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Διζαγωγή 

Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο ηεο Δλεξγεηαθήο Οκάδαο ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ: 

 α) λα εξεπλήζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε  ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ  

ζρνιείνπ καο,  θαη  

β) λα πξνηείλνπκε ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ήηαλ:    

α) ε ελεκέξσζε από ηελ Δλεξγεηαθή Οκάδα θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηελ αλάγθε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, 

β) ε πξόηαζε ηξόπσλ γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από όινπο, όζνη βξίζθνληαη 

θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν θαη,  

γ) ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο καο θαη ησλ θαζεκεξηλώλ καο ζπλεζεηώλ πνπ, ρσξίο λα ην 

ζπλαηζζαλόκαζηε, είλαη ππαίηηεο ζπαηάιεο ελέξγεηαο.  

 Ζ Δλεξγεηαθή Οκάδα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ ζρνιηθνύ 

θηεξίνπ. Δπίζεο έθαλε θαη έξεπλα κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο 

ζρεηηθά κε ην επίπεδν άλεζεο πνπ αηζζάλνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια εξγαζίαο ηα νπνία  ζπλέηαμε ε Οκάδα κεηά από 

ζπδήηεζε θαη ζπκθσλία ησλ κειώλ ηεο. Δπίζεο κέιε ηεο νκάδαο αλέιαβαλ λα ζπλαληήζνπλ 

δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο ηεο πόιεο καο, νη νπνίνη αζρνινύληαη κε ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο ησλ θηεξίσλ θαη  δήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

κπνξνύζακε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα ζην ζρνιείν καο. 

ηηο δύν πξώηεο ζπλαληήζεηο ηεο Οκάδαο νξίζηεθαλ νη ππννκάδεο θαη έγηλε θαηακεξηζκόο 

εξγαζηώλ. Δηνηκάζηεθαλ θύιια εξγαζίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαλ 

γηα ην θάζε ζέκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο θάζε ππννκάδαο επεμεξγάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ 

από όινπο ηνπο καζεηέο θαη δηαηππώζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη 

ηξόπνη γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.   

Ζ Οκάδα καο εξγάζηεθε κε ελζνπζηαζκό θαη ζαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο 

ηεο. 
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Ζ Δνεργειακή Ομάδα 

 

1. Αναζηαζιάδη Ηωάννα 

2. Ανδρέοσ Ραθαήλ 

3. Βαγγελή Δσθσμία 

4. Βάννα Φριζηίνα 

5. Γιούργα Φρσζούλα 

6. Δσαγγέλοσ Μιταήλ 

7. Εαραβούηζης Γιονύζιος 

8. Κανάκης Απόζηολος 

9. Καηζιμάνη Αθηνά 

10. Κολιούζης Γεώργιος 
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1. Πώς αιζθάνονηαι οι ζσμμαθηηές μας ζηο ζτολείο μας 

Ξεθηλήζακε θηηάρλνληαο έλα εξσηεκαηνιόγην γηα ηνπο ζπκκαζεηέο καο ζέινληαο λα κάζνπκε 

α) πώο αηζζάλνληαη εθείλνη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο,  β) αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη ην 

ελεξγεηαθό απνηύπσκα θαη, γ) πνηεο είλαη νη ηδέεο ηνπο γηα κείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιώλνπκε ζην ζρνιείν. 

Δρωηημαηολόγιο μαθηηών 

1. Θεσξείηε όηη ε ζεξκνθξαζία ησλ αηζνπζώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ηνπο θξύνπο κήλεο; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □   

2. Θεσξείηε όηη ε ζεξκνθξαζία ησλ αηζνπζώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ηνπο δεζηνύο κήλεο; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □   

3. Ο αέξαο ζηηο αίζνπζεο αλαλεώλεηαη ηθαλνπνηεηηθά; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □ 

4. Σα θπζηθό θσο ησλ αηζνπζώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθό; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □ 

5. Πηζηεύεηε όηη γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ θσηηζκνύ; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □ 

6. Τπάξρεη νπηηθή άλεζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ;  

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □ 

7. Τπάξρεη αθνπζηηθή άλεζε ζηηο αίζνπζεο; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □ 

8. Γλσξίδεηε ηη είλαη ην ελεξγεηαθό απνηύπσκα; 

