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1.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνοπτικά) 
 

 Όλα τα στοιχεία και τα κείμενα του ΤΔΕ συμπληρώνονται με ΠΕΖΑ γράμματα - όχι 
κεφαλαία. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (μέχρι 7 λέξεις)  

«Σύγχρονη γεωργία που υποστηρίζει την αειφορία .» 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  (μέχρι 15  λέξεις) 
 

«Σύγχρονη γεωργία με την χρήση ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων που 

θα υποστηρίζουν την αειφορία » 

 

  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΥτΕ)1 3 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Παπαϊωάννου Ιωάννης 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  
(1. σχολείου, 2. φαξ,  
3. σπιτιού, 4. κινητό, 5. άλλο) 

1. 2223024553 
2. 2223024553 
3. 2221023…. 
4. 6939……. 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) 

Μ……… 6  Τ.Κ. 34132 Χαλκίδα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ E-MAIL 
(σχολείου, προσωπικές κ.λπ.) 

Πλάτωμα Αλιβερίου - Αλιβέρι   
E-MAIL: mail@1epal-aliver.sch.gr 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ2 

Τέχνες - Πολιτισμός  

Τεχνολογία ΝΑΙ  

Περιβάλλον ΝΑΙ  

Υγεία  

Επιχειρηματικότητα ΝΑΙ 

Άλλο Προβολή Επαγγελμ. Εκπαίδ. 

καινοτομία ,αειφορία, 

επιχειρηματικότητα 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     2324  € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 10/01/2019              (ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 30/05/2019              (ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ) 

 
-1-

                                                           
1  Σημειώστε αναλυτικά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του καθηγητή Υπεύθυνου του Έργου. 
2  Συμπληρώστε με ΝΑΙ όλες τις σχετικές θεματικές περιοχές που νομίζετε ότι ανήκει το Έργο σας 
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2.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο  ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) 

Πλάτωμα Αλιβερίου Αλιβέρι 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2223024553 

ΦΑΞ 2223024553 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μαντζάκος Μιχάλης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παπαϊωάννου Ιωάννης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ολογράφως) Τεχνολόγος Γεωπόνος  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) 

Μ………6  Τ.Κ. 34132 Χαλκίδα 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (σταθερά & 
κινητό) 

2221023255 & 6939………. 

EMAILS J……….a@yahoo.gr 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπ/σης  
Δήμου Κύμης Αλιβερίου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) 

ΚΡΙΕΖΑ 34017 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2223052122 & 6977…… 

ΦΑΞ …………………. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημάς Κώστας  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

Καρατζάς Νίκος 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ολογράφως) ΠΕ84  Ηλεκτρονικός 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ3 

Γαλανούδης  Νίκος 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ολογράφως) ΠΕ86  Πληροφορικής 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3
Για περισσότερους καθηγητές του αναδόχου επαναλάβετε το σχετικό πίνακα ονόματος-ειδικότητας. 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Σχολείο Τάξη 

1 ……………… 

1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Γ 

2 ……………… 

3 ……………… 

4 ……………… 

5 ……………… 

6 ……………… 

7 ……………… 

8 ……………… 

9 ……………… 

10 ……………… 

11 ……………… 

12 ……………… 

13 ……………… 

14 ……………… 

15 ……………… 

16 ……………… 

1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α 

17 ……………… 

18 ……………… 

19 ……………… 

20 ……………… 

21 ……………… 

22 ……………… 

23 ……………… 

24 ……………… 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ4 …………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) 
………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………. 

ΦΑΞ …………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ………………………………… 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ5 

………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ολογράφως) ………………………………… 

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Δήμος Κύμης Αλιβερίου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) 

ΚΡΙΕΖΑ 34017 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977……. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δημάς Κώστας 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Πρόεδρος σχολικής επιτροπής 

 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

  Αναπτύξτε την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αναλύοντας περαιτέρω τα σχετικά κείμενα 
της αρχικής σας πρότασης (δώστε στους παρακάτω πίνακες την απαιτούμενη έκταση).  

