(6) Ζ ρξήζε ελόο 3D Printer κπνξεί λα ραξίζεη ζηνπο καζεηέο ηελ πιήξε αίζζεζε ηεο 
δεκηνπξγίαο, επηηξέπνληαο ηνπο θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ελόο πξαθηηθνύ πξνβιήκαηνο λα 

μεθηλήζνπλ από ην ζρεδηαζκό ηεο ιύζεο θαη λα θηάζνπλ σο ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 
εθαξκνγή ηεο κέζσ ηεο εθηύπσζεο. Τπό άιιεο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηνύλ ζε 

ηδέεο πνπ βαζίδνληαη ζε εμαξηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην εκπόξην. Κε ηνλ 3D Printer ζα 
κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ ειεύζεξα ηα αληηθείκελα πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα θαη λα 

ειέγμνπλ θαηά πόζν ε ηδέα ηνπο είλαη εθαξκόζηκε ή αλ ρξεηάδεηαη επαλαζρεδηαζκόο. 

 
(7) Λα εμνπιηζηνύλ πεξαηηέξσ ηα εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ. Λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο 

ζύγρξνλε ηερλνινγία ζηα καζήκαηά ηνπο. 
 

(8)Λα αλνηρηεί ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία. Λα παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο ηα εξγαζίεο ηνπο . 

    Λα γίλεη ελεκέξσζε γηα ην ζεζκό ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ θαη ηεο δξάζεο ΚΛΑΔ 

3.3  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ 
(Πεξηγξαθή ησλ ππνδξάζεσλ κε εζηίαζε ζηνλ ηξόπν πινπνίεζεο θαη ηα αλαγθαία κέζα πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο)  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνκεζεπηνύκε αλάινγα κε ηελ δξάζε: 
 

1. θαθηζηηθόο όκηινο «ΔΠΑΙ ΦΑΥΛΧΛ» 

 2 θαθηέξεο κε πηόληα 

 

2. Κεραλνθίλεηνο Κνληειηζκόο  

 Θηη ηειεπθαηεπζπλόκελνπ απηνθηλήηνπ κε ηειεθαηεύζπλζε κπαηαξίεο θαη 

θνξηηζηή 

3. Γηαθνζκώ ηελ ηάμε κνπ  

 Αθίζεο 

 Ράθηα 

 Πιεμηγθιάο 

4. Θαηαζθεπάδσ δηαδξαζηηθό πίλαθα  

 Πίλαθαο καξθαδόξνπ 

 Υεηξηζηήξην wii 

 Κπνπηόλ ππεξύζξσλ ir 

5. Σν ζρνιείν αθνύεη κνπζηθή 

 4 ερεία 

6. Σσεδιαζηικά ππογπάμμαηα (δωπεάν) 
a. Tinkercard 
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b. Fusion 360 
c. Blender 
d. 3D Printer 

7. Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

 Κηθξνζθόπην usb 

8. Δθδειώζεηο πξνβνιήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ έξγσλ ησλ καζεηώλ 

 Κπινύδεο κε ζηάκπα 

 ηαλη πξνβνιήο 

 
3.4  ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ θαη πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ηνπο κε ηνλ δεισζέληα 

πξνϋπνινγηζκό) 

Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Γηα ηελ ππνδξάζε 1  

 Φσηνγξαθίεο από ηνπο αγώλεο 

 

2. Γηα ηελ ππνδξάζε 2   

 Φσηνγξαθίεο θαη βίληεν από ηελ ζπλαξκνιόγεζε ,ηελ εθπαίδεπζε ζην ρεηξηζκό, 

ηελ δεκηνπξγία πίζηαο  θαη από επίδεημε ζε ηειηθή εθδήισζε 

 

3. Γηα ηελ ππνδξάζε 3  

 Φσηνγξαθίεο πξηλ θαη κεηά από ηηο ηάμεηο 

 

4. Γηα ηελ ππνδξάζε 4  

 Φσηνγξαθίεο από ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα 

 Βίληεν από ηελ ρξήζε ηνπ 

 

5. Γηα ηελ ππνδξάζε 5  

 Φσηνγξαθίεο από ηελ εγθαηάζηαζε 

 

6. Γηα ηελ ππνδξάζε 6 

 Φωηογπαθίερ από ηην εκπαίδεςζη 

 Φωηογπαθίερ από ανηικείμενα / εξαπηήμαηα πος εκηςπώθηκαν 

 Βίνηεο επίδειξηρ 

 Δείγμαηα ανηικειμένων / εξαπηημάηων πος εκηςπώθηκαν 

7. Γηα ηελ ππνδξάζε 7 
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 Φσηνγξαθίεο από από ηελ εθπαίδεπζε θαη  ην ρεηξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Ιήςεηο από ην κηθξνζθόπην 

8. Γηα ηελ ππνδξάζε 8 

Φσηνγξαθίεο θαη βίληεν από ηελ ηειηθή εθδήισζε. Έληππν ελεκεξσηηθό πιηθό 

 

 

 

 

 
3.5  ΡΟΛΟ/ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(Παξνπζηάδνληαη νη ξόινη/εξγαζίεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.) 