Ναη  □ Όρη  □        Λίγν  □          Καζόινπ  □ 

9. Θεσξείηε όηη ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηνύκε ελέξγεηα: 

Όζε ρξεηαδόκαζηε  □ πεξηζζόηεξε  □ ιηγόηεξε  □       

10. Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε θαη εκείο ζηε ζσζηόηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο; 

Πνιύ  □ Αξθεηά  □       Λίγν  □          Καζόινπ  □ 
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11. Με πνηνπο ηξόπνπο λνκίδεηε όηη κπνξνύκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν; 

Α) 

Β) 

Γ) 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο (νη καζεηέο ηεο Α΄ 

ηάμεο δε γλσξίδνπλ πώο είλαη νη ζπλζήθεο ζην ζρνιείν όινπο ηνπο κήλεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο). Απάληεζαλ ζην θύιν πνπ ηνπο δώζακε 75 καζεηέο· ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

καο έδσζε πνιύ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Αλαιπηηθόηεξα: 

1. ην πξώην εξώηεκα νη καζεηέο απάληεζαλ πώο ε ζεξκνθξαζία ησλ αηζνπζώλ ην 

ρεηκώλα είλαη αξθεηά ή πνιύ ηθαλνπνηεηηθή (πνζνζηό 60%). 

2. Αληίζεηα ζε πνζνζηό 70% απάληεζαλ πώο ηνπο δεζηνύο κήλεο ε ζεξκνθξαζία ζηηο 

αίζνπζεο είλαη πνιύ πςειή. 

3. Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ν αέξαο ζηηο αίζνπζεο αλαλεώλεηαη ηθαλνπνηεηηθά (πνζνζηό 

80%). 

4. Σν θπζηθό θσο ησλ αηζνπζώλ είλαη αξθεηά έσο πνιύ ηθαλνπνηεηηθό γηα ην 90% ησλ 

παηδηώλ. 

5. Σα κηζά παηδηά απάληεζαλ πσο γίλεηαη ινγηθή ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ, ελώ ηα άιια 

κηζά απάληεζαλ πσο γίλεηαη ζπαηάιε ειεθηξηθνύ. 

6. ε πνζνζηό 65% ζεσξνύλ όηη ππάξρεη νπηηθή άλεζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

7. Γηα ηνπο 63 από ηνπο 75 εξσηεζέληεο ππάξρεη επίζεο αθνπζηηθή άλεζε ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο. 

8. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ηεο εξώηεζεο 7, αθνύ 50 παηδηά 

απάληεζαλ όηη δε γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ην ηη είλαη ελεξγεηαθό απνηύπσκα. 

9. ηελ εξώηεζε αλ πηζηεύνπλ  πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηελ πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηαδόκαζηε ηα κηζά  παηδηά απάληεζαλ όηη θαηαλαιώλνπκε ηε ζσζηή πνζόηεηα 

ελέξγεηαο θαη κόλν 15 απάληεζαλ πσο ζπαηαιάκε ελέξγεηα. 

10. Όκσο, παξ’όια απηά βξίζθνπλ όηη κπνξνύκε λα ζπκβάιινπκε θαη εκείο ζηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν (πνζνζηό 80%).  

11. Αξθεηνί καζεηέο καο είραλ λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Κάπνηεο 

από απηέο ηηο ζπκπεξηιάβακε ζηηο δηθέο καο ηειηθέο πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο ηνπ ζρνιείνπ καο.      
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Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε από ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη όηη:  

• νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο  βξίζθνπλ αξθεηά άλεην ην θηήξην ηνπ ζρνιείνπ καο – 

πεξηκέλακε απηό ην απνηέιεζκα αθνύ ην ζρνιείν καο είλαη θαηλνύξην. Οη αίζνπζεο 

έρνπλ πνιύ θπζηθό θσο θαη επράξηζηε αηκόζθαηξα·  όκσο ηνπο δεζηνύο κήλεο θαη νη 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη πνιύ δεζηέο, πξάγκα ινγηθό αθνύ νη 8 από ηηο 9 έρνπλ 

λνηηνδπηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ν ήιηνο ηηο δεζηαίλεη πνιύ. 