3.1  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
(α. τίτλοι υποδράσεων β. αναλυτική περιγραφή υποδράσεων) 

 
α. (αναφορά του συνοπτικού τίτλου κάθε υποδράσης) 

(1).  Χημική ανάλυση εδάφους  και καλλιέργεια κηπευτικών  σε θερμοκήπιο 

(2).  Συλλογή πληροφοριών του ηλεκτρονικού και πληροφοριακού   εξοπλισμού στον  
πρωτογενή τομέα και τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού στο  θερμοκήπιο 

(3).  Αυτόματος έλεγχος και παρακολούθηση των συνθηκών του θερμοκηπίου, μέσω       
ηλεκτρονικού υπολογιστή   

(4).  Τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και αυτόματου συστήματος  ποτίσματος 
στο θερμοκήπιο  

(5). Παρουσίαση της εργασίας (Προβολή βίντεο – εκδήλωση) 

 

                                                           
4
 Για περισσότερα συνεργαζόμενα σχολεία επαναλάβετε το σχετικό πίνακα. Μη συμπληρώνεται τα στοιχεία 

ενός ΣΕΚ ή ΕΠΑΣ στη θέση του συνεργαζόμενου σχολείου ή φορέα. 
5
 Για περισσότερους καθηγητές -του αναδόχου ή του συνεργαζόμενου σχολείου- επαναλάβετε το σχετικό  

πίνακα ονόματος-ειδικότητας.  
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β. (αναλυτική περιγραφή κάθε υποδράσης και του τρόπου διεξαγωγής της) 

 
 

(1) Θα σταλεί δείγμα εδάφους –χώματος στο ινστιτούτο εδαφολογίας, πριν την 
έναρξη της καλλιέργειας  και με βάση αυτά τα αποτελέσματα θα γίνει η λίπανση του 
θερμοκηπίου  

 

(2)       Στη συνέχεια θα γίνει : 
        -  η συλλογή πληροφοριών του ηλεκτρονικού και πληροφοριακού   εξοπλισμού  
          στον  πρωτογενή τομέα (πχ αισθητήρες, υγρασιόμετρο έδαφος κτλ  ).  
        -  η τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού στο θερμοκήπιο (Βιωματική προσέγγιση)  
        -  και η σύνδεση τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή από όπου οι μαθητές θα είναι 
σε θέση να ελέγχουν  τις συνθήκες θερμοκηπίου άρα και της καλλιέργειας του, όπως, 
ένας σύγχρονος γεωργός επιχειρηματίας , (βιωματική προσέγγιση )  

  

(3)  Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των  συνθηκών θερμοκηπίου, μέσου  
ηλεκτρονικού  υπολογιστή  θα μπορεί να γίνει και από το σπίτι τους  μπαίνοντας σε 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπου θα εμφανίζονται οι συνθήκες  του  θερμοκηπίου 
 
(4)    Η τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού αλλά  και  συστήματος  ποτίσματος  
όπου με βάση της ενδείξεις  του  υγρασιόμετρου   εδάφους  θα  γίνεται  ορθολογική 
χρήση νερού . Επίσης θα γίνει τοποθέτηση  αισθητήρων  θερμοκρασίας και υγρασίας 
περιβάλλοντος  χώρου του θερμοκηπίου για τον καλύτερο έλεγχο των  συνθηκών  
 

(5)     Η παρουσίαση της εργασίας αυτής θα γίνει στο αμφιθέατρο του  σχολείου   ώστε  
όχι μόνο οι γονείς των μαθητών αλλά και η τοπική κοινωνία του  Αλιβερίου να  
ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του σχολείου μας  
         Η προβολή βίντεο θα γίνει με όλα τα  έργα  που υλοποιούνται στο σχολείο μας   
Το σχολείο μας έχοντας αντιμετωπίσει για πολλά χρόνια την απαξίωση του  ρόλου του, 
μέσω της συγκεκριμένης δράσης που θα παρουσιαστεί  στην  εκδήλωση θα προβάλλει 
και :  

- το θεσμό του  Συμβούλου  Καθηγητή  
- το θεσμό της μαθητείας   
- καθώς και τα διάφορα προγράμματα – έργα  που υλοποιούνται στο σχολείο 
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3.2   ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ 

(Ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης και του τρόπου που αναμένεται να επιτευχθούν οι 

στόχοι. Αναφορές σε πιθανή συνεργασία με άλλα σχολεία, φορείς ή επαγγελματίες. Στην 

ανάπτυξη των στόχων να περιγράφεται και η σύνδεσή τους με τους στόχους του 

προγράμματος) 

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων θα είναι κυρίως η βιωματική προσέγγιση 
όπου οι μαθητές υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους : 

   (1).   Θα  στείλουν δείγμα εδάφους –χώματος στο ινστιτούτο  εδαφολογίας για την 

χημική του  ανάλυση και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν την λίπανση. (όπως 

δηλαδή πρέπει να ενεργήσει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας γεωργός). Οι μαθητές 

δηλαδή  θα μάθουν τα σωστά βήματα που πρέπει να κάνει ένας επιχειρηματίας 

γεωργός για μια επιτυχημένη  παραγωγή    

 

