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ΠΡΟΒΛΗΜΑ + Ι∆ΕΑ = ΛΥΣΗ

� Τα πάντα είναι µια ιδέα µια σκέψη και τα

περισσότερα προβλήµατα αποκτούν τη λύση τους

� Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, νοµίζω πως αξίζει

το κόπο να σκεφτούµε να φανταστούµε να

σχεδιάσουµε και να συνεργαστούµε πρώτα οι

συνάδελφοι µεταξύ µας και µετά µε τους µαθητές

µας .



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥ PROJECT ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

• Καλή προετοιµασία από την πλευρά του
καθηγητή (ηµερολόγιο)

• Πρακτικής φύσης εργασίες και εφικτοί στόχοι

• Ερευνητικές ∆ραστηριότητες για «ΜΑΘΗΤΕΣ»
• Ανατροφοδότηση των µαθητών για τη δουλειά
τους

• Σωστή αξιολόγηση της δουλειάς των µαθητών και
των αποτελεσµάτων της εργασίας.



Οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών

– Κίνητρο για τους µαθητές : είναι δύσκολο να κινήσεις το
ενδιαφέρον µαθητών

– Ο ΧΡΟΝΟΣ :  η µέθοδος είναι χρονοβόρα και η δουλειά των
µαθητών δεν είναι πάντα τέλεια, οπότε µπορεί να χαθεί
πολύτιµος χρόνος

– Αίθουσές , δεν ευνοούν πολλές φορές τη δηµιουργία
κλίµατος συνεργατικής και «χαλαρής» δουλειάς.

– Επωµιζόµαστε συχνά µεγάλο µερίδιο της δουλειάς, κατά τη
συγγραφή της Εργασίας ώστε να βγει «καλό» αποτέλεσµα
και να µην χρεωθεί η τάξη σαν αποτυχία τη µη περάτωση
του project.  Γεγονός που είναι αντίθετο µε τη φιλοσοφία της
µεθόδου.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

– Ελλειπή εποπτικά µέσα. Ιδίως στα µεγάλα

σχολεία, όπου υλοποιούνται πολλές ερευνητικές
εργασίες, δεν είναι εφικτό να διαθέτουν όλα τα

τµήµατα βιντεοπροβολέα και σύνδεση µε το

διαδίκτυο

– ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:  η υλοποίηση ενός project έχει
κάποιο κόστος. Συνήθως απαιτούνται υλικά, τα
οποία πρέπει να επιτρέπει ο προϋπολογισµός

µας να αγοράσουµε



Ερευνητική εργασία
τµήµα (Α1) 2ου ΕΠΑ.Λ Λαµίας 2011-2012

Κινητά τηλέφωνα
και Μαθητές

Χρήση ή
Κατάχρηση;
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Το κινητό µέσα στη τάξη

� Έχουµε σκεφτεί πόσα κινητά είναι ανοικτά
µέσα σε µια αίθουσα διδασκαλίας επί ώρες, 
όταν γίνεται µάθηµα; 

� Προσωπικά θα το συσχέτιζα µε το παθητικό
κάπνισµα σε κλειστούς χώρους, όταν
καπνίζουν πολλοί ταυτόχρονα. 

Η διαφορά είναι ότι ο καπνός είναι
άµεσα αισθητός, ενώ οι ακτινοβολίες

αόρατες…



Τα Ερευνητικά Ερωτήµατα

� Τι είναι η ακτινοβολία ;
� Ποια είναι τα όρια επικινδυνότητας αυτών για την υγεία

των ανθρώπων;
� Υπάρχουν τρόποι πρόληψης;
� Ποιοι είναι οι τρόποι προφύλαξης;
� Ποια είναι τα όρια επικινδυνότητας για τα κινητά;
� Ποιες είναι οι προτάσεις προς τους µαθητές για την

αποφυγή των αρνητικών συνεπειών από την έκθεση

στις ακτινοβολίες;