• Παξ’όηη πνιινί καζεηέο δε γλώξηδαλ ηη είλαη ην ελεξγεηαθό απνηύπσκα, ελ ηνύηνηο 

είραλ λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Απηό καο θάλεθε παξάμελν, 

αιιά θαηαιάβακε όηη απιώο δε γλώξηδαλ ηελ έθθξαζε «ελεξγεηαθό απνηύπσκα», όκσο 

ήμεξαλ ηη είλαη ελέξγεηα, ηελ ζπαηάιε ελέξγεηαο πνπ γίλεηαη ζην ζύγρξνλν θόζκν θαη 

ηελ αλάγθε λα ηε ρξεζηκνπνηνύκε κε ινγηθό ηξόπν.   

• Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ είραλ λα θάλνπλ κε ηε ζσζηή ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο – κε ηελ αιιαγή, δειαδή, ηεο ζπκπεξηθνξάο καο θαη ησλ θαζεκεξηλώλ 

ζπλεζεηώλ καο. (θιείζηκν ησλ θώησλ όηαλ βγαίλνπκε από ηελ αίζνπζα, λα κελ 

αλάβνπκε ρσξίο ιόγν ηα θώηα ζην δηάδξνκν, λα κε βάδνπκε ηηο ηζάληεο καο πάλσ ζηα 

ζεξκαληηθά ζώκαηα θιπ). 

• Κάπνηα, αλ θαη ιηγόηεξα, παηδηά είραλ λα πξνηείλνπλ θαη κηθξήο θιίκαθαο παξεκβάζεηο 

ζην θηήξην ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη ζηνλ αύιεην ρώξν. Αξθεηά παηδηά  πξόηεηλαλ ηελ 

εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη κεξηθά ηε θύηεπζε θπηώλ ζηελ ηαξάηζα ηνπ 

θηεξίνπ (ηαξαηζόθεπνο).  

 

Ζ Δλεξγεηαθή Οκάδα πηζηεύεη όηη κε ηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ ζπκκαζεηώλ ηεο γηα ην 

δήηεκα ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, απηνί ζα αληαπνθξηζνύλ ζεηηθά θαη ζην 

ηέινο ηεο ρξνληάο ζα κπνξέζνπκε λα δνύκε ην ελεξγεηαθό καο απνηύπσκα λα κηθξαίλεη. 
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2. Δνεργειακός Έλεγτος 

 

Δμεηάζακε ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη εηνηκάζακε γη’ απηό ην ζθνπό ηα παξαθάησ θύιια 

εξγαζίαο, ζηα νπνία ζπκπιεξώζακε ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύζακε λα βξνύκε νη ίδηνη· γηα ηα 

ππόινηπα απεπζπλζήθακε ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο, ν νπνίνο θαη καο ηα έδσζε 

αλαιπηηθά : 

 

Φύιιν εξγαζίαο 1: 

Περιγραθή ηοσ κηηρίοσ 

Έηνο θαηαζθεπήο: 2012 

πλνιηθή επηθάλεηα: 1100m
2
 

Όξνθνη: 2 (ηζόγεην θαη 1
νο

 όξνθνο) 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: 9 

Γηάδξνκνη: 2 

θάιεο: 1 

Γξαθεία πξνζσπηθνύ: 2 

Σνπαιέηεο:  15 (θαηαλεκεκέλεο ζε δύν ρώξνπο) 

Αλειθπζηήξεο: 1 

Λεβεηνζηάζην: 1 

Άιινη ρώξνη: 5 

 Απνδπηήξηα αγνξηώλ-θνξηηζηώλ, αίζνπζα 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, απνζήθε, 

ιεβεηνζηάζην 

Πξνζαλαηνιηζκόο: Αλαηνιηθόο 

Δίζνδνη: 2 (αλαηνιηθή θαη δπηηθή) 

Σνηρνπνηία: Γηπινί πιίλζνη κε κόλσζε DOW 

Κηηξηαθό θέιπθνο: Απιό ηζηκεληνθνλίακα 

Κνπθώκαηα: Αινπκηλίνπ ζπξόκελα κε δηπιά ηδάκηα 

θίαζηξα: Τθαζκάηηλεο θνπξηίλεο 

  

Πίνακας 1 



 9 

Μεηρήζεις θερμοκραζίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σα στοιχεία προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό Πεντέλης.  