   (2).   Οι μαθητές της  ηλεκτρονικής και της πληροφορικής σε συνεργασία  με τους 
μαθητές της γεωπονίας θα αναλάβουν την εύρεση και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών 
και πληροφοριακών συστημάτων (αισθητήρες)  για την   άρτια κάλυψη του έργου αλλά 
και την άρτια οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης . Μέσα από αυτήν την 
ενασχόλησή τους, οι μαθητές θα μάθουν να βρίσκουν πληροφορίες για το επάγγελμα 
τους, να συνεργάζονται σαν ομάδα, να σέβονται τους συμμαθητές τους  και να 
προσπαθούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Τα παιδιά θα μάθουν  να συζητούν τις 
ιδέες τους, να τις μοιράζονται, να διαπραγματεύονται και να ακούν τους υπόλοιπους. 
Στη συνέχεια οι μαθητές των ηλεκτρονικών και πληροφορικής αφού ολοκληρώσουν την 
κατασκευή των κατάλληλων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, θα τα τοποθετήσουν μέσα 
στο  θερμοκήπιο μαζί με τους αισθητήρες και θα τούς συνδέσουν με ηλεκτρονικό  
υπολογιστή,  ενώ  παράλληλα  θα   γίνει και η μεταφύτευση των κηπευτικών από τους  
μαθητές του  γεωπονικού  τομέα  

    (3).  Στη συνέχεια  με το κατάλληλο προγραμματισμό από τους μαθητές της 
πληροφορικής αυτές οι πληροφορίες  από τους αισθητήρες, θα  μεταφέρονται και θα 
αποτυπώνονται σε  συγκεκριμένη ιστοσελίδα που ο μαθητές θα μπορούν να βλέπουν  
αυτές (πληροφορίες ) ακόμα και από το σπίτι τους. Μέσα από την υλοποίηση αυτού 
του προγράμματος οι μαθητές θα  έρθουν  σε επαφή όχι μόνο με πραγματικές 
συνθήκες του επαγγέλματος  τους, αλλά  και με βασικές αρχές επιχειρηματικότητας      
(Πως σχεδιάζεται και υλοποιείται  ένα επιχειρηματικό  σχέδιο στις αντίστοιχες 
ειδικότητες). 

   (4).  Η εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού θα γίνει από εξειδικευμένο 
τεχνικό  παρουσία των μαθητών. Οι πληροφορίες του  μετεωρολογικού σταθμού θα 
είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου  έτσι ώστε να έχει  
πρόσβαση, (στις πληροφορίες αυτές ), η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου και κυρίως οι 
αγρότες, (σύμφωνα με  στοιχεία του επιμελητήριου  το 65% του πληθυσμού της 
περιοχής ασχολείται με την γεωργία - κτηνοτροφία)   

 

 

 



«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»    ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

 

      Στα πλαίσια της αειφορίας θα ασχοληθούμε με την συλλογή βρόχινου νερού ,που 
θα συλλέγεται  από την  ταράτσα του σχολείου, και θα  χρησιμοποιηθεί για το πότισμα 
των φυτών, αλλά με την κομποστοποίηση.  

     Το βρόχινο νερό   θα οδηγείται μέσα από σωλήνες, (υδρορροές) (που θα μας 
προμηθεύσει ο δήμος Κύμης Αλιβερίου) στο χώρο αποθήκευσης, σε μία μεγάλη 
δεξαμενή . Το έργο αυτό θα το υλοποιήσει ιδιώτης υδραυλικός με τη συμμετοχή των 
παιδιών, ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν τεχνογνωσία από αυτή την εργασία.  

     Το πότισμα των φυτών θα γίνεται με βάση τις ενδείξεις του υγρασιόμετρου 
εδάφους, όταν δηλαδή η υγρασία εδάφους  θα είναι χαμηλή. Σ’ αυτό  θα μας βοηθήσει 
και η  τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ποτίσματος που  θα έχει  στόχο να  γίνεται 
ορθολογική  χρήση του νερού.   Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας αέρος θα 
χρησιμοποιηθούν για  την καλύτερη πρόληψη και  καταπολέμηση  ασθενειών 
(κατάλληλες συνθήκες - μείωση ασθενειών – περιορισμός χρήσης φυτοφαρμάκων) .       