∆ραστηριότητες

� ∆ηµιουργία χώρου στο ∆ιαδίκτυο µε άρθρα
και υλικό που συγκεντρώναµε

� Συνέντευξη στον Τεχνικό διευθυντή του ΟΤΕ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

� Επίσκεψη και φωτογράφιση του σταθµού
µέτρησης Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας
της Πόλης µας

� ∆ηµιουργία ερωτηµατολογίου και εξαγωγή
συµπερασµάτων για το κινητό τηλέφωνο και
τους Μαθητές



mobilemaxrika.blogspot.com



Συνέντευξη στον ΟΤΕ από τον Τεχνικό
∆ιευθυντή του Οργανισµού



Επίσκεψη στο Σταθµό Μέτρησης
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας της Πόλης µας

� Ο σταθµός µέτρησης είναι εφοδιασµένος µε ειδικά, 
πιστοποιηµένα όργανα µέτρησης ηλεκτρικού πεδίου

τα οποία κάθε 6 λεπτά καταγράφουν και αποθηκεύουν

στη µνήµη του µία τιµή έντασης ηλεκτρικού πεδίου

(µονάδα µέτρησης V / m – βολτ ανά µέτρο).

� Κάθε 24 ώρες ο σταθµός µέτρησης επικοινωνεί µε το

κέντρο διαχείρισης και αποστέλλει τα δεδοµένα (24 
ώρες x 10 µετρήσεις ανά ώρα = 240 τιµές ηλεκτρικού
πεδίου την ηµέρα) 



Σταθµός Μέτρησης
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας στη Πόλη µας





Ερωτηµατολόγιο της Έρευνας

� Το ερωτηµατολόγιο ετοιµάστηκε από όλα τα µέλη
της οµάδας, το οποίο περιέχει 9 ερωτήσεις κλειστού
τύπου

� Βγήκε σε φωτοαντίγραφα και µοιράστηκε από µέλη
της οµάδας στους µαθητές της Α’ τάξης του σχολείου
µας κατά τη διάρκεια του (Project)

� Συµπληρώθηκε µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο

� Τέλος τα ερωτηµατολόγια αφού συγκεντρώθηκαν
καταχωρήθηκαν τα αποτελέσµατα σε πίνακες και
απεικονίσθηκαν σε διαγράµµατα



Το Ερωτηµατολόγιό µας και στο
INTERNET



Συµπεράσµατα

� Το 40% των Μαθητών µιλούν για
περισσότερο από 3 ώρες κάθε µέρα

� Περίπου το 50% των Μαθητών κοιµάται µε
ανοιχτό το κινητό δίπλα τους και το 26% το
έχουν στο µαξιλάρι τους αγκαλιά

� Το 80% των Μαθητών έχει το τηλέφωνό του
ανοιχτό µέσα στη τάξη

� Μόνο το 31% των µαθητών χρησιµοποιούν
Hands free και Bluetooth κατά τη διάρκεια
µιας κλήσης µε το κινητό



Η Οµάδα έργου µας

� Ροµάριο Τζελάι

� Καρρά Λουκία

� Κική Μαρία

� Κική Αννα

� Ζησίµου Σεραφειµία

� Κολιού Ελένη

� Πανουργιά Παναγιώτα

� Αναγνώστου Κων/νος
� ∆ιαµαντόπουλος Νίκος

� Καραντώνης Αντώνης

� Τασσιός Γεώργιος

� Καρακώστας Νίκος

� Βασιλοπούλου Ελένη

ΣαςΣας ευχαριστούµεευχαριστούµε



Η Μέθοδος Project ως δηµιουργικό µοντέλο
στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση-Κατάρτιση

VET  PROJECT

ITALY

LITHUANIA

AUSTRIA

CYPRUS BULGARIA

POLAND

GREECE

TURKEY
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ

ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΣ
• ΧΑΡΤΙ

• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

• ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

• ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

• ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ



Τι είναι το βιοντίζελ

• Το βιοντιζελ είναι µια φυσική και ανανεώσιµη, 
εναλλακτική λύση καυσίµων, που παράγεται από φυτικά

έλαια µη τοξικό και βιοδιασπώµενο.

