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Προϊστορία 
 
Βασίζεται στο Πρόγραμμα 

«Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος & στην 
εξοικονόμηση της ενέργειας»

που υλοποιήθηκε το 2017-19 σε  72 σχολεία με τη συνεργασία:
• Δήμος Αθηναίων
• ΚοινΣΕπ «Ανεμος Ανανέωσης»
• Πρωτοβουλία πολιτών “Respect for Greece”
• Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα UfU



                                 Φορείς που το υλοποιούν

Συνεργασία
• 14 Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (2019-21)

• ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
• Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
• ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το 

Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
•  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης



Η αναγκαιότητα του προγράμματος

Τα σχολικά κτίρια συγκαταλέγονται στα δημόσια κτίρια με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα. Οι λόγοι για αυτήν την 
κατάσταση είναι:
- Υπερβολική χρήση τεχνητού φωτός
- Μη αποδοτική κεντρική θέρμανση
- Ανεπαρκής θερμομόνωση των κτιρίων

Χαμηλή ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου που προκαλεί 
τεράστια απώλεια ενέργειας: Τα φώτα και οι συσκευές παραμένουν 
συχνά σε λειτουργία ακόμα και όταν δεν υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο, 
τα συστήματα θέρμανσης μπορεί να παραμένουν σε λειτουργία όλη την 
ημέρα, ακόμη και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν το απαιτεί. 



Οι στόχοι του προγράμματος

• συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην μείωση της 
σπατάλης ενέργειας, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής

• μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσ. αερίου/ πετρελαίου) των 
σχολικών κτιρίων (κατά 5%),

• μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας 

• συνεργασία με τους Δήμους για ενεργειακή αναβάθμιση 
των σχολικών κτιρίων



                

• Ιστοσελίδα 
https://thess.climateschools.gr/

• Πλατφόρμα επικοινωνίας 

• Οδηγός υλοποίησης 
προγράμματος

• Κάρτες, Αφίσες 

• Εκδηλώσεις Δημοσιοποίησης



                 



                



                

Βήμα 10ο
Σύνθεση, αξιολόγηση και δημόσια παρουσίαση του 
προγράμματος
(Μάιος 2021)

Βήμα 9ο Επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης των σχολικών υποδομών 
(Ιανουάριος - Μάρτιος 2021)

Βήμα 8ο
Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης - Ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας
(από Οκτώβριο 2020)

Βήμα 7ο
Καμπάνια για την εφαρμογή του Οικοκώδικα και την ευαισθητοποίηση της 
σχολικής κοινότητας 
(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020) 

Βήμα 6ο

Επεξεργασία δεδομένων – Σύνταξη του Οικοκώδικα του σχολείου και ενημέρωση 
της σχολικής κοινότητας 
(Μάιος/Ιούνιος 2020 & Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2020)

Βήμα 5ο Ενεργειακή περιήγηση της Ενεργειακής Ομάδας – καταγραφή δεδομένων
(Μάρτιος/Απρίλιος 2020 & Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2020)

Βήμα 4ο

Μελέτη του ζητήματος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής 
(Φεβρουάριος – Μάιος 2020) 

Βήμα 3ο Αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση του Ενεργειακού Συμβουλίου
(Φεβρουάριος  2020)

Βήμα 2ο Δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου του σχολείου
(Φεβρουάριος 2020)

Βήμα 1ο Δημιουργία της Ενεργειακής ομάδας του σχολείου
(Φεβρουάριος 2020)



                   





5ο Βήμα – ΕΒ
               περιήγηση
                    β



           Μετρώντας τη φωτεινότητα στην τάξη

Η ομάδα αποτελείται από τον/την : 

Σχολικός 
Χώρος

(π.χ. 
αίθουσα 

Β1)

Ένταση φωτισμού (lux) Παρατηρή
σεις

Προτάσεις

 

Με

ανοιχτές 
κουρτίνες 
στη μέση 
του χώρου 

Με 

κ λ ε ι σ τ έ ς 
κουρτίνες 
στη μέση 
του χώρου

Στην άκρη του χώρου
 

κοντά στα

παράθυρα

μ α κ ρ ι ά 
α π ό   τ α 
παράθυρα

 

 

 

 

 



 Μετρώντας την κατανάλωση ενέργειας στην 
τάξη/ στο σχολείο

Η ομάδα αποτελείται από τον/την :
Σχολικός 
Χώρος
(αίθουσ

α)

Συσκε
υή

Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας

σε κιλοβατώρες (kWh)

Παρατηρή
σεις

Προτάσ
εις

σε κατάσταση

standby

σε πλήρη 
λειτουργία



               



                 

- Διευθυντή/ντρια  
- εκπαιδευτικούς του προγράμματος  
- εκπρόσωπο του Συλλόγου 

Διδασκόντων 
- 3 μαθητές/τριες εκπροσώπους της 

ενεργειακής ομάδας,
- εκπρόσωπο συλλόγου γονέων 
- εκπρόσωπο βοηθητικού 

προσωπικού (επιστάτη/τρια, 
καθαριστή/στρια, υπεύθυνο/η 
γενικών καθηκόντων) 

- εκπρόσωπο δημοτικής κοινότητας.



5ο Βήμα – ΕΒ
               
εριήγηση
                    β



             



Και μετά ήρθε... ο κορωνοϊός! Μάρτιος '20

• (2019-21) 14 Σχολεία (5 ΛΚ,1 Γυμνάσιο, 8 Δημοτικά) από τη Θεσσαλονίκη 
και 123 εκπαιδευτικούς

• Λίγα σχολεία πρόλαβαν να κάνουν δια ζώσης δραστηριότητες για τα 
ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, και της παραγωγής, μετάφοράς και 
κατανάλωσης ενέργειας και των επιπτώσεών τους / 2 σχολεία δανείστηκαν 
τις βαλίτσες με τα όργανα μέτρησης αλλά δεν πρόλαβαν να τις 
χρησιμοποιήσουν.

• Προσαρμογές: Προτάσεις συντονιστικής ομάδας για δραστηριότητες 
(διαδικτυακές και μη) ενεργειακού και κλιματικού γραμματισμού για 
υλοποίηση από το σπίτι (4 σετ δραστηριοτήτων)

• Κυρίως Δημοτικά Σχολεία, υλοποίησαν πολλές από τις δραστηριότητες και 
δημιούργησαν εξαιρετικά παραγόμενα, με έξυπνες προσαρμογές στα νέα 
δεδομένα της συμμετοχής των μαθητών από απόσταση, τα οποία 
ανάρτησαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος



Συνέχεια του προγράμματος

  
• Συνάντηση ανατροφοδότησης λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία 
- Αποφασίστηκαν  βελτιώσεις με βάση τις παρατηρήσεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών που το εφάρμοσαν 

- Προβολή του προγράματος για σταδιακή εφαρμογή του και σε άλλες πόλεις 

•  2020-2021: 13 σχολεία (1 ΓΕΛ, 3 Γυμνάσια, 9 Δημοτικά) από Θεσσαλονίκη  
και Ημαθία. 

... και μετά 
ξαναήρθε... ο κορωνοϊός! Οκτώβριος 2020