     Με αυτόν τον τρόπο θα παιδιά θα μάθουν πως οι σύγχρονες  τεχνολογίες μπορούν 
να συμβάλουν στην αειφορία, στην σύγχρονη   επιχειρηματική γεωργία αλλά και να 
εμπεδώσουν την αξία των γνώσεων   και δεξιοτήτων που αποκτούν  στο ΕΠΑΛ  

 (5).   Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας 
αυτής, στο αμφιθέατρο του σχολείου, με ανοιχτή πρόσκληση , ώστε όχι μόνο οι γονείς 
των μαθητών αλλά όλη  η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου να ενημερωθεί για τις 
δραστηριότητες του σχολείου μας. Στην εκδήλωση θα γίνει και προβολή βίντεο με τις 
δραστηριότητες του σχολείου. 
        Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση του σχολείου θα προσκληθούν και καθηγητές 
του γεωπονικού πανεπιστήμιου όπου θα αναπτύξουν το θέμα: 
     <<Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στην γεωργία και κτηνοτροφία>> . 
 
        Μέσα από αυτήν την εκδήλωση θέλουμε να δείξουμε ότι το σχολείο όχι μόνο 
αφουγκράζεται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα εξερευνά και 
προτείνει λύσεις αντιμετώπισής τους. Άλλωστε όπως αναφέρεται και πιο πάνω το 
65%του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με την γεωργία – κτηνοτροφία.     

 

Στόχος όλου του έργου, αλλά και των επιμέρους δράσεων είναι: 
 

ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ  
 

ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  
 

ΖΩΗΣ 
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3.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 
(Περιγραφή των υποδράσεων με εστίαση στον τρόπο υλοποίησης και τα αναγκαία μέσα που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους)  

Για την υλοποίηση του έργου θα χρειαστεί να προμηθευτούμε ανάλογα με την δράση: 
 

Για τις δράσεις (2) & (3) θα χρειαστούμε   

 2 τεμ. ARDUINO MEGA 

 2 τεμ  ETHERNET SHIELD ENC28J60 

 2DHT21 

 Αισθητήρες εδάφους  

 Κουτί ARDUINO 

 4 τεμ DC-Converter 09-05 

 100m καλώδιο FTP catse 

 2 πολύμετρα HY-1300 

 1 τεμ ΥΗ 853D 

 Εργαλεία ηλεκτρονικών (σετ) 

 

Για την δράση (4) θα χρειαστούμε 

 Ένα (1) τενσιόμετρο 

 75 m φ125 αποχέτευσης σωλήνα  

 Τφ 125 τεμάχια 25 

 Συστολές φ125-φ100 τεμάχια 25 

 Στηρίγματα φ125 τεμάχια 10 

 Γωνίες φ125 τεμάχια 8 

 Κόλλες τεμάχια 7 pvc 250ml 

 Παλμικό μπεκ επιφανείας κύκλου/ημικύκλου 

 Την εργασία υδραυλικού  

 Γαλότσες εργασιας 

 Μετεωρολογικός σταθμός ( ο οποίος υπάρχει στο σχολειό, και το μόνο 

που χρειάζεται είναι η εγκατάσταση του από εξειδικευμένο τεχνικό)     

 

Για την δράση  (5)   

 Γραφική ύλη -Αφίσες -Προσκλήσεις 

 Δελτίο τύπου στο τοπικό ραδιόφωνο   

 Μπουφέ για το διάλειμμα της ημερίδας 

 Ηχοσύστημα  που θα πληροί αντίστοιχες προδιαγραφές  
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3.4  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

(Ανάλυση των παραδοτέων και προσπάθεια διασύνδεσης τους με τον δηλωθέντα 

προϋπολογισμό) 

Τα παραδοτέα του έργου είναι: 

1. Για την υποδράση  1 

Φωτογραφίες και Βίντεο από τη συμμετοχή των παιδιών στο: 

Θερμοκήπιο με καλλιέργεια κηπευτικών   

2. Για την υποδράση 2,  3,   

Φωτογραφίες και Βίντεο από τη συμμετοχή των παιδιών στο: 

-  Σύγχρονο θερμοκήπιο εξοπλισμένο με κύκλωμα από  ηλεκτρονικά και 

πληροφοριακά συστήματα που θα παρακολουθεί και θα  αποτυπώνει στο 

ηλεκτρονικό υπολογιστή τις συνθήκες που επικρατούν στο θερμοκήπιο 

-  Τενσιόμετρο που θα μετράει την υγρασία εδάφους  

3. Για την υποδράση  4 

Φωτογραφίες και Βίντεο από τη συμμετοχή των παιδιών στο: 

Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού 

Δίκτυο  από σωλήνες  οι οποίοι θα συγκεντρώνουν το βρόχινο νερό  

4. Για την υποδράση 5  

Αφίσα ,  
Ενημερωτικό φυλλάδιο σχολείου 
Βίντεο με την παρουσίαση του σχολείου και τις επιμέρους δράσεις του 
Φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο  υλικό από τις επιμέρους εκδηλώσεις  

          Παρουσίαση δράσης  

. 
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3.5  ΡΟΛΟΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
(Παρουσιάζονται οι ρόλοι/εργασίες των καθηγητών που συμμετέχουν στο έργο.) 