 

Ζ νκάδα κέηξεζε ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ από ηηο 11 κέρξη θαη ηηο 24 

Ννεκβξίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη όηη: 

• Ζ ζεξκνθξαζία ζην θηήξην ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Γε ρξεηάζηεθε απηό ην δηάζηεκα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζέξκαλζε. 

• Ο όξνθνο έρεη ιίγν ςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην ηζόγεην. Ο δηάδξνκνο ηνπ ηζνγείνπ 

είλαη πην θξύνο, αθνύ ε πόξηα ηεο εηζόδνπ είλαη αλνηρηή θαη ην θξύν κπαίλεη ζην 

θηίξην. 

• Οη ρώξνη πνπ δελ έρνπλ ζθεπή αιιά κόλν ηαξάηζα (γξαθεία) είλαη πην θξύνη.  

• Σν θηήξην ηνπ ζρνιείνπ είρε ζε κεξηθέο κεηξήζεηο αξθεηά ςειόηεξε ζεξκνθξαζία από 

ην πεξηβάιινλ.  

Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη κέζεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ζηελ πεξηνρή καο, κόλν 

ελδεηθηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αθνύ νη ώξεο ιήςεο ηνπο δε ζπκπίπηνπλ αθξηβώο 

κε ηηο ώξεο ιήςεο ζεξκνθξαζίαο πνπ έθαλε ε ελεξγεηαθή νκάδα.    

ΗΜΕΡΟΜ ΩΡΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟ 

ΙΟΓΕΙΟΤ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΣΑΞΕΙ 

ΙΟΓΕΙΟΤ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟ 

ΟΡΟΦΟΤ 
ΣΑΞΕΙ 

ΟΡΟΦΟΤ 

ΜΕΗ 
ΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΥΗ* 

              
(ΣΟ 

ΜΕΗΜΕΡΙ) 

11/11/2014 9:40 21
0
 C 21

0
 C 22

0
 C 23

0
 C 23

0
 C   

  13:20 20
0
 C 23

0
 C 24

0
 C 25

0
 C 25,4

0
 C 22

0
 C 

12/11/2014 9:45 21
0
 C 20

0
 C 23

0
 C 23

0
 C 24

0
 C   

  13:20 21
0
 C 22

0
 C 22

0
 C 22

0
 C 23

0
 C 22

0
 C 

13/11/2014 10:48 19
0
 C 20

0
 C 20

0
 C 21

0
 C 22

0
 C   

  13:20 20
0
 C 21

0
 C 21

0
 C 22

0
 C 21

0
 C 18,3

0
 C 

14/11/2014 10:00 19
0
 C 20

0
 C 20

0
 C 20

0
 C 21,5

0
 C   

  11:50 20
0
 C 21

0
 C 23

0
 C 22

0
 C 25

0
 C 19,7

0
 C 

18/11/2014 9:35 19
0
 C 20

0
 C 20

0
 C 20

0
 C 21,5

0
 C   

  13:20 20
0
 C 21

0
 C 22

0
 C 22

0
 C 23

0
 C 19

0
 C 

19/11/2014 11:47 20
0
 C 20

0
 C 20

0
 C 20

0
 C 21

0
 C   

  13:20 20
0
 C 20

0
 C 21

0
 C 21

0
 C 21

0
 C 20,4

0
 C 

20/11/2014 11:47 20
0
 C 20

0
 C 20

0
 C 21

0
 C 21

0
 C   

  13:20 20
0
 C 20

0
 C 21

0
 C 23

0
 C 21

0
 C 18,1

0
 C 

21/11/2014 9:00 18
0
 C 18

0
 C 20

0
 C 20

0
 C 19

0
 C   

  11:38 18
0
 C 19

0
 C 20

0
 C 19

0
 C 19

0
 C 17,3

0
 C 

24/11/2014 11:45 18
0
 C 18

0
 C 19

0
 C 19

0
 C 19,5

0
 C   

  13:20 19
0
 C 18

0
 C 20

0
 C 20

0
 C 20

0
 C 17

0
 C 
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3. Δνεργειακή Έρεσνα 

Οη καζεηέο εηνίκαζαλ έλα  θύιν εξγαζίαο κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε γηα ζέξκαλζε, ςύμε, θσηηζκό, ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ θιπ. ηελ Σξίηε ζηήιε 

ηνπ θύινπ εξγαζίαο πνπ   ηα παηδηά θαηέγξαςαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πόζν 

ππάξρεη ζσζηή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ή όρη.    