• Σύγκριση πετρελαίου και Βιοντίζελ στη

καύση
• 50% λιγότερο CO (Μονοξείδιο του άνθρακα)                                                             

78% λιγότερο CO2  (∆ιοξείδιο του άνθρακα)                                                             
20-50% λιγότερα σωµατίδια στην ατµόσφαιρα

και δεν περιέχει καθόλου SOx (οξείδια του θείου)



Γιατί να ανακυκλώσω τα λάδια



Η γέννηση της ιδέας



Τα Στάδια της Εργασίας µας

Ειδικότερα το πρόγραµµα χωρίστηκε σε (3) 
τρία στάδια κατά τη διάρκεια της
υλοποίησής του . 

• Συλλογή
• Επεξεργασία
• χρησιµοποίηση της 1ης ύλης. 

Στο τέλος οι εµπειρίες αποτυπώθηκαν σε
µια εργασία που εµπεριείχε και την
ανάλυση των συµπερασµάτων µας.



Το Ηµερολόγιο µας



Πώς δουλέψαµε

• Χωρισµός σε υποοµάδες µε συγκεκριµένους
ρόλους

• Επικοινωνία στη τάξη και µέσω Email
• Dropbox και η-τ@ξη Κοινόχρηστοι πόροι

• ∆ηµοσιοποίηση της εργασίας µας στον έξω
κόσµο http://biodiesel-at-sch.blogspot.com

• Google-Docs ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού
Ερωτηµατολογίου



Συλλογή της 1ης Ύλης



Μεταποίηση των τηγανέλαιων



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ





Ένα µεγάλο ευχαριστώ

• Σε όλους του Μαθητές

• Στη ∆ιεύθυνση του σχολείου και ΣΕΚ

• Στους Καθηγητές

• Στο ∆ήµο Λαµίας

• AGROINVEST S.A
• ΣΕΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

• OIL CONVERT



� Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Τάξης 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος της είναι
η υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και η ενίσχυση της διαδικασίας
µάθησης που πραγµατοποιείται καθηµερινά µέσα στη σχολική τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουν ένα χρήσιµο εργαλείο που θα τους
βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τις διδασκαλίες τους στο σχολείο.

Οι µαθητές από την πλευρά τους θα βρουν ένα εναλλακτικό µέσο πρόσβασης
στην ύλη των µαθηµάτων που διδάσκονται στη σχολική τους τάξη. 



Πρόσβαση από οπουδήποτε

Συνεργασία µε οποιονδήποτε

Αποθήκευση αρχείων µε ασφάλεια



Aς Ενθουσιάσουµε τους µαθητές µας... 

� Το project σαν µέθοδος απόκτησης γνώσης είναι

ίσως από τις καλύτερες

--- µεταφέρει τη γνώση µε ευκολία

--- φαντάζει στα µάτια των µαθητών συναρπαστική

--- δεν κουράζει και δεν το βλέπουν ως αγγαρεία.
� Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την

επιτυχία ενός project είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού. Μπορεί να είναι βοηθητικός και

καθοδηγητικός αλλά παραµένει καθοριστικός. 



Ας το τολµήσουµε

� Τα project, µπορούν να συµβάλλουν στο άνοιγµα
του σχολείου στη κοινωνία και στην αλληλεπίδρασή
του µε την πραγµατικότητα .

� Η µέθοδος project ,δίνει τη δυνατότητα στους
µαθητές να απεγκλωβιστούν από τη χρησιµοποίηση
του σχολικού βιβλίου ως µοναδική πηγή γνώσης. 

� Η σχέση τους µε το διδακτικό αντικείµενο δεν είναι
µόνο «λεκτική», αλλά γίνεται βιωµατική. 



Ευχαριστούµε για την προσοχή

και την υποµονή σας


