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ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
-
ΣΧΟΛΕΙΟ

Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 

Μείωση της κατανάλωση ενέργειας 
(ηλεκτρισμός – θέρμανση)

Οι φυσικές ανάγκες : ασφαλής κατασκευή, 
υγιεινή, ευρυχωρία, επαρκής θέρμανση, 
σωστός αερισμός και φωτισμός.

Οι ψυχολογικές ανάγκες: εξασφάλιση φιλικού 
περιβάλλοντος, προσφορά ευχαρίστησης 
μέσα από τις μαθησιακές και τις κοινωνικές  
ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σχολείο.

Οι μαθητές περνούν 
το 1/3 της ημέρας 
στο σχολείο



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Βήμα 5: Ενεργειακή περιήγηση της Ενεργειακής Ομάδας – καταγραφή 
δεδομένων (Μάρτιος/Απρίλιος 2020)

Διερευνώντας το περιβάλλον του σχολείου μας

Γνωριμία με το σχολικό κτίριο

Αναζητούμε δεδομένα για την ενέργεια που καταναλώνει (Ηλεκτρισμός –
Θέρμανση) 

Αναζητούμε δεδομένα για τις συνθήκες που επικρατούν (Αερισμός – Φωτισμός –
Υγρασία - θερμοκρασία κ.ά.) 



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Το ενεργειακό συμβούλιο 

Κάνει την δική του 
αναγνωριστική περιήγηση 
για να διαπιστώσει: 

Ασφάλεια χώρων που θα 
επισκεφτούν οι μαθητές

Μετρητές που είναι;

Λεβητοστάσιο 



ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αίθουσες Ειδικοί Χώροι



o Πίνακες

o Ζητήματα ασφάλειας



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

το ενεργειακό συμβούλιο εξασφαλίζει 



ΠΟΤΕ;

5ο ΒΗΜΑ: Ενεργειακή περιήγηση 
ενεργειακής ομάδας 

π.χ. Μάρτιος - Απρίλιος 2020

σε όλους τους χώρους του 
σχολείου (αίθουσες – κοινόχρηστοι 
χώροι - βοηθητικοί χώροι- WC –
κυλικείο – πίνακες κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού / φυσικού αερίου)

ΓΙΑΤΙ;

Για να αποκτήσουμε αντίληψη 
του κτιρίου 

Για να καταγράψουμε δεδομένα 

-για την κατανάλωση ενέργειας

- για τις συνθήκες άνεσης 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΥ;



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΩΣ; ΠΩΣ;

Εξερευνώντας το σχολικό 
κτίριο

Καταγραφές - Φύλλα Εργασίας

Πειράματα – Φύλλα Εργασίας

Α. Χωρισμός σε υποομάδες π.χ.

1. κτίριο

2. παράθυρα

3. θέρμανση – ζεστό νερό

4. φωτισμό

5. ηλεκτρικές συσκευές

6. συμπεριφορά χρηστών

Β. Όλοι μαζί 



ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Είναι προσβάσιμο;

Είναι λειτουργικό;

Ομορφαίνει τη γειτονιά μας;

Ποιο είναι το μικροκλίμα της περιοχής;

Πότε κτίστηκε;

Ποια είναι τα υλικά κατασκευής του;

Έχει ανακαινιστεί;



ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Τι σχήμα έχει;
Τι προσανατολισμό έχει;

Προσανατο
λισμός Σκίαση 

Φυσικός 
φωτισμός 

Αερισμός



o λέβητας

o καυστήρας 

o κυκλοφορητής 

o δεξαμενή καυσίμων

o διατάξεις ασφαλείας

o σωληνώσεις

o καπνοδόχος

o θερμαντικά σώματα



o Ηλεκτρικές συσκευές  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.1 ΦΕ Καταγραφή 



ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΚWh Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ³ Φυσικού Αερίου



Κάποια στιγμή επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Καλές σημειώσεις Καλές φωτογραφίες



Συνέντευξη του διευθυντή του σχολείου ή …

Αξιοποίηση γονέων με ειδικές γνώσεις (αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λ.π.) 
για εμπλουτισμό και υποστήριξη

Επίσκεψη – ξενάγηση ή μελέτη κάποιου ενεργειακού ή βιοκλιματικού 

κτηρίου, χώρου (π.χ. ΚΠΕ, 27 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, 31 ΓΕΛ  Θεσσαλονίκης, 

πλατεία χρηματιστηρίου, κάθετος κήπος Τμήματος Διαχείρισης Αστικού 

περιβάλλοντος Δήμου)

Αξιοποίηση της κάτοψης του σχολείου (πυρασφάλεια) από τα παιδιά με 

προσθήκες τροποποιήσεις για τις δικές τους κατόψεις (ανάπτυξη χωρικής 

αντίληψης των μαθητών)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Βελτίωση συνθηκών άνεσης
Μείωση κατανάλωσης 

Σχέδιο Δράσης
- Συμπεριφορά χρηστών
- Άλλες παρεμβάσεις