ην επόκελν θύιν εξγαζίαο ππνινγίζακε ηελ πνζόηεηα θάζε είδνπο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε, ην νηθνλνκηθό θόζηνο απηήο ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ην πεξηβαιινληηθό 

θόζηνο (έθιπζε ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ).  

 

Φύιιν εξγαζίαο 2: 

Α/Α Δρώηηζη Απάνηηζη Παραηηρήζεις 

1 Θεξκαηλόκελεο 

επηθάλεηεο: 

600m
2
  

2 ύζηεκα ζέξκαλζεο Λέβεηαο πεηξειαίνπ  

3 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαινξηθέξ 

Πεξίπνπ έμη κήλεο ην ρξόλν  

4 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαινξηθέξ αλά εκέξα 

Πεξίπνπ ηξεηο ώξεο Μεξηθέο θνξέο δεζηαηλόκαζηε 

πνιύ από ην θαινξηθέξ θαη 

αλνίγνπκε ηα παξάζπξα 

5 Θεξκνθξαζία 

ζεξκνζηάηε ζέξκαλζεο 

λλλλλλλλλ  

6 Φύιιν ζπληήξεζεο 

ιέβεηα 

πληήξεζε θάζε δύν έηε  

7 ύζηεκα ςύμεο 2 θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα 

ζηνπο ρώξνπο ησλ γξαθείσλ 

 

8 Φπρόκελεο επηθάλεηεο: 60m
2
  

9 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θιηκαηηζηηθώλ 

Πεξίπνπ ηξεηο κήλεο ην ρξόλν  

10 Θεξκνθξαζία 

ζεξκνζηάηε ςύμεο 

22
0 

C Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνζηάηε 

είλαη πνιύ ρακειή 

11 Φύιιν ζπληήξεζεο 

θιηκαηηζηηθώλ 

πληήξεζε θάζε έηνο  

 

 

13 

 

 

ύζηεκα θσηηζκνύ 

Κεληξηθό ζύζηεκα θσηηζκνύ 

Γηπινί ιακπηήξεο θζνξίνπ 

30W έθαζηνο ζε ζήθε 

αλαθιαζηηθνύ. 9 ζεη ζε θάζε 

αίζνπζα δηάδξνκνη; 

Σα θώηα ζηνπο δηαδξόκνπο θαη 

ζηηο ηνπαιέηεο παξακέλνπλ 

αλακκέλα αθόκα θαη όηαλ δελ 

θηλείηαη θαλείο ζε απηνύο ηνπο 

ρώξνπο 

 

14 

Υξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θσηηζηηθώλ αλά εκέξα 

Έμη ώξεο ηελ εκέξα πεξίπνπ  

 

12 

 

ύζηεκα αεξηζκνύ 

Φπζηθόο αεξηζκόο Σα παξάζπξα ησλ αηζνπζώλ 

αλνίγνπλ γηα ηνλ αεξηζκό ηνπο 

ελώ ιεηηνπξγεί ην θαινξηθέξ 

15 Υξήζε ειεθηξηθώλ 

ζπζθεπώλ 

 Σα θσηναληηγξαθηθά 

κεραλήκαηα θαη νη Ζ/Τ 

παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία όιεο 

ηηο ώξεο ηνπ ζρνιείνπ 

Πίνακας 2 
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Καηανάλωζη Δνέργειας 

Φύιιν εξγαζίαο 3: 

 Ποζόηηηα Κόζηος Ρύποι (CO2) 

Ζλεκηρική Δνέργεια: 8431KWh 1428€ 8,431 ηόνοι 

Πεηρέλαιο: 1000lit 1300€ 1,656 ηόνοι 

Άλλες πηγές ενέργειας: ─ ─  
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4. Τα ζσμπεράζμαηα ηης έρεσνας 

Α) Αξρίδνληαο από ην θηήξην: 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηεξίνπ είλαη αλαηνιηθόο, όκσο έρεη είζνδν θαη ζηε δπηηθή πιεπξά 

θαη νη αίζνπζεο, επίζεο «βιέπνπλ» λνηηνδπηηθά. Απηό ην θάλεη δεζηό ην ρεηκώλα, αιιά πνιύ 

δεζηό ηνπο ππόινηπνπο κήλεο.  