 

1. Όνομα Καθηγητή: Παπαϊωάννου Ιωάννης 

 Συντονιστής  του έργου 

 Υπεύθυνος για το καθαρά γεωπονικό μέρος του έργου (καλλιέργεια κηπευτικών )  

 Υπεύθυνος για την συλλογή του βρόχινου νερού – αειφορία.  

    

2. Όνομα Καθηγητή: Καρατζάς Νίκος  

 Υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό μέρος του έργου  (αισθητήρες, τοποθέτηση και 

σύνδεση αυτών με τον υπολογιστή  

  υπεύθυνος για την καλή λειτουργία  των αισθητήρων και επιδιόρθωση τυχόν 

βλαβών  

 Υπεύθυνος συλλογής υλικού για τη δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων 

 

3. Όνομα Καθηγητή: Γαλανούδης Νίκος 

  Υπεύθυνος για το πληροφοριακό μέρος του έργου (προγραμματισμός 

ARDUINO)  

 Υπεύθυνος για την  δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων και υλοποίησης της 

εκδήλωσης   

 

 

 
3.6  ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(με άλλο σχολείο ή φορέα εφόσον υφίσταται) 6 
 

 Δήμος Αλιβερίου : θα μας παραχωρήσει τις σωλήνες  και ότι άλλο χρειαστεί για 

την συλλογή  βρόχινου νερού   

 

                                                           
6  Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλαμβάνεται και σχετική επιστολή-βεβαίωση του συνεργαζόμενου φορέα για 
το είδος και την εξασφάλιση της συνεργασίας (υπογραφή από τον υπεύθυνο του φορέα). 
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3.7  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ –  
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Αναφορά ενεργειών σχετικών με την δημοσιοποίηση του προγράμματος, την προβολή του 

σχολείου και των έργων των μαθητών) 

 

         Πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας αυτής, 

στο αμφιθέατρο του σχολείου, με ανοιχτή πρόσκληση , ώστε  όχι μόνο οι γονείς των 

μαθητών αλλά όλη  η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου να ενημερωθεί για τις 

δραστηριότητες του σχολείου μας. 

        Στην εκδήλωση θα γίνει και προβολή βίντεο με τις δραστηριότητες του 

   σχολείου. 

        Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση του σχολείου θα προσκληθούν και καθηγητές του 

γεωπονικού πανεπιστήμιου όπου θα αναπτύξουν το θέμα: 

     <<Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στην γεωργία και κτηνοτροφία>> . 

        Μέσα από αυτήν την εκδήλωση θέλουμε να δείξουμε ότι το σχολείο όχι μόνο 

αφουγκράζεται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα εξερευνά και 

προτείνει λύσεις αντιμετώπισής τους. Άλλωστε όπως αναφέρεται και πιο πάνω το 

65%του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με την γεωργία – κτηνοτροφία 

 

 

4.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο Excel 

  
 

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο Excel 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2324€ 

 

Βεβαιώνουμε ότι οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το έργο 

και είναι απολύτως απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης.  
 

Επίσης, βεβαιώνουμε ότι οι υπεύθυνοι υποβολής του τεχνικού δελτίου είναι ενήμεροι και 
μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες για τις ανάγκες του έργου, όπου κρίνεται 

αναγκαίο. 

 
 

  Ημερομηνία 
Υποβολής 

 
21/ 12 / 2018 
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Ο Δ/ντής του Αναδόχου Σχολείου 
 
 
 
 
 

 Συνεργαζόμενοι καθηγητές 

(υπογραφή & σφραγίδα) 
 
 

Μαντζάκος Μιχάλης   
 

 (υπογραφή) 
 

 
                 Καρατζάς Νίκος  

 

(ονοματεπώνυμο)  (ονοματεπώνυμο) 
 

Ο Υπεύθυνος του Έργου 
 
 
 
 

  
 

(υπογραφή)  (υπογραφή) 

 
 

             Παπαϊωάννου Ιωάννης 
 

  
 

Γαλανούδης Νίκος 

(ονοματεπώνυμο)                 (ονοματεπώνυμο) 

 
 