1. Όλνκα Θαζεγεηή:Αλησλίνπ Δκκαλνπήι 

  Τπνδξάζε 4 

 Τπνδξάζε 6 

 Τπνδξάζε 7 

 

2. Όλνκα Θαζεγεηή:Γηαλλνύιεο Αλδξέαο 

 Τπνδξάζε 1 

 Τπνδξάζε 2 

 Τπνδξάζε 4 

 Τπνδξάζε 5 

 

3. Όλνκα Θαζεγεηή:Θηνύζεο Δπάγγεινο 

 Τπνδξάζε 2 

4. Όλνκα Θαζεγεηή:Καζνύξε Θσλ/λα 

 Τπνδξάζε 3 

 

5. Όλνκα Θαζεγεηή:Οηθνλόκνπ Ησάλλεο  

 Τπνδξάζε 4 

6. Όλνκα Θαζεγεηή:Πεηξόπνπινο Θσλ/λνο  

 Τπνδξάζε 8 

      7.Όλνκα Θαζεγεηή:Ραπηάθεο Γεκήηξηνο 

 Τπνδξάζε 2 

8.  Όλνκα Θαζεγεηή:Φξαγγνπνύινπ Αζεκέληα 

 Τπνδξάζε 7 
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9. έγθνο Ησάλλεο 

 Τπνδξάζε 1 

 Τπνδξάζε 6 

Όινη νη θαζεγεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ππνδξάζε 8 

 
3.6  ΜΟΡΦΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

(με άλλο ςχολείο ή φορέα εφόςον υφίςταται) 5 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.7  ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΙΑΧΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ –  
ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Αλαθνξά ελεξγεηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πξνβνιή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ έξγσλ ησλ καζεηώλ) 

 

 ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηξηήκεξν εθδειώζεσλ ζην ζρνιείν αιιά 

θαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Φαρλώλ όπνπ νη καζεηέο ζα εθζέζνπλ , ζα επηδείμνπλ ηα 

έξγα ηνπο θαη ζα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ δξάζε 

ΚΛΑΔ 

 

 

 

4.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 
 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό έγγξαθν Excel 

  
 

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό έγγξαθν Excel 
 

 

 
 

ΡΣΜΞΚΞ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ ΕΠΓΞΣ 2323,91€ 

 
Βεβαηώλνπκε όηη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ δεισζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ην έξγν 

θαη είλαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.  

 
 

                                                           
5  ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζρεηηθή επηζηνιή-βεβαίσζε ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα γηα 
ην είδνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (ππνγξαθή από ηνλ ππεύζπλν ηνπ θνξέα). 
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Δπίζεο, βεβαηώλνπκε όηη νη ππεύζπλνη ππνβνιήο ηνπ ηερληθνύ δειηίνπ είλαη ελήκεξνη θαη 

κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, όπνπ θξίλεηαη 
αλαγθαίν. 

 
  Ημεπομηνία 

Σποβολήρ 

 

26/1/2019 

 
 

 

Ο Γ/ληήο ηνπ Αλαδόρνπ ρνιείνπ  πλεξγαδόκελνη θαζεγεηέο 
 

 

  (ππνγξαθή) 

Πεηξόπνπινο Θσλ/λνο  Αλησλίνπ Δκκαλνπήι 

 
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ 

 

 

  

 

  (ππνγξαθή) 

 

 

  

 

έγθνο Ησάλλεο  Γηαλλνύιεο Αλδξέαο 

   

                          (ππνγξαθή) 

   

 

  Θηνύζεο Δπάγγεινο 

 
 

 
 

(ππνγξαθή) 

 

                 Καζνύξε Θσλζηαληίλα 
 

 

 

(ππνγξαθή) 

 

 
 

Οηθνλόκνπ Ησάλλεο 

 

 

 

 

(ππνγξαθή) 
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Πεηξόπνπινο Θσλζηαληίλνο 

 

 

(ππνγξαθή) 
 

 

Ραπηάθεο Γεκήηξηνο 

 
 

 

(ππνγξαθή) 

 
 

Φξαγγνπνύινπ Αζεκέληα 
 