Γηαζέηεη ηνίρνπο κε κόλσζε θαη θνπθώκαηα κε δηπιά ηδάκηα. Όκσο  δελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά 

ζθίαζηξα νύηε δέληξα ζηνλ αύιεην ρώξν. Δπίζεο δελ έρεη κόλσζε ζηε ζθεπή θαη ζηηο 

ηαξάηζεο. 

 

Β) Γηα ηελ πεξπζηλή ρξνληά ζην ζρνιείν θαηαλαιώζεθαλ 8431KWh  πνπ θόζηηζαλ 1428€ θαη 

εθιύζεθαλ ζην πεξηβάιινλ  8,431ηόλνη CO2.  Δπίζεο θαηαλαιώζεθαλ 1000lit πεηξέιαην κε 

θόζηνο 1300€ θαη εθιύζεθαλ ζην πεξηβάιινλ 1,656ηόλνη CO2. 

 

Γ) Κάπνηεο θνξέο, επεηδή ζηελ πεξηνρή καο ν θαηξόο είλαη ζρεηηθά ήπηνο θαη νη κέξεο 

ειηόινπζηεο, ηα παηδηά δεζηαίλνληαη θαη αλνίγνπλ ηα παξάζπξα ελώ ε ζέξκαλζε είλαη αλνηρηή. 

Απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη 30 κέξεο θάζε έηνο κε απνηέιεζκα λα ζπαηαινύκε  πεηξέιαην. 

Δάλ ην θαινξηθέξ απηέο ηηο κέξεο έθαηγε κία ώξα ιηγόηεξε θάζε κέξα ζα κπνξνύζακε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε θαη ελέξγεηα θαη ρξήκαηα. 

 

Γ) Έρνπκε ζπαηάιε ελέξγεηαο θαη από ηε ξύζκηζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζηνπο 22
0 

C. 

 

Δ) Σηο πεξηζζόηεξεο ώξεο πνπ βξηζθόκαζηε ζην ζρνιείν ηα θώηα ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ηηο 

ηνπαιέηεο κέλνπλ ζπλερώο αλακκέλα, ελώ θαλείο δε βξίζθεηαη εθεί. Γεδνκέλνπ όηη ν 

θσηηζκόο απαηηεί πεξίπνπ ην 20% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνπκε, ε εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο από ηε ζσζηή ρξήζε ησλ θώησλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. ηνπο δηαδξόκνπο θαη ηηο 

ηνπαιέηεο ηνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ 20 δηπινί ιακπηήξεο θζνξίνπ, νη νπνίνη αλάβνπλ έμη ώξεο 

ηελ εκέξα, ελώ ρξεηάδεηαη λα αλάβνπλ κόλν κία (θπξίσο ζηα δηαιείκκαηα).  

 

Σ) Σα θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα θαη νη Ζ/Τ κέλνπλ ζηαζεξά ζε ιεηηνπξγία όιεο ηηο ώξεο 

πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, αλεμάξηεηα κε ην αλ ηα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ή όρη. Έηζη 

ζπαηαινύκε ελέξγεηα αθνύ εθείλα ρξεζηκνπνηνύλ ελέξγεηα θαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. 

ηνπο Ζ/Τ ρξεζηκνπνηνύκε  screen savers πνπ επίζεο θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα 

από ηε καύξε νζόλε ηνπ Ζ/Τ πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή. 
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5. Προηάζεις 

ην ηειηθό ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιάκβαλε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε 

ππννκάδαο θαη ηε ζπδήηεζε γηα ην ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα κεηώζνπκε ηελ πνζόηεηα 

ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη ζην ζρνιείν καο. Οη πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ ήηαλ πνιιέο θαη 

ελδηαθέξνπζεο. Σηο θαηαηάμακε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θόζηνο θαη ηηο 

θαηαγξάςακε ζην παξαθάησ  θύιν εξγαζίαο : 

 

 

Φύιιν εξγαζίαο 4: 

Δπεκβάζεηο Παξαδείγκαηα Αλακελόκελν πνζνζηό 

εμνηθνλόκεζεο 

 

 

 

Δλέξγεηεο 

λνηθνθπξέκαηνο 

(κεδεληθό θόζηνο - 

αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο) 

• σζηή ρξήζε ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ 

           (θιείζηκν ή άλνηγκα θνπξηηλώλ) 

• σζηή ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ 

• σζηή ρξήζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ κεραλεκάησλ 

• βήζηκν ησλ θώησλ ζηνπο ρώξνπο 

από ηνπο νπνίνπο θεύγνπκε 

• Καηάιιειν ληύζηκν 

• Να κε θαιύπηνπκε ηα θαινξηθέξ 

• Να βγάδνπκε κόλν ηηο απαξαίηεηεο 

θσηνηππίεο 

• Να αλάβνπκε κόλν ηα κηζά θώηα ζηηο 

αίζνπζεο (είλαη αξθεηά) 

 

 

 

 

Έσο θαη 15% 

(ζύκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία) 

 

 

 

 

Υακεινύ θόζηνπο 

• ηνπο δηαδξόκνπο λα ηνπνζεηήζνπκε  

αηζζεηήξεο θσηόο θαη ρξνλνδηαθόπηεο  

• ηηο ηνπαιέηεο λα ηνπνζεηήζνπκε 

αηζζεηήξεο θίλεζεο 

• Όηαλ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε 

θάπνηα ζπζθεπή λα αγνξάδνπκε 

πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 
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• Να ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ιακπηήξεο 

πςειήο απόδνζεο 

• Να θπηέςνπκε αεηζαιή δέληξα ζηε 

βνξηλή πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ γηα 

πξνζηαζία από ην βνξηά 

• Να θπηέςνπκε θπιινβόια  δέληξα 

ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

έρνπκε δξνζηά ηνπο δεζηνύο κήλεο θαη 

ήιην ην ρεηκώλα 

• Να θηηάμνπκε κηα πέξγθνια ζηελ 

ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ θαη λα 

αλεβάζνπκε κηα θιεκαηαξηά γηα λα 

έρνπκε πξνζηαζία από ηε δέζηε  

• Να βάινπκε ρνληξέο θνπξηίλεο ζε όια 

ηα παξάζπξα 

 

 

 

 

 

Δπεκβάζεηο 

αλαθαηαζθεπήο 

• Θεξκνκόλσζε εμσηεξηθώλ ηνίρσλ θαη 

νξνθήο 

• Πξνζζήθε εμσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ 

ζθίαζεο 

• Σνπνζέηεζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηε 

ζηέγε ή/θαη ζηηο εηζόδνπο (ζα 

ιεηηνπξγνύλ θαη ζαλ ζθέπαζηξα) 

• ην βάςηκν λα ρξεζηκνπνηνύκε 

κνλσηηθά ρξώκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

20% έσο 60% 
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Δπίλογος 

 

Σα παηδηά ηεο Οκάδαο έκεηλαλ ελζνπζηαζκέλα από ηε δηαδηθαζία: πξώηνλ γηαηί έκαζαλ 

πξάγκαηα ζεκαληηθά πνπ αθνξνύλ ηε δσή θαη ην κέιινλ ηνπο θαη δεύηεξνλ γηαηί ηνπο άξεζε ε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ· ηνπο άξεζε επίζεο 

ην όηη παξνπζίαζαλ ζην ζρνιείν ηε δνπιεηά ηνπο θαη είραλ εθείλνη λα πνπλ πξάγκαηα γηα λα 

δηδάμνπλ ηνπο άιινπο· επίζεο βξίζθνπλ ζπλαξπαζηηθό ην λα εκπιαθνύλ θαη νη ίδηνη  ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο ελέξγεηαο π. ρ. ειέγρνληαο αλ ηα θώηα ζηνπο δηαδξόκνπο είλαη 

ζβεζηά, βνεζώληαο νη ίδηνη λα θπηέςνπκε δέληξα ζηελ απιή θ.ά.  

Σν πην ζεκαληηθό όκσο είλαη πσο θαηάιαβαλ όηη ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαη ην δηθό ηνπο, 

θαζώο θαη ε πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο, εμαξηώληαη θαη από ηνπο ίδηνπο θαη ελαπόθεηηαη ζε 

εθείλνπο πηα λα θξνληίζνπλ γη’ απηό. Καηάιαβαλ όηη γηα λα δήζνπλ θαιά πξέπεη λα λνηάδνληαη 

θαη λα είλαη ελεξγά άηνκα ζηελ θνηλσλία ηνπο θαη ελεξγνί πνιίηεο ζηε ρώξα ηνπο.    
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